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WIT.
Ziemianin Powiatu Trockiego

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Św. Sakramentami, zmarł

dn. 25 listopada 1935 r., w wieku lat 61.

Msza Św. zostanie odprawiona w kościele paraijalnym w Połukni dziś,

dn. 28 b. m, o godz. 11.30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu miejscowym

« grobach rodzinnych.

O czem zawiadamiają, pogrążeni w głębokim smutku,

| |
х

Ruch antybrytyjski w Egipcie ©
KAIR. (Pat). Zamieszki uliczne,

jakie wciąż trwają w Kairze i nie-

których miastach prowincjonalnych
nie mają charakteru ruchu przemy-
ślanego i świadomego swych celów.
W przeciągu wielu miesięcy, ongiś

rzeczywiście niepodległościowe

stronnictwo „Wafo” głosiło współ-
pracę z gabinetem Taufika Nassima

i Noe uczucia względem
Anglji. Imne stronnictwa poiityczne
przypominają teraz, że właśnie

„Wafd” przed rokiem błogosławił

Manifestacja na
ATENY (Pat). Dziś rano odbyła

się tu manifestacja na rzecz pozo-
stania Kondylisa u steru rządu. Po
manifestacji, specjalna delegacja u-
dała się do pałacu królewskiego,
gdzie wręczyła adres, wyrażający
przywiązanie dla osoby króla oraz
życzenie utrzymania rządu Kon-
dylisa. i

Rewolucja
NOWY JORK. (Pat). Agencja

Reutera donosi z Rio de Janeiro, że
w stanie Pernambuco rewolucjoniści

stracili 60 zabitych i wycofali się w

kierunku Jaboatao. Sądzą, że w sta-

nie Pernambuco nastąpił obecnie
spokój. Natomiast w Natalu i w

znacznej części stanu Rio Grande

del Norte rewolucjoniści mają być
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ZONA, CORKA, SYNIZIĘČ.

usunięcie przez Anglików poprzed-
niego gabinetu Jachji Baszy i odwo-
łanie obowiązującej wówczas kon-
stytuci, czyli właśnie to przeciwiko
czemu obeonie protestuje. Ale wów-
czas „Wafd'* uwierzył, że Anglja
przywróci ustawę z 1933 r., która
dawała mu możliwości swobodnego
rozszerzenia swych wpływów. Jest
prawdopodobne, że Wałdyści chcieli

obecnie podnieść swe znaczenie w
opinii publicznej, jako bojowników
za niepodległość.

rzecz Kondylis
OGÓLNA AMNESTJA.

ATENY (Pat). "W_ najbliższych
dniach ma być ogłoszony dekretkró-
lewski, wprowadzający cgólną amne-
stję. Amnestja ta obejmować będzie
Venizelosa oraz wszystkich wojsko-
wych, skazanych za udział w pó"
wstaniu, nie wyłączając gen. Plasti-
rasa.

w Brazylji
całkowicie panami sytuacji. W kie-
runku Rio Grande del Norte masze-
ruą 3 puliki wojsk rządowych, a
dwa krążowniki mają przybyć do
Natalu. Jeśli rewolucjoniści będą
stawiali opór, krążowniki otrzymały
rozkaz zbombardowania miasta przy
współdziałaniu eskadry lotniczej.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi, że w Rio de
Janeiro aresztowano
szych oficerów, podejrzanych o sym-
patyzowanie z komunistami.
ID MORONPN |

Stosujcie
naturalne środki lecznicze

Diola | Iran Bergeńśki
w najlepszych gatunkach do nabycia

u Narbuta
WILNO, $-TO JAŃSKA Nr. 11.

  

Stronnictwo Narodowe
i

W. niedzielę, dnia 1 grudnia o godz. 12.15

(w górnej sali Hoteiu „GEORGES*)
przy uL Mickiewicza 20

Prof. STANISŁAW STROŃSKI
WYGŁOSI ODCZYT p. t.:

Polska polityka zagraniczna. a sytuacja
światowa

Treść: Polska wobec Niemiec i Rosj. Spór polsko-czechosłowacki. Wojna

włosko-abisyńska. Anglja a Włochy, Udział Polski w sankcjach. Położenie Polski

w świecie.

niej do nabycia w
Stronnictwa Narodow:

Tegoż dnia о &

Czy możliwa jest wojna europejska?

Wsięp 25 gr. Miejsca numerowane po 50 gr. i 1 zł.
Administracji „Dziennika Wileńskiego" i

o (Mostowa 1). :
515 popol. w lokalu STRONNICTWA NARO-

Bilety wcześ-

DOWEGO (Mostowa 1) odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
;^ na ktėrem

Prof. Stanisław Stroński
- mówić będzie

+ mm

0 sytuacji politycznej ! pasų

szereg WyŽ- |
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abielki toja
 

 
 

MYCH Ą «
stosuje się
rzynoszące ulgę w tych

/cierpieniach. Przy grypie
przegania stosuje się ES

również Togal. CENA ZŁ 150

WARSZAWA (Pat). środowe posiedze-
nie Sądu Okręgowego w sprawie o zabój-
stwo min. Pierackiego rozpoczęło się o
godz. 10 min, 35. Sąd przystępuje do dal-
szego badania świadków.

BADANIE ŚWIADKÓW.
Jako pierwszy zeznaje świadek Stani-

sław Kuśmierski, dozorca domowy. W dn.
15 czerwca 1934 świadek udał się rano koło

godz. 10-ej na ul Foksał Nr. 3, gdzie mieści

się klub towarzyski, celem naprawienia

parkanu, Po nieparzystej stronie ulicy świa-
;dek widział jakiegoś mężczyznę, który czy-

|tał „Kurjer” i trzymał pod pąchą paczkę.
Gdy świadek rzucił na niego okiem, osob-
nik ów odwrócił się. Osobnika tego wi-

| dział w ciągu kilku godzin swej pracy dwu-
krotnie. ‚
| Koło południa świadek widzisł po
przeciwnej stronie ulicy šo osobnika,
„bruneta. Czy porozumiewali się ci dwaj
| przechodnie między sobą, mie wie. Koło
godz. 3-ej świadek widział śp. min. Pie-

„rackiego, który, wysiadiszy z samochodu,
| udał się do klubu. Świadek nie zauważył,
by ktoś szedł za ministrem. Po strzałach,

|których było trzy, świadek widział, jak
| ktoś wychodził z bramy wolnym krokiem,
po chwili jednak zaczął biec. Świadek nie

|zatrzymał tego osobnika, gdyż nie wiedział,
| sa się stało. W pościgu udziału nie brał.

i Šwiadek powiada, že bruneta owego,

ktėry chodzil po parzystej stronie ul. Fo-
„ksal, przypomina mu osk, Karpyniec.

Następny świadek Wincenty Kucharski,
zamieszkaiy przy ul. Okólnik Nr. 5, w dniu
krytycznym, będąc na ul. Szczyglej, ujrzał
biegnącego naprzeciw świadka mężczyznę

w plaszczu z odkrytą głową. Świadek
zorjentował się, że ścigany jest zapewne

zioczyńcą i ue wysokości domu Nr. 4-a
przy ul. Szczyglej usiłował zabiec mu dro-
śę. Ścigany zbiegł na jezdnię i minął
świadka, który, uznawszy, że dalsza jego
interwencja jest zbyteczna, powrócił do

domu.

Następnie zeznaje świadek Kazimierz

Kucharski, brat Wincentego. Z okna swego

mieszkania zauważyi on grupę ludzi, wy-

szediszy przed dom, dowiedział się, że po-
szukują przestępcy. W pewnym momencie

zauważył, jak z domu Nr. 5'przy ul. Okól-
nik wyszedł osobnik, wzrostu wysokiego,

wiosy ciemne, Świadek widział go tylko
ztyłu, Osobnik ten był bez płaszcza i bez
nakrycia głowy. Poszedł w kierunku bibljo-
teki Krasińskich, to jest w przeciwnymkie-
runku, gdzie stała grupa ludzi i gdzie były
czynione poszukiwania,  Wiadomością ©
tem podzielił się świadek z bratem. Obaj
nawet poszli za owym osobnikiem, lecz
zmyleni jego spokojem i odmiennym ubio-
rem, stracili podejrzenie, iż osobnik ów jest

właśnie ściganym zabójcą.
Następny świadek Bolesław Filipiuk,

post. P.P., znajdował się w krytycznej
chwili przypadkowo na
Usłyszawszy strzały i okrzyki: „łapaj ban-

| dytę”, przyłączył się do pościgu. W odle-
|głości 40 kroków zobaczył osobnika, który
(stałna ul Szczyglej i strzelał. Zobaczyw-

 
| Szczyglą, a następnie skręcił na schody,

|prowadzącę na uL Okólnik Na tym za-
|kręcie świadek widział go po raz ostatni.

Następny świadek, Karol Bartel, wy-
|wladowca urzędu śledczego, otrzymał roz-
, kaz udania się na róg ulicy Foksal i Koper-
„Nika, gdzie dokonano jakiegoś napadu. Po-
jjechał motocyklem i na ulicy Szczyglej
spotkał policjanta, którego zabrał 2e sobą.

| Dokonał dziesięciominutowega objazdu uli-
cą Temka, Dobrą i Solec, gdyż wiedział, że

Jslica Okėlnik jest aamkoląta Po drodze  

$lecenie zrewidowania domu przy ul. Okól-

ul. Kopernika, |
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Proces  terorystów , ukraińskich
dowiedział się od policjanta, że ma szukać

mężczyzny bez kapelusza, Zatrzymał przy-
tem dwóch podejrzanych osobników, a śdy

wrócił na miejsce wypadku, otrzymał po-

Inik Nr. 5. Z dozorcą udał się na najwyższe

piętro, gdzie koło windy spostrzegł leżący

płaszcz. Zrewidował go momentalnie i zna-

lazi jakiś bilęt oraz kokardę dwukolorową.

ł świadek Teodor Narkiewicz, post. P.P.,

zeznaje, że w dniu zabójstwa ministraPie-

rackiego, pełniąc służbę na Nowym Świe-
cie, został zawiadomiony przez przecho-

dniów, że na ul. Kopernika dokonano na-
padu na policjanta. Spotkał na ul. Koper-

nika policjanta, który był ranny w rękę.

Udał się do telefonu, aby wezwać pogoto-
wie i zawiadomić 10-ty komisarjat policji.
W tym czasie dowiedział się, że na ul. Fo-

a takiemi są radjoaparaty „Elektrit“

4 imę MICHAŁ GIRDA,
7 4WIŁNO, ZAMKOWA 20, TEŁ. 16-28

SU =

ufaj! PUDERABARID-na//eps2yaladelikatnejcery

DOBRE RADJO

„
M
A
L
A
W
I

44
.И

Й
4

 

chciał go zatrzymać, wówczas uciekający
strzelii do Wywrockiego, który oszołomio-
nyzaprzestai pościgu. Świadek nie może

sobie przypomnieć dokiadnie wyglądu ucie-

kającego, ani też, jak był ubrany. Zeznaje
tylko, że był to mężczyzna średniej tuszy.

Po zeznaniach św. Wywrockiego ze-
znają iunkcjonarjusze policji z Krakowa,

którzy opowiadają o rewizji u Karpynca,
o znalezieniu broni, drukarni, druków

ukraińskich itp.
ŚW. MASZCZAK CHCE ZEZNAWAĆ

PO UKRAIŃSKU,
Następnie badany był św. Steian Masz-

czak, który prosi, by mógł zeznawać po
ukraińsku. Przewodniczący = komunikuje

świadkowi, iz obowiązany jest składać ze-

znania w języku polskim, Świadek Masz-

czuk zeznaje, iż był karany 2-letuiem wię- ksal został dokonany napad. Zostawił wów-

czas rannego policjanta, którym był,
Obrembski i wyszedł na ulicę, Widział, jak,

wynoszono rannego ministra Pierackiego

ZEZNANIA KOMISARZA PIĄTKIEWICZA
Po przerwie posiedzenie zostało wzno-

zieniem za udział w napadzie w Gródku
Jagieliońskim, Łebeda zna, wskazuje go

również obecnie na lawie oskarzonych.

Świadek podaje szczególy, dotyczące napa-

du w Gródku Jagieiloaskim.

ZEZNANIA NACZELNIKA URZĘDU wione o godz. 13.45.

Dłuższe zeznanie składał świadek Jó-;
zei Piątkiewicz, inspektor Policji Państwo-

wej.

W dn.15 czerwca 1934 r.świadek, przy-
szediszy do domu, dowiedział się o zama-
chu na min. Pierackiego. Otrzymawszy in-
formację, że sprawca zamachu uciekł na ul.

Szczyglą, świadek udał się na teren po-
sesji św. Kazimierza. Dokonano przeszuka-
nia budynków na tej posesji. £ uwagi jed-
nak na to, że posesja ta ogrodzona była

parkanem zakończonym drutem kolczastym,
wysokości około 3 m. świadek doszedł do
przekonania, że sprawca nie mógł z braku
Czasu tam się dostać. ь

W tym czasie polecono šwiadkowi 6zy-
niė techniczne poszukiwania. Zakomuniko-
wano mu, że sprawca zostawił na ul. Fo-,
ksal kapelusz i jakieś zawiniątko. Prokura-
tor Rudnicki oświadczył świadkowi, że zna-
leziono również bombę, którą porzucił

sprawca oraz kapelusz. Wraz ze zbroj-

mistrzem świadek przystąpił do rozbierania
bomby, co zrobiono w ogrodzie. Bomba
miała kształ paczki, Następnie świadek o-

powiada o wyniku badania i konstrukcji

bomby.
Świadek zeznaje zkolei, że dnia 2 lipca

1934 r., wyjeżdżając do Truskawca, otrzy-

mał od znajomej swej Glicensteinowej tele-

fonicznie znajomość, że przez miesiąc mie-

szkał u niej jakiś młody człowiek o akcen-

cie lwowskim. Świadek polecił Glicenstei-
nowej zgłosić się do biura komendy policji

celem podania tej informacji, gdyż może
ona mieć związek ze sprawą. Glicensteino-

wa podała, że młodzieniec ów dnia 15

ŚLEDCZEGO W Ki AKOWIE.
Dalej składał zeznania św. Kazimierz

Billewicz, naczelnik urzędu śledczego w
Krakowie. Podaje on szczegóły, dotyczące
obserwacyj w Krakowie. Ubserwacje te

zaczęły się od dnia 25 wrześwia 1953 r., do*

tyczyiy one giownie Kiymyczyna i Kar-
pynca. Następnie świadek mówi o roli re-
ierenta propagandowego Spolskiego, z któ-
rego polecenia wożono literaturę do Lwowa.
16 marca stwierdzono w Krakowie obec-
ność Anny Czemeryńskiej, która przez cały

dzień była u Kiymyszyna. Czemeryńska
byia łącznikiem pomiędzy Lwowem a Ba-
ranowskim, zamieszkaiym w Czechosło-
wacji 19 i 20 kwietnia stwierdzono wKra-

kowie obecność Stefana Baudery. Według
wiadomości świadka, przybył on do Krako-
wa, aby dać dyrektywy, dotyczące przygo-

towania materjaiów wybuchowych na naj-
| liższy okres.

Dalej świadek mówi o przesłuchaniu

oskarżonych Kłymyszyna i Karpynca po

ich aresztowaniu. Karpynec  tiumaczył
wówczas, że laboratorjum w jego mieszka

niu służyło dla jego prywatnych celów i
eksperymentów. Kiymyszyn odmówił wszel-
kich wyjaśnień.

Zkolei świadek mówi o obserwacji, do-
konanej w dniu 30 maja przy mieszkaniu

Kargynca, do którego przyprowadził Kły-
myszyn jakiegoś osobnika, Świadek później

dowiedział się, że osobnik ów nazywa się

Łebed.
Na pytanie obrońcy adw. Szlapaka, czy

wiadome było, że w mieszkaniu Karpynca

znajduje się laboratorjum bojowe O.U.N.,

Świadek odpowiada, że przed rewizją miał 
czerwca znikł nagle, otrzymała ona od nie-

! $0 kartkę z Gdyni, a gdy napisała do niego
"pod wskazanym adresem, okazało się, że
tam nie mieszka. Osobnik ten pozostawił
walizkę i dowód osobisty na nazwisko

JOW Wiadomo już było wów-
czas o schwytania w Niemczech Łebeda. Z

| fotogradji ustalono, że Swaryczewski to

Sekretarjacie szy świadka, osobnik ów pobiegł wdół ul. | właśnie Łebed.
Po przesłuchaniu świadka Piątkiewicza,

| przewodniczący zarządził  kilkuminutową

| przerwę.

ZEZNANIA DALSZYCH ŚWIADKÓW.
Po przerwie zeznawał św. Franciszek

Wywrocki, wožny ambasady japońskiej w

Warszawie.
W dn. 15 czerwca świadek znajdował

się pod gmachem ambasady, nagle usłyszeł
slarm i krzyki, Zobaczył osobnika, biegną-
cego w jego kierunkn, Wybiegł naprzód i

tego rodzaju informacje.

Przewodniczący uchyła uastępnie pyta-
nie obrońcy, dlaczego świadek, mając do-
wody winy w sprawie wyrobu materjałów
wybuchowych i gromadzenia literatury, nie
zlikwidował tej akcji, jak również pytanie,
czy świadek mógłby stwierdzić, że po li-
kwidacji organizacji O.U.N. wKrakowie nie
doszłoby do zamiachu mna ministra Pie-

rackiego.
Adw. Pawencki zapytuje, czy kolpor-

taż antypaństwowej literatury jest występ

kiem. Przewodniczący uchyla to pytanie.
Na tem przewodniczący zarządził

przerwę do dnia jutrzejszego do godz.

10-ej rano.
Posiedzenie dzisiejsze zakończyło się o

goda. 1745,
W dniu dzisiejszym ma sali sądowej

znajdowali się biegli pirotechnicy, kpt, Dyr
gon, por, Weiss i st, majster Senduz.

s



| szcze różne gabinety,

Urzędnicy, emeryci i
„Kurjer Poranny” zamieścił ar-

tykuł, pióra p. W. Rzymowskiego,
w kitėrym mówi o radykalizacji kół
pracowniczych. Zdaniem p. Rzy-
mówskiego radykalizacja ta jest wy-
nikiem agitacji kół konserwatyw-
nych i narodowych.

Agitacja ta—pisze „Kurj. Por.—
jak wiemy, była niezwykle gwal-
towna, jadowita i podżegawcza.
Dość przypomnieć sobie napastliwe,
skierowane przeciw kadrom inteli-
gencji a zwłaszcza przeciw kadrom
urzędniczym, artykuły „Czasu” i
„Warszawskiego  Dziennika': oba
te organy, ustawione po przeciw-
nych stronach granicy, obe,mującej
obóz rządowy, zgodnie ponad tą gra
nicą podały sobie ręce, aby w imię
wspóinych imieresów szczuć opinję
przeciw inteligencji pracującej,
przedstawiając ją niemal, jako klasę
pasorzytniczą, żerującą na pracy
ster gospodarczych i rolniczych.

Co pisały gazety konserwatywne
i jakie stanowisko zajmował „Czas”
to nie nasza sprawa. Jeśli jednak
idzie o stanowisko prasy narodowej,
to 'w tej sprawie stanowisko jej
było zawsze jasne: broniliśmy i bro”
nimy tezy, że i dła państwa i dla sa-
mych urzędników lepiej jest, gdy u-
rzędów i urzędników jest muiej, ale
zato otrzymują oni dobre pensje.
czem zaś sami urzędnicy napewno
zgadzają się z catem spoieczeń-
stwem, to w żądaniu zaprzestania
mnożenia emerytów.
A to, niestety, trwa. Zestawienia

budżetowe za październik wykazują,
że wydatki na zaopatrzenia i emery-
tury w porównaniu z wrześniem
wzrosły o 1 miljon złotych. A rosną
ciągle. „Wieczór Warszawski' za-
mieścił niedawno tabelkę, wskazu-,
jącą, że w latach 1924—34 wydatki;
na emerytury wzrosły pięciokrotnie.
W. r. 1924 skarb państwa wydał na
ten cel 32 milj. zł. W. roku 1925 о-
stainim przed „erą sanacyjną“, wy”
dano 58 mili. zł. Potem już szło bar-
dzo szybko. W roku 1930—31 pań-
stwo wydało na emerytury 158 milj.
W latach następnych wydatki ule-
gały pewnym wahaniom, ale osta-
tecznie wzrosły, bo w pierwszem
półroczu bież. roku budżetowego
(1 kwietnia — 1 października) wy-
daliśmy 82 milj. zł. W. ciągu całego
roku należałoby przewidywać 164
milj. zł.

Wysokość emerytur od kilku lat
zmniejsza się skutkiem różnych ob-
niżek. Jakże silnie zatem musiała
wzrastać liczba emerytów, skoro
mimo obniżek, rosła ogólna suma
wydatków!
"Emeryci z państw zaborczych

wymierają. Już w r. 1933 w prelimi-
ńarzu budżetowym przewidywano,
32.500 emerytów ze służby pań-
stwowej polskiej, a tylko 3.600 z

_ państ wzaborczych. i
Liczby wdów niemal równowa- -

żyły się, zato liczba sierot po emie-
rytach z czasów niewoli była 7 razy
mniejsza niż z czasów polskich. Je-
szcze jedno trzeba wziąć pod uwagę:
przeciętna pensja emeryta z czasów
polskich wynosiła w 1933 roku 227
zł, a emeryta z czasów zaborczych
tylko 125 zł. }

Jest przeto rzeczą oczywistą, że
ten olbrzymi wzrost wydatków na
emerytury, to nie spadek po zabor-
cach. To skutki „radosnej twórczo-
ści” sanacy;nej, to następstwa tego
systemu, który wyrzucał z urzędów
ludzi 40-to a nawet 30-letnich.
W okresie kryzysu (od r. 1930)

pensje emerytalne obcinano, <zęsto

bardzo dotkliwie, ale mnożenia „mło
dych emerytėw“ nie zaniechano!

Od szeregu lat mówi się o upro-
szczeniu i potanieniu administracji.
Prożekty pozostają jednak projekta-
mi, a aparat państwowy rozrasta się.
Bardzo interesujące dane na ten te-
mat podaje „Biuletyn- Urzędniczy”.
I tak:  posekretarzy  (wicemini-
strów) mamy już 20. W jednem mi-
nisterstwie (skarbu) jest ich aż 4.
Dawniej ministerstwa podzielone by
ły na departamenty i wydziały, w o-
statnich jednak latach tały je-

reteraty, biura
etc. Wrezultacie, wedle wspomnia-
zaa „Biuletynu, we władzach cen-
tralnych jest co najmniej 400 urzęd-
ników na stanowi t. zw. kie-
rowniczych, podczas gdy w.r. 1926
było około 300, Zniesiono parę mi-
nisterstw, ale spadek liczby urzędni-,

| ków w ministerstwach jest stosun-!
kowo nieznaczny.

. Ogromne pole do celowych re-
form stanowi jednak także prowin-
cja. „Biuletyn  Urzędniczy“ podaje:
„Ilość istniejących. pod rozfnaitemi
nazwamiurządów lokalnych, stano-
wiących samoistne jedn: i organi-

zacyjne, dochodzi do 15.000 jedno-
stek (łącznie z sądami, a bez urzę-

dów kolejowych). Do tego dochodzi
.około 28.000 szkół oraz około 4.000
urzędów samorządowych (bez во-

. łectw). EA SZA

„radosna twórczość'
Gdyby się zliczyło wszystkie u-

rzędy, ekspozytury i placówki sa-
modzielne w zakresie administracji
rządowej i samorządowej, to wypad-
nie (bez szkół) ponad 150 jednostek
organizacyjnych na terenie jednego
powiatu.

To jest stanowczo za dużo. To
trzeba zmienić. Zrozumiałem jest, iż

łatwiej równoważyć budżet przez

mechaniczne obcięcie pensyj urzęd-

niczych. Dekret można opracować
w ciążu tygodnia i na 1-go już jest
efekt w postaci killkunastu zaoszczę-
dzonych milionów. Ale prawdziwa i

trwała naprawa — to reorganizacja

administracji.
P. Rzymowski pisze, że w poszu-

kiwaniu oszczędności powstał w co-

raz ostrzejszej postaci nakaz zrów-
noważenia wydatków skarbu z do-

chodami i jednocześnie piekące a
doniosłe pytanie, do jakiej przede-

wszystkiem warstwy _ społecznej

zwrócić się należy po ofiary na kosz

ta tego zrównoważenia. Kcnserwa-

tyści wobec pytania tego nie mieli

od początku żadnych wątpliwości.

Bez wahania, stanowczo i niezłom-

nie odpowiadali, że środków na po”
krycie niedoboru budżetowego szu-

kać należy przedewszystkiem w kie-

szeni urzędniczej, a następnie w ob-

W niżeniu stopy życiowej całej klasy

pracowniczej. tankų

Być może, że zarzut p. Rzymow-

skiego pod adresem konserwatystów

jest słuszny. Jeśli jednak idzie o
obóz narodowy, to zawsze tam było
stawiane żądanie '/ reorganizacji i
zmniejszenia aparatu urzędniczego,

a równocześnie właściwego jego wy-
nagrodzenia.

З ЫЕЁМ У. -
BUNT WIĘŹNIÓW W KOWNIE.
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

Jak się obecnie okazuje, dnia 11

czerwca b. r. wybuchł w więzieniu

kowieńskiem, mieszczącem się w ior

cie nr. 9 bunt więźniów, w czasie

likwidacji którego ranni zostali: na-

czelnik więzienia płk. Szatkauskas,

komiendant fortu Nieczajew, oraz

szereg z pośród administracji i stra-
ży więziennej. Bunt zdołano stłumić

przy pomocy straży ogniowej, która

zabarykadowanych więzniów zalała,

strumieniami wody. W związku z

tem sąd wojenny skazał 6-ciu głów-
nych organizatorów buntu na 3 do 6
lat ciężkiego więzienia.

GRYPA W KOWNIE,
RYGA. (Pat). W Kownie panuje

silna epidemja grypy. W wielu tea-
trach zmieniono program z powodu
choroby.

 

Czarna Kawa dla niezamożnych
Słuchaczy U. 5. B.

XIII Tydzień Akademika rozpo-

czyna się w sobotę 30 b. m. o godz.

22-ej Czarną Kawą w salonach Izby

Przem. - Handiowej w Wilnie, ul.

Mickiewicza 32. Ze względu na

ciężkie czasy, liczny Komitet Pań

Czarnej Kawy, z p. wiceprezyden-

tową Teodorową Nagurską na czele,

zorganizował to zebranie towarzys-

kie tak, aby wszyscyci, którzy przez

swój udział zechcą przyjść z pomocą

cierpiącym dziś szczególniej, licznym

rzeszom akademickim, ponieśli jak

najskromniejszy wydatek, Stroje wi”

zytowe. Wstęp zaledwie 2 zł. 50 gr.,

akad. 1,50 zł. Bufet własny, po bar-

dzo przystępnych cenach. Aby jed-

nak w tych warunkach można było

uzyskać dochód, niezbędnembędzie,

aby społeczeństwo wileńskiepoparło

imprezę jaknajliczniej. Komitet przy-

kłada natomiast wszelkich starań,

aby zabawa obfitowała w niebanal-

ne atrakcje. Słuchacze i słuchaczki

Wydziału Sztuk Pięknych z całym

zapałem i oddaniem przygotowują

oryginalne dekoracje sali. yświe-

tlane też będą satyryczne rysunki,

rozweselające humorem nastrój,któ-

re mają ponadtoOra róż-

ne jeszcze niespodzianki, przy udzia”

le sił artystyczno-literackich Wilna.

Przedstawiciele korporacyj studenc-

kich staną do pomocy Komitetowi

Pań w trosce o poziom i ożywienie

zabawy.

Tod koministracj
SCOWYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z epłatą

prenumeraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" kędziemy

zmuszen! BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesytanie
pisma z dniem 1 Grudnia 1935 r.

Prenumerata mies. wynosi zł. $ gr. 50.

    

stać się do Rosji sowieckiej. (h)
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CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"

I okwalki
cena 10 $roszy

ADDIS-ABEBA (Pat). Wczoraj
wieczorem w rozmowie telegraficz-

Do nabycia w ki nej ras Nasibu, dowódca wojsk w
UWAGAI p. „ernis dra Dżidżiga zawiadamia OZ że
my o žmianac! esów powiadamia: ńcy, "wai. o żidżiógi

Sa Pe zw Pp ŻE 0
Ua meiČiaė prenumeratę łów wywiadowczych włoskich. Wło-

„Wielkiej Polski”. si opuścili m. in, w pośpiechu Anale.
Wojska abisyńskie, po przybyciu do
tego osiedla, zastały tam. samochody
Wwypełnione D Ras
asibu donosi, że wojska abisyńsikie

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE. zastały Gerlogubi i Gorache Hz
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą: nione. Włosi wycofali się ku Uadir-

W czasie akademji, urządzonej 2 0- ną, na południe od Ual-Ual. Ras Na-
kazji święta armji litewskiej, organi- sibu podkreśla, że Abisyńczycy nie
zacje akademickie zgłosiły rezolu- zajęli opustoszałych Gerlogubi i Gor-
cję, domagającą się, by do progra- rahej, gdyż zajęci są pościgiem cofa-
mów uniwersyteckich wprowadzona jącego się przeciwnika.

została,jako przedmiot obowiązko-
wy, nauka wojskowości. Studentki gyński
miałyby w okresie studjów uniweT" nikat:
syteckich przechodzić kursy sani- Wojska włoskie są w pełnym od-

ogłasza następujący komu-

tarne. wa na Sous Po bi-
* twie po ale, w której Włosi stra-

USTAWA O OCHRONIE cili4 czołgi i 6 samochodów, z kitó-
PAŃSTWA. rych 2 asr karabiny

: ) maszynowe, somalisi wloscy cofnęli

„. KROLEWIEC. (Pat). Prasa litew- się w nieladzie, porzucając zabitych.
ska donosi, że rada państwa pośpie- Panika ogarnęła garnizony w Gor:

sznie opracowuje ustawę o nadzwy- rahaei i Gerlogubi. Garnizony te
czajnej ochronie państwa i ochronie opuściły swoje terunki, uciekając
narodu i państwa. do Ual-Ual i MWar-Dair, skąd nie

į chcą ruszyć się za żadną cenę. Woj-
; ska abisyńskie przygotowują się do

objęcia z powrotem i Gorrahai i
Gerlogubi. Owoce 55 dni kampanji
na froncie ogadeńskim zostały dla
armji włoskiej stracone,

Mając na uwadze, że wystąpienie '  ADDIS-ABEBA (Pat). W kołach
w oryginalnych kostjumach nietylko poinformowanych mówią, że właści-

przyczyni się do miłej rozrywki, lecz wą przyczyną odwrotu Włochów w

i pociągnąć może znacznie mniejszy Ogadenie jest przybycie wojsk rasa
wydatek, niż na nową suknię — Ko- Desta, który zdołał pr V

mitet ogłasza Czarną Kawę jako ko- swą armję przez pustynię w kierun-

sijumową, lub w strojach wizyto- ku Dolo i zagraża poważnie lewemu

wych do wyboru. skrzydłu włoskiemu. Pogłoski nie-
I p Oo mów:AD 2 w PT

piątek na oc odDolo toczyła się
Z ZEMSTY ZA UWIEDZENIE zażarta walka, dochodziły stamtąd

CHCIAŁA SPALIĆ UWODZICIELA. odgłosy silnej kanonady.

16 -letnia Marja Staniszewska, W bitwie tej podobno straty z

będąc opuszczoną i uwiedzioną przez obu stron były znaczne.

niejakiego Tomaszewicza Gustawa, .
mieszkańca osady Cejkinowo, gm.

jaźwińskiej, z zemsty podpaliła w

nocy z 25 na 26 b.m. dom mieszkal-
ny Tomaęzewicza, z zamiarem spa”

 

Karp to potrawa godna.

Królewskiego stołu,

lenia go! żywcem.  Tomaszewicz I eiei zi PA

zdołał jednak uratować wię z pło- Lepiej zjeść kilo karpia
nącego domu. Budynek spłonął.  Niźli kilo wołu.
Przeprowadzone dochodzenie dopro--az225222752775
wadzilo do ujęcia mtodocianej pod- " *

palaczki. (h) WYCOFANIE SIĘ WŁOCHÓW
ł Z MAKALLE.UJĘCIEMŁODOCIANEGOZBIEGA Z WARSZAWY. WARSZAWA (Pat). Wiadomości

Niedaleko Wilna zatrzymano 17- ze źródeł abisyńskich przynoszą
letniego Michała Zdanowsskiego z szczegóły ewakuacji Makalle przez
Warszawy, który zbiegł z domu, za- Włochów. Garnizon miasta składał
brawszy przedtem ojcu kilkaset zło- Się rzekomow chwili ewakuacji tyl-
tych i zegarek. Gotówkę chłopak ko z tysiąca żołnierzy. Miasto zo-

zdołał już roztrwonić, zaś zegarek Stało opuszczone w_ pośpiechu w
przy zbiegu znaleziono. Zatrzymany dniu wczorajszym. .Włosi zabrali ze
chłopiec oświadczył, iż pragnął do- sobą zapasy żywności i amunicji, sa-

mochody «ciężarowe i oddziały woj:
sak podążyły w kierunku Adigrat. .

; , Według wiadomości ze źródeł an-
gielskich, na stronę abisyńską prze-
szedł włoski oficer tubylczy z 12 as-
karisami. Oficer ten, który. został
przywieziony do sztabu ras Sejuma,
przypisuje nagłe niepowodzenie Wło-
chów zbyt pośpiesznemu posuwaniu
się naprzód kolumn włoskich. /
+. Oficjalny komunikat włoski za-

/ znacza jedynie, iż na płaskowzgórzu
Tembien w dalszym ciągu prowa-
"dzone są operacje wojskowe, oczy-
szczające teren z nieprzyjaciela. Ko-
munikat ten nie zaprzecza wiado-
mości o wycofaniu się Włochów z
Makalle.

  

   

   

ADDIS-ABEBA (Pat), Rząd abi-|

przeprowadzić |

ddorót Ołochów W Odadenie
RAS DESTA PROWADZI
STUTYSIĘCZNĄ ARMJĘ.

й 7 4

Na froncie południowym, według
informacyj ze źródeł angielskich,
wojska abisyńskie zagrażają połą-
czeniom komunikacyjnym armji gen.
Grazianiego z Modagiscio, jedynym
portem i największem miastem So-
mali jaa Zagony wojsk rasa
Desty zapuściły się rzekomo głębo-
ko na terytorjum włoskie. Wojow-
nicy, należący do szczepów Fanno,
znajdują się w pobliżu miasta łscia
Baidea, na połowie drogi pomiędzy
Dolo a- stolicą Somali, Mogadiscio.
Ras Desta prowadził osobiście swą
stutysięczną arimiję doliną rzeki Dżu-
ba na terytorjum 'włoskiem.

Ras Desta przyjmuje do swej armji
somalisów, kitórzy wyrazili swą ule-

' głość Włochom, pozbawiając ich jed-
nak broni i wysyłając do służby na
tyłach, '

Armja rasa Desty walczyła z
wielkiemi trudnościami, zanim prze-
dostała się przez pustynne terytor-
jum, cierpiąc z powodu chorób 1
upałów. :

Posuwanie się armji rasa Desty
naprzód zmusiło rzekomo gen. Gra-
zianiego do wycofania wysuniętych
na płaskowzgórzu Dżuba placówek,
by. powstrzymać nieprzyjaciela, za-
grażającego głównej arterji komuni-
kacyjnej.

Agencja Havasa, która, podobnie
jak i Reuter, powtarza powyższą
wiadomość, zaznacza, iż należy ją
przyjąć z zastrzeżeniem.

OFENZYWA WŁOSKA
NA PÓŁNOCY. -

LONDYN. (Pat). „Daily Tele-
"graph" donosi, że marszałek Ba-
doglio otrzymał stanowcze instruk-
aje z Rzymu, aby podjąć energiczne
operacjena froncie północnym. O-
„fenzywa skierowana ma być w kie-
runku zachodnim i doprowadzona
do granicy Sudanu. Mussolini pole-
cić miał ambasadorowi włoskiemu
w Londynie Gandiemu, aby oficjal-
nie powiadomił rząd brytyjski o. tem,
że operacje wojskowe, jakie zostały
rozpoczęte "rara do zajęcia
jeziora Tana. „Daily Telegraph" wy-
raża przypuszczenie, że w razie pod-
jęcia przez armję włoską tej ofenzy-
wy, jezioro Tana może zostać zajęte
za 2 do 3 tygodni. W Londynie
przypuszczają — pisze dziennik —
że ta nowa kampanja spowodowana
będzie koniecznością szybkiego u-
zyskania rezultatów w Abisynji, za-
gi skuteczność sanikcyj da się od-
czuć,

PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris"
„donosi: Ambasador włoski w'Lon-
dynie otrzymał polecenie zawiado-

„mienia rządu brytyjskiego, iż w naj-
bliższej przyszłości operacje wło-
skie mogą rozwinąć się w kierunku
jeziora Tana. 5

' WŁOSI ZAPRZECZAJĄ.

RZYM. (Pat). Agencja Stefani
zaprzecza wiadomościom, jakie u-
kazały się w prasie zagranicznej o
dezercji żołnierzy włoskich do E-
śiptu, o rzekomym buncie mieszkań-
ców Makaile i gwałceniu kobiet abi-

Z: żołnierzy włoskich.
iadomości te agencja Stefani na-

zywa wytworem fantazji, wywołując
zdziwienie, iż są powtarzane przez
prasę europejską.

 

 
 



  

Nr.

PROT GOWANIE
BRACI

Zwracaliśmy już parokrotnie uwa-
$ę na gorączkowe zabiegi, pode;mo-

wane przez pewne koła, celem zor-

ganizowania sił społecznych, mogą-

cych stać się oparciem dla rządu w

chwili ostatecznej normalizacji stosun-

ków politycznych w kraju,
Koła te odznaczają się nietylko

wielką ruchliwością, ale i ogromną

rozpiętością skali

wych. W ich kramie można dostać

niemal wszystko: od lewicowych, so-

cjalistycznych pomysłów, aż do kon-

serwatywnej i pseudo - katolickiej
ideologii. Tam, śdzie zachodzi tego

potrzeba, zalecają się one bardzo ży-

w. hasłami „narodowemi'”, zastrzega-

jąc się oczywiście, że hasła te nie

mają nic wspólnego z dążeniami zor-

garnizowanego Obozu Narodowego.
Jak te hasła wyglądają zbliska,

najlepiej się widzi na przykładzie

„Programu“ tej grupy dawnych sana-

torów, której obecnie przewodzi am-

b.sador Filipowicz j która wydaje ty-
godnik „Nakazy Dnia",

„Drugim kamieniem węgielnym na-

szego programu — czytamy w „Na-

kazach Dnia“ — jest idea narodowa.

Rozumiemy ją jako zasadniczą linję

wytyczną, prowadzącą naród polski

do rozwoju kulturalnego i gospodar-

czego”. Rozwijając tę myśl ogólną,

„Nakazy Dnia* wyjaśniają, że głów-
ną wytyczną ich „hasła narodowego”

jest „protegowanie rozwoju naszych

braci pod każdym względem tak, iżby

stali się elementem twórczym i domi-
nuiącym u siebie”. W dalszym ko-
mentarzu „Nakazy Dnia" piszą: „Je-

żeli wysuwamy tak jasno i dobitnie

hasło walki o Polskę narodową, to za-

wsze podkreślamy, iż hasło to niema

nic wspólnego z analogiczną taktyką

Narodowej Demokracji. Idziemy na

front społeczno - gospodarczy bez na-
leciałości przestarzałych, cuchnących
konserwatyzmem. Jasno zdajemy so-
bie sprawę z potrzeby nowych metod,

nowych dróg i nie cofniemy się przed
radykalnem rozwiązywaniem nasuwa-

jących się problemów.
Radykalizm — oto trzeci kamień

węgielny naszego programu”,
Autorzy tego „nowego programu

narodowego” wspartego o trzy ka-

mienie węgielne, widocznie nie doce-

niają dojrzałości politycznej tych, na

pozyskanie których liczą. Pomimo

całego „radykalizmu i odżegnywania

się od „przestarzałych naleciałości”,

ten „bardzo nowoczesny program uj:

muje hasło narodowe jedynie „jako

protegowanie rozwoju naszych braci”,

Widocznie jest on obliczony na naiw
ność tych, nielicznych zresztą kół

społeczeństwa, które do dnia dzisiej-

szego, tak jak w połowie ubiegłego
wieku, pojmują ruch narodowy, jako
protegowanie, w stylu potrosze filan-
tropijnym „braci” w ich ciężkiej wal-

ce o byt i wspinaniu się na wyższy

szczebel kultury.
Niech nam wolno będzie zauwa-

żyć, że to są właśnie „naleciałości

przestarzałe, cuchnące kanserwatyz-

mem”, z któremi współczesny ruch
narodowy niema i nie może mieć nic

wspólnego.
Współczesny ruch narodowy nie

gubi się w mglistej frazeologii i w po-
dejrzanych zamiarach „protegowania

braci”, ale zdecydowanie dąży — do
państwa narodowego. Jest to dążenie
bardzo konkretne i cel jasno sformu-

łowany, nadający ruchowi narodowe-

mt wyraźny, polityczny charakter.

Każde inne ujęcie „hasła rarodowe-

go”, bez względu na to, jakim będzie

podlane sosem: konserwatywr.ym „czy

też radykalnym, niema nic wspólnego

z wymaganiami idei narodowej i nie

może stanowić w dzisiejszej chwili ża-

dnei pozytywnej siły politycznej.

Polska czeka na rozwiązanie szere-

gu kapitalnych kwestyj. składających

Si+ na treść narzego życia narodowe-

go Dotychczasowe doświadczenia 0-

raz głębsze zrozumienie istoty chwili

dziejowej w jakiej, wraz z całym

światem naszej cywilizacji żyjemy

wskazują na to, że mogą być one roz-

1

haseł programo- |

 

ULTIMA RATIO
Wczasach dzisiejszych rzeczą nie-

zbędną dla prowadzenia wojny jest
nafta. Bez niej nie mogą funkcjono-
wać zmotoryzowane narzędzia walki
nowoczesnej: samochody zastąpiły
konie, statki są poruszane naftą, przy-
były aeroplany. Jest tedy jasne, że
przez pozbawienie jej nafty, można
unieruchomić armję dzisiejszą.

Włosi nie posiadają nafty na swem
terytorjum; niewielkie jej ilości może

, dostarczyć zaprzyjaźniona z Włocha-
mi Albanja. Są więc Włochy skaza-
ne na dowóz nafty z zewnątrz — z
Sor ietów, z Rumunji, ze Stanów Zje-
dnoczonych..,

Otóż w tych dniach miało się odbyć
w Genewie posiedzenie, na którem —
jak donosiły - sma zamierzano
włączyć naftę do listy tych przed-
miotów, których wwóz do Włoch bę-
dzi wzbroniony. W świetle uwag po-
cząterw -h widać odrazu znaczenie
tej zamierzonej u.hwały. Z wczoraj*
szych pism porannych  dowi..du, zmy
się, że owo posiedzenie w Genewie
zostało odłożone, niektórzy mówią,
że do 16 grudnia, inni, że bez wyzna-
czenia terminu,
Cóż się stało za kulisami? Trudno

dać na to odpowiedź dokładną. Na
podstawie ułamkowych wiadomości
wszakże wydaje się, że bieg wyda-
rzeń był taki: Mussolini przez swych
ambasadorów w Paryżu j w Londy-
nie oświadczył, że zakaz przywozu
nafty do Włoch będzie uważał za
akt wrogi i wyciągnie z tego konse-
kwencje, p. Laval oświadczył się na-
skutek tego przeciw odbyciu zebra-
nia genewskiego, a wślad za tem mu-
6iano się na to zgodzić i w Londynie.
Decyzję tę ułatwił ubocznie fakt, że
rząd Stanów Zjednoczonych nie mo-
że zakazać wywozu nafty bez uciwa-
ły kongresu, na to zaś, by uchwała
taka doszła do skutku, trzeba popar-
cia opinji amerykańskiej i czasu przy-
najmniej kilku tygodni; rozciągnięcie
t. zw. sankcyj na naftę nie miałoby
tedy efektu realnego, a wytworzyło-
by w Europi: groźną sytuację!
Czy jest to ustępstwo zasadnicze ze

strony Anglji, czy też tylko odłożenie
sprawy na czas krótki? I to i tamto
jest możlis . Niektórzy twierdza. że
ambasador Drummond wr.-zył Mus-
soliniemu list od premjera Baldwina,
zawierający warunki pokojoweśo za-
łatwienia zatargu i dopatrują
się w tem oznak pojednawczości
rządu a..gielzkiego. Inni znów powia-  

daj, że jednak po pewnym czasie |

Amcryka zakaże wywozu nafty, .. we |
F.ancji pač./e p. Laval — ' ;dący
dziś główną przeszkodą na drodze do
zastoscw .nia energicznej polityki w

stosunku do Włoch.
Nie będziemv robili żadnych wysił-

ków, by. znaleźć odpowiedź na po-
wyżeze watpliwości. Poprzest />my
na stwierdzeniu wagi faktu dol-ona-
nego w postaci odroczenia zebrania
genewskiego. co daje znów pewien o-
kres czasu na wysiłki w kierunku po-
kojowego załatwienia zatargu wło-
sko - angielskiego.

*

Powyższy pomyślny dla Włoch wy*
padek jest przedewszystkiem następ-
stwem ujawnienia przez nie decyzji
zastosowan: środków ostatecznych,
Pokazuj- się, że tylko ten naród mo-
że dziś, jak i zawsze zresztą, liczyć
na przeprowadzenie swych zam'erzeń,
który jest gotów do najwyższych ofiar
— do wojny: Tę gotowość ujawnił na-
ród włoski nietylko przez głośne ma-
nifestacje, nietylko przez to, że sta-
nął murem w sprawie wyprawy afry-
kańskiej, lecz także przez wielką o-
fiarność i entuzjazm, jakie wykazuje
obecnie w akcji obronnej przeciwko
san' cjom gospodarczym. Nikt w Eu-
ropie nie wątpi, że w razie wrogich
wystąpień przeciwko nim, Włosi nie
zawahają cię przed zastosowaniem si-
ły na morzu Śródziemnem,
Na drugiem miejscu należy posta-

wić zachowanie się opini publicznej
we Francji. Opinia ta jest w swej
większości (stanowczo przeciwna
wplątaniu się Francji w awanturę wo-
jenną na morzu Śródziemnem. Laval
prowadząc swoją politykę pojednaw-
czą, może nie mieć za sobą parlamen-
tu, ma niewątpliwie olbrzymią więk-
szość narodu. Żywioły narodowe we
Francji są przec'wne wojnie z powo-
dów zasadniczych, na lewicy tylko
komuniści, socjaliści i skrajne skrzy-
dło radykałów są za „wojną świętą”
przeciw faszyzmowi. Obalenie dziś
Lavala byłoby przejawem wojowni-
czych tendencyj Francji, zdaniem na-
szem, wzmacn'a to pozycję francu-
skiego premiera w parlamencie. Acz-
kolwiek trzeba pamiętać o tem, że ma
on przeciw sobie loże, jaczejki i to
wszystko, co ulega wpływom angiel-
skim...
Wreszcie w Anglji samej — społe-

czeństwo nie ma ochoty do wojny,
pragnęłoby, ażeby Włosi ulękli się 50  

państw zjednoczonych w Lidze i...
żołnierzy francuskich. Rząd konser-

watywny zaś składa się z ludzi roz-

sądnych i rozważnych, którzy nie
pójdą na żadne ryzykowne zwantury.

Rząd ten, wbrew temu, co się pisze

tu i ówdzie — z pewnością nie chce |

ani upadku Mussoliniego, ani pon że-

nia Włoch, dąży tylko do zabezpie-
czenia interesów W. Brytanji na mo-
rzu Śródziemnem i w Afryce i gotów

jest — zgodnie z obyczajem angiel-

skim — na rozumny i odpowiadający

interesom Anglii kompromis.
Punkt drażliwy położenia ogólne-

go w Europie współczesnej jest dziś

w Paryżu, bo bardzo wiele zależy od

tego czy p. Laval utrzyma się u ste-

ru rządu. Jeśli tak, to są widoki poko-
jowego załatwienia istniejących zatar-
gów, jeśli nie — są wszelkie możli-
wości aż do bezsensownej zawieruchy
wojennej, która wprowadziłaby rowy

zamęt w życie i tak już skołatanej

Europy...
I jeszcze jedna uwaga bardzo ogól-

na. To, co się dzieje we Włoszech,
we Francji, w Stanach Zjednoczonych,

wskazuje, jak ogromne znaczenie ma
zachowanie się społeczeństwa w de-
cydujących dla państwa chwilach. Je-
dnomyślności, ofiarności i współdzia-
łania narodu z rządem zawdzięczają
Włochy dzisiejsze swą pozycję na te
renie międzynarodowym; przez opinię
publiczną jest powstrzymywana Fran-
cja od ryzykownej awantury, która
mogłaby ją pogrążyć w odmęt; mimo
wysiłków wolnomularstwa i żydo-
stwa, prowadzą Stany Z'ednoczone 0-
strożną politykę neutralności... Przy-
kłady podobne możnaby przytaczać
dalej. W Europie dzisiejszej nie mo-
żna prowadzić polityki zagranicznej
bez posiadania poparcia oświeconej i
świadomej opinji publicznej. Rozpo-

rządzanie opinją publiczną nie osiega

się za jednym zamachem, w chwili de-
cydującej, gdy tego zachodzi koniecz-

ność, Trzeba ją do tego przygotowy-
wać przez lata całe...
To prowadzi nas do Polski, gdzie

społeczeństwo nietylko nie ma żadne-
go wpływu na bieg polityki zagra-
nicznej, lecz nic o niej nie wie i gubi
się w -najfantastyczniejszych domy-

słach, Obyż wszystkie zgubne następ-
stwa takiego stanu rzeczy nie ujaw-
niły się w sposób fatalny dopiero wte- ;
dy, gdy już będzie zapóźno na odra-,
bianie porobionych błędów!

 

Na telefoniczną prośbę Lavala

odroczono posiedzenie komiłetu 18-tu
LONDYN, 26. 11. (PAT.). Na temat

odroczenia genewskiego posiedzenia
komitetu 18-tu, korespondent genew-
ski „Manchester Guardian“ ujawnia
pewne niedyskrecje zakulisowe. Oko-
liczności, w których przewodniczący
komitetu 18-tu, Vasconzellos, skło-
niony został do powzięcia decyzji od-
roczenia posiedzenia. zresztą wbrew
własnej woli, są nieco osobliwe.

Przed północą w niedzielę, kilka
osób w Genewie dowiedziało się tele-
fonicznie z Paryża, iż na skutek roz-
mo" odbytej w sobotę i niedzielę
przez Lavala z ambasadorem brytyj-
skim. sesja komitetu 18-tu zostanie
prawdopodobnie odroczona. Informa-
cja wydana być miała w Paryżu pół-
oficjalnie. Nie doszła ona jednak do
wiadomości sekretarjatu Ligi i Vas-
conzellosa który jeszcze w ponie-
działek rano oświadczył pewnemu
dziennikarzowi , który zwrócił się do
niego telefonicznie, że wiadomość ta
jest nieprawdziwa.
Dopiero na inauguracyjnem zebra-

niu konferencji żeglugowej, na którem
obecny był Vośconsaliow. otrzy-
mał on zawiadomienie, iż premjer La-
val wzywa go do telefonu. Premier
Laval — jak twierdzi korespondent —
zwrócił się do Vasconzeliosa z pro-
śbą o wyrządzenie mu osobistej grze-
czności odroczenia posiedzenia komi.
tetu na tej podstawie, że Laval praś- ;
nie być obecny na posiedzeniu, o ile
pozostanie na swem stanowisku. La-
val ozna'mił również, że sytuacja voli-
tyczna we Francji jest tak niepewna,
że rząd francuski nie jest w stanie dy-
skutować svraw, któremi zająć się ma
komitet 18-tu, wobec decydującego
posiedzenia |lzby Deputowanych w
AERIALNSA WEP TAKOWA AS IO

wiązane —jedynie w ustroju państwa
narodowego. Ta okoliczność daje

Obozowi Narodowemu, organizujące
mu społeczeństwo do walki o taki u

strój, potężne siły, które doprowadzić

muszą do głębokich. zasadniczyca
przeobrażeń w życiu narodu i pań

S:wa.

 

czwartek, które ewentualnie dopro-
wadzić może do zmiany rządu. Vas-
conzellos — pisze dalej korespon-
dent — miał być bardzo zdziwiony
żadaniem Lavala, ponieważ premier
francuski oświadczył przedtem, iż nie
praśnie brać udziału w posiedzeniu
komitetu 18-tu i z tego względu po-
siedzenie komitetu wyznaczone zo- |
stało na dzień, w którym Laval w ża-
dnym wypadku nie mósł opuścić Pa-
ryża, Vasconzellos oświadczył Lava-
lowi, że zgodzi się na odroczenie po-

siedzenie tylko na kilka dni. Jeżeli
to zależeć będzie tylko od niego, to
wyznaczy on zebranie komitetu jak
na'wcześniej, może w przyszły ponie-

działek lub wtorek, o ile Lava] pozo-
stanie na czele rządu. Nikt jednak nie
sądzi w Genewie — pisze korespon-
dent — aby rządy trancuski i brytyj-
ski zgodziły się na tak wczesny ter-
m'n i uważane jest za możłwe, że ze-
branie to ulec może odroczeniu na
kilka tygodni, zby pozostawić czas
dla ewentualnych rokowań.

S SL i io DEPOT

zarządzenia przeciw Ligom
PARYŻ, 26. 11. (PAT.). Dzisiejszy

dzień polityczny wypełniły następują-

ce fakty: posiedzenie rady ministrów,

obrady grupy parlamentarnej socja-

listów S. F. I. O. 6raz obrady partii

radykalnej. Największa uwaga zwró-

cona była na obrady rządu, które

trwały od 10-ej rano do 13-ej, pod

przewodnictwem prezydenta republi-

ki. Obrady te poświęcone były prze-
dewszystkiem sytuacji finansowej w
przeddzień zwołania parlamentu, u-
stosunkowaniu się rządu do na'bar-

dziej drażliwych zagadnień polityki

wewnętrzrej, sprawie liś patrjotycz-

nych oraz taktyki w czasie obrad par-
lamentu. O ile chodzi o sprawę „lig,

rząd postanowił zaakceptować nie-
które punkty zawarte we wniosku de-
putowanego radyka'nego Chauvin.
Wniosek ten znajduje się ти2 па ро-
rządku dziennym obrad parlamentu.
Przewiduje on wydanie roznorządze-
nia, mocą któreśo prefekci będą mo-
gli wydawać zakazy zebrań zarówno
publicznych, jak i prywatnych, śro
żacych naruszeniem spokoju publicz
neo,
Na wniosek premiera Lavala, rada

ministrów postanowiła zażadać od
parlamentu w pierwszym rzędzie wy-
powiedzenia sie co do nolityki finan-
sowej rzadu. Rada wyszła z założenia
że rząd. któremu przewodniczy prem
ier Laval został powołany do obrony
franka i w tym celu otrzymał odpo-
więdnie środki działania, które umoż-  

liwią mu przeprowadzenie szeregu
reform, niezbędnych do uzdrowienia

finansów. Dopiero po wypowiedzeniu
się na temat polityki budżetowej,
rząd gotów jest przystąpić do dysku-
6ii nad sprawą liś patrjotycznych, b:0-
rac za punkt wyjścia raport dep.

Chauvin.
Expose Lavala na temat polityki

zagranicznej było szczególnie krót-
kie ze względu na zagadnienia polity-
ki wewnętrznej, którym głównie by-
ło poświęcone. Należy przypomnieć,
że w wyniku obrad ostatniego konśre-
su radykałów, postanowiono domagać
się dyskusji na plenum izby nad wnio-
skiem dep. Chauvin w sprawie lig.
Rada ministrów w sposób widoczny
nawiązała dziś do powyższej uchwały
kongresu radykałów.

weż

Nota polska
nadeszła do +regi

PRAGA, 26: 11. (PAT.). Minister
spraw zaśranicznych Benesz przema-
wiając na komisji budżetowej podczas
dyskusji nad budżetem m. s. z. poru-
szył m. in. sprawę stosunków polsko-
czeskich. Min. Benesz stwierdził m in.
że nota polska nadeszła do Pragi 1 0.
becnie jest przedmiotem badań w pra-
skiem m. 6. z. W najbliższych dniach
rozstrzygnie się, czy nota polska bę-
dzie ogłoszona, czy też nie.

 

 

PRZEGLĄD PRASY
B. POSŁOWIE — ZAOPATRZENI

Co robią b, posłowie z BB., dla

; których brakło miejsca w nowym Sej-

mie? „Kur. Poz.* cytuje kilka przy-

kładów, dosyć pouczających. A więc

| np. p. Dobrzański został wicepreze-
se; ur., 'ującym powiatowego przy*
sposobienia wojskowego.

„P. Dobrzański jest z zawodu urzędni=
kiem pocztowym w Krakowie. Posien
był przez 8 lat. Odznaczył się tylko raz:
wraz z aresztowanym później.za łapówki
pieca Idzikowskim napadł na prezesa
lubu Narodowego, prof. Rybarskiego.

Teraz, aby nie musiał pracować na pocz-
cie przy okienku, wymyślono dlań tytuł

ii RK pracuje społecznie.
P. Pączek, adjutant Moraczewskiego,

| był desygnowany na posła z Pragi, po-
łożył go jednak ii graja Lewiatana,
Wierzbicki. P. Pączek w ciągu tygodnia
został komisarycznym wiceprezydentent
m. Łodzi. Z zawodu jest buchalterem.

P. Birkenmajer był posłem i miał być
posłem dalej, tym razem z Wilna. Wśród
R oraw z postawionej aż w
2 okręgach kandydatury, pocieszając się
stanowiskiem naczelnika Wydziału w wi
leńskiem województwie,

P. Sanojca jako poseł wydrapał sie na
stolec prezydenta m. Kołomyji p. Bog-
dani na dyrektora Kom, Kasy Oszczęd-
dności m. Krakowa, p. Dybowski na ie=
karza kasy chorych, p. Gosiewski na dy-
rektora UbezodecZElG SPR AM p»
Rzóska na wicedyrektora Zakładu Ubez=
pieczeń Wzajemnych w Poznaniu,
Znana ze swej zajadłości przeciw O-

bozowi Narodowemu posłanka Jaworska
została naczelniczką wydziału w lwow-
skiem kuratorjum szkolnem,

Bodaj kilkunastu zostało burmistrzamś
i wójtami (Gdula, Stroński, Madeyski,
Ostrowski, Piłsudski i t. d.). Jeszcze in-
mi uzyskali posady w różnych innych
przedsiębiorstwach państwowych. samo-
rządowych lub w wielkim przemyśle
(Rudziński, Augustyński,  Ptaszyński,
Czernichowski)",
Tak wyglądają nowe obyczaje.

ŻYCIE FASZYSTY

„ABC” przedstawia zmiany oby-
cze, „we we Włoszech pod wpiywem
faszyzmu. i

|| Nie uczęszczać w ciągu dnia, a
| tembardziej w nocy, do zakiadów roz*
rywkowych i luksusowych śródmieścia,
a więc do restauracyj, teatrów i t. p.
Chodzić, w miarę możności, pieszo i tyl-

, ko w razie konieczności korzystać ze
środków lokomocji. 3) Podczas ceremo-
nij urzędowych nie nosić cylindra, lecz
zwykią czarną koszulę rewolucyjną.
Nie zmieniac w żadnym wypadku wła-
snych przyzwyczajeń ani sposobu życia.
5) Przestrzegac ściśię godzin biurowych

|i przyjmować możliwie największą
ilosc inieresantów, stosując wobec n.ch
maximum cierpliwości i względności, 6)
Uczęszczać na zgromadzenia robolnicze
i nosić się nietylko duchowo, ale i В>
zycznie na poziomie człowieka z ludu",

WSPÓLNY FRONT ŻYDOFILSKI

Warszawski dziennik wieczorny
„Nėwe W.adomości' stwierdzają, że
cjła prasa sanucyjna i socjalistyczną

! stanęfa wyr„źnie — z okazji zajść
aniyzydowskich na wyższych uczel-
niach — we wspólnym troncie żydo-

fuskim:
„Awestja żydowska jest kamieniem

probierczym polskicn stronnictw. We-
diu$ s.anowiska zajmowanego wobec ie-
go doniosiego problemu, winno się są”
azic, czy dane sironnictwo lub dany
dzieniuk dązy do 1isioinegu uzdrow.en_a
siosunkow w Poisce i czy jesi naprawdę
n.ezawisiym od kapilaiu lub wpiywu ży”
dowsaiego. Nie mozna sobie wyobiazić
rozumnego i uczciwego Hoiaka, kiorypy
nie praguął spolszczenia naszego życia

| gospodarczego i usunięcia wpiywów Se*
shicnicn na polską kunurę. Wiemy, że
wielka ilosc sanatorów 1 polskica robote
nikow klasowych podziela nasze poglą-
dy. Jednak góry pariyjne, pomieszane Z
Łydaimi, nie są zaoine do zajęcia s.ano-
wisśa, zgodnego z inieresem narodowym,

| 1rzeoa zai.em wyzwolic masy poiskie ud

1i
|
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uiegiosci tym goromi „trzeba je zorgani-
zowac w wielkiim narodowym obozie .

Że masy robotnicze wyzwalają się
spod wpiywu PHS., dowodzi kores-
pondencja „Nowych Wiacomości z,
Radomia, stwierdzająca, że rodotnicy
demonstrowali przeciw  socjalistycz=
nemu magistratowi, którego musiała
bronić policja. Robotnicy socjalistycze
ni wpisują się do narodowego związ+
'ku uawodowego „Praca Polska“ os
puszczając związki klasowe.

„ANI PIĘDZI WSPÓLNEJ DROGI*

Filosemityzm jest kitem, spajają-
cym sanację z socjalistami. Diatego
porozumienie między temi ;rupami
leży w słerze prawdopodobieństwa. I
całkiem zbyteczne jest następujące
oświadczenie „Robotnika”:

- „Z tym (tj. narodowym) obozem nie
odbędziemy ani piędzi wspólnej drogi. I
jedni i drudzy zdajemy sobie świetnie z
tego sprawę, Tu niema żadnych dwu-
znaczności. Polska Pracująca nie myśli
o jakimkolwiek „kompromisie taktycz-
nym” z naśladownictwem hitleryzmu. To
trzeba też powiedzieć uczciwie i wyraź-
ne.

Oświadczenie p. Niedziałkowskiego
ma sens tylko jako oferta pod adre-
sem sanacji, Widzicie — mówi jej re-
daktor „Robotnika” — mamy wspól-
nego wroga, musimy zatem 56 razem,
Więc nowe hasło „Robotnika” brzmi:
Wszyscy przyjaciele Żydów i wrogo”
wie Obozu Narodowego — łączcię
się! 
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Š. p. Piotr

CHDYNOWSKI
Wszystko, co się u nas zwykło ko-

jarzyć z tem pojęciem: „rasowy pi-
sarz', jednoczył w sobie ś. p. Piotr

Choynowski. Więc ową prawdę  pi-

sarską wrodzoną, jakby dawnych Po-
laków swadę krasomówczą, tempe-
„rament i fantazję. To tkwiło w nim
poprostu, tak naturalnie, spożyt-

kowywał talent z taką łatwością, z

$aką dawnemi czasy zadziwić i olśnić
w lada oracji niejeden szlachcic po-

trafił, Choynowski szlachectwo mi!

we krwi i w pisarstwie: wielką pro-

stotę, jasność myśli, pogodny u-
ćmiech, szczerość i rzetelność, kult

* 4radycji, skłonność do narracji aneg-

dotycznej, do wydobywania mocnego
rysu charakteru. Nie darmo najwię-
cej lubił ze swych utworów, opo-

wiadanie „O pięciu panach Sule-

rzyckich”, gdzie się ta jego szlachec-

kość najpełniej i najpiękniej ujawniła.

Mistrzem był Piotr Choynowski w
noweli. Dziś, gdy ten rodzaj bele-

trystyki w takim u nas upadku, walo-
ry Choynowskiego — nowelisty tem

widoczniejsze, Oszczędność i zwar-

tość kompozycyjna, pomysłowość,
troska o pointę, to cechy znamienne

fedo krótkich opowiadań, Nie chodzi-
ło mu w nich o spaczenie rzeczywi-

stości, ani podpatrywanie jakiegoś
rysu ujemneśo, czy śmiesznego, ale o
plastyczny obraz zdarzenia. Jako au-

tor nie chciał być sędzią, stronił od
podkreślenia tendencji, wyrażania

prywatnego sądu, skupiał siły w o-
bjeektywnem przedstawianiu rzeczy-
wistości, byłkonsekwentnym reali-

stą,
Proza jego pozostanie wzorem do-

brej i czystej polszczyzny. Tak jak o-

stanie się pamięć o człowieku najlep-

sześo serca, któremu niemoc straszna
w długiem borykaniu, wytrąciła, na-

zbyt wcześnie z rąk pióro.

(р. &)  

e

W irosce o przyszłość nauki polskiej
Podaliśmy już krótkie sprawozda-

nie z przeciegu onegdajszego zebra-
nia Tow. Naukowego Warszawskiego.
Warto poświęcić mu nieco więce* uwagi.
Zasługuje na to zwłaszcza przemówienie
prezesa T-wa prof. Wacława  Sierpiń -
skiego nacechowane dużą troską o losy
nauki polskiej i stan tej nauki obrazują-
ce.

Rozeszła się niedawno wiadomość —
mówił proł Sierpiński — że eszcze w te-
gorocznym budżecie państwa poczynio-
ne być mają wielkie ścięcia wszelkich
wydatków, poza temi, które stanowią
koniecznośćpaństwową lub gospodarczą.
Nie byłoby w tej zapowiedzijeszcze nic
groźnego, gdybyśmy mieli pewność, że
czynniki decydujące o budżecie państwa
uważają popieranie nauki polskiej za ko-
mieczność państwową.
Mało kto u nas zdaje sobie sprawę z

tego — cytujemy dalej słowa prof. Sier-
pińskiego — że podczas gdy w innych
kra'ach akademje są instytucjami pań-
stwowemi, żadna z naszych czterech naj-
wyższych instytucyj naukowych o cha-
rakterze akademi, nie jest instytucją
państwową, a nawet nie jest uznana 'ako
instytucja wyższej użyteczności publicz-
nej. Nie jest nią ani Polska Akadem'a U.
miejętności, ami nasze T-wó Naukowe
Lwowskie, an Akkademja Nauk'Technicz
nych.

Przyczyny, które się złożyły na to, są
bardzo proste. Oto większość naszych
akademij powstała w czasie zaborów,
głównie, a niekiedy wyłącznie ołiarnoś-
cią społeczeństwa „które pragnęło w mro
kach niewoli zaświadczyć w ten sposób,
że Naród, posiada'ący własne akademie,
uprawiające naukę ojczystą, żye. Pań-
stwowemi, w okresie zaborów, instytuc'e
nasze być mie mogły, a i nie chciały,
gdyż, jako prywatne, mogły zachować
większą niezależność i możność rozpo-
rządzania swemi funduszami. Po odzy-
skaniu niepodległości ten stan prawny
został utrzymany, natomiast stan mater-
jalny naszych instytucyj naukowych po-

gorszył się katastrofalnie, i to bynajmniej
nie z winy tych instytucyj, lecz z powo-
du ogólnego kryzys, a przedewszyst-
kiem z winy zarządzeń władz, iż fundu-
sze instytucyj muszą być lokowane w t.
zw. papierach pupilarnych, t. j. właśnie w
sposób, który doprowadził do ich zupeł-
nej dewaluacjŁ  

Było więc rzeczą całkiem naturalną,
że w tych warunkach rząd polski uważał
za swój obowiązek popieranie instytucyj
naukowych, choć nie były one instytuca-
mi państwowemi, Bo i któż miał łożyć na
utrzymanie naszej nauki, tej, o które;
Stefan Żeromski powiedział, że w Wol-
nem Państwie Polskiem nie może być ani
wyżebraną, anipodpatrzoną, anį prze-
myconą, lecz musi być polską.
W innych krajach na potrzeby akade-

mji wstawiane są do ogólnego budżetu u*
stalone kwoty, mogące ulegać nieznacz-
nym wahaniom wraz z całym budżetem
państwa, ale nikomy nie przyjdzie tam
do ółowy sobojnać świadczenia na naukę
o 40 proc., gdy cały budżet państwa ule-
śa np. tylko 10 proc. zmniejszeniu. Kry-
zvs przeźywa świat cały, ale nićdzie chy-
ba, poza naszym krajem nie odbija się on
na nauce w wyższym stopniu, niż M in-
nych dziedzinach życia.
U nas dotacje na naukę malą charak-

ter zasiłków, które się wypłaca instytu-
com naukowym nieregularnie, w miarę
możności, po zaspokojeniu innych po-
trzeb oświatowych, uznawanych za pil-
nie'sze,
Dzięki pod'ętym wspólnie przez nasze

cztery na'wyższe instytucje naukowe sta-
raniom udało nam się w r. 1932 uzyskać
to, że dotacie rządowe na te cztery in-
stytucje wprowadzone zostały do budże-
tu państwa z wymienionemi wyraźnie su-
mami. W budżecie na r. 1933-34 dla To-
warzystwa naszego figurowała suma
67.000 zł, Niestety, już w „tegorocznym
budżecie instytucje nasze nie są wymie-

 

CHORA WĄTROBA
zatruw. organizm

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju
zatrucie organizmu, a na tem tle szereś naj-
rozmaitszych chorób.

Zioła Magistra Wolskiego „Billosa” zawie
rające znane rośliny egzotyczne Combretum
i Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej
pracy oraz prawidłowego wydzielania żółci i
powodują naturalne wypróżnienia. Stosują
się przy cierpieniach wątroby i woreczka żół.
ciowego (kamicy żółciowej).

Zioła ze znak. ochr. „Billosa" do nabycia
w A i drogerjach (składach aptecz-
nyc!
Wytwórnia Magister E Wolski, Warsza-

wa, Złota 14, m. 1.
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W practwnia:.h u zonych warszawskich
Sekretarz generalny T-wa Naukowego

Warszawskiego prof. Mazurkiewicz zło-
żył w dn. 25 b. m. dokładne sprawozda-
"nie z działalności tej instytucji. Widać
z niego jak wiele, mimo ogromnego bra-
ku środków, w ciągu ostatniego roku do-
konano,

PRACE HISTORYCZNĘ

Na Wydziale nauk historycznych wy-
dano: „Rozprawy Historyczne T. N. W.”
tomy XIV i XVi zeszyt 1 tomu XVI-go,
zawierające prace: Kieniewicza: „Społe-
czeństwo polskie w powstanie poznań-
skiem 1848 r.”, Dembińskiej: „Polityczna
walka o egzekucję dóbr królewskich w
latach 1559 — 1564“, Žywczynski: „Ge-
meza i następstwa encykliki cum primum
m 9.V1.1832 r.*, Małowista: „Handel za-
graniczny Sztokholmu i polityka zew-
mętrzna Szwecji w latach 1471 — 1503",
Jabłońskiego: „Sąd kryminalny wojsko-
wy w roku 1794“; „Prace Wydziału
I -go Nr. 23: Łodyński: „U kolebki pol
skiej polityki bibljotecznej 1774—1794".

DZIEŁO MONUMENTALNE

„Prace Etnologiczne Instytutu Nauk
"Antropologicznych i Etnologicznych" Nr.
1:3. Nr. 1, wydany z zasiłku Funduszu
Kultury Narodowej, zawiera IV-ty tom
monumeutalnego dzieła Michała Fede-
rowskiego „Lud Białoruski”. Tom ten o-
bejmuje przysłowia; wyszedł w opraco-
waniu pp.: Stanisława Poniatowskiego i
Czesława Pietkiewicza; Nr. 3 zawiera
rozprawę Stanisława Dworakowskiego:
„Zwycza'e rodzinne w pow. Wysokoma-
-zowieckim",

NAUKI PRZYRODNICZE

Na Wydziale [II-cim wydano: „Archi.
wum Mineralogiczne“ t. X i XI; na Wy-
dziale IV-ym: „Archiwum Nauk Biolo-
gicznych” z. 1 tom V, zawiera'ący pracę
Zygmunta Mockusa: „Badania osteome.

, tryczne nad końmi litewsko - źmudzki-
mi”, oraz tom [II-ci „Planta Polonica",
zawierający pracę p. Janiny Tyszkiewi-
czowej: „Badania nad występowaniem
porostów nadrzewnych w lasach północ
mo - wschodniej części wyżyny Kielecko-
Sandomierskiei"; wreszcie Instytut im
Nenckiego wydał [X-ty i X-ty tom: „Acta
Biologiae Experimentalis" oraz tom
VIM-ty „Archiwum Hydrobiologii i Ry-
bactwa”,

ZAMIARY

Szereg prac jest w przygotowaniu lub
w druku. W niedalekiej przyszłości T-wo

 

zamierza uruchomić kilka nowych wy-
dawnictw o charakterze ciągłym, a m'a-
nowicie: Sprawozdania Komisji Języko-
wej, Archiwum Historji Sztuki oraz cza-
sopismo, poświęcone statystyce matema-
tycznej.

STAN NIEPOMYŚLNY

Przechodząc do omawiania działalnoś-
ci Wydziałów, Komisyj, Gabinetów i Pra-
cowni Towarzystwa, prof. Mazurkiewicz
z żalem stwierdza, że wskutek braku
środków materjalnych, bibl'oteki T-wa
zarówno Centralna, 'ak specjalne, istnie-
jące pod nazwą gabinetów, albo też przy
Zakładach, są w stanie bardzo niepo -
myślnym. Powiększają się nawet,dość
znacznie, ale 'edynie drogą wymiany { da-
rów. Brak wszelkich środków na zakup
nowych czasopism, nawet na kompleto-
wanie seryj czasopism już posiadanych.
Brak środków na oprawę książek, oraz
na opłacanie sił pomocniczych bibljote-
karskich, wobec czego powstają zaległoś-
ci w katalogowaniu, i księgozbiory nie
są udostępnione. Np. cenna bibljoteka
Gabinetu Matematycznego nie funkcjo=
nowała w okresie sprawozdawczym,

LITERATURA

Bibliotekę Gabinetu Filologicznego,
pozostaiącego pod kierownictwem prof.
Gabrjela Korbuta, przekazano, jako de-
pozyt na lat 10. Bibljotece Narodowej.
Rozpoczęły się prace nad skatalogowa-
miem bibl'oteki. Prof. Korbut przygoto-
wał do druku III tom „Bibl'oteki Pisarzy
Polskich drugiei połowy XVIII-g i pierw-
sze ćwierci XIX-go wieku”, zawierający
pisma zebrane Tymona Zaborowskiego.

BIBLJOGRAFJA HISTORJI

W Gabinecie Nauk Historycznych kon-
tynuowano prace nad bibljografją historji
polskiej nowożytnej (1815 — 1914); głów-
ny wysiłek skoncentrowano na jaknaj-
szybsze przygotowanie do druku pod
kierunkiem p. Haliny Bachulskie', pierw-
szego zeszytu bibljografji, który obejmie |
wiadomości wstępne ; którego druk bę-
dzie można rozpocząć z początkiem roku
przyszłego.

Komis'a Historyczna pod przewodni-
towem p. Józefa Siem'eńskiego odbyła
jedno posiedzenie, na którem zatwier-
dzono metodę wydawniczą akt procesu
polsko . krzyżackiego 1414 r. Komisja
prowadzi w dalszym ciągu opracowanie
inwentarza historycznego Archiwum Ko-
ronnego. oraz monośgragji tego Archi-
wum.

 

NAUKI ANTROPOLOGICZNE

Instytut Nauk Antropologicznych, ist-
niejący przy Wydziale II-im, zmienił na-
zwę na lastytut NaukAntropologicznych
i Etnologicznych. Kierownikiem Instytutu
jest proł. Stansiław. Poniatowski. Jest
to jedyny zakład, któremu Towarzystwo,
w okresie sprawozdawczym, mogło w ra-
mach budżetu ogólnego zapewnić bar-
dzo skromny budżet rzeczowy i 3 asy
stentury. Poniatowski i Pietkiewicz za-
kończyli druk IV-go tomu „Lud Białoru-
ski“ Federowskiego, o czem wyżej była
mowa. Przystąpiono do opracowania
dalszych tomów: V-go i VI-go, zawierają-
cych „Pieśni białoruskie". Istnie'ąca przy
Instytucie Sekcja Or'entelistyczna pod
przewodnictwem ks. Wilhelma Michal-
skiego, odbyła 6 posiedzeń.

INSTYTUTIM.NENCKIEGO

Wydział TV-ty (nauk biologicznych)
odbył 6 posiedzeń, na których przedsta-
wiono 25 prac. Przy Wydziale istnieje
Instytut im. Nenckiego. Instytut ten za'-
mie nieco odrębne stanowisko od inych
Zakładów Towarżystwa. Jest to wielki
kompleks, złożony z sześciu Zakładów, a
mianowicie: Zakładu Fiziologji pod kie-
rownictwem Kazimierza Białaszewicza,
Biolog'i Ogólnej pod kierownictwem Ro-
mualda Minkiewicza, Stacji Hydrobiolo-
Zakładu Biometryki pod kierownictwem
Alfreda Lityńskiego, Staci Morskiej na
Helu pod kierownictwem M. Boguckiego,
Zakładdu Biometryki pod kierownictwem
J. Neymana i Zakładu Neurobiologi pod
kierownictwem K. Orzechowskiego; po-
siada wyodrębniony budżet, pokrywany
bezpośrednio przedewszystkiem przez
subsydja Min. W. R. iO.P. W okresie
sprawozdawczym wykonano I opubliko-
wano we wszystkich Zakładach Instytutu
27 prac, Stacja Wigierska pod'ęła przy-
gotowania do prac badawczych nad wo-
dami rzecznemi i bagiennemina Polesiu.

BIBLJOGRAFJA POLSKA

Komisja Bibljograficzna, przygotowu-
'ąca do druku „Bibljograłję Polską za o
kres 1901—1925*, przygotowała w okre-
sie sprawozdawczym 5224 kartki i 190
odsyłaczy. Ponadto wyksnano szereg ro-
bót pomocniczych. Prace przygotowaw-
cze tej Komisji dobiega'ą końca i w roku
1936, w razie uzyskania odpowiednich
funduszów będzie można przystąpić do
druku pierwszego tomu.  

nione oddzielnie z określonemi sumami.
lecz mieszczą się w pewnej ogólnej pozy.
cji wraz z kilkunastu ianemi instytucja-
mi o różnym charakterze.
Czyż mogą nasze instytucje naukowe

prowadzić racjonalną i pianową gosp?-
darkę, skoro nie wiedzą nawet w przy-
bliżeniu 'aką sumę i kiedy otrzymają na
swe cele? A zdawałoby się, że sprawa
jest niezmiernie 'asna i prosta. Rozumie-
miy doskonale, że kiedy wszystkim jest
źle ,to i nauka musi na tem cierpieć, ale
niech to będzie zachowana jakaś stała
proporcja. Więc niechby było ustalone,
że instytucje naukowe polskie o charak-
terze akademii, razem wzięte, otrzymują
zawsze ćwierć procentu, czyli jedną
czterechsetną całości każdorazowego
budżetu Ministerstwa W. R. i O. P. Żą-
danie chyba niezbyt wygórowane, a
spełnienie jego pozwoliłoby naszym in-
stytuc'om naukowym rozwinąć normalną
działalność j zwolniloby nas od ciągłej
troski o zabezpieczenie bytu naszych in-
stytutów badawczych j ciągłości naszych
wydawnictw.

Spóirzmy na naszych sąsiadów 1 ma-
łych i wielkich. Wszędzie nauka cieszy
się należytą opieką państwa i ma być
materjalny zapewniony. Zwłaszcza nasz
wschodni sąsiad. jak o tem miałem spo-
sobność niedawno przekonać się naocz-
nie, duże środki łoży na instytucje nau-
kowe, a nadto szczególnie się troszczy o
przygotowanie dostateczne liczby przy-
szłych uczonych Czyż mamy pozostać za
innemi narodami w tyle?

Nie tracimy jednak nadziej i tuszymy,
że wreszcie arśumenty nasze trafią do
przekonania decydujących czynników i
że nie będziemy już musieli tutaj powra-
cać do sprawy zagrożonego bytu mater-

jelnego nauki polskiej.

Przed kilkoma tygodniami — kończył
prot. Sierp'ński — przebyło nasze Towa-
rzystwo i jaśniejszą chwilę. Oto otrzyma-
ło ono wspaniały dar dla swei Pracowni
Mineralogicznej w postaci cennej b:bl'o-
teki, specjalnych aparatów do badań, me-
bli, oraz zbioru minerałów, łącznej war-
tości kilkudziesięciu tysięcy złotych.I
któż to, zapytacie państwo, 'est tym me-

cenasem nauki? Tym ho'nym ofiarodaw-
cą, — 'akže to charakterystyczne dla na.
szych czasów jest cichy pracownik nau-
kowy, który w ciągu swej półwiekowej
działalności na polu nauki stopn'owo
gromadził i nabywał te niezbędne dla
badań naukowych pomoce. Jest nim kie-
rownik naszej Pracowni M:neralog'cznej.
jeden z pierwszych Rektorów odrodzo-
nego Uniwersytetu Warszawskiego. zna-
komity uczony, prof. Stanisław Józef
Thugutt. Czcigodnemu ofiarodawcy skła-
dam w imieniu Towarzystwa jakna'so -
tętsze podziękowanie. Niech ten jaśniej-
szy moment będzie dla nas otuchą w
chwili, gdy Towarzystwo nasze rozpo-
czyna 9-ty rok swej działalności”,

Przytoczyliśmy niemal w całości nie.
zmiernie oględne przemówienie prof.
Sierpińskiego, sądzimy bowiem, że fakty
obrazujące stan naszej kultury i nauki,
są niekiedy wažnie'sze od spraw poli-
tycznych i zamować powinny równie
silnie naszą publiczność. Lekceważenie i
niedocenianie spraw nauk; przez pań-
stwo grozi nam nieobliczalnemi szkoda-
mi i prędzej czy później odbije się ujem-
nie ną stanie naszej kultury.
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Krzykliwą reklamą
nie czyści się zębów, lecz dosk« 1ałą

pastą do zębów „Chlorami*. „Chło-

rami* i eliksir „Hezadont* to nie-

odzowne środki przy rac'ons. em

pielęgnowaniu zębow.

Autentyczne tylko fabryki

MIENBRWEK ŻAIK
Poznań

Radjo prowokuje...
Zdarza się to nie poraz pierwszy...

Ostatnio w ub. sobotę słuchacze „Pol-

skiego Radja' mieli znów „miłą” niespo-

dziankę, Przyjechał sobie do Warszawy

dyrektor żydowskiego funduszu narodo-

wego „Keren Hajesod“ i „potrzebowal“

palnąć przed mikrołonem „Radja Pol-

skiego” mówkę propagandową o Pąle-

stynie w języku hebrajskim, którą na-

stępnie na język polski tłumaczył nieja-

ki p. Abraham Lewinsohn. A słuchać te-

$o musieli przez całe pół godziry radjo-

słuchacze polscy, pragnący po całotygo-

dniowej pracy, w dżdżysty i zimny wie+

czór listopadowy, rozerwać się trochę

przy odbiornikach. Nawet Poznańskiego i

Pomorza nie oszczędzono...

Jesteśmy wielkimi zwolennikami pro-

pagandy na rzecz emigracji Żydów k

Polski, i uważamy, że przyszły nolski

rząd narodowy powinien z dyrektorem

„Keren Hajesod'" omówić bliżej szczegó-

ły nieuniknionego wysiedlenia naszych

„starozakonnych” do Palestyny i innych

krajów zamorskich. Ale to nie powód,

by „Radjo Polskie“ zanudzalo i prowo-

kowało swych słuchaczy audycjami w

języku hebrajskim.

Tembardziej, że w audycjach tych

usiłuje się robić*propagandę, opartą na

danych tendencyjnych i przekręconych.

Tak np. dyrektor „Keren Ha,esod' we

wczorajszym odczycie podkreślał, że w

ciągu 9 miesięcy ub, roku Żydzi pale-

styńscy wysłali do swych krewnych w

Polsce około 6 miljonów złotych, „za-

pomniał” natomiast powiedzieć, ile p.e-

niędzy do Palestyny ci Żydziwywieźli.
P —TTTOT TN TT707——35
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ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

O monograiję Reymonta. — Celem ucz-
czenia 10-tej rocznicy zgonu Wł. St, Rey-
monta, laureata nagrody Nobla, wyzna-
czyła Wdowa jako pierwszą nagrodę zł.
2,000, a Zakład Narodowy im. Ossoliń -
skich jako drugą nagrodę zł. 1.000, za naj-
lepsze prace o życiui całokształcie twór-
czości Wł. St. Reymonta. Prace dotych-
czas nieogłoszone, nie przekraczające 15
arkuszy druku formatu naukowego (63 na
95), składane być mają pod adresem: Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich we Lwo
wie na ręce dyr. dr. L. Bernackiego. w
terminie ostatecznym do 1-go maja 1936
roku, pod godłem, z kopertą zaklejoną,
która zawierać ma imię, nazwisko i do-
kładny adres autora pracy. Przewodniczą

„cym sądu konkursowego jest prof. Ign.
Chrzanowski. Ogłoszenie nagród musi na
stąpić najpóźniej 1-go sierpnia 1936 r.
Nagr<%one prace będą własnością auto-
rów, a prawo pierwszeństwa wydania za.

strzegą sobie Zakład Narodowy im, Osso-
lińskich.

O POLSCE ZAGRANICĄ .
Lektorat w Finlandji. — Nowsprz' by-

ły do Helsingforsu lektor języka i litera-
tury polskiej dr Stanisław Brzeziński
rozpoczął cykl wykładów z dziedziny hi-
storji literatury i sztuki polskiej odczy-
tem o Kochanowskim i Skardze.
Pomóżmy Polakom w Brazylji — Biu-

ro Światowego Związku Polaków z Za-
granicy otrzymało w ostatnich dniach
pismo od Centralnego Związku Polaków
w Brazylji, w którem nasi rodacy pro-  

szą o nadsyłanie następujących pomocy
oświatowych:

1) bibljoteczki szkolne dla dzieci;
2) pomoce szkolne dla dzieci (tylko

historja i geografja Polski, poziom IlI i
IV oddziału szkoły powszechnej);

3) bibljoteczki dla towarzystw ©-
światowych (popularna beletrystyka, po-
pularne broszury, zwłaszcza o Polsce
współczesnej),

4) bibljoteczki dla ognisk nauczyciel-
skich (beletrystyka, psycholog a, historja
wychowania, czasopisma fachowe pod-
ręczniki z zakrosu szkoły średnie'),

5) mapy Polski (oraz części św.ataj fi-
zyczne i polityczne,

6) wykresy rozwoju poszczegó'nych
dziedzin życia gospodarczego Polsk,

7) czasopisma dla dzieci, młodz eży i

„starszych,

8) pocztówki, fotografje i obrazy, przed
stawiaące Polskę i ilustrujące różne
dziedziny je; życia.

Jednocześnie O. Z. P. w Brazylii p10si,
aby wszysthie przesyłki kulturalno-uświa
towe dla Polaków w Brazylii były 't ero-
wane wyłącznie za pośrednictwem Świa-
towego Związku Polaków z Zagranicy w
Warszawie, ul Mazowiecka 1.

Jak wiadomo, kilkusettysięczna ko-
lon'a polska w połuaniowei Brazylji iest
'ednym z najbardziej zwartych i na” do-
wó uświadomionych zagranicznych śro-
dowisk po'skich jednak napotvka w irae
cy swej na przeszkody, płynące z niedó-
stateczności funduszów na prace «ultu-
ralno - oświatowe i in
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Niesłychana napaść żydowska na adwokatów Polakėw w Krzkowie
Na dzień 23 listopada b. r. zwołane zo-

stale do Krakowa doroczne walne zgro-
madzenie adwokatów apelacji krakow-
skiej. W sali t zw. „saskiej”* zebrało się
kilkuset członków palestry. Wśród obec-
nych przygniatającą większość, bo prze-
szło 80 proc. stanowili adwokaci Żydzi.

Zebranie zagaił p. dziekan mec. Ga-
bryelski, Po inauguracji p. Dziekan ukon-
stytuował prezydum z przewodniczącym
p. mec. Rowińskim na czele, poczem
walne zgromadzenie przystąpiło do pra-
cy objętej programem. 3

Po dwuch wstępnych przemtówieniach,
dótyczących kwestji poborów emerytal-
nych tych adwokatów, którzy przeszli do
palestry z magistratury, oraz kwestji ri».
uczciwej konkurencji przez korzystanie z
pomocy t. zw .„łapaczy”, jako trzeci z
mówców stanął ną podum adwokatp.
Cybulski z Kielc, który postawił wnio-
sek, aby w przyszłości przy redagowaniu
sprawozdań z czynności Rady Adwokac-

Klej uzupełniano część, która traktuje o
ilości adwokatów i aplikantów wn'sanvch
na listę, informacją, jak się przedstawia
skład adwokatury według narodowości i
wyznań. Wniosek ten, dotyczący kwestii
statystyczne” — bardzo potrzebnej i cie-
kawe' — wypowiedziany spokojnie i bez
żadnych aluzyj, niespodzianie wywołał
istną burzę wśród zebranych adwokatów
Żydów. Pod adresem adw. p. Cybulskiego
posypały się wymysły i aroganckie py-
tania w rodzaju: „popisują się Kielce",
„prowokator“, „chuligan“,  „warch 4“
„komu to potrzebne” i L p. Wrzawa
trwała kilkanaście minut i dopiero dłu.
gotrwałe dzwonienie przewodniczącego
uciszyło furię. Adwokat p. Cybulski, któ-
ry ani na chwilę nie dał się wyprowadzić
z równowagi; z całym spokoem oświad-
czył: „Ja doprawdy nie rozumiem tego
oburzenia, jestem Polakiem i dziwię się,
że może się znaleść ktoś, ktoby się swe'
narodowości wstydził, nam są te dane
potrzebne, bo chcemy wiedzieć, w jakiej
jesteśmy adwokaturze”, To powiedzenie
obecni na sali adwokaci Polacy przyjęli
rzęsistemi oklaskami i okrzykami „niech
żyje Cybulski”. Adwokat p. Cybulski nie
mógł jednak kontynuować swgeo prze-
mówienia, gdyż Żydzi ponownie wszczęli
awanturę, uciszyli się dopiero. gdy na
podjum wskoczył Żyd adw. Adler, który
bez opanowania, począł „strofować” p.

Cybulskiego nazywając jego przemówie-
nie „prowokacją“.

Był to jednak dopiero początek burzy,
która rozpętała się na dobrę wówczas,
gdy wynikła kwest'a kandydatur do or-
ganów samorządu adwokackiego. Walne
Zgromadzenie miało wybrać 3-ch człon-
ków Naczelnej Rady Adwokackiej, 7-miu
członków Rady Adwokackiej oraz 3-ch |
członków Sądu Dyscyplinarnego.Na parę
tygódni przed terminem Walnego Zgro-
madzenia zaczęły się targi o kandydatu-
ry. Adwokaci - Żydzi, których ilość w 0-
kręgu Krakowskim przekracza 80 proc.
ogółu adwokatów i którzy wodzą rej w  

samorządzie adwokackim, ułożyli nastę-
pującą listę. 2

L do Nacz. Rady Adwokac, 1) dr.
Lachs Zygmunt, 2) dr. Miksiewicz Tade-
usż, 3) dr. Bross Jakób; Il. do Rady Ad-
wokackiej: 1) dr. Jakubowski Faustyn, 2)
dr. Horowitz Edmund, 3) dr. Feldblum
Szymon, 4) dr, Glasner A*tur, 5) dr. Li-
lienthal Zygmunt, 6) dr. Mayer Izydor,
7) dr. Giintner Rudolf, i III. do Sądu Dy-
scyplinarnego: 1) dr. Jurczyński Hiero-
nim, 2) dr. Adler Aleksander, 3) dr.
Turchalski Władysław.
Powyższą listę wydrukowaną wręczo-

no wszystkim uczestnikom Walnego
Zgromadzenia. Postępowanie wodzire'ów
Żydów, którży usiłowali narzucić swą

"wolę mniejszości polskiej i nie uznali za

stosowne zachować nawet pozoru wol-

ności wyborów, musiało do głębi oburzyć
wszystkich tych adwokatów Polaków,
którzy ma'ą ambic'ę narodową i nie chcą
dopuścić do tego, aby w sprawach zawo-
dowych podlegali władzy i sądownictwu
żydowskiemu, aby w ich własnej O'czyź-
nie Żyd miał decydujący głos i dzierżył
władzę dyscyplinarną aż do prawa rele-
gowania z adwokatury włącznie To też
w odpowiedzi na bezceremon'alnošė žy-
dowską adwokaci Polacy, osiedli w okrę-
gu Sądu Okręgowego w Kielcach, roze-
słali do wszystkich adwokatów Polaków
w apelaci krakowskiej odezwę, zaczy-
naijącą się od słów: „Polsko, zbudź się,
nie pozwól obcym panować nad sobą”.
W odezwie tej wysunięto postulat, że „w
adwokaturze polskiej, jak i w całei Pol-
sce, pówinni rządzić Polacy”, Tej zasż-
dzie powinni się podporządkować i obcy.
Stan, jaki panu'e w samorządzie adwo -
kackim apelac'i krakowskiej który opa-
nowali Żydzi winien ustać. Odezwa wzy-
wa do głosowania wyłącznie na Polaków,
gdyby zaś lista polska przepadła, adwo-
kaci Polacy okręgu sądowego kieleckie-
$o wzywają wszystkich adwokatów Pola-
ków ż apelacji krakowskiej, aby się zrze-
kli swych mandatów w samorządzie ad-
wokackim, „Niechsię stanie oczywistem
— kończy odezwa — że my Polacy w
naszej Ojczyźnie ulegamy przemocy ży-

dowškiej“. 3
Jeden egzeniplatz tei odezwy, podpisa-

my przez wszystkich Kielczan, złożony

KONIN :

Imponujące zebranie Stron. Narod. —
Na wieść, że ma przybyć do Wyszyny
kpt. Grzegorzek więzień , polityczny, b.

radny m. Łoosi, przybyło na zebranie

Stronnictwa Narodowego około 2 tysiące

narodowców z pow. konińskiego, kol-

skiego i tureckiego,

Na zebraniu tem kpt. Grzegorzak, w

dosadnych słowach podkreślił obecne

położenie polityczna - gospodarcze Pol-
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ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki; Środa g. 20 „Rewizor”

Teatr Rozmaitości; nieczynny.
Repertuar kin: |
Apollo: Ucieczka. с
Casino: Sen nocy letniej,
Chimera: Ostatnia serenada.
Grażyna: Miłostki,
Kopernik: Bengali,
Marysieńka: Bengali.
Pan: Legon nieustraszonych.
Pax: Uśmiech- szczęścia,
Raj: Melodje cygańskie.
Stylowy: Piekło i rewja.
Świt: Dwie Joasie.

Obrady adwokatów. — W ub. sobotę
odbyło się zebranie lwowskiej Izby Ad-
wokatów, któremu przewodnicz adw.
dr. Stankiewicz. Po zagajeniu dziekana
Izby dr. Tilla, zostały odczytane sprawo-
zdania oraz wygłoszone referaty, po któ-
rych rozwinęła się ożywiona ea о
zažydzeniu Iowėkie! Izby Adwokackiej
świadczy fakt, że członkiem rady naczel-

„-ne tej organizacji jest poseł sjonistyczny
erstein, który też na zebraniu in-

formował o najważniejszych zagadnie-
niach, dotyczących stanu adwokackiego.
Drugim dowodem jest wynik wyborów.
o Rady weszio 6 nowych członków, a

to: dr. Feder, dr. Laz, dr. Mehrer, dr. Ро-
korny, dr. Scherzer i dr. Stankiewicz. Do
sądy je linarnego: dr. Jan Pieracki,
dr. Goldenberg, dr. Nadraga, dr. Niešwia-
towski, dr. Pinsker i dr. Schónbach. Do
Nacz. ay adw, delegowano: dr. Dwer-
nickiego, dr. Landaua, dr. Michalewskie-
go, dr. ersteina i dr, Starosolskie-
go. '
Wybory dziekana, wicedziekana i

przew. sądu odbędą się w dniach na;bliż-
sk.

L:kwidacja strajku. — Trwający kilka
dni strak robotników miejskiego Zakła-
du czyszczenia miasta został zlikwidowa-
ny, śdyż najniższym kategorom robotni-
ków podwyższono wynagrodzenię dzien-
ne 550 gr. Inne postulaty robotników
2 mundurów, wynagrodzeń za $o-

iny nadliczbowe i t d.) będą rozpa-
trzone później.
Kurczy się stan polskiego posiadania—

Wielkie wrażenie wywołała wiadom.
iż posiadłość, zwaną „Maistoška 4 ze
stawiającą 35 morgów wraz z bu aku

 

leżącą obok Pasiek Halickich, zakupił 01
właścicieli Zamgerów  „Masłosouz” za

kwotę około 100.000 zł, | i
" Ogólnie mówią w mieście, że winę w

tym wypadku ponosi magistrat, który

również prowadził pertraktacje z my
właścicielami „Majerówki”, ale czynił to
w sposób taki, że dał się uprzedzić „u-
Kkraińskiej" organizacji. * н
Sprawa kupna „Majerėwki“ zna'dowa-

wała się niedawno w programie obrad
rady nuejskiej, która okazywałą ólną

ym -chęć zakupna tej posiadłości, AU

czasemprezyd'um zaprzepaściło tę tak
ważną sprawę. Społeczeństwo lwowskie
ma tedy wielki żal do prezydjum miasta,

a to tem bardziej, że przecież w niem :a-
siada prezes Związku Obrońców Lwowa,

„Masłosojuz” swęmi mackami ogarn: t
аё calė miasto. Pozakladat w dzielnicac!
polskich kilkanaście (!) sklepów, na kaž-
dej niemal ulicy widać mknące samochó-
dy ciężarowe te „ukraińskiej” koopera-
tywy, która ogromny swój rozwój zaw-
dzięcza przedewszystkiem klienteli pol-
skiej! Właściciele restauracy:, sklepów,
niestety i domy polskie, w dużej mierze
przemycająca do polskich domów masło
„Masłosojuza” służba ruska, — pomimo
że przecież mamy w mieście „Małopolski
Związek mleczarski" — kładą w ten spo-
sób podwaliny pod rozwój orśanizaci,
która cichymAiyskoaę atakuje polski
stan posiadania. | gdy oskarżeni w pro-
cesie warszawskim nie chcą zeznawać w
jezyku polskim, którego rzekomo nie ro-
.mieją, „Masłosojuz” tam gdzie chodzi
v interes į sięgano do kieszeni po „kiej
klienteli operuje układnie ęzyki: m pol-
skira c, w. półocznej rozmowe, czy tęż
na szyldach, samochodach i t. p,
Czas ostatni ocknąć s 8 z utar-

te' drogi, omijać sklepy „Masłosojuzu”, a
popierać przedewszystkiem polską insty-
tucję!
Czy to możliwe? — Od kilku dni kur-

su'ą po Lwos:'e uporczywe pogłoski, iż
ze strony „ukraińskie”” toczą się pertrak-
tacje o nabycie pe o pałacu hr
Potockich przy ul. Kopernika. Powiada-
ja, że pośredniczyć ma w tej sprawie
„Dresdner Bank”. Czy może także „Ma-

.słosojuz" przypuszcza atak na polską
własność w śródmieściu, jak
stawicznie na peryterjach, zie coraz
więcej „ukraińcy” z metropolitą Szeptyc-
kim wyk .pują realności.

to czymi:u-

 

 

został na Walnem Zgromadzeniu do rąk
przewodniczącego. Odczytanie odezwy
miało poprzedzić zgłoszenie listy pol-
skich kandydatów, jednak do zgłoszenia
listy nie doszło, gdyż po odczytaniu odez-
wy adwokaci Żydzi tak się podniecili, že
nietylko zaczęli lżyć Polaków słowami:
„chuligany”, „prowokatorzy, „wywro-
towcy”, „wysłannicy Hitlera", „my się Z
wami policzymy* (sic!), „policzcię ilu was
tu jest”, ale wręcz wyskakiwali z miejsc i
wśród trudnego do opisania wrzasku,
grozili małej grupie Polaków pięściami i
wyciągali w ich stronę ręce z palcami roz-
stawionemi 'ak szpony. Natomast spokój
i opanowanie u Polaków były godne po-
dziwy, nie dali się Żydom sprowokować
i z ust ich nie padło ani jedno obraźliwe
słowo,
Walne zebranie dla mniejszości pol-

skiej zakończyło się z chwilą, śdy wystą-
pił adwokat p. Pozowski z Krakowa. któ-
ry w sposób spokoiny i męski odparował
ataki słowne Żydów i przygwoździł właś.
nie prowokacyjne zachowanie się Ży-
dów, którzy napadli na adw p. Cybul-
skiego i ubliżyli Polałtom, wezwał wresz-
cie kolegów Polaków do opuszczenia sali.
Na to wezwanie adwokaci Polacy w licz-
bie około 100 grem'alnie opuścili salę,
wyszedł także jeden członek prezydjum,
Pozostali wraz z Żydami, tylko nieliczni
Polacy, między nimi p. Kwieciński, który
usiłował zaprowadzić nastró* sielanko-
wy swem przemówieniem, w którem ata-

kował mniejszość polską,

Dzień 23 listopada 1935 r. powinien
stać się momentem zwrotnym w dzie-
'ach adwokatury, powinien otworzyć ca-
łemu społeczeństwu polskiemu oczy na
to, co się na poszczegolnych odcinkach
naszego życia dzieje i co się z Polakami
na ich o'czystej ziemi dziać będzie. Ad-

wokaci Polacy rzucone im przez Żydów
wyzwanie ze spoko'em przyjmują, przy-
szłość okaże, kto w tej walce odniesie
zwycięstwo,

’

Zażnaczyć należy wreszcie, że wypa -
dek krakowski nie jest bez precedensu.
W roku ubiegłym na walnem zgromadze-
niu adwokatury Iwowskie' mnie'szość
polska musiała również opuścić salę ob-

rad.

ski i wezwał zebranych do ofiarnej pra-
cy w duchu programu Stronnictwa Na-
rodowego.

Drugi z kolei przemawiał sędzia Siel-
ski, który skreślił życie i czyny R.
Dmowskiego, na którego cześć wznoszo-
no okrzyki, poczem uchwalono rezolucję
z żądaniem rozwiązania rad gminnych i
miejskich i rozpisania nowych wybo-

rów. —

OSZMIANA

Spłonęła cała wioska. — W Olszanach
pow. oszmiańskiego wybuchł olbrzymi
pożar, który strawił 94 budynków mie-
szkalnych, wraz z zabudowaniami gospo-
darczemi i całym martwym a częściowo
żywym inwentarzem.

Straty wyrządzone przez szalejący ży-
wioł, który na skutek gwałtownego wia-
tru i suszy rozszerzał się z niebywałą
szybkością, utrudniając akcję ratowniczą
wynoszą, według prowizorycznych obli-
czeń ponad 200.000 zł.
Do akcji ratowniczej wezwano wszyst-

kie straże ochotnicze. M. in. spłonął bu-
dynek szkolny oraz dom, w którym mie-
ścił się posterunek PP. Ofiar w ludziach
nie było.
Na miejsce wypadku wyjechał starosta

oszmiański i lekarz powiatowy celem zor-
ganizowania doraźnej pomocy pogorzel-

cam.
Bez dachu nad głową pozostało okoła

500 osób. które zostały rozmieszczone w
uratowanych od ognia budynkach.

SAMBOR

 

 

Interesujący proces... — Niezwykly
proces o fałszerstwa i sprzeniewierzenia
toczyć się będzie w najbliższych dniach
przed sądem okręgowym w Samborze.
na ławie oskarżonych zasiada: Adolf Pa-
riser, współwłaściciel kinoteatru „Pala-
ce" we Lwowie, dr. Herman Kaufmann,
adwokat w Drohobyczu i Bronisław Bo-
dziak, były urzędnik skarbowy w Droho-
byczu. Pariser obwiniony jest o wyłudze-
nię 250.000 zł. na szkodę Banku Gospo-
darstwa Kra'owego w Drohobyczu oraz
oszustwo na szkodę hr. Jana Dunin Bor-
kowskiego, — adw. Kaufmanq o sfałsz «
wanie podpisów na wekslachna kwstę

Gdy przed kilku laty podobne pogłoski
rozszerzano o sprzedaży pałacu pie-
hów, wówczas ks, Sapiehowie katego-
rycznie stwierdzili, iż pogłoski te pozba-
wione są jakiejkolwiex podstawy. A mo-
żeby tęraz w podobny sposób ': postąpili
hr. Potoccy z Łańcuta? Wymaga tego za-
niepokojona opinja publiczna.

 

 

 

Borysław czerwonyinarodowy
(Od własnego korespondenta)

Praca organizacyjna Stronictwa Naro-
dowego w Borysławiu i całem Zagiębiu
Naftowem postępuje naprzód. To zaży-
dzone, będące pod wpływami międzyna-
rodówki socjalistycznej miasto, zaczyna
się budzić i otwierać oczy na dzisiejszą
polską rzeczywistość. W ciągu kilku u-
biegłych tygodni zostały założone trzy
nowe koła Stronnictwa Narodowego, з
to na Bani, na Mraźnicy i w Modry-
czach, co łącznie z dotychczas istnieją-
cem. kołem na Wolancę stanowi pokaźny
dorobek pracy organizacyjnej narodow*
ców. ;

Do rozszerzania się haseł, głoszonych
przez Obóz Narodowy, przyczyniają się
masowo kolportowane pisma. jak: „War-
szawski Dziennik Narodowy” i jego „Ty*
godnik Polityczny”, „Wielka Polska” i
t. d. oraz liczne ulotki, nawołujące do
bojkotu Żydów, a popierania swoich.

Zainteresowanie sprawami narodowe-
mi jest coraz większe,a szczególnie ha-
sła odżydzenia handlu i bojkotu gospo-
darczego Żydów trafiają do najszerszych
mas robotniczych. Dzięki przychylnemi
nastrojowi społeczeństwa polskiego, zna:
lazły poparcie świeżo powstałe placów-
ki katolickie, które skutecznie współza-
wodniczą z Żydami. Potrzebne są tutaj
jeszcze sklepy z działu galanterji, han:
dlu żelazem, skórami i obuwiem, gotowe-
mi ubraniami i materjałami i t. d. Wszy-
stkie te gałęzie handłu znajdą tu dobre
poparcie. Brak jest polskiego czapnika.
krawców polskich i zegarmistrza. Temi
wszystkiemi potrzebami gospodarczemi
polskiego społeczeństwa w Borysławiu
zajęła się sekcja gospodarcza S. N., któ-|
ra w najbliższej przyszłości doprowadzi
do uruchomienia  najniezbędniejszych
polskich placówek. Praca ta jest ciężka
i żmudna, ale grupa młodych ludzi nie
zważa na żadne przeszkody i da Bóg
dopnie celu, który sobie wytknęła.

Szybkim wzrostem Obozu Narodowego
i zwiększającą się popularnością haseł
antyżydowskich zaniepokoił się socjali-
ści. I o dziwo... ci sami socjaliści, którzy
wyklinają „endekėw“ za ich antysemi-
tyzm į „ekscesy“ lub „bece” przeciwży-
dowskie — ci sami zaczynają dzisiaj na

 

”

EEGO HMRAJU —
100.000 zł., a Bodzioch o branie łapówek.
Interesujący proces...

ZAWIERCIE
—
Demonstracja bezrobotnych, — Nędza

mieszkańców Zawiercia jest już przysło-
wiowa i znana w całej Polsce, Charak-
teryzuje tę nędzę najlepiej ogólnie uży-
wane określenie Zawiercia jako „mia-

sta umarłych”,
Zawiercie posiada ogromne rzesze

bezrobotnych, którym władze w miarę
możności przychodzą z pomocą. Między
innemi prowadzona była akcja doraźnej
pomocy bezrobotnym z Funduszu pra-
cy dla 500 najbiedniejszych rodzin.
Kiedy onegdaj bezrobotni zgłosili się

po zasiłek, oświadczono im, że Fundusz
pracy wstrzymał zasiłki dla wszystkich.
Wiadomość ta wywołała ogromue

wzburzenie wśród bezrobotnych „którzy
urządzili przed gmachem magistratu de-
monstracje,  Interwenjował prezydent
Szczodrowski, który przyrzekł demon-
strantom swą pomoc. Wobec tego de-
monstrujący rozeszłi się spokojnie do

domów.

 

 

Borysław, w listopadzie.

swoich zebraniach głosić hasła wajki z

Żydami, Masy robotnicze mają już do-

syć okłamywania ich przez Żydów &

Wojtków żydowskich. Hasła socjalistycz-
ne walki kłas już nie trafia do przeko-

nania polskiemu robotnikowi, który pód-
judzany przeciw kapitalistom i „buržu-
jom”, zobaczył nareszcie, kto jest tym
wyzyskiwaczem jego i  najszerszych

warstw chłopskich, Dlatego też robot-
nik ten zwraca się do Obozu, który wy”
powiedział zdecydowaną walkę Żydom i

masonerji oraz sprzyjającym im  „go-

jom

Narówni z pracą polityczną i gospo-
darczą Stronnictwa Narodowego, postę-
puje praca Narodowej Organizacji Ko-
biet. O żywotności tej organizacji świad-
czy urządzenie półkolonji wakacyjnej
dła dzieci polskich, pomoc dla uczącej
się młodzieży, paczki żywnościowe. Na-
weł „sanacyjne” czynniki muszą uznać
tę naprawdę polską pracę, czego świa-
dectwem są liczne dyplomy i podżięko-
wania dla boryslawskiej N, O. K.

 

ZKRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: środa „Szesna-

stolatka".. i

Kina polskie:
Apollo: „To lubią mężczyźni”. |||
Prómień: „Niedokończona symłonia”,
Sztuka: „Bosambo”.
Stella: „Port San Diego“. |
Świt: „Pod dachami Wiednia.»
Sokół: , Uwielbianu *. `
Uciecha: „Legong“ į Czar mtodošei".

„Noc listopadowa“ Stanisława Wy-
spiańskiego ukaże się na scenie teatru
im. J. Słowackiego w piątek, dnia 29 li-
stopada b. r., jako w 105 rocznicę wybu-
chu powstania listopadowego. „Noc listo-
padowa” nie grana w Krakowie już od lat
15, ukaże się w reżyserji p. Stanisławy
Wysockiej i w je inscenizacji, oraz ilu -
stracji muzycznej L. Narczewskiego. P.
St. Wysoaka odegra rolę Pallas - Atene.

Nowy kartel. — Z inicjatywy krakow-
skieį fabryki „Herbewo“ та — jak poda-
je prasa żydowska — powstać nowy kar-
"tel, mianowicie kartel pod nazwą „Cen-
trala tutek”, Do kartelu tego mają we ść
„Herbewo” w Krakowie, „ AE
Narszawie i „Aida“ we Lwowie, Nowy |
kartel stawia jako swoje zadanie spowo-
dować podwyżkę ceny tutek, rzekomo
bardzonisk.zj.

_ Finanse Krakowa, — W związku 2 о-
statniemi dekretami dotyczącemi znie-
sienia części podatku  lokatorskieśo,

| zmniejszenia czynszu w domach miej-
skich wreszcie spowodu zmaie szenią wy-
miaru podatku wodociągowego” i kinęli
4pad dochody miasta w okresie

na bliższych 4 miesięcy spadną o 100.000
zł, a w nadchodzącym roku budżeto-.
wym © 400.000 zł. razie
dekretów znoszących myta i opłaty tar-
owe, dochody Krakowa zmniejszą się o
lalszą kwotę miljona złotych.

25-lecie „Jedności*, — Polskie Stowa-
rzyszenie Studentek U. J. „Jedność” u-

rz: w dniu 1 grudnia b. r. uroczystość
25-lecia swego istnienia. Na progiem zło-
ży się nabożeństwo o godz. 10 w koście-
le akademickim św. Anny oraz uroczysta
akademia w auli uniwersytetu, Ponieważ
„Jedność prowadziła przez 25 lat swego
istnienia ożywioną działalńość i zysk:
całkiem zasłużone uznanie, spodziewany
tłumny z'azd byłych członkiń oraz repre-
zentąntek organizacji samopomocowych
i kobiecych ze wszystkich ośrodków aka-
demickich.

Samobójstwo przy ul. Duchackiej. —
Onėgdai wezwano Pogotowie Ratunkowe
na ul. Duchacką 14, gdzie 29-letni olicer
rezerwy, buchalter, Michał Ladra, pozo-
staący od kilku lat bez posady, odebrał
sobie życie dwoma wystrzałami z rewol-
weru skierowanemi w serce. Przybyły na
miejsce wypadku lekarz Pogotowia,
stwierdził zgon.

 

Wieś domaga się

nowych wyborów samorządowych
Podawaliśmy już niejednokrotnie

głosy ludności miast polskich, doma -
gającej się powołania nowych rad

miejskich na podstawie sprawiedli -

wych i czystych wyborów. Obecnie z
wielu części kraju nadchodzą wiado-

mości, że i wieś polska nie przechodzi
obojętnie do porządku dziennego nad
tem, że rady gminne i gromadzkie,

powstałe w wyniku ostatnich znanych
wyborów, nie są wyrazem woli społe-

czeństwa, a ludzie, zasiadający w nich,

nie posiadają zaufania ludności,
Ostatnio otrzymaliśmy szereg uch-

wał, powziętych na zebrańiach wiej-

skich, z których wyróżniają się z powo-

du dużej liczebności zebranych miej-

scowości woj Białostockiego: Proko-

powięze, Karolin, Jaczeńki, Olszanka

Mała, Sanniki, Nowy Dwór, Kujawka,

Strzelczyki, Rogacze, Sejny i t. d, w
których zebrani, po rozpatrzeniu do-

tychczasowej gospodarki samorządo-
wej uznają za niezbędne, celem uzdro-  

wienia gospodarki gminnej, przepro-
wadzenie nowych, uczciwych wyborów
samorządowych.

O odbyciu podobnych zebrań otrzy-

mujemy wiadomości i z woj. łódzkie-

go. Mianowicie na zjazdach powiato-
wych działaczy samorządowych z pow.

łódzkiego i brzezińskieśow Łodzi oraz

terenów innych powiatów jak w Kole,

Koninie, Sieradzu, Pabjanicach i Łę-

czycy — uchwalono żądanie rozwiąza-
nia rad gminnych i miejskich i rozpi-

sania nowych wyborów do ciał samo-
rządowych na podstawie nowej ordy-

nacji wyborczej, zapewniającej lud-

ności wyłonienie ciał samorządowych,

złożonych z istotnych przedstawicieli
ludności, obdarzonych jej zaufaniem.

Wiadomości te świadczą, że na wsi

odbywa się żywiołowy ruch, zmierza-
jący ku uzdrowieniu stosunków samo«

rządowych i zapewnieniu praworząd=

ności w życiu publicznem.

łoszenia
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„na.dobrych chęciach,

 

-- шь оя

Jak młodzi w siedleckiem zorganizowali handel zbożem
Stronnictwo Narodowe w Siedlcach

wydało „Jedniodniówkę”, w której
znalazł się także artykuł pod powyż-
szym tytułem, Przytaczamy go poni-
żej
w roku 1933 na zebraniu narodow-

ców w. Siedlcach kierownik Sekcii
Młodych, kol. Czesław Dmowski,
przedstawił konieczność podjęcia pra-
cy celem wyrwania handlu zbożem z
rąk żydowskich. Myśl ta odrazu trafi-
ła do serc. Postanowiono też dołożyć
wszelkich starań, żeby wyzwolić rol-
ników z zależności od Żydów, I na-
prawdę było to konieczne, bo handla-
rze żydowscy wyzyskiwali gospodarzy
niemiłosiernie. W sierpniu 1933 roku,
kiedy na giełdzie żyto płacono 17 zł.
za metr, na rynku w Siedlcach mało
kto osiągnął za metr żyta 12 zł.. prze-
ważnie zaś sprzedawano znacznie ta-
niej, zadawalniając się ceną, jaką han-|.
@ага zechciał zapłacić. Nasi młodzi,
aczkolwiek kształcili się w mieście,
wszystkiemi węzłami związani są ze
wsią, wiedzą też doskonale, jaką
krzywdą dla rolników jest oddawanie
za bezcen owoców całorocznej pra-
cy. Rwali się tedy młodzi z zapałem
do wyparcia handlarzy żydowskich i
ukrócenia wyzysku. Nie poprzestali

jak to u nas
często bywa, rychło wzięli się do
czynu, rozpoczynając przy pomocy
„naszego „Rolnika” skup zboża, Dy-
rektor spółdzielni „Rolnik' w Siedl-
cach poparł plany młodych, .przyjmu-
jąc,do „Rolnika'” zboże przez nich ku-
powane za nieznacznem wynagro-
dzeniem, po 25 groszy od metra,

e wrześniu 1933 roku dwaj mło-
dzi, Fr. Izdebski z Kornicy i. Feliks
Soszyński z Wólki Leśnej, wynajęli
śpichrzi rozpoczęli skup zboża na
rogatce od.strony Łosic. Żydowskim
handlarzom bardzo się to nie podoba-
ła, oskarżyli więc obu w  uzszędzie
skarbowym i wojewódzkim, że han-
dlują bezprawnie, nie mając paten-
tów. Ale te skargi żydowskie na nic
się nie zdały, bo nasi młodzi kupcy
nabywali żyto tylko dla „Rolnika”,
byli więc jego agentami, chociaż nie
pobierali stałych pensyj, jeno pewien
procent od metra. Wkrótce młodzi
"rezpoczęli skup zboża na innych ro-
'gatkach. Rogatkę łukowską objął 51а-
Tega, agarwolińską — Gałecki. Dziś
Fjuż młodzi nasi kupcy* opanowali
wszystkie wjazdy do miasta i oni głó-
"wnie wykupują zboże przywożone na
targi

* Spółdzielnia „Rolnik” w roku 1934
'od stycznia do listopada żakupiła
'266 wagonów zboża, z czego 80 pro-
"cent dostarczylispółdzielni nasi mło-

© dzi kandłarze. Skupują oni zboże za
własne pieniądze, z niewielkiego zaś
zarobku, otrzymywanego od „Rolni-
ka“, muszą pokrywać różne koszta,
jak: rajem spichlerza, utrzymanie ko-
nia, dla nich więc niewiele zostaje, a-
le wyrwali poważną gałęź handlu z
rąk,żydowskich, zdobywając cenne
dośw,edczenie handlowe, którego nam
Polakom, tak bardzo brakuje. Odży-
dzenie naszego handlu i odżydzenie
kraju może się dokonać właśnie w ten
sposób, w jaki to robią nasi narodow-
cy; Z uporem i wytrwałością musi-
my zdobywać doświadczenie -handlo-
we i zajmować jedną po drugiej pla-
cówki, choćby one dziś nie przynosi-
ły znaczniejszych korzyści. Jak już
wspomniałem, głównym celem zapo-
czątkowanego skupu zboża było za-
pewnienie rolnikom lepszych cen i

   

rzeczywiście rolnicy okoliczni sporo
na tym kupnie zyskali i nietylko ci,
co sprzedawali swoje zboże Polakom,
lecz równieżi ci, którzy dostarczalije
Žydkom, ci ostatni bowiem pod wpły-
wem konkurencji polskiej, muszą za
zboże płacić drożej.
Według przybliżonych obliczeń, ilo-

ści zboża dostarczanego na rynek w
Siedlcach, wynoszą conajmniej 90.000
metrów rocznie. Dzięki skupowaniu
zboża przez młodych,w roku zeszłym
cena tego produktu mocno się u nas
podciągnęła do ceny giełdowej. Li-
cząc tę zwyżkę na 1złoty na metrze,
rolnicy w naszym powiecie uzyskali
za zboże więcej około 90.000 złotych.
Słowem, dzięki skupowaniu zboża
przez młodych, w kieszeniach rolni-
ków naszego powiatu pozostało conaj-
mniej 90.000 złotych, a jednocześnie
handlarze żydowscy stracili swoją do-
tychczasową przewagę nad rolnikiem,
ponosząc zarazem poważne straty.
Móżna to było osiągnąć. tylko dzięki
us'lnej pracy skupujących zboże Po-
laków.
Rolnictwo często trapią różne klę-

ski, jak pożary, gradobicia, powodzie,
różne szkodniki niszczące plony, a
przecież po klęsce nikt nie siedzi z
założonemi rękami, lecz każdy stara
się, ile sił, skutki klęski jaknajprędzej
odrobić. Tak samo też poupadku
wielu spółdzielni, nie możemy się wy-
rzekać spółdzielczości, bo jedynie z
jej pomocą możemy się z biedyi upad--
ku. wydžwignąč.

Sytuacja na rynkach zbytu nabiału
POZNAŃ, 26.11 (PAT), Według da-

nych Związku Gospodarczego Spółdziel-
ni Mleczarskich w Poznaniu, okres od

14 do 25 b..n.. minął w atmosferze spo-
kojnej,'przy tendencji naogół stałej. Ce-
my masła w okresie sprawozdawczym
wykazywały nieznaczne wahania. Noto-
wania giełdy towarowej w Londynie w
dniu 22 b. m. wynosiły (w szylingach za
1 cwt. — w nawiasach ceny w analogicz-
nym okresie r. ub.): dla masła australij-
skiego 100 — 103 (71 — 74), nowoze-

landzkiego 101 — 104 (73 — 75), duń-
skiego 123 — 124 (117), holenderskiego
107: — 109 (88 — 92), łotewskiego 102—
106 (70 —-73), litewskiego 100 — 104

* (70 —76)„syberyjskiego 98 —- 102 (71—
12), polskiego 96— 97. (66 — 68).
Popyt na masło oceniany jest na 9 mi-

ljonów kg. tygodniowo, co zapewnia
szybkie realizowanie bieżących dostaw.
Dostawy te wynosiły (w tys. cwt. — w
nawiasach pierwsza licza za analogicz-
ny okres 1934 r., druga — za 1933 r.):
w październiku b. r. 714,9 (729,4—600,4),
za pierwszych 10 miesięcy b. r. 8.2063
(8.407,4 — 736,8). Z cyfr tych widać, że
zarówno w październiku b. r., jak i w
ciągu: pierwszych 10 miesięcy b. r. do-
stawy masła do Anglji są mniejsze w
„porównaniu z analogicznym okresem r.

ub. Szczególnie zmniejszył się wywóz
masła z Danji, Szwecji, Estonji, Firilan-
dji i Rosji, Nowozelandji oraz Argenty-
ny. Natomiast zwiększył się wywóz ma-
sła z Australji, Afryki Południowej, Ka-
nady oraz innych dom.injów W. Bryta-
nji, następnie z Holandji, Łotwy, Litwy
i Polski, Przywóz „masła do W. Brytanji
z Polski przedstawiał się (w cwt. — w
nawiasach pierwsza liczba oznacza dane
za analogiczny okres r. 1934, zaś druga—
za 1933 r.): w październiku b. r. 16 433
(37—5), od stycznia do października b r.
82.2345 (49.245 — 213). Zapasy w chło-
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A ty kto jesteś i czego chcesz?
rzegorz jestem, Piotrze Pawlo-

«'wiczu, chciałem tylko zameldować, że.
wróciłem.

Pisarz półożył niechętnie harmonię
ma stole i, ziewając głośno,podszedł
do okna.

‚ — Co za Grzegorz, skąd? — pyta,
„nie poznając, bo już noc prawie była.

„ —Z Żabiego, Grzegorz Mielniuk.
> „— Mielniuk! Ależ przecie cn na
swojnie, gdzieś tam w Mandżurii, zgi-
„nał, Dokumenty nam przysłali zwoj-
ska. Napisane: „Zabity w boju”...
Tam i data i miejsce oznaczone.
— Może nie z Żabiego Mielniuk

„ten...
— Z Žabiego!
Pomilczeli,
— Coś pleciesz, bracie, — rzekł

wreszcie pisarz. — Skąd idziesz? |
— Azwojny idę, z tejich Man-

džurji...
— Z jakiej wojny? Przeciejużwię-

cej roku żadnej wojny niema! 3  
— No bo też i daleko iść było, a i

nie odrazu dowiedziałem sie. że woj-
na skończona. Pytał śo pisarz o to:
owo, aż okazuje się prawda, Mielniuk
óń, do niewoligo wzięli Japończycy,
dokumenty odebrali, mundur zwlekli,
a odesłali śo gdzieś nad morze i tam
u gospodarza jakiegoś pracował.
— Hm!— zadumał się pisarz. — To

ci sprawa! A ty u nas zapisany w
księgach, żeś zabity. To'ci kawał!

-— Jak być teraz? — pyta Miel-
niuk po chwili milczenia.
— A ja wiem! — rzecze pisarz. Po-

czekaj, do starosty”) skoczę,

Siadł tedy Mielniuk na ławie, buty
wojskowe koło siebie postawił,
nłaszcz położył i jakieś zawiniątko w
chustce czerwonej,
— A — aa, — ziewnął przeciągle.
— To ci sprawa wyszła...

Niedłuso nrzys7-4t eekretarz ze
starosta wieiskim, Wstał Mielniuk,
pokłonił się: \
— Dobry wieczór nanie starosto.
—Dobry wieczór. Ale ty, Mielniuk,

już taki kawał wymyślłeś. że lencze-
$o nie można, — powiedział z wy-
rzutem starosta, siadając.

Siadłi pisarz, awkońcu ii Mielniuk
| przy swoich butach sięprzysiadł.
— Nie moja wina, panie starosto.

=Jak nie twoja wina! A gdzieś ty

 

 

W naszym powiecie spółdzielnia
rolniczo - handlowa odzyskuje. już
wśród rolników zaufanie, dzięki zaś
skupowaniu zboża, przynosi rolnic-
twu znaczne korzyści. Trzeba tylko,
żeby ogół rolników zrozumiał znacze-
nie swoich spółdzielni i je popierał.

Niestety, wielu rolników, wbrew
zdrowemu rozsądkowiipomimo smu-
tnego doświadczenia, wciąż jesżcze po
staremu pracuje na Żyda i Żydowi u-
fa i wierzy, omijając swoich. Także i;
w naszym powiecie, chociaż skupują
zboże Polacy, napędzając sporo gro-
sza wieśniakom do kieszeni, niemało
jeszcze rolnikówsprzedaje zboże szą
dom. -Coprawda ci żydowscy wyrob-
nicy, to przeważnie najciemniejsi i
najbardziej zacofani gospodarze,mają-
cy marne zboże, ale zawsze szkoda
ich pracy na żydowskich pasorzytów.
Jak wynika z tego krótkiego opisu,

ruch odżydzania handlu zbożem w na-
szym. powiecie,
młodych narodowców — daie wyniki,
Sądzę, że i w innych stronach znajdą
się dzielni młodzi ludzie, którzy pój- |
dą w śladynaszych młodych rolni- |

4
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ków narodowcówi rozpoczną prakty-
kę handlową. Niech przyjadą do Sie-
dlec w dzień targowy, obejdą rogat-
ki i przyjrzą się, jak u nas idzie ta
praca. Jest to jeszcze dziś handel,
można powiedzieć, groszowy, ale my
wierzymy w jego trwały rozwój i wiel-
ką przyszłość .zapoczątkowanego
dzieła,

JULJAN DYBOWSKI

dniach angielskich wynosiły w dniu 9
listopada b; r. 536.000 skrzyń wobec
609,3 tys. skrzyń w dniu 26 paždziernika
b. r. i 693,9 tys. skrzyń w dn. 12 paź-
dziernika b. r. W dniu 10 listopada 1934 '
r. zapasy masła w chłodniach angielskich
wynosiły 877,6 tys. skrzyń i w dniu 18 |
listopada 1933 r. 565,1 tys. skrzyń,

Notowanie kopenhaskie pezostało w
okresie sprawozdawczym bez zmian, t. j.
220 koron za 100 kg.
Nie podjęto jeszcze wywozu masła do

Niemiec,
Rynek krajowy  maślarski w okresie

sprawozdawczym wykazywał tendencję
wybitnie spokojną przy niejednolitych
cenach, "Eksport masła Odbywał e” z

wszystkich części Polski,

Ceny jaj utrzymują się na poziomie u-
biegłego tygodnia. W dn. 25 b. m. płaco-
no za towar świeży zł. 130, gwarantowa-.
nej świeżości zł. 140 za skrzynię 24-ko-
pową, loco Poznań, W drcbnym hurcie
notowano jaja świeże zł. 150, gwaran-
towanej świeżości zł. 1.60 za mendel.

aią

Rozbicie rokowań
o międzynarodowy kartel rur

WIEDEŃ. 26.11. (PAT). W Wiedniu
prowadzone były ostatnio rokowania w
sprawie ponownego zawarcia międzyna-
rodowego kartelu rur między. przedsta-
wicielami producentów polskich. ausir'ac-
kich, niemieckich, francuskich, włoskich,
czechosłowackich, węgierskich i bułgar-
skich.
Rokowania te nie doprowadziły do

porozumienia. Dlatego też należy liczyć
się z wydaniem szereśu zarządzeń o
chronnych w zainteresowanych krajach.

siedział tyle czasu? Od roku już
wszyscy są w domu...
— W niewoli, aż w Korei ja by-

łem, ugospodarza jednego pracowa-

łem. Nie mówił mi nic, że koniec woj-
ny, aż papier jakiś przysłali, ot
mi znakami pokazał, że mam iść:
Rus... i tkał palcem na zachód. Nie !
wiedzialem czego chce, ale taki tam
był, co po naszemu trochę umiał, to |
mi wytlomaczyl, že mam do swoich
iść, bo wojna się skończyła.
„ — Dawno stamtąd A —
pytapisarz, :
— Na wiosnę,
T A gdzieś asi od tego cza-

su
—Szedłem do domu. Żadneśo u

mnie papieru nie było, tedy już jak
do naszych się dostałem. to mnie z u-
rzedów nrecz gnali. Prosiłem, żeby
odesłali koleją, a oni mówili, że bez
papierów nie można.
— No. to jak było?
— Tom pytał o drośę i szedł Cza*

sem kto podwiózł... Nic. dobrzy tam
ludzie, karmili i pod dach puszczali...
Tyle że dal... |

Skrecił pisarz papierosa, potem
skręcił starosta i Mielniukowi też
dali. Póki kręcił, wszyscy m'lczeli, aż
zapalili: tamci dwaj od jednej za-  *) do sołtysa

prowadzony przez |

В podwójnie

Najwięcej cudzozemców w Gdyni
42 tysiące obcych maryn:rzy

Według zestawienia, dokonanego
przez komisarjat rządu w Gdyni za

1934. r., liczba przyjezdnych. do Gdy-
ni wyniosła: w tym: roku 186:000 osób,
dzięki czemuGdynia;wysunęła się na

czoło wstatystyce ruchu obcych w
Polsce za'r. z. Przyjezdnych meldo-

wanych przyhyło:w ciągu całego 1934

r. tylko 20.044 osób, z czego;11.769 na
pobyt stały, a na pobyt czasowy głów-

nie w sezonie letnim, 8:276osób. Pe-

zatem istnieje duży ruch turystyczny

rejestrowany w referacie* turystycz-

nym komisar jatu rządu. W 1934 r. re-

ferat ten zanotował 56.100 turystów

przybyłych do Gdyni. Nie udało się za-

rejestrować wszystkich wycieczek

przybyłych do Gdyni, a tego rodzaju
turystów bawiłoprzynajmniej 20.000.

Pozatem drogąmorską zawija do por-

tu w .Gdyni codzienie około 20 stat-

ków, których załogi wynoszą przecięt-

-nie:15 osób, & j.. dziennie 300 osób,
„a rocznie około 90.000.

W: zestawieniu ogólnem zanotowa-

no 20.044 przyjezdnych meldowa-
nych,- w wycieczkach rejestrowanych

56.100osóbi około 20.000 osób w wy-

cieczkach nierejestrowanych wreszcie

około-90.000 marynarzy. Śród tej cy-
fry. niespełna czwartą część, t. j. 42.000

stanowią cudzoziemcy, przeważnie

„marynarze S okrętów.

-(b).

"Na niskimpoziomie
utrzymuje sie p'odukcja przemysłu w Polsce

"Stan produkcji przemysłowejpolskiej
utrzymuje się nadal na niesłychanie ni-

skim „poziomie, -aw październiku nawet'

się obniżył jeszcze z 69do 68,5; t. į 0

niecały 1 procent,
Na zniżkę tę wpłynęły głównie reJuk-

cię zatrudnienia w przemyśle drzewnym
pod koniec kampani'w  tartaczniciwie
oraz zmniejszenie stosunkowo bardzo
dużych w poprzednim miesiącu rozm.a-
rów wytwórczości włókienniczej. Nato-
miast trwał nadal ruch zwyżkowy w ga-
łęziach związanych z ruchem budowla-
nym i wogóle z inwestycjami: w przemy-

"Gielda zkożowa
: Notowania 2 "dnia 26listopada 1935 Er:

Pszenica czerw. jara szk!. 715 gl. -— —
; Pszenica jednolita 753 gl. 2000

—2050% Pszenica zbieraną 742 gl 1950

Żyto I standart 700 gl. 1325— 13.50;
Żyto Il standart 687 śl. 13,00 — "13,25:
Owies I st. (niezadeszcz.] 497 gl .15.25—
15,75; Owies II st (lekko zadesz.| 646 śl.
15,00 — 15,50; Ow'es_ III stan (zadeszc.),
538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień bt »war-
niany 16,25— 17,00; Jęczmień 674 —
673: gl. 14,50— 15,00; Jęczmień. 64%.gl
14,25 — 14,50;Jęczmień 620,5 gl. 14 75—
14,00; Groch. polny 23,00 — 25.00; troch
Victoria 3200 — 35,00: Wyka. 2200 —
23.00; Peluszka 2400 — 2500: Sesucela

aa e 120.00== (2100
ВБ е  bin  niebięski,

"bin żółty 9,75 — 10,25: "Rzepak РО
43.50 — 44,50; Rzepik zimowy 4200 —
43:00; Rzepak i rzepik letnį 42.77 —-
43.00; Se ę lniane basis 90 proc ?350
— 350,Koniczyna czerw. sur” bez: śr.
kanianki 90.00 —- 100,00; Koniczyna
czerw bez. kan. 9 czyst 97 proc 120 (0—.
130.00; Koniczyna REM surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst
97 proc. 80:00 — 90,00; Mak niebieski
65.00—67.00, Ziein. iad 4.25—4.75; Maka
pszenna gat. | — А 0 — 20 proc. 33 —
3500; Mąka pszenna gat. | —.B 0 —.
45proc 31.00—3300; I-C 0 — 55proc
2900—3100; 1 — 0 -0 — 60 proc
27,00—2900; i-E0—65 proc 25.00 —
27.00; II-B20—65 proc 24,00 — 2600;
II D 45 — 65 proc. '23,00.:—: 24.00; ILE
/55—65 proc 22,00. — 23.00; LJ. G 60 --65
proc. 21.00—22,00: Mąka żytnia! „wycią-
gowa“0-30 23,00 —: 23.50; "Mąka žytnia

| [get I 45.22.00—2200: Mąka żyt |. śat
0-55 proc 21,00—2200: I gat 0-65 proc
2050 — 21.50: Il gat 16,50 21730; ra
'zowa 16.00 — 1700; poślednta —. — —
— — — ; Otrębv pszenne śrube przem
stand 1050 — 1100. otrębv' pszetne
średnie przem „stand 950 —, 1014 О
tręby pszenne miałkie 950 — 1000 0:
7 żytnie 8,50— 9.50; Kuchy' iuia-

16.00 — 1650; Kuchy rzepasowe
13 25 — 13.75: Kuchv słoneczn eowe
——--—-; Šruta sojowa 45 proc
22,50 — 23.00. zań į

śle metalowym -oraz w mineralnyrc; w

;przemyśle mineralnym zatrudnienie
zmniejszyło się wprawdzie w październi-

ku ale o wiele słabiej niż zwykle sezo-
nowo.

 

 

Wywóz towarów
ze Stanów Zj. do Włoch

WASZYNGTON, 6.X1. (PAT). Dane,
będące w posiadaniu rządu amerykań-
skiego, zdają się wskazywać, że amery-
kański eksport do krajów, prowadzących
wojnę, utrzymuje się w listopadzie, jak
dotąd, na wysokim póziomie, osiąśnię=

tym w październiku. Chodzi tu przede-
Z °eksport do Wioch. :

0

"Gieldy pieniężne
Notowania z dnia 26 listopada 1935 r.

“| DEWIZY
Belgja 89.85 (sprzedaž 90.03, kupno 89.67);

Holandja 359.45 (sprzedaż 360.17, kupno
358.73); Londyn 26.26 (sprzedaż 26.33, kup-

"no 26:19); Nowy*Jork 5.31 i siedem ósmych
"(sprzedaż 5.33'i jedna ósma, kupno 5.30 i
"pięć ósmych); Nowy Jork (kabel) 5.32 (sprze

"daż 533 i jedna czwarta, "kupno 530 i trzy

czwarte); Osló 13%10(sprzedaż 133.43; kup-
no 131.77); Paryż 35.00 i pół (sprzedaż 35.07
i pół, kupno 34.93 i pół); Praga 21.98 (sprze-

daż 22.02, kupno 21.94); Szwajcarja 171.85

(sprzedaż 172.19, kupno 171.51); Stokholm
135.45 (sprzedaż 135.78, kupno 135.12); Ber-
in 213.45 (sprzedaż 213.98, kupno 212.92).

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 39.95 — 39.90; 7

proc. poż. stabilizacyjna 61.38 — 61.50 —

61.38 (odcinki po 500 dol.) 62.50 (w proc.); 4
proc. ' państw. ' -poż. premjowa dolarowa
52401— 52.75; 5 proc. konwersyjna 63.50;

6 proc. pož. dolarowa 77.25 — 77.00 — 77.13
(wproc.); 3proc. L, Z. Banku gosp. kraj.
9400 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku gosp.

| kraj. 9400 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku

  

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

kraj, 83.25::8 proc. Ł. Z. Banku rolnego

94.00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego 83.25; 4
i pół proc. L. Z. ziemskie 42.75 — 43.00 —
42.75; 5 proc. L. Z. 'Warszawy (1933 r.)
45.75; 5 proc; m. Siedlec (1933 r. 33.25,

AKCJE

Bank Po!ski 95.00; Częstocice 35.75; Wę*
giel 14.50; Lilpop 8.00; Starachowice 31.25.

pałki,Mielniuk |ok „odpalił” 2 * « boju dnia 24 czerwca 1906 roku przy
papierosa pisarza.

Plunął starosta przez zęby.
—Jak nam z nm być? —- pyta pi-

sarza.
Apies go wie! — rzecze pisarz.
— Rano może coś wymyślimy. Teraz|
noc. Trzeba i dokumenty jego cosą |
w kancelarii przejrzeć.
Poszedł Mielniuk dostaróst Zjadł

i na saniew-stodole tegł spa:
— TPy'ńie pał!— „ostrzegł go sta:

rosta, zawierając „skrzypiące: „drzwi
stodoły. *

  

 

—Gdzie! Umnie |ii siarnikow ity- "dzi
toniu'n'ema.'
Na druśi dk:ranoSeal się ide)

w kancelarji, Pisarz odnalazł.papie-
ry Mielniuka, a potem rozwarłksię-
śę, wykaz ludności: |
— Grzegorz M'elniuk.-$ioło:żabie,

urodzuny 1 kwietnia1875.roku.:Oj-
ciec. Mateuy. „matka Anna,.— prze:
czytał słośno.
— Ja sam i będę! — ucieszvł się

Mielniuk. :
— Prawda. ale patrz tul“

Nachylił się Mielniuk nad stołem, wi-
dzi przekreślone coś nakrzyż czer-
wonym atramentem. :
—Niepišmienny 4ja jestem,.

cze.
— Otóż tuwidzisz, —

palcem, *— napisane,—

 „rze-

 

tknałpisarz |
- wZabity„w

 
siole Czing-Ka-Czeng' Widzisz/
Patrzył Mielniuk chwilę osowiałe-

mioczami:
—Może ono taki napisane, ale to

niedrawda, bom oto tu jest i nie za-
bili oni mnie tam, a wzięli, jak mnie
w krzakach obeszli. Sam byłem,
aaich ćma, tedy zdałem się.

Naradzali się pisarz ze starostą
'szeptęm urzedowym. Naradzali się
długo. Chłop stał, buty dzierżąc w
„rękach, węzełek i płaszcz wojskowy.
Ziewał,przez okno wyślądał, kto i-

Ad
© — Cóż, —powiada starosta, — Za-
„nisz $0 do rubryki nowonarodzonych.

„ — Jak zapisać, kiedy u niego me-
tryki niema, — odparł pisarz.
— Przecież nie zapiszę go do no-

-wonarodzonych wpisując daty ze sta-
| rej metryki, Jaki on nowonarodzony
kiedy. mu trzydziesty trzeci rok się
„skończył.
— To prawda,Możeby batiusz-

ki zapytać, jak tu z nim postąpić? -
powiada starosta.
— Zapytač možna, ale co on pora-

ksi p w papierachnapisane, że za-itył 7

— Ach ty, Boże mój, — wzdycha
Mielniuk. — I nie żywy ja i nie mart-
.wy.. To ci grzech!

ВЕСЕ За (D.<.a.)  
 
 



 

notowano wcale, :

„demickich środowiskach Polski nae-

‚ rozpróżniaczonych, sytych. „burszów”,

* dzoziemców” (jak Żydów nazwał Że-

° Ф м гаКатагКи duszy (ze strachu o

Nr.

Epidemja tyfusu grozi Warszawie

W okresie od 17 do 23 b. m. zano- |
towano w Warszawie 30 przypadków !
dur brzusznego t, j, o 13 więcej, niż
w ub. tygodniu, 8 — duru plamistego
(o 6 więcej), 1—rzekomego i 1 — zim-
nicy, których w ub. tygodniu nie od-

W związku z tem starosta grodzki
śródmiejsko - warszawski wydał za-
rządzenie prewencyjne.

W. myśl tego zarządzenia kierowni-
cy komisarjatów PP., mają: 1) stwier-
dzić, czy na podległym im tetenie
znajdują się jakiekolwiek domy nocle-
$owe: jawne lub potajemne i w wy-
padkach twierdzących mają zawiado-
mić o tem właściwego lekarza sani-
tarnego w celu przeprowadzenia de-
zynfekcji i ewentualnie unieruchomie-
nia przez starostwo na wniosek leka-
rza, 2) zbadać, czy na terenie: komi-
sarjatu P. P. znajdują się sklepy lub
kramy handlujące starzyzną i ewentu-
alnie zawiadomić o tem właściwego
lekarza sanitarnego, który zarządzi
przeprowadzenie dezynfekcji, 3) nie
dopuszczać do wykonywania okrężne-
go handlu starzyzną przez cały czas
trwania epidemii, 4) zwrócić szczegól-
ną vwagę na żebraków i włóczęgów i
w wypadku zatrzymania kierować ich
do kąpieli i dezynfekcji, 5) zbadać

Komisarz wlecj Inwal dów
W wyniku tarć i awantur, jakie wy-

nikły w Legii inwalidów wojennych im.
gen. Sowińskiego. gdzie inwalidzi toczy-
li przez dłuższy czas walkę z zarządem
głównym z prezesem b. posłem Bareckim
na czele, władze mianowały kamisarza.
Stanowisko to powierzono p, Nowackie-
mu. urzędnikowi komisarjatu rządu m.
st. Warszawy. Z uporządkowaniem sto-
sunków w Legii p. Nowacki będzie miał
sporo kłopotu.

Drożyzna nabiału
Na stołecznym rynku nabialowym na-

stąpiła w ostatnich dniach poważna
zwyžka cen. Masło lepszych gatunków
zdrožalo o 20 gr. na kg. z 280 do 3—

 

 zł. 20 gr. za kg. Również podrożały jaj-
ka z 11 gr. na.13 gr. na kg,

 

stan czystości w hotelach, pokojach
umeblowanych i łaźniach, zwłaszcza
w trzeciorzędnych oraz w miejscach
większego skupienia publiczności (w
lokalach widowiskowych i t..p.), 6) о-
kazywać niezwłoczną i skuteczną po-
moc organom dozoru sanitarnego przy
wykonywaniu przez nich zarządzeń
związanych z akcją zapobiegawczą

przeciwko szerzeniu się chorób zaka-
źnych, w szczególności przy przepro-
wadzaniu dezynfekcji w mieszkaniach,
w razie oporu ze strony zaintereso-
wanych,

Kierownicy komisarjatów P. P. ma-
ją osobiście dopilnować sprawnego i
dokładnego wykonania powyższego
zarządzenia. (b) \

 

Fałszywy donos na księdza
Wolnomyśliciele staną przed sądem

O. Marjan Wiśniewski wystosował
skargę do prokuratora Sądu Okręgo-
wego w Warszawie, prosząc o pociąg
nięcie do odpowiedzialności karnej p.
Teofila Jaśkiewicza (urzędnika Min.
Spraw Zagr.) i p. Dawida Jabłońskie-
go, którzy w imieniu Związku wolno-
myślicieli złożyli do starostwa i sądu
fałszywe doniesienie na O. Wiśniew-
skiego, Przeprowadzone wskutek te-
$o doniesienia dochodzenie nie usta-
liło, by Q, Wiśniewski miał nawoły-
wać w każaniu do akcji terrorystycz-

nej i zakłócania porządku publiczne-
$o, a przeciwnie wykazało, że ojciec
Wiśniewski wyśłaszając swe kazanie
w dniu 24 czerwca r. b. spełnił tylko
swój obowiązek kapłański, demasku-
jąc działalność bezbożniczą, jednako-
wo niebezpieczną zarówno dla Koś-
cioła, jak i dla państwa.
Ponieważ sprawa przeciwko Ojcu

Wiśniewskiemu została umorzona,
występuje on obecnie do sądu prze-

| a swym fałszywym  oskarżycie-
om.

Zarzut krzywoprzysięstwa
i spór o

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpa-
trywał dziś odwółanie od wyroku Sądu
Okr, w Płocku w sprawie K. Oporskiego
i W. Tomaszewskiego, skazanych ną pół
tora roku więzienia każdy za złożenie
fałszywych zeznań przed sądem. Zezna-
nia te podsądni złożyli jaka świadkowie
w sprawie Szafrańskiej przeciw W. To-
maszewskiemy, dotyćżącej alimentów.
W r. 1927 Szafrańska niała mieć dzie- |

ojcóstwo przypisywała
swemu ówcześiemi | „naržėczonemii“,
Tomaszewskiemu, Próces ten jednak
Szafrańska przegróła, głównie wskutek
zeznań św. Oporzkiego, który twierdził,
że powódka miała w okresie swego na-
rzeczeństwa z Tomaszewski innych tó*
wnież kochąńków, m. in. był nim sam
Oporski i niejaki Ryszczewski,
Sąd Okręgowy, przed którym Sz. zło-

żyła oskarżenie 6 fałszywe zćznanie
przeciw Oporskięniu, użnał, że fakty, po-

6ko, którego

alimenta
dane przez Oporskiego, a dotyczące

! prowadzenia Szafrańskiej, nie zostały
dowiedzione. i skazał oskarżonego na
półtora roku więzienia.
Ta sama kara spotkała Tomaszew-

skiego, który miał namawiać Oporskiego
do złożenia dogodnych dla siebie zeznań.
Sąd Apelacyjny rozpatrzywszy skargę
odwoławczą, wniesioną przez adw. Szur-
leja, wyrok I-ej instancji uchylił, oskar-
żońych zaś uniewinnił.

Walie zgromadzenie
fero' lubu

W dniu 27 b. m. odbędzie się w War
szawie walne zgromadzenie członków
Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Po
rządek obrad przewiduje sprawozdanie
z dótychczasówej działalności, szereg
spraw orgańizacyjnych, oraz wybór no-
wych władz Aeroklubu.  

sf.

MARJA 7 КООРЕ'О\У BORAKOWSKA
WDOWA PO Ś. P. EUGENJUSZU,

opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w War-

szawie dnia 23 listópada 1935 roku, przeżywszy lat 65.

Mszą święta za duszę zmarłej odprawiona została w Laskach.
Nabożeństwo żąłobne odbędzie się w kaplicy Powązkowskiej dnia 27-g0

b. m. w środę, o godz. 9-ej rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok do gróbu

rodzinnego, a czem zawiadamiają
081

 

DZIECI, WNUKI i RODZINA.

$. + Р.

IRENA z MAŃKOWSKICH

Kazimierzowa Marianowa Morawska
ur. 26 kwietnia 1889 r. w Sahince na Podolu, zasnęła w Panu 24 listopada 1933 r.

w mie.

Pogrzeb odbędzie się w Carpegni (prow. Pesaro). Nabożeństwo żałobne ra

duszę 4. p. Zmarłej odprawione zostanie w kościele paaikicya św. Jakóba na

Ochocie w dniu 27 Hstopada o godz. 10-ej zrana, na

 

tóre zapraszają krewnych,

przyjaciół i znajomych pogrążemi. w najgłębszym smutku

 

MĄŻ i SYNOWIE

 

Oddziały w mundurach z r. 1831
przemaszerują w piątek ulicami Warszawy

W dniu 29 listopada, w 105-4 rocz-
nicę powstania listopadowego odbę-
dzię się w Warszawie Święto Pod-
chorążego.
O godz. 10-ej rano na rynku Sła-

rego Miasta nastąpi zbiórka oddzia-
łów Szkoły Podchorążych piechoty i
podchorążych saperów w historycz-
nych mundurach,  kompanji chorąg-
wianej, Szkoły Podchorążych sani-
tarnych, oddziałów Szkoły Podchorą-
żych Łączności, delegacyj Szkół Pod-
chorążych i kursów Podchorążych
Rezerwy.

Następnie oddziały przemaszeru-
ją na Plac Zamkowy, aby na dziedziń-
cu Zamkowym złożyć hołd Panu Pre-
zydentowi Rzplitej. Po oddaniu hołdu

Panu Prezydentowi R. P. przemasze-
rują na Plac Józefa Piłsudskiego,
gdzie odbędzie się uroczystość złoże-

Żołnierza przez delegację szkół pod-
chorążych.
Potem oddziały przemaszerują do

Belwederu, gdzie oddadzą hołd pa-
mięci Marszałka Piłsudskiego a na-
stępnie wartę przed Belwederem za-
ciąśną podchorążowie.

O godz. 18-ej odbędzie się uczcze*
nie 105-ej rocznicy powstania listo*
padowego przed gmachem b. podcho-
rążówki w Łazienkach wedłuś trady-
cyjneso zwyczaju Szkoły Podchora-
żych Piechoty. 

W gabinecie lekarskim nie ma przemocy
Niewiarogodny wprost wypadek wyda-

rzył się w Warszawie przed tygodniem.
Mianowicie do szkoły powszechnej Nr.
93 przy ul, Czerniakowskiej 128 przyby-
li st. przodownik XIII komisarjatu P. P.
Ludwik Stamler I st. post. Romuald
Gross, aby zabrać przefnocą £ odstawić
na badania lekarskie nauczycielkę p. Е.

 

DZIAŁ AKADEMICKI

„Kurjer Poznański" z dnia 26 b. m.

poświęca wielki artykuł wstępny zaj-

ściom antyżydowskim na wyższych t-

czelniach. Sprawa wystąpień antyse-
'mickich we wszystkich prawie aką-

lektryzowała atmosferę, napełniłą
serca niepokojem iporuszyła umysły.

Nie są to bowiem zwykłe hurdy

nie są to żakowskie wyczyny „figliko-

wego bractwa” akademickiego. U

podstaw tych „zbójeckich awantur”

(jak je nazywają Żydzi), leży nie próż-

niactwo i bezmyślnie okrutna zabawa:

u podstaw tych zajść leży praca dla

wielkiej idei, a odruchy antysemickie
są tylko przejawem buntu wobec
bierności społeczeństwa, dostatecznie

chyba uświadomionego, lecz nie ma-

jącego odwagi wysnuć z poglądów

swych konsekwencyj, į

U co walczą? Czego chcą? Czego

im potrzeba, tym akademikom, że
posuwają się nieraz nawet do eksce-

sów, sprzecznych z nakazami etyki

chrześcijańskiej?

"Nietylko' młodzieńcza bujność tem-

peramentów: polskich, skłonnych do
„„bitki”, nietylko rasowe. odruchy

wstrętu i niechęci dla „krajowych cu-

romski). :

To, co skarlałe, zduszone „przysia-

posadę), tli się iskierką w popiółach  serc tchórzliwych dojutrków, niedo-

alczą?
łężnych „ugodowców” i „kompromi+
sowcėw“ —r to wszystko strzelą pło-

miėniem jasnym, nieraz aż jaskrawym

z młodych głów i młódych serc,
„Numeris clausus dla Žydėw nie-

tylko na wyższych uczelńiach, ale

także w wolttych zawodach, a w przy-

szłości rówńież w hańdlu, przemyśle
i rzemiośle, przy rówrioczesnem, roz-

łóżonem na odpowiednią liczbę lat

wysiedłaniu Żydów z naszego kraju
do zamorskich terytorjów  koloniza+
cyinych,wyznaczońych drógą porozu-

mienia międzynarodowego, przy 'u-

dziale delegatów żydowskich* — oto
droga, którą widzi przed społeczeń-

stwem polskiem młodzież. Są to za”

razem główne zręby programu Obozu
Narodowego w kwestji żydowskiej.

Dumna niewola
Cytadela na czasie

„Naród to przędewszystkiem, ludzie

 

 

rwiązani z nim nierozwiązalnemi węzia- t
mi moralnemi, my niewolnicy w służbie

| przeszłych i przyszłych jego pokoleń.
Jednej chwili nie woino nam zasypiać,

jednej sprawy nie wolno nam zaniedbać,
musimy walczyć w zwartym szeregu,
wzajemnie jeden drugiego popierając.
Naszą niewola to jedyna niewola, w

której człowiek, mający poczucie swej
godności żyć możę i musi w niej żyć, je-

żeli chce żyć dobrze. Wyzwolenie się z
niej, to moralne samobójstwo”,

(Kazimierz Wybranowski: W pó-
łowię drogi”).

Młodzież Wszethptlska
W Poznaniu

24 listopada r. b. o godz, 12-ej w po*
łudnie, odbyła się uroczystość udekoro-
wania 40 młodych narodowców „mieczy-
kami”.
Zebranie zagaił kierownik kursu kan-

dydackiego, p. Zygmunt Celichowski.
Zreasumował on w swem krótkiem, rze-

czoweń: przemówieniu wyniki kursu,
wyrażając się, że „jest to kurs rekruck
w walce o Wielką Polskę”, ,
Następne przemówienie wygłosił opie-

kun i wielki przyjaciel Młodzieży
Wszechpolskiej, ks. prałat Prądzyński.
Czcigodny prelegent podkreślił, iž naj-
ważniejsze cechy, jakiemi się powinien
odznaczać członek Obozu Narodowego,
to mądrość, prowadząca do udoskonale-
nia idei wszechpolskiej, którą w całem
swem życiu każdy powinien się kierować,
odwaga w każdym czynie oraz wytrwa-
łość i wierność ideibez względu na pię-
trzące się przeciwności. W zakończeniu
dał jasny obraz stosunku Młodzieży
Wszechpolskiej do katolicyzmu i Idei
Chrystusowej. Ą

Przemówienie, przyjęte burzliwemi o-
klaskami, dało skrót narodowej ideolo-
śji i wzruszyło obecnych.

Po przemówieniu, prezes M, W., p. Zy-
gmunt Ways, dokonał dekoracji kandy-
datów „szczerbcami Chrobrego, oraz w
krótkiem przemówieniu wskazał na obo-
wiązki członków M, W., usymbolizowane
w „mieczu Chrobrego”.

Szkoła twardych obowiązków obywa-
telskich, jaką daje Młodzież Wszechpol-
ska, musi rozwinąć cnoty bojowe przy-
szłych zwycięzców w walce o budowę
Wielkiej Polski,
Zebranie zakończono Hymnem  Mło-

dych i entuzjastycznemi okrzykami na
cześć Wielkiej Polski, Obozu Narodowe-
śc i Romana Dmowskiego.  

Hymn M!odych nazebraniu
„Myśli Mocarstwowej”

W Poznaniu, na zebraniu inauguracyj-
nem „Myśli Mocarstwowej” zebrani od-
śpiewali „Hyma Młodych". Tak to z dnia
na dzień i na każdym, nieprzyjaznym na-
wet odcinku rosną wpływy młodzieży na-

rodowej.
m! mta —

Z Sekcji AkademickiejS. N.
Zapisy do Sekcji Akademickiej

Str, Nar, codziennie w godzinach od
13-ej do 15-ej, Aleje Jerozolimskie
17, m. 5>

*

W czwartek, dn. 28 b. m., o godz.
19,30, odbędzie się zebranie dla
członków w lokalu Sekcji (Aleje Jero-
zolimskie 17, m, 5). Obecność obo-
wiązkowa.

*

Tegoż dnia o godz. 20-ej odbędzie
się tradycyjny „czwartek dyskusyj-
ny“, na którym referat wygłosi dele:
$at zarządu, Wstęp dla członków oraz
wprowadzonych gości,

»

Uwaga! Następny „Dział Akade-
micki” ukaże się w sobotę, dn 30-g0
b. m.

leonorę Humnicką. Okazuje się „› je
ne” pismo w tej mierze wystosowało do
starostwa grodzkiego Warszawa-$ród-
mieście kuratorjum okręgu szkolnego
warszawskiego, gdyż p. Humnicka nie

zgłosiła się z przyczyn od niej niezależ.

nych na badania lekarskie z polecenia
kuratorjum.
« Zgodnie z zarządzeniem policjanci od
stawili p. Humnicką do kancelarji ko-
misji lekarskiej przy ul. Długiej 50, gdzie

badania lekarskie przez policję przemocą
wywołała nielada sensację.. Nauczyciel-
ki jednak nie zbadano, $dyż jak ošwiad.

czył jej lekarz „w gabinecie lekarskim
niema przemocy i jeśli pani sobie nie
życzy tego, badać jej nie będziemy”.
O całej tej historji spisano protokół, a

p. Humnicka wystąpiła ze skargą do
min. W. Ki U. P,

 

 

Wystawa w „Simie'”
W tych dniach została otwarta wysta-

wa malarstwa I. Szymanowskiej i M. Szy.
manowskiego A. Suchanka granki: Win-
tzera oraz efektów świetlnych z Racryń-
skiej - Arciszewskiej,

Konferencja

dyrektorów kolel
W ciągu óstatnich dwóch dni odbywa-

ły się w ministerstwie komunikacji obra-
dy dyrektorów kolei państwowych pod
przewodnictwem ministra inż. Michała
Butkiewicza. W obradach brali również
udział podsekretarze stanu w minister-
stwie komunikacji inż. Bobkowski i inż,
Piaseoki, oraz dyrektorzy departamen=
tów i biur samodzielnych ministerstwa.

Na konferenci omawiano szereg spraw
personalnych, finansowych, oraz oszczęd-
nościowych w związku z nowymbudże-

tem. 
 

Wojna wśród marjawitów warszawskich
© cmentarz i kościół na Woli

W związku z usunięciem od rządów
w Płocku marjawickiego arcybiskupa,
Jana Kowalskiego, wynikł rozłam wśród
marjawitów warszawskich W W'arsza.

wie zwolennicy Kowalskiego są w więk-
szości i utworzyli nawet odrębną parafję.
Na odbytem w dniy wczorajszym zebra-

niu marjawitów, zapadła uchwała zwró-
cenia się do władz administracyjnych, by
cmentarz marjawicki na Woli i kościół
marjawitów w Warszawie został przeka-
zany zwolennikom Kowalskiego z rąk

| grupy biskupa Feldmana,

 

kuch narodowy jest jeden, a jego formą organizacyjną

. jest dzisiaj Stronnictwo Narodowe
Sekretarjat czynny codziennie w godzinach od 13 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. 5.

nia wieńca na Grobie Nieznanego,

wieść o dostarczeniu nauczycielki na.

 
   



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu przeważnie pochmur-

no i mglisto, miejscami opady (na wscho-
dzie i w górach śnieg, pozatem deszcz ze
śniegiem). We wschodniej połowie kraju
i w miejscowościach górskioh lekki mróz,
w pozostałych — temperatura dniem w po-
bliżu sera. Słabe, na zachodzie umiarko-
wane wiatry południowe i południowo-
zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

te!
= iego — Kalwaryjska 31; Wy-
sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23, 2

Z MIASTA.
— Rynek Łukiski będzie prze-

niesiony. Wobec nastania mrozów
przerwane zostały roboty regulacyj-
ne na placu między brzegiem rzeki
Wilji, a placem Łukiskim, na tyłach
kościoła św. Jakóba, dokąd ma być
przeniesiony rynek Łukiski, Mimo
przerwania robót planu przeniesie-
nia rynku nie zaniechano. Przenosi-
my nastąpią prawdopodobnie już od
1-go stycznia, przyczem zabruko-
wanie rynku nastąpi później. Magi-
strat podczas zimy wybuduje jeszcze
na nowym rynku publiczny szalet
podziemny. :
— Pisuary publiczne, Zarząd m.

Wilna postanowił 'w czasie najbliż-
szym zbudować trzy pisuary pub-
liczne tego typu, co niedawno usta-
wiony w Cielętniku w pobliżu zbiegu
ul. Zamkowej i Królewskiej. Jeden
z nowych pisuarów ustawiony bę-
dzie koło t. zw. mostu kolejowego,
miejsce dwóch pozostałych nie jest
jeszcze ustalone.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zakwestjonowanie mięsa, po-

chodzącego z tajnego uboju. Organa
kontrolne Zarządu m. Wilna w wy-
niku tygodniowej inspekcji jatek
mięsnych zakwestjonowały 568 kg.
nieostemplowanego mięsa, pocho-
dzącego z nielegalnego uboju bydła.
W związku z tem wdrożono poszu-
zra tajnemi rzeźniami.

iku t rewizyj ujawniono na
mał wielkiego m. Wilna 6 tajnych
rzeźni uboju bydła. Rzeźnie te do-
starczyły mięsa wielu jatkom po ce-
nach niższych, niż sprzedawcy mięsa
legalnego. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—- Likwidacja zakładów handlo-

wych, W b. m. w Wilnie powstało
kilka nowych zakładów handlowo-
przemysłowych i 4 sklepy. Likwi-
dacji natomiast uległo 11 zakładów
handlowych, 5 warsztatów rzemieśl-
niczych i kilka sklepów. Równo-
cześnie zamknięte zostały dwie pie-
karnie, które nie odpowiadały prze-
pisom sanitarno-porządkowym. (h)

 

W,

! SPRAWY WOJSKOWE.
,  — Zakończenie dodatkowej re-
jestracji poborowych. Z dniem 30
listopada r. b. ostatecznie zakończo-
na zostanie dodatkowa rejestracja
|poborowych rocznika 1915. Zazna-
|czyć należy, iż po terminie 30 listo-
pada żadnej prolongaty nie będzie
i wszyscy opieszali poborowi będą
pociągnięci do  odpowiedzialności
karnej. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Epidemja śrypy w szkołach.

W szkołach powszechnych i średnich
w niektórych klasach wybuchła epi-
demja śrypy. Około 150 uczniów i
uczenic zapadło na tę chorobę.
Równocześnie zanotowano około 300
wypadków zachorowań wśród urzęd-
ników państwowych i samorządo-
wych oraz. prywatnych. Według
opinji lekarzy epidemja grypy nie
jest groźna i jest zjawiskiem przej-
ściowem. (h) 3

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Stowarzyszenie  Właścicieli

Nieruchomości m. Wilna powiada-
mia, że dnia 1 grudnia r.b., o godz.
12-ej, w sali Misyjnej przy ul. Św.
Anny Nr. 13 odbędzie się zebranie
informacyjne członków Stowarzysze-
nia Właścicieii Nieruchomości m.
Wilna i Związku Drobnych i Śre-
dnich Właścicieli Nieruchomości m.
Wilna i woj. wil. na tematy: 1. Zmia-
na ustawy o ochronie lokatorów.
2. Sprawy podatkowe. 3. Połącze-

— Zarząd Towarzystwa Kursów
Technicznych w Wilnie podaje do

branie członków T.K.T. odbędzie się
w lokalu Stowarzyszenia Techników
Polskich przy ul. Wileńskiej 33 w
dniu 29. XL. b. r. o godz. 18. Porzą-
dek dzienny: 1) Odczytanie proto-
kułu z poprzedniego walnego zebra”
nia, 2) Sprawozdanie Zarządu, , 3)
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4) Preliminarz na rok 1935/36, 5
Wybory nowych władz, 6) Wolne

nie wyżej wymienionych organizacyj.;

| Teatr i muzyka.
! — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś
o godz. 8-ej wiecz. jedno z ostatnich przed-
stawień wieczorowych „Król Edyp".

Jutro widowisko „Edypa* zakupione
przez U. $. B. W sobotę dn. 30 b. m. poraz
ostatni na przedstawieniu wiecz. „Kró!
Łdyp”.
— Premjera w Teatrze na Pohulance.

W niedzielę dn. 1 grudnia o godz. 8 wiecz.
odbędzie się premjera sztuki w 5-ciu ob-
razach B. H., Stuartów p. t. „Szesnasto-
latka” w reżyserji W. Scibora. Obsadę two-
rzą pp. M. Szpakiewiczowa, H. Rychiow-
ska, E, Sciborowa, J. Volakėwna, A. Paw-
lowska, A. Lodziūski i W. Scibor.
— 2 koncert rrance Eliegaard w Tea-

trze na Pohulance, Wobec nadzwyczajnego
sukcesu, jaki odniosła światowej sławy

pianistka France Ellegaard w dn. 26 b. m.
w Teatrze na Pohuiance, zapowiedziany
jest drugi i ostatni koncert tej artystki w
dniu 5 grudnia r. b. Ceny zwykłe.

— leair Muzyczny „Lutnia”, Dziś ko-
medja Laitaja „Mądra Mama”. W roli ty-
łutowej Eina Gistedt. Ceny miejsc od 25 gr.
— „Madame Dubarry” po cenach,pro-

pagandowych. Jutro widowisko w 10 opra-
zach „Madame Dubarry“.
— „Ada Sari” w Wilnie, Znakomita

śpiewaczka _ posiadająca sławę  wszech-
światową Ada Bari czarować będzie pięk-
nym swym giosem w piątęk dnia 13 grudnia
na koncercie, który odbędzie się w leatrze

Muzycznym „Lutnia”. bilety już są do na-
bycia w kasie zamawiań od g. 11—9 w.

i — Teatr „Kewja”. Dziś program rewjo-
wy p. t. „Węgierska krew'. — Początek
przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.
Liaaaa CZARA OO °

mieszkania (Karlsbadzka 27) zegarek dam-
ski, wartości 1U zt. i damskie kalosze, któ-
re sprzedał nieznanemu osobnikowi.

‚ W nocy z 25 na 26 bm. skradziono Ja-
'ninie Marcysianównie, zam. w hotelu Nisz-
kowskiego |bakszta 2) z zamkniętego mie-

! szkania ubranie wartości zł. 126.

й WYPADKI
ь — Zatrucie się żony przemys.owca.
Przy ul. Nikodemskiej 6 zatrufa się esencją
„octową G. laube, żona znaneżo przemy-

wiadomości, że zwyczajne walne Ze-.słowca wileńskiego. laube skierowana zo-
stała w słanie b. ciężkim do szpitala žy-
dowskiego. Powód targnięcia się na życie

| nieznany, (h)
| — Tajemniczy zgon właściciela domu.
| 35-letni Fiotr Kukielski, z zawodu urzęd-
nik, właściciel domu przy ul. Jerozolim-
(skiej 22, dostał w mieszkaniu silnych wy-
miotów i krwotoku i w drodze do szpitala
zmari, nie odzyskawszy przytomności. Po-
wiadomiona policja prowadzi dochodzenie,*
„celem ustalenia przyczyny zgonu. (h)

— Łapii się na smierć. Dozorca domu

у
е

wnioski. przy ul. Zydowskiej 38, J, Sinkiewicz, |. 38,
ODCZYTY. skutkiem nadmiernego użycia alkoholu,

— W Ośrodku Zdrowia. Dnia zmarł. Sinkiewicz był znanym alkoholi-

28 b. m. w lokalu Ośrodka Zdrowia,
ul. Wielka 46 o godz. 6-ej z ramienia
T-wa Eugenicznego prof. Z. Hrynie-

j wicz wygłosi odczyt p. t. „Współ-
czesne zwyrodnienie ludzkości”.
Wstęp bezpłatny. *

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W nocy z 26 na 27 bm

jze sklepu Antoniego Symonowicza (Legjo-
'nowa 57), zapomocą wyciśnięcia szyby w
oknie ze strony podwórza, skradziono roz-
maite wyroby tytoniowe, wartości zł. 257.
W dniu 26 bm. Paulina Girucka zamel-

dowała policji, że kuzyn jej Jozef Girucki,
lat 16, którego wychowuje, skradł z jej

 
Film 1000-ca przygód

REWELACJA NA CZASIE

Ostatni Posterunek
Arcydzieło, o którem mówi cały świat.
 
—— е

Wkrėotce w kinie „HELIOS“,

 

„kiem i awanturnikiem, gdyž przed 5 mie-
siącami, będąc pijanym, wyrzucił przez
okno S5-letniego syna, który dotychczas
przebywa w szpitalu ze złamanemi no-

; gami. (b) 1

 

ZACZADZENIE W LAZNI,
lažni Franciszka Janowicza,

mieszkańca wsi Malinowo, gm. hruz-
dowskiej, ża kąpieli silnie za-
czadzieli Józef Kobytko, Kazimierz
Michniewicz i Stefan Gruzda. Ko-
byłkę i Michniewicza zdołano urato-
wać, natomiast Gruzda zmarł, (h)

CASINO|
 

<to?

 

KOLOSALNE POWODZENIE!

Arcydzieło, kióre poraszyło

Du EM 45
wg pow. LWĄ TOŁSTOJA

! ММ й. Greta GARBO | Friodric MARCH

Z za kotar studjo.
Radjo a krytyka muzyczna. i

Rozpowszechniło się przekonanie, że
krytyka nie jest rzeczą trudną — wymaga
oma jakoby trochę uzdolnień pisarskich i
bystrości umysłu, „reszta” (!) t. jį. fachowa,
gięboka wiedza nie należy do norm spe-
6jainie obowiązujących. (Owo mylne prze-
konanie, pokutujące do dziś dnia w t. zw.
szerokich słerach spoięczeństwa, ma swoją
tradycję, „rodowód” wcale bogaty.

Dziś obserwuje się nieustanny wźrost
krytyków fachowych. Radjo zaś w szcze-
gólności krytyków takich pożąda. Co wię-
cej, stwarza ono wysoce pomyślną kon-

junkturę dla adeptów krytyki, a zwłaszcza
krytyki muzycznej.

Muzyki słyszymy w radjo wiele, w do-
datku niezmiernie różnorodnej i w majroz-
maitszem wykonaniu, lluż mistrzów prze-

Krwawe porachunki
NA ZABAWACH

GRODNO. We wsi Zapole, pow.
grodzieńskiego, w mieszkaniu jedne-
go z gospodarzy, Grzegorza Kisłego,
odbywała się zabawa taneczna, na
którą wtargnęli
wicz, lat 22 i Piotr Sałejko, lat 20,
obaj uzbrojeni w nóż i baśnet, i rzu-
cili się na obecnego na zabawie Ja-
kóba Bielidę, zadając mu kilkanaście
ran kłótych, skutkiem których Bie-
lida zmarł. Obaj sprawcy narazie
(zbiegli i ukryli się w okolicznych la-
sąch, lecz na drugi dzień sami zgło-
sili się na posterunek policji, gdzie

Timoch Danysze-

sunie się rocznie przed mikrofonem, bądź Zostali zatrzymani,
w audycjach „żywych”, bądź „piytowych”!;
Ileż świetnych zespołów instrumentalnych!
Muzyka wszystkich nieomal epok i kierun-
ków stale zasila programy radjowe. Skoro
tedy uświadomimy sobie, ńż jednym z wa
runkėw pierwszorzędnego znaczenia kom-

petencji krytyka muzycznego (poza takiemi

czynnikami, jak wrodzone uzdolnienia, mu-

zykainość, wyksztaiceniej jest roziegia zna-

jomosć literatury muzycznej, jasnym stanie
się fakt, że radjo istotnie ksztatci —"isłto
w stopniu naprawdę wybitnym —. szeregi
sił: fachowych. Wyjątkowo doniosłe zada-
nie w odniesieniu do krytyki muzyczńej
spełnia radjo w naszym kraju. Brak u nas
bowiem dla jej pomyślnego rozwoju naj-
bardziej podstawowych czynników: publicz-
nych bibijotek muzycznych i życia muzycz-
nego o bardziej intensywnem nasileniu. A
przecież krytyk muzyczny bez tych war-
sztatów pracy obyć się nie może! Przykre
te luki w naszem artystycznem życiu wy-
pełnia radjo.

Jeśli krytyka muzyczna w ogólności, a
w Polsce w szczególności, osiągnie wyższy
stopień ekspansji, poszerzy wiedzą swą o

zasób nowych tormalnych i ideowych zdo-
byczy, wniesie do estetyki muzycznej nowe
odczucie rzeczywistości artystycznej — bę-
dzie to wybitna zasługa radja.

Wychowanie muzyczne, leżące w sferze
działalnosci radja, obejmuje więc swym za-
sięgiem nietylko rzesze, pragnące muzyki
dla samej rozkoszy siuchania, ale i jedno-
cześnie te „rzesze”* (jakże liczebnie u nas
ubogie!), które produkcyj muzycznych łak-
ną, jako przeżyć i wiedzy zarazem.

"Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 28 listopada.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka.
Płyty. Dziennik poranny. Płyty. Giełda,
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10—11,57:|

We wsi Gnojnica, pow. grodzień-
skiego odbywała się zabawa tanecz-
na, na której
Konstanty
Podczas zabawy podszedł doń jego
dawny kotega, Mapiejkc, i pchnąt go

nożem w

Frzyczyną zajścia były porachunki
osobiste.

był obecny niejaki
Krejtowicz z Grodna.

ramię, raniąc płuca.

Fodczas zabawy we wsi Bielany,
na Franciszka Jabłońskiego, lat 20,
m-ca Nowego Dworu (koło Grodnaj
napadł Edward Powajbo, m-c wsi
Chwodościany i pokłół go nożem w
plecy i w policzek.

POŻARY WSL
Wie wsi Romiańce gm. dołhinow-

skiej w domu wtościanma  Kaspro-
wicza wybuchł pożar.
mieni
wraz z
SG: Podczas akcji dotkiiwe po-
parzemia ciała odniosła żona Ka-
sprowicza,
szpitala.

Pastwą pło-
padł budynek mieszkalny

zabudowaniami gospodar-

którą skierowano do

W, kolonji Montwiłłowo gm. dry-
świackiej spaliło się kilka zabudo-
wat gospodarskich i dom  maesz-
kalny. (h) й
 

OFIARY
złożone w Administracji „Dzien. Wilešsk.“

P. Marja Kwarciakówna w Wieliczce
6.50:|dla b. nauczycielki staruszki zł. 5— i dla

osoby starszej sieroty zł, 5—.
Asz.. zi, 5—— dla najbiedniejszych i

Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Dzien- zł. 3.-— na remont Bazyliki Wilenskiej.
nik południowy. 12.15: Poranek muzyczny
13.00: Piyty. 13.25: Chwilka gospodarstwa
domowego. 13.30: Muzyka popularna. 14.30; T. Ż. zł. 2-— dla najbiedniejszych.

I. S. 50 gr. dla K. M.
P. Lewaszkiewicz zł. 10— na Polską

—15.15: Przerwa. 15.15: Codzienny odcinekMacierz Szkolną.

powieściowy. 15.25: Życie kulturalne mia-;
sta i prowincji, 15,30: Muzyka lekka. 16.00:
O maiem dziecku, opowiadanie dla dzieci°
16.15: Koncert Iria Scalonowego. 16.45: d
Cała Polska śpiewa. 17.00: Jak wieś żywi
miasto — ryby — rep. 17.15: Koncert,
17.50: Książka i wiedza. 18.00: Koncert,
18.40: Weber — Koncert Nr. 2. 19.00: ©
Przegląd litewski. 19.10: Jak spędzić świę-

19.15: Pogadanka  radjotechniczna.
19.25: Koncert reklamowy. 19.35: Wiad.
sportowe. 19,50: Pogadanka aktualna. 20.00:
Wieczór bajek. Mała Ork. P. R. : 20.45:
Dziennik wieczorny. 20.55 Samoobrona

AJ
kul uralne Wilno

  PRZ |
 

P. Anna bielska 50 gr. dla najbie-
dniejszych.

P. br. Kulesiński zł. 1— na lekarstwo
la chorej dzięwczynki.

L. K. zł. 1.— na lekarstwo dla chorej
dziewczynki.

Bezimiennie zł. 1-— na lekarstwa dla
horej dziewczynki i 1 zł. dla K. M.

A. N. 75 gr. dia biednej wdowy i gr. 75
na lekarstwo dla dziewczynki.

ia ai ii d

przeciwgazowo-lotnicza, 21.00: Siuch. „Czer-
wone naszywki”. 21.50: Nasze pieśni. 22.15:
Muzyka. 23,00: Kom. met мвн

 

Mieszkania „| Fachowa
| PIELĘGNIAKKA,

‘ponoje z diugoletnią prakty-

zaa ką, poszukuje pinCy

 

Икар FZŻŻŻczynny 3-a, m. 13.

4-pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami, sto-|gj  biiznim
neczne, suche, w no-

do

popA,
romozmy i

CHOREJ

 

i

wocz. kamienicy,Sukces POLSKI |Wspa ły chór '»yjs-1 ($prew w ję yku FOSyjskim) Cu owny ne-vitg a: , Piłsud- ci dasio
owod k ' e. wo 'e:EETdooo A aloe prosimy © przybycia na poarątai asc,a auzrani.jakego7  480-6 jal ża (modowa 3| 11711| moze,| wjHELIOS| radz EE e pkn IgaBogda — Brodzisz — Cybulski, Marr I Inni 1 Sa Zakrstowa 12 ааа© sl30 Gr

_ iwadzaw zdumie. :

fi Przepiękny dodatex muzyczny | astue ja w nedprogramie “ EO O NENA O @

— : ae świa („Bengal.* na Morzu)
tny doc [Liusi Oliary do Adm.

NAM E>Z'WA”

W roli gł. bthzter „Bėngali“ Ryszard Cromwell, Tom Brown i Roselind|*. opieką i utrzyma, |" е
Keith. Niew'dziane dotychczas 'mponujące sceny manewrów foty ameryk,

„Bal merynarki. Film, który kazdy zapamiętal
Nadprogram: Atrakcje. Sala dobrze ogrzana. Pocz. o g. dej.

 

|Film, ktory - pro-

MIÓD lecnizy leśny kilo 240

łąkowy jasmy kilo 260
litewski kilo od 150

 

\ PRALNIA KRYZYSOWA
przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro-
dzaju, firanki suszy się na ramkach, Pranie
odbywa się bez chlorku. Zniszczone koł-
nierzyki reperujemy, Ceny konkurencyjne.
Wilno, Literacki zaułek 5, vis ć vis poczty.

  
niem caikowitem star-- BIEDNA WDOWA

szą Panią-a przyjmie Stankiewiczowa — &
rodzina katolicka W wojgiem matych dzie”
powiatowem mieście ci, mieszkająca przy
uszmianie. Adres i u, Popowskiej 3 m. &

 3 SER
  

 
 

warunki w Admin, jedyne źródio u-GRZYBY suche (borowiki) ky. 0 3zł. |= nien. Wil" 472—1 wzymania - posiada
D. H. „T. Odyniec wł. I. MALICKA | | NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI, | = Ka w u

GRZYBY marynowane (barow.) ky. 320 a R Re | nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy- | dmowo dają tylko 30
Wilno, a, wielka 19, 1-1, 4-24— ml. Mickiewicza 6 od da. 7035 1. bitae zasługi w rzemiośle, d NAUKA, A ir. dochodu, więc for-

RYDZE solone 0 2 zł. Poleca po niebywale niskich cenach: PORCELANĘ stołową ao pje
(serwisy stolowe, do kawy), SZKŁO BIAŁE i kolorowe, NA- MATEMATYK, ay aso

poleca Zwiedryński

Wileńska 36 tel. 12.24

CZYNIA aluminjowe i emaljowane, PLATERY, kryształy,
NACZYNIA kuchenne i kamienne, FAJANS, kilimy, serwety
lniane, LAMPY i abażury oraz wszelkie towary wchodzące

w zakres gospodarstwa domowego.

absoiwent U.S.B, u-
dz.eia lekcyj z mate-
matyki i tizyki, oraz
przygotowuje do ma-
tury i egzaminów kon

wej prosi o iaskawą
materjalną,

WACŁACA MOŁODECKIEGO
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

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

poleca:
 

T
 

 
 

 

  

 

 

   
 

       
Wypożyczanie naczyń we wszelkich ilościach. onanie wszorzędne, niskie. i‹ GABINET DENTYSTYCZNY CENY ZNIZONE. OBSŁUGA SZYBKA | SOLIDNA. || mamona adne noi soda>Polam ed AL

przy Lecznicy Lit, Stow. Pom, Sanit.| ||== kaze л SIERD.w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a, wrr> pytac!zernafe sias setelef. 17-77. zk — - RESNSWETALAŻEATWEAIZCANCKBZKA ы аоаа
Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz. I Kur | х 7 and 2
aaaas ai z W total a EO l Posiadamy stalo i sprzedania ! A PAS Jetaichdzieci,a

żę i a A | OARIDRREZOOWESCA trud-pezychodni urzędników państwowych. ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w godz. popoł. ; setki domów, placów, oraz ma: |_— 4 PRACA. | SE witek ла
Wykłada się dla dorosłych jezyki ANGIELSKI, Fl U- || jątków w Wilnie i okolicach | ООКТОВ |аарпиысазиаиние| \ег)а!оусВ, tdyż sama

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi SKI i NIEMIECKIna trzech poziomach: elementarny dla po- | ! ZYGMUNT|— —  |jest chora i nie ma

па zimę dostać można w wyborowym ga- czątkujących,' średni ARta (zpr handlu, korespon- | 66 KUDREWICZ ‚ OGRODNIK ma + nie
tunku w składzie iarb Również Kierownictwo KursówSASKA tłumaczenia i za- 5 is diu,pa»pracy saSprawdzone prze

F. Rymaszewskiego|| "se" "ssij korwsrondoncii zatraaieaej tłumaczmia ||33 Sero pónecyciaa, saa oow До оее Gr. Wiaceake
. g prospektów, dzieł naukowych i t. d. Wilno, Jagiellońska 6 m. 23 woski UL Zam- dozorstwo. Łask. 0- go 4 Paulo, Łask. 0-

WILNO, MICKIEWICZA 35. Informacje izgłoszenia ae 8—13 oraz ой 17—20 w Se- tel. 22-24. ! каа ‘:;"'1 ':“* terty do "Adis: „Dz.j tiary Ponarska 49 m.

Powołującym się na ogłoszenie rabat. \ kretarjacie Instytutu Nauk H-G. żądajcie prospektów. od 8-1 | 3-9. |WiL“ pod „Ogrodnik + w Adm. „Dz.
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