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Rok XIX "Wilno, Sobota 30 listopada 1935 roku

10-ty dzień procesu Ukraińców
WARSZAWA. (Pat) Piątkowe posie-

dzenie SąduOkręgowego w sprawie o za-

bójstwo śp. ministra Pierackiego, rozpoczę-

io się o godz. 1i-ej.

Na wstępie adw. Pawencki stawia sze-

reg wniosków, a mianowicie w sprawie
wizji sądowej, powołania nowych  świad-

ków, przesłiuchiwanych w śledztwie, kon-

irontacji tych świadków ze świadkami już

zbadanymi.

Daiej wnosi o przesiuchanie na miejscu

świadków Kowalewskiego i Wiśniewskiego
ma okoliczność, że podczas pościgu niezna-

my sprawca miał wskoczyć do dorožki i

zmusić dorożkarza do ucieczki w kierunku
uL Ordynackiej.
W sprawie tych wniosków

leński oświadcza, że chodzi tu o splot
przeróżnych  wersyj, jakie dostarczyło
śledztwo, wiadomo zaś, że we wszystkich
wielkich sprawach, a zwłaszcza w  spra-
wach tak poważnych, jak niniejsza, istnieje
w pierwszym okresie ogromna ilość świad-|
ków, którzy wszystko widzieli, Zeznania
ich wzajemnie się wykluczają i do aj

prok, Że-  
nie wnoszą mic nowego. { a

DALSZE ZEZNANIA $WIADKÓW. |
Jak pierwszy zeznaje świadek Woj-!

ciech Zygała, st. posterunkowy we Lwowie.
Świadek pełnił służbę w więzieniu śled-

czem we Lwowie, w t. zw. „Brygidkach”.

Świadek zaobserwował kilka prób osk.
Bandery, osadzonego w tem więzieniu, po-
rozumienia się z innymi więźniami  Swia--

dek zauważył na menażce Bandery klucz
do odszyirowania. Bandera starał się poro-'
zumiewać także gwizdem i krzykiem, Swia-'
dek przejął pozatem łyżkę, z wyrytymna- |
pisem ukraińskim i podpisem Stefan Ban-'
dera. į

Następny świadek Antoni Fitz, przo- |
downik służby śledczej we Lwowie prze-
słuchiwał osk. Banderę w połowie  sierp-;
nia 1934. i

Następnie świadek Fitz
znania jakie składali mu oskarżeni Maluca,

Myhal i Kaczmarski.
QOsk. Myhal podał szczegóły, dotyczące

zabójstwa Baczyńskiego i zamachu na dyr.

Babija.
Szczegółowo idtwarza następnie świa-

dek Fitz zeznania, złożone mu przez Kacz-
marskiego w sprawie jego kontaktów z

Maciejką.
Po przesłuchaniu świadka Fitza  prze-

wodniczący o godz. 13-ej zarządził przerwę

obiadową.

Po wznowieniu posiedzenia o godz. 14
min. 30 zeznawał świadek Hirny, wywia-
dowca ze Lwowa, który przeprowadzał re-
wizję w domu rodziców Grzegorza Maciejki

w Szczercu pow. lwowskiego.
Świadek Marjan Czuczman, właściciel

cynkograiji „Unja“ we Lwowie zeznaje, że

Grzegorza Maciejkę zna od wiosny 1933 r.
Jest to sym siostry jego bratowej Anny

Szuczman. Na prośbę bratowej przyjął go
do pracy jesienią 1933 r. Maciejko został

aresztowany. Po upływie pół roku, wyszedł
4 więzienia, pokazał świadkowi  zaświad-

czenie, iż został uniewinniony, Świadek

przyjął go spowrotem do pracy. Około 20
maja przybył do świadka policjant, który
wywołał Maciejkę. Świadek zapytywał Ma-;
ciejkę, co to może znaczyć. Maciejko od-

zajścia w 0
Czterech

WARSZAWA. (Pat). W dniach
27 i 28 listopada w czasie targów w
Odrzywole i Przysuchej powiatu o-
poczyńskiego członkowie  Stronnic-,
twa Narodowego usiłowali wywołać
awantury antyżydowskie, podżega-|
jąc miejscową ludność wiejską do
napaści na sklepy i stragany. !

Stosujcie
maturalne środki lecznicze

Zula i tan Bargelis |
w najlepszych gatunkach do nabycia |

u Narbuta
WILNO, $-TO JAŃSKA Nr. it.

streszcza ze-|
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powiedziai, że nic aie wie. Od tego czasu Maciejko był mrukiem 4 skrytym. Policja
świadek nie widział już Maciejki, | często szukała Maciejki w warsztacie i w

Świadek dowiedział się kiedyś od po-, domu i świadek czynił mu z tego powodu
; iej iesz- | wymówki. Maciejkotł łsię,żejestsługaczki, że Maciejko przyszedł do miesz- "row laciejko tlumaczy się, żę

kania i wziął sobie koszulę, Opuszczając|niewinny. ‘

dom świadka Maciejko miał ze sobą jeden Na dalsze pytania obrońców świadek

21111) AUDUDA)1)AAAE
ZTajemnicą powodze-

nia radjoaparatów
cja, _efentowny wygląd,

„Elektrit“ ejwyższa %eiex Z

h limit MICHAŁ GIRDA,
garnitur w kratkę, a drugi sportowy.

Piaszcz miał zielonkawy, gabardinowy.
Świadek podaje, że w śledztwie okazywano

mu płaszcz zielonkawy, ale nie mógł

stwierdzić, czy to był ten sam. Okazano
mu pozatem 2 koszule, jedną w paski. któ-
ra podobna była do koszuli, jakie posiadał
świadek, drugiej koszuli świadek nie roz-
poznał, koszuli w paski nie może z całą

pewnością rozpoznać, gdyż nosił ją przed

10 laty,

Prokurator zwraca uwagę, że świadek
inaczej zeznawał w śledztwie i wnosi o

odczytanie odnośnego ustępu z akt sprawy.

Przewodniczący zarządza okazanie ko-
szul. $wiadek zeznaje, że okazana mu ko-

szula biała nie jest jego, natomiast koszula

w paski, koloru lila (znaleziona w teczce
„Olszańskiego* — Maciejki) jest podobna

wyjaśnia, że gruźlica objawiła się u Maciej-

ki, na 6 miesięcy przed aresztowaniem. I
N
N
A

Maciejki Według świadka płaszcz ten jest
podobny, nie może jednak stwierdzić czy
to ten sam, który żona świadka kupiła
Maciejce.

Następnie biegły: Ignatowski podajej PARYŻ. (Pat). Prasa obszernie
wyniki powtórnego mierzenia koszul. komentuje wyniki wczorajszego gło-

Prok. Żeleński wskazuje, że wyniki te| sowania w sprawie votum zaufania
są niezgodne z opinją biegłego wydaną w|dlą rządu. iększość dzienników
śledztwie, kiedy twierdził on, że wymiary| przypuszcza, iż w głosowaniu nad
wszystkich trzech koszuł są jednakowe zagadnieniami finansowemi rząd u-
stwierdza sprzeczność opinji biegłego wizyska większość, chociaż być może
sprawie pochodzenia wszystkich koszul z|bedzje ona. mniejsza .od .większości
jednego źródła. otrzymanej wczoraj. ь

Na tem, o godz 2P.1$ pexewodaiczącyI 1). ozniki główne znaczenie przy-

, WILNO, ZAMKOWA 20, TEL. 16-28

Dwaj bracia Maciekbyk niedorotwiniscć SPITMINIYWWAN ANNA 0100AI

Czy Laval padnie

do tej, jaką posiadał, rano.

Świadek wyznaje, iż możliwe jest, że

ktoś inny miał podobną koszulę, obecnie

trudno mu powiedzieć czy jest to jego ko-
szula, chyba, że wiożyłby ją na siebie, wo-
bec tego prokurator wnosi o polecenie
świadkowi włożenia koszuli,

Sąd uwzględnia wniose prokuraitra
zarządza przymierzenie koszuli,

Podczas zarządzonej przez przewodni-
czącego przerwy na salę sądową przybył
biegły Ignatowski. - = \

Świadek zostaje wyprowadzony do о-
sobnego pokoju i wkłada koszulę. į

Po wznowieniu posiedzenia świadek j t

Czuczman podaje, že koszula, którą wło-;

! 
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arire ZA ŻE stosuje 44
się tabletki fogal. Togal
uśmierza bóle'i przynosi
ulqę. ZNIŻONA CENA ZŁ 150

 

mankiety są również tego samego rodzaju.| GOTOWOŚĆ ARMJI WŁOSKIEJ.
Prokurator zapytuje, czy przy koszuli; RZYM. (Pat). „Giornale d'Italia"

którą świadek ma obecnie na siebie zmaj- donosi, że akcja przygotowawcza
duje się coś takiego, co mogio wyłączać, wojsk włoskich dobiega końca.|

|że to jest jego koszula. Świadek odpowiada Armją włoska gotowa jest dziś do
przecząco, zaznaczając, iż może powiedzieć, wykonania wszelkich zadań, jakie)
że jest tylko zaciasna. |zostaną jej powierzone przez do-

Po krótkiej przerwie biegły Ignatow-.wództwo.

ski z polecenia sądu przystępuje do mie- BARBARZYŃCY. :
rzenia pokolei wszystkich czterech koszul | RZYM. (Pat). Agenoja Stefaniego

Biegiy zaznacza przytem, że złożywszy donosi z Mogadiscio: Dziennikarze

razem długość rękawów i karczka otrzyma francuscy i angielscy w Somalfi wy-
się rozmiary 'w tych koszulach te same. |stosowali do sekretarjatu generalne-

Ne wniosek prokuratora sąd odczytuje go Ligi Narodów następującą depe-
opińje biegłego Ignatowskiego, złożoną w szę:; !

śledztwie dwukrotnie. Prok. Żeleński: Dziennikarze akredytowani w|

stwierdza, że - dzisiejsza  opinja biegłego Somalji, zawiadamiają zbiorowo Li-;

różni się od opinji, złożonej w śledztwie. ‚&& Narodów, że abisyńczycyużywa:|
W dalszym ciągu przesłuchiwany jest SRAKEAŻTPREZIO:WOORIOTRZARPSYTEWARPI RPZTARADIENA

owiodak: Grustin,. rio, stnielżnt: dą Święto podchorążych
W WILNIE.

WILNO, (Pat).
Mawiejka używał jego starych i znoszonych |

koszui, pochodzących z przed kiłku lat.| Dziś w rocznicę|
żona świadka kupiia Maciejce w okresie powstania listopadowego, odbyło

wielkanocy 1934 r. płaszcz. Świadek poda” sję święto podchorążego.

rował Maciejce również ubranie popielate O godz. 9-ej zostało odprawione

w kratki, wpadające w koior lila. w kościele «św; . jo mabożeń-
Q zniknięciu Maciejki świadek mówi, iż stwo, na którem byli obecni przed-|

wyjeżdżając, pozostawił on kartkę, w któ- stąwiciele władz wojskowych i cy*,

!

rej oświadcza, że wyjeżdża. Kartka ta z0- wilnych z d-cą 1-ej dywizji piechoty|

stała gdzieś wyrzucona. Z usposobienia |eg, gen. Skrwarcz im na czele, |

kurs podchorążych rezerwy 1-ej dy-,
= а „, „wizji z pocztem chorągwianym 5 p.

poczyńskiem „ > :«
| Nabożeństwo odprawił ks. kape-

zabitych |lan Tołpa. Po nabożeństwie, na pl.
W. odrzywole pobito paru żydów,| Jezuickim, odbyło się uroczyste zło-,

a w Przysuchej zdemolowano kil-|żenie przysięgi przez kurs podcho-
(kanaście straganów oraz  poturbo- |rążych rezerwy, poczem przemasze-
wano paru kupców żydów i wybito|rowano do kościoła ostrobramskie,
szyby w domach żydowskich. gdzie złożono kwiaty przed urną z

W. dniu 29 bm. w godzinach ran- |sercem Marsz. Piłs lego.
nych oddział policji, dążący do Od- Następnie odbyła się . defilada
rzywola celem wzmocnienia obsady |przed d-cą 1-ej dyw. leg. |

policyjnej został zaatakowany naj SESJA ZWYCZAJNA SEJMU
drodze Opoczno — Wiwów przez I SENATU.
tłum z pobliskich wsi. Mimo we- WARSZAWA. (Pat). Zarządze-

oddania |niem Pana Prezydenta Rzecz
salwy ostrzegawiczej w górę, tłum litej otwarta została od ia
naparł na  posterunkowych policji siepsakć sesja zwyczajna Senatu
państwowej, przyczem z tłumu pa-'i Sejmu.
dło kilkanaście strzałów. . Policja W dniu dzisiejszym szef biura
zmuszona była. użyć broni. Tłum PA ezydjium Rady Mini-
rozbiegł się niezwłocznie, zosta” strów, dyr. Paczoski ore zarzą-
wiając czterech zabitych i kilku ran- dzenia Pana Prezydenta o
nych od strzałów policjantów. Kilku | otwarciu sesji pp. marszałkom w"|
głównych podżegaczy aresztowano. tu i Sejmu.

zwania do rozejścia się i

 

POSTY КОНА DIEC ONY E wiązują do posiedzenia wtorkowego
izby deputowanych, na którem bę-
dzie omawiana sprawa lig faszystow

M skich.

Joumal“ przewiduje, iż w
4 dniu dzisiejszym będą ponowione a-

taki przeciwko rządowi.
jednakże nielicznych 'wypadków de-
zercji z szeregów rządowych, Laval,
zdaniem pisma, nie powinien stracić
większej ilości głosów, osiągniętej

wczoraj wi ; !
„Echo de Paris“ jest usposobiony

mniej optymistycznie. Zdaniem
dziennika, wyniki otrzymane pod-

ją kul dum-dum. Mamy do dyspo-
zycji Ligi Narodów dowody rze-
czowe.

Depeszę podpisali: mjr. Barnes
(agencja Reutera), de Maitre („Ex-
celsior"), Henry de Nonfredi („Pa-
ris Soir'), Paul Herfort („!'Intransi-
gent“), de la Rochefoncoult („Grin-
goire“).
CZY RAS SEJUM NIE ŻYJE?
RZYM. (Pat). „Tribuna”* donosi,

że w całej prowincji Tigre krąży co-
raz uporczywiej pogłoska o śmierci
rasa Sejuma, który zginąć miał 18
bm. podczas akcji bomibardującej sa-
molotów włoskich. Nie jest wyklu-
czone, że wielki czerwony namiot,
który został zniszczony przez samo-
loty włoskie należał do rasa Sejuma.
Jednakże pogłoska o śmierci rasa
Sejuma nie została dotychczas urzę-
dowo potwierdzona. Ponadto „Tri-
buna” donosi, że wojska abisyńskie
żądają od swoich wodzów zaniecha-
nia dotychczasowej taktyki, która

Nr. 330
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trzyzakresowe strojenie
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oczekują Lavala, Wi zamieszaniui
wobec rozbudzenia namiętności po-
lityczmych, przewidywania są trud-
ne. Coś pewniejszego można będzie
powiedżieć dzisiaj wieczorem, ale
decydujący. będzie wtorek.

Kadykalno - socjalistyczna „La
Republique'" pisze: wielu posłów,
którzy giosowali wczoraj za rządem
zmienią swe stanowisko po dyskusji
nad istotą zagadnień finansowych,
Optymiści przypuszczają, że rząd
otrzyma większość 30 lub 40 głosów.
We wtorek jednakże sytuacja będzie
przedstawiała się inaczej.

SEBaiBCLINKI AA KRHIOTACIAW
Bóle w żołądku, ściskanie w dołku,

obstrukcje, gnicie w  kiszkach, gorycz w
ustach, złe trawienie, bóle głowy, obłożony
język i bladą cerę łatwo usunąć przez czę-
stę stosowanie wody gorzkiej Franciszka-Józeia, biorąc wieczorem przed
udaniem się na spoczynek pełną szklanki
takowej. Zalecana przez lekarzy, 2
RRTSONESTAA kA

żył jest zaciasna. Nosił ją przed7laty,| в ma m

SaliaS isynji nic nowego|sam, jak na koszuli, którą dał Maciejce,
kończy się masasią abisyńczyków
przez samoloty włoskie. Wojsko do-
maga się podobno podjęcia walki
wedle a: tradycyjnych metod

ych.
KOMUNIKAT WŁOSKI,

RZYM. (Pat). Ogłoszono komu-
nikat urzędowy nr. 58 dowództwo
naczelne w Atryce Wschodniej tele-
grafuje: na froncie pierwszego kor-
pusu operacje kolumny dankalijskiej
trwają. Na froncie armji erytrejskiej
jeden z oddziałów włoskich rozpro-
szył wpobliżu przełęczy Abaro gru-
pę wojowników abisyūskich, Na
troncie drugiego korpusu kolumna,
złożona z włochów i erytrejczyków
w rejonie Mai-Canetta spotkała gru-
pę przeciwnika, którą zmusiła do
odwrotu, biorąc licznych jeńców.
Lotnicy bomibardowali w  Somalji
pozycje  abisyńskie w  Daggabur,
niszcząc parę składów amunicji. Na
froncie erytrejskim trwają wywiady
lotnicze w rejonie jeziora Asciangi.

 

Stronnictwo Narodowe
W. niedzielę, dnia 1 grudnia o godz. 12.15

(w górnej sali Hotelu „GEORGES*)
przy ul. Mickiewicza 20

Frof. STANISŁAW STROŃSKI
WYGŁOSI ODCZYT p. t.:

Polska polityka

włosko-abisyńska.b Anglja a Włochy.
w świecie.

zagraniczna a _ sytuacja
įšwiatowa

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

Udział Polski w sankcjach. Położenie Polski

Czy możliwa jest wojna europejska?

Wsięp 25 gr. Miejsca numerowane po 50 gr. i 1 zł. Bilety wcześ-
niej do nabycia w Administracji „Dziennika Wileńskiego” i Sekrętarjacie
Stronnietwa Narodowego (Mostowa 1).

Tegoż dnia o godz. 5.15 popoł. w lokalu STRONNICTWA NARO-
DOWEGO (Mostowa 1) odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem

Prof. Stanisław Stroński
mówić będzie

0 sytuacji politycznej i gospodarczej
Wstęp wolny. ARM : :



Kronika wilenska, |
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apie!

Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-
seckiego -— Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23. 2

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Początkowo przeważnie pochmurno,

miejscami opady, poczem pogoda zmienna.
Miejscami ma wschodzie i w górach, w

ciągu dnia lekki mróz, w pozostałych
dzielnicach temperatura kilka stopni powy*
żej zera.

Słabnące wiatry południowo -
nie i zachodnie.

OD ADMINISTRACJI
Do numeru dzisiejszego, dla pre-

numeratorów zamiejscowych zalą-
czyliśmy dwie reklamowe ulotki pt.
„Dlaczego uczymy się języków ob-
cych” i „Prospekt kursów języków
obcych w lokalu Instytutu Nauk
Handl-Gosp."

SPRAWY KOLEJOWE.
— Pociąg motorowy do Budsia-

wia. Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Wilnie podaje do wia-
domości, że poczynając od 3 grudnia
rb. codziennie będzie uruchomiony
wagon motorowy LII kl. na odcinku
Wilno—Budsław i spowrotem we-
dług następującego skróconego roz-
kładu jazdy: odjazd z Wilna godz. 8
min. 30, odjazd z Budsławia godz.
12 min. 55.

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 Właścicieli Nieruchomości m.

Wilna i Związku Drobnych i Śred-

nich Właścicieli Nieruchomości m.
Wilna i Woj. wil. na tematy: 1. Zmia

na ustawy o ochronie lokatorów.
2. Sprawy PO 3. Połącze-

nie wyżej wymienionych organizacyj.
> Lo as koiejowców.

Wie wtorek 3.XII o godz. 18 odbę-

zachod-

Zjednoczenia Kolejowców Polskich |
z udziałem wiceprezesa Zarządu;

Teatr i muzyka.
— Teatr Mieski Pohulanka. Dziś o 4. 8|

wiecz. poraz ostatni ukaże się na przedsta-
wieniu wieczorowem „Król Edyp' tragedja
Sotoklesa.
— Jutrzejsza premjera. W niedzielę dn.

| ZNALEZIONY SKARB.
GŁĘBOKIE. Nad rzeką Berezyną

|w powiecie dziśnieńskim mieszka-
'niec wsi Nieścierowszczyzna  nieja- „
[ki Wasilewicz znalazł w ziemi gar-
nuszek z monetami, pochodzącemi 2 ©

Głównego Z. K. P., na którem zo-;1 grudnia o godz. 8 wiecz. w Teatrze Miej- czasów króla Jana Kazimierza.

staną członkowie poinformowani o
przebiegu Kongresu pracowniczego
w Warszawie, oraz omówione będą
sprawy bieżące. j

We własnym interesie członko-;
wie winni zgłosić się możliwie licz- |
nie. |

RÓŻNE.
— Podzękowanie. Zarząd Her-

sbaciarni Nar. Org. Kobiet dla bez-
robotnej intelig. serdeczne Bóg za-
płać składa wszystkim, którzy bądź
datkiem, bądź współpracą przyczy” |
nili się do przeprowadzenia zbiórki|
w dniu 24,X1. Przy tej sposobności|
podajemy, że ogólna zawartość
skarbonek wyniosła 174 zł. 31 gr.

KRONIKA POLICYJNA.|
— Kradzieże. Rachela Pumpiańska

(Ludwisarska 1) zameldowała policji, że w
dn. 28 bm. $dy przechodziła Górą Bouffało,
wą, z placu, przylegającego do gimnazjum
im. Kr. Zygmunta Augusta, podbiegł do niej
chłopak w wieku lat około 14 i wyrwał
jej z ręki torebkę, w której było zł. 4.50 w
gotówce, mała lornetka, puderniczka i inne
drobne przedmioty, ogólnej wartości zł, 50.
Po wyrwaniu torebki chłopak ów zbiegł w,
niewiadomym kierunku. {

1
%

POSTRZELONY KŁUSOWNIK. |
WILEJKA. Leśniczy Wincenty.

Młodzianowski w dn. 26 bm. około
godz. 1i-eq spotkał 'w oddziale
240-ym lasów państwowych Leśnic-
twa Bogdanowo (w okolicy wsi
Rzeczki, gm. kurzenieckiej) znanego,
mu kłusownika Mikołaja Jachimo-
„wicza, m-ca wsi Rzeczki, który,
szedł z dubeltówką. Na wezwanie!
leśniczego Jachimowicz zamierzył
się doń z dubeltówki, wówczas Mło-
dzianowski strzelił z fuzji i zranił
'Jachimowicza w lewe udo i plecy.|
Leśniczy Młodzianowski zebrał Ja-|
chimowicza do pobliskiej gajówki,
gdzie udzielił mu pierwszej pomocy,

dzie się w lokalu własnym przy ul. a następnie skierował do lekarza w

Wiwulskiego 4 zebranie członków Kurzeńcu.

CAŁE WILNO
idzie na

MANEWRY
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Film 1000-ca przygód.
WALKA RAS REWELACJA NA CZASIE

Ostatni Posterunek
Arcydzieło, jakiego jeszcze nie było. Wkrótce w.kinie „HELIOS“,

Р DZIŚ POCZĄTEKO ?-ej.
CASINO ' Ostatnie dni. KOLOSALNE POWODZENIE!
—!ARCYOZIELO, KTŪORE PORUSZYLO CacE KULTURALNE WILNO

ИНА КОЛЕН2
——

 

  

wg. pow.į LWA TOLSTOJA й

Wnl. gł Greta GARBO | MleditNiR(h | 2 62250-
Wspa iły <hór r syjs:i ($pew w jesyku rosyjskim) Cudowny naapiug'a

Z powodu oraniczonych miejse proslmy o przybycie na początki seansów punktuelie:

2, 4, 6,8 1 10 15, Sala dobrze Ogrzene,

«f oe poczatek 031. Sųkces POLSKI
RAPSODJA BAŁTYKU

HELIOS|

Bogda — Brodzisz — Cybulski, Marr I inni
Przepiękny dodate« muzyczny i axtua ja w nadprogramie

Film, ktory +pro-
wadza w zdumie-

ANNAPOLIS
(„Bengali* na Morzu)

W roli gł. bchater „Bengali“ Kyszard Cicmwsil, Tom Brown i Rosalind

Keith. Niewidziane dotychczas imponujące sceny manewrów fioty ameryk,
Bal marynarki. Film, który kazdy zapamiętal

Nadprogram: Atrakcje. Sala dobrze ogrzana. Pocz. o g. 2ej.

REWJA| Balkon 25 gr. Program Nr. 49 p.t: —

„WĘGIERSKA KREW”
Rewja w 2 częściach i 14 obrazach. Z udziałem komika A. Janowskiego, primakaleriny
Basi Relskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego, pieśniarki Mary Żejmówny, humorysty An-
toniego Jaksztasa oraz pożegnalnie występujących: primadonny J. Kulikowskiej i pio-

 

3 seanse: o 4.15, 6.45 i 9.15. — W soboty kasa czynna do godz. 10-ej.

 

| odbywa się bez
senkarza L. Warskiego, — Codziennie 2 seanse: o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta | nierzyki reperujemy.

. Wilno, Literacki zaułek 5, vis ź vis poczty.

skim odegrana będzie po raz pierwszy ko- |
medja M. i F. Stuartów p. t. „Szesnastolat-
ka", Treścią komedji jest konflikt uczuć
macierzyńskich z pragnieniem osobistego
szczęścia w miłości, Reżyserja W. Ścibora.
Wykonawcami są pp. A. Pawłowska, J. Po-
lakówna, H. Dunin - Rychłowska, M. Szpa-
kiewiczowa, W. Ściborowa, A. Łodziński
i W. Scibor.
—  Niedziełna popołudniówka, Jutro

o godz, 4 popoł. „Król Edyp” tragedja an-
tyczna Sofoklesa, Ceny propagandowe.
— Drugi koncert France Eilegaard w

Teatrze na Pohulance. Dnia 5 grudnia b. r.
odbędzie się drugi i ostatni koncert znako-
mitej pianistki trance Ellegaard, która w
dn.26 bm. odniosła nadzwyczajny sukces
w Teatrze na Pohulance, Bilety w kasie za-
mawiań „Lutnia”, Ceny zwykłe. Kupony i
bilety bezpłatne nieważne. Zniżki ważne,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Ostatnie

występy Liny Gistedt. Dziś operetka Kal-
mana „Księżniczka Czardasza” Ceny miejsc
od 25 gr.
— Jutrzejsze widowiska w  „Lutni*.

Jutro odbędą się dwa przedstawienia po
cenach propagandowych. Popołudniu o $. 4
komedja muzyczna Lajtaja „Mądra Ma-
ma”, Wieczorem o godz. 8.15 „Madame
Dubarry“. Ceny propagandowe od 25 gro-
szy,

— Koncert Ady Sari w „Lutni”, Slyn-
na śpiewaczka, która zdobyła wielkie po-
wodzenie w Kraju i zagranicą czarować bę-
dzie słuchaczy w piątek 13 grudnia w
„Lutni”.
— „Rose Marie“. To najnowsza ope-

retka amerykańska, która przeniesie wi-
dzów do skalistych gór Kanady, w środowi-
sko poszukiwaczy złota, traperów, oraz
indjan. Całość zamknięta w 9-ciu obrazach
ukaże na barwnym tle muzycznem.

Oprawę dekoracyjną przygotowują
pracownie teatralne pod kierunkiem W
Makojnika.

— leatr „Rewja”. Dziś program rewjo-
wy p. t. „Węgierska krew”. — Początek
przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wiino
Sobota, dnia 30 listopada 1935 r.

6.30: Pieśń, 6.33: Gimnastyka, Muzyka
poranna. Dziennik poranny. Płyty. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10—11,57:
Przerwa. 11.57: Czas i hejnał, 12.03; Dzien-
nik południowy. 12.15: Koncert. 13.00: Pły-

ty. 13.25: Chwilka gospodarstwa domowego.Spacer po Europie. Retransmisja.

MIÓD lecniy leśny kilu 240

łakowy„jasny le 260
S.ER litewski Tkllw od 150

GRZYBY suche (borowiki) ky. 61 3 zł.
GRZYBY maryrowźne (borow.) kg. 320
RYDZE yodone №№ 2zł.

poleca Zwiedryński

Wileńska 36 tel. 12 24

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi

na zimę dostać można w wyborowym ga-
tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się ва ogloszenie rabat

 

 
poleca:

meble klubowe i t.

Wykonanie pierwszorzędne,

W okolicach tej rzeki ciągnie
się na przestrzeni około 2 km. pa-
smo starych kurhanów i w miejscach :
tych bardzo często znajdowano sta-
re monety i inne przedmioty np.:
kamienne topory, kliny, paciorki,
naszyjniki, bransolety itp. Do mu-
zeum Głębockiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego
wójt gm. dokszyckiej p. Oksiuta do-
starczył znaleziony pancerz  rycer-
ski, czekan, oszczep i strzemię, po-
chodzące prawdopodobnie z grobu
rycerza.

Przez tą miejscowość przechodzą
dawne szlalki wojen króla Stefana
Batorego i Napoleona, o tym ostat-
nim świadczy położone  wpobliżu
cmentarzysko wojsk napoleońskich.

ZNOWU DZIECI POZOSTAWIONI
BEZ OPIEKI POWODUJĄ POżŻ.

We wsi Połoczany gm. kozłow-

skiej w mieszkaniu Stanisława Kie-
mielewicza pozostawione bez opie-
ki dwoje dzieci 7-letni Piotr i 6-let-
nia Stefanja bawiąc się zapałkami
spowodowały pożar.
RECEPORAOTARDOPORZE i DAC

13.30: Płyty. 14.30: Koncert. 15.00: Odczy*

tanie noweli Johna Galsworthy'ego „Jesz-

cze raz". 15.15: Mała skrzyneczka. 15.25:
Życie kulturalne miasta i prowincji. 15.30:'

falce i marsze, w wyk. ork, 16.00: Lekcja

języka francuskiego.

tepian. 16.30: Skrzynka techniczna. 16.45:

Cała Polska śpiewa. 17.00: Pod niemieckim

dachem i pod mazurską strzechą, repor-

taż, 17.15: Nowości z płyt. 17.15: Nowości z
plyt. 1745: Świat naszych zwierząt—,Win-

miczek”. 17.50: Nasze miasta i miasteczka.

18.00: Słuchowisko dla dzieci. 18.40: Pieśni

ji arje operetkowe. 19.40: Łańcuch nie-

szczęść, gawenda Ciotki Albinowej, 19.10:
©W kniei, djalog myśliwski.
reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe. 19.50:

Pogadanka aktualna. 20.00: Muzyka lekka.

20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Obrazki z

Polski współczesnej. 21.00: Audycja dla

Polaków z zagranicy. 21.30: Wesoła Syrena.

16.15: Utwory na for-:

19.25: Koncert;,

©.
pieczeniu

ZASTĘPCA:
|„REPREZENTANT" WILNO, WIELKA 30.

 

| - UPARTY SAMOBÓJCA.
W osadzie Łukaszewicze gm. o-

strowskiej targnął się na życie po
raz 11 59 letni Stefanowicz Tomasz,
który będąc w ciężkich warunkach
materjalnych i chory na gruźlicę u-
topił się w sadzawce  Wiktorówka.
Stefanowicz przywiązał sobie ka-
mień do szyi i wrzucił się do wody,
gdzie poniósł śmierć.

Należy zaznaczyć, iż Stefanowicz
dziesięciokrotnie odbierał sobie žy-
cie przy pomocy wieszania się, prze-
bjania się nożem, topienia się  itp.,

 

   

i NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI, 8

nagrodzony przez Minist, Przemysłu i Handlu odznaką za wy

bitne zasługi w rzemiośle,

WACŁAOA MOŁODECKIEGO
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8, WZERERIRKEZUWENAKI

tapczany, fotefe składane do

 

lecz stale dziwnym zbiegiem okolicz
22.00: Koncert. 2300: Kom. met. 23.05;

ności był ratowany. (h)

 

JAKŻE DELIKATNY
> ge

| MIŁY w UŻYCIU '

/ jest puder Abarid. Sporzą- N

J dzony ze „sproszkowanych ce- %

bulek lilii białej (lil. candidum), J

  

    

      

  

   

 

bez domieszek metalicznych, %

przylega trwale, niewidocznie, J

nie zatyka porėw, daje skó- J

rze śliczną małowość i świe- J

żość. A więc — rano i po- J

poludniu krem pod puder Seta,

a aa ło dobrany do karnacjiJ

ER

A Mane  

 

GABINET DENTYSTYCZNY

przy Lecznicy Lit, Stow. Pom. Sanit.

w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a,

telef. 17-77.

Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz.

10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-

nie zębów oraz sztuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych.

z mam | ZAzza
Pos pracy d0- rodzina katolicka w

Lekarze В zorcy lub jakiej innej. powiatowem mieście
Znam się na stolac- | gzmianie. Adres i

Ślusarstwie.| warunki w Admin.

NA MIESZKANIE

spania, otomany.

p. i
Ceny niskie.

stwie i

 

D. H. „T. Odyniec" wł.

CZYNIA ałuminjowe i emaljowane,

NACZYNIA kuchenne i kamienniz, FAJ

|| CENY ZNIŻONE.

Wilno, ul, wielka 19, tel. 4-24 — ml. Mickiewicza 6 od ón. 2.1. 35 r.
Poleca po niebywale niskich cenach: PORCELANĘ stołową

(serwisy stołowe, do kawy), SZK,ŁO BIAŁE i kolorowe, NA-
PLATERY, kryształy,

Iniane, LAMPY i abażury oraz wszelkie towary wchodzące

w zakres gospodarsięva domowego.

Wypożyczanie. naczyń we wszelkich ilościach.

 

mm|--PPROROTNOPO.
ю SŁ ZYGMUWY Śniegowa 3, m. A„| pana. Wi“ 4771

I. MALICKA |KUDREWICZ| Fachowa |.„„PoKól
ohoroby wenóryczae,| PIELĘGNIARKA, |;y drugi sl jei

syfilis, skórne i mo-|z długoletnią prakty- L jęcia
czopiciowe. UL Zam- ką, poszukuje PrACy| Uyarna CZA tel.
kowa 15, tel, 19-60 przy chorych. Dobro-|14.78 między zań

od$—1!3-8, czynny 3-a, m. 13 |;4—5popoł. 490ANS, kilimy, serwety

 

   

 

Kursy języków

 
  dzaju, firanki suszy
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m е
 

Blydawca ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI ""Drukarata A. Zwierzyńskiego, Wólno, Mystywa Nr. 1. 2...

   15 Ą

-/róbiewż

w lokalna lestytuiu heuk Handlowo- Gospodarczych,
ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w i

Wykłada się dla dorosłych jezyki ANGIELSKI,

SKI i NIEMIECKI na trzech poziomach: eląmentarny dla po- |dyni do

czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-
cji, techniki i t. p.).

przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro” ' OGŁASZAJCIĘ
r się na ramkach, Pranie|
lorku. Zniszczone koł-,

{CenyA Ii“ pod „Ogrodaik“ telei. 1601,

 

|RIляОВкасяию—

у Vikis(aK giPRACA. l j nauka. ||mzzzzzam
OBSŁUGA SZYBKA I SOLIDNA. bliżnim

: = —- |—МАТЕМАТУК,
SAMOTNA | abodłwsać USE" 0 оеолненнененисто

obcych intelig. osoba  poszu-dzielo Hknyj z Sata CHOREJ
kuje pracy kasjerki, mątyki i fizyki, oraz dziewczynce lat 5,

| ekspedjentki, wycho- OC do ma- ojciec bezrobotny nie
godz. EU у wawczyni do jednego tury | egzaminów kon ma środków na lekar-

FRANCU- ' dziecka, ew. śospo- kursowych na wyższe stwa i odżywianie, —

jednej lub uczelnie. _ Posiadam pomóżmy
dwóch osób. Wyma- długoletnią praktykę. choćby
gania skromne. Ad* z. Dobroczynny 6, szą ofiarę w adm.

 
 Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za” | res w Admin. „Dz p, 40. „Dz. WiL* lub bez-

łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia | Wil" M) poem 0 OŚrENIO: ul Śniego-

prospektów, dzieł naukowych i t. d. | IERZCRSCE | STUDENT |wa.3 m. 2

Iniormacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se- — |udziela bardzo tanio,
kretarjacie Instytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów. OGRODNIK |bo od 50 gr. za g0-i

PRALNIA KRYZYSOWA dei TT" pszukuje pracy w za- dzinę korepetycyj w CZYTAJCIE

kresi dnictwa za zakresie gimn. spe-|

н п!и:ік:г: lub małe cjalność łacina, Ad ROZPOWSZECH-

w. „DZIENNIKU Pei Łask. 0-|res: R. Lipski, ul

KIM". 3 |Bakesta 15 pokój 49 NIAJCIE PRASĘWILEŃS |lerty do Adm. „Dz. Ba pokój SAROWOWŚ

Qdgowiedzialny redaktor, STANISŁAW JAKITOWICZ.  



  

ciki 

Nafta W
W. kołach genewskich; głośno te-

raz © możliwości rozszerzenia listy
dotychczasowych sanikcyj przez ob-
jęcie zakazami dostarczenia stro-
nom wojującym dalszych surowców,
a przedewszystkiem czterech  naj-
ważniejszych dla prowadzenia woj-
ny, mianowicie, węgla, żelaza i stali.

Nie jest tajemnicą, že sugestje
odnośnie rozszerzenia embar$o wy-
chodzą z Londynu.

, Z największemi trudnościami po-
łączone jest wciągnięcie naity i jej
produktów pochodnych na listę ma-
terjafów zakazanych, Decydujące

Zaparcie. Wybitni przedstawiciele wie-
* dzy medycznej przekonali się, że nawet
najdelikatniejsze dzieci chętnie zażywają
i dobrze znoszą naturalną wodę gorzką
„Franciszka-Józeia”. Zalec. przez lekarzy.
 

polityce
słowo co do wprowadzenia tej san-
kcji należy do Stanów Zjednoczo”.
nych, mimo iż nie należą one do Ligi
Narodów. Jak wynika z ostatnich
depesz, rząd U. S. A. zdaje się skła- i
niać do stanowiska angielskiego. |
Zakaz dostarczenia nafty stronom:

wojującym ugodziłby oczywiście wy-|!
łącznie we Włochy, posługujące się
w Abisynji wielką ilością broni me-'
chanicznej: samolotami, tankami i
samochodami ciężarowemi. Į

Holandja, Turcja i Rosja godzą |
się już również na wstrzymanie wy- į
wozu swuich przetworów naftowych!
do Włoch i Abisynji.
W razie ostatecznego przyłącze-|

nia się Ameryki do tego stanownska,
włoska technika wojenna stanętaby|

wobec zagadnienia bardzo trudnego|
do rozwiązania. \

\

Nowe dekretų !
W Dzienniku Ustaw z 28 b. m.

ogłoszono rozporządzenie Prezyden-
ta R, P. o ulgach w spłacie kredytów
udzielanych ma rozbudowę miast.
Jak wiadomo pożyczki udzieione w
okresie od 1 stycznia 1927 r. do 31
grudnia 1931 r. będą miały bonifika-
tę oprocentowania w' wysokości
1 proc.

Ogłoszony został również dekret

XII TYDZIEŃ.

Prezydenta R. P. w sprawie zmiany ;
rozporządzenia 0 opodatkowaniu
cukru. Dekret ten zmniejsza wyso-
kość podatku spożywczego do 37 zł.
od 100 kg. cukru przeznaczonego na
sprzedaż w kraju.. Dla cukru w ko-
stkach i głowach ustala się dodatek.
w wysokości zł. 3.50 od 100 kg. Jaka
będzie cena cukru w przyszłości, do-
tąd niewiadomo. |

AKADEMIRA|
Dziś w sobotę o godz. 18-ej rozpoczęcie Tygodnia wesołym bumlem kor-
rec po ulicy Mickiewicza. Jutro w niedzielę o godz. 12-ej |

1ELNI POCHÓD STUDENCKI z widowiskiem ma. placu Łukiskim i
pod hasiem „NOZYCAMI sCINAMY KKYZYS“. |

2753775:5. I I „1 powiedzialnosšci za oszustwo bra-

Rozporządzenie o mundurach
‚  Mimister spraw wewnętrznych
ogłosił dziś rozporządzenie wyko-
nawcze do dekretu o odznakach i
mundurach.

Kozporządzenie to ustala, iż no-
szenie odznak i mundurów dozwolo-

 

ne jest jedynie — dla organizacji, o-
bejmujących cały obszar państwa za
zezwoleniem  ministrą spraw we”
wnętrznych, dla organizacji, obejmu-
jących obszar jednego województwa

lci Marjana i

_NAJDEWNIEJSZA ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM
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WILNO WILEŃSKAĄ 25 re, 19-
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Duchy w „państwie ewangelji”
%

Sensacyjny proces braci Gružewskich | a
W lutym ubiegłego roku aieżyją-

cy już obecnie ziemianin śp. Broni-

staw-Jan Wróblewski złożył skargę

do prokuratora Sądu Okręgowego w

Wilnie, prosząc o pociągnięcie do

Ludwika Grużewskich.

Treść sikargi przedstawia się nastę-

pująco: 3

Interesując się zagadnieniami
spirytyzmu i okultyzmu śp. B. Wró-

blewski poznał w pierwszych latach

wojny światowej braci Ludwika i

— za zezwoleniem wojewody. ;,Marjana Grużewskich, którzy poda”
wali się za ludzi doskonale z okul-
tyzmem.. obznajmionych.
Grużewscy zaprosili B. Wiróblew-

Tydzień Miłosierdzia Спглебс|ай5К00 кер оа соалое swizytystyczne u
Pod protektoratem J. E. Ks. Ar-

cybiskupa Romualda - Jałbrzykow-
skiego, Metropolity Wileńskiego,
*Archidiecezjalny  Źwiązek  Towa-
rzystw Dobroczynności „Caritas” u-
rządza w  Wiinie i na terenie całej
Archidiecezji Wileńskiej w czasie
od 1 do 8 grudnia 1935 r. Tydzień
Miłosierdzia na akcję pomocy naj-
biedniejszym.

Tydzień Miłosierdzia rozpocznie
się w niedzielę 1 grudnia uroczystem
nabożeństwem w kościele św. Jana
*(godz. 11), celebrowanem przez J. E.
ks. Biskupa K. Michalkiewicza, su-
fragana wileńskiego. Kazanie oko-
licznościowe wygłosi o. superjor Jan
Rzymełka C. M. prezes Arch. Związ
ku „Caritas“. W tym samym czasie
we wszystkich kościołach parafjal-
nych arch. wileńskiej odbędą się u-
rcczyste nabożeństwa z ikazaniami,
w czasie których zbiórka ofiar na
ubogich. į

O godz. 12.30 w niedzielę, po su-
mie u św. Jana, w sali Śniadeckich
U. S. B. uroczysty Poranek Tygodnia|
Miłosierdzia ku uczczeniu 25-lecia|

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

WŚROD NOWYCH POWIEŚCI

działalności Stowarzyszeń Wincen-
tyńskich. Na program złożą się: prze
mówienie 0. superjora J. Rzymetki,
referat mec. M. Kosiūskiego o miło-
sierdziu, deklamacja, śpiewy chóru
„Hasło' pod dyrekcją prof. J Żeb-
rowskiego. “

 

Nastrój świąteczny
przyczynia się do spotęgowania radości,
odczuwanej wskutek wzajemnego  obdaro-
wywania się we wieczór wigilijny. Nie po-
mija się tej okazji, by czemkolwiekbądž
wywołać objawy radości i zadowolenia,
towarzyszące uczestnikom — uroczystości
familijnych, zwłaszcza wtedy, gdy gościnna
pani domu poda do kawy znakomite ciasta
lub wyśmienity tort OETKERA. Spożywa-
jąc je z rozkoszą, odczuwa całe kółko nie-
tajoną wdzięcznośćdla- pani domu za do-
skonałe pieczywo OETKERA, smaczne i
lekkostrawne.

IOi EKO OS

KAŻDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA

NA AKCJĘ STRONNICTWA NA-

RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DO

POLSKI NARODOWEJ! i

, Grużewskiego

 

rządzane przez nich. Roię medjum

odgrywał Marjan Grużewski.

W. seansach tych brała udział
również Stefanja Grużewska, sio-
stra Grużewskich.

Podczas jednego z seansów  du-

chy przez usta medjum  Marjana
poleciły obecnym

założyć „Państwo Świętej Ewan-
gelji'. Założycielem miał zostać

Marjan Grużewski, jako  „namiest-

nik' cesarza Franciszka Józefa, „re-
gentem* — Ludwik Grużewski, oraz

„marszałkiem dworu' — śp. Wró-
blewski. i

Mocą sił tajemnych Marjan Gru-
żewski otrzymał tytuł „jego cesar-
ska  mość”, Ludwik Grużewski

„księcia” i B. Wróblewski — „mar-
kiza”, Były to rzekomo „wyświę-
cenia pierwszego stopnia”, po któ.

rych nastąpić miały wyświęcenia
„wyższe .

odczas następnych seansów
otrzymał śp. B. Wróblewski wy-

święcenie trzeciego stopnia, polega-

jące na tem, że jakiś duch w ciem-
nym pokoju polał imu głowę wodą.

W, r. 1917 obaj bracia Grużew-

dzę, że już bliska ła chwila, gdy

głęboki i bezdenny świat religijny,

(Dokończenie). jtak dobrze majmniejsi, jako też naj-

Nieskończenie wyżej trzeba po-
stawić granicę Nałkowskiej. Pióro
jej, jedno z na;wytrwalszych w na-
szem powieściopisarstwie, wciąż się
doskonali i zdradza niebylejakie am-

bicje autorki, Oto Nałkowska dąży
wytrwale do tego, co nazywamy
własnem widzeniem świata. Powieść
ostatnia jest na tej drodze ważnym
etapem. Problemat jej — to walka
pomiędzy „naturalnemi” poligamicz-
nemi skłonnościami mężczyzny — a
równie naturalną monogamiją kobie-|
ty. Nalkowska słusznie twierdzi, że|
miusi byč jakaš „granica“ ulegania
naturze i tak jakgdyby się nawet do- |
myśla, że tę „granicę! musi określać

. religja. A jednak nie tylkowyraźnie.)
tego nie mówi, ale — jak mi się zda-
je -—qawet w duszy swej jeszcze się
boi ten postulat stanowczo postawić
i krąży tylko zdala wokół niego.
Przypuszczać talk każą niektóre jej
powiedzenia. w rodzaju tego n. p.
„Była przekonana, że Bóg każdym
jej krokiem kieruje i o każdej jej
chwili pamięta” (str. 7—8). Tak nie
pisze ktoś, dla którego przeżycia
religijne są światem dobrze znanym.
Cóż to dziwnego w tem przekona-
niu? Toż t. zw. naiwne pojęcia ma-
luczkich wą stokroć głębszą kon-
cepcją, niż racj istyczna antro-
pomoriizacja Woltera czy Kanta, co.

przód ku jej przezwyciężeniu.

są skłonni przypuszczać, iż dla Boga
istnieje analogiczna do naszej hie-i
rarchja wartości. Bóg pamięta do”
skonale i o liljach polmych i o pta-;
kach niebieskich. Nie miał by naj
względzie i naszych biednych trosk?

Gdzieindziej pisze Nałkowska:
„Tak wprzęgając własną sprawę w
ogromny mechanizm świata, dozna-
wał zupełnie wystarczającej pocie-
chy”. (str. 188), Świetnie tu określiw-
szy istotę religijnego stosunku do
świata, miepotrzebnie autorka za-
barwia to iromją. Każdy z nas jest
równie ograniczony wobec ogromu
zagadki bytu. Więc poco posypywać
pieprzem ironji może jedyną cenną
pociechę człowieka? 4 :

Wogóle jeśli mamy określić do-
tychczasowy pogląd Nałkowskiej na
świat, to jest nią przyrodniczy de-
terminizm w guście tego, który wikła
da Żeromski w usta Niepołomskiego
w Dziejach Grzechu. Tylko Żerom-
ski traktuje megatywnię. tak samego
Łukasza, jako też jego brutalną i za-
razem żałosną filozotję. Nałkowska
|jeszcze dziś bierze ją poważnie i nie
umie się rozstać z przyrodniczą
uzurpacją . do wytłumaczenia
świata, acz w ostatniej swej powieści.
robi niewątpliwie duży krok na-

Jeśli
wolmo zabawić się w proroka, to są-

 

więksi.
„Granica' — to powieść ciekawa

i budząca głębokie refleksje.

Ostatnia powieść — to płód mę-
ski, niestety. Mówię o Zmorąch Ze”
gadłowicza, o których już pisa-
no na łamach naszego pisma.

Autor przebył już znaczną ewo-
lucję, O pierwszej fazie jego twór-
czości przytoczę tu ie znakomi-
tego pisarza, Stefana Kołaczkow-

ego:
„A - intelektualizm, muzyczność

monotonna i ubóstwo wątku poe-
tyckiego przy. mieprawdopodobnej
gadatliwości sprawiły, .że szyblko u-
czynił masnieczutymi naswój:talen-
«ik. Kto sam jest nieczuły na grzech
śmiertelny w poezji, jakim jest

zapytania już, nietylko swoje uzdol-„BI

Ба-й
nalność, ten stawia pod znakiem)

ale i swój gust i rzetelność Hszkolne w małej

scy zamieszkali w pobliżu maj. Wi-
żulan należącego. do śp. Wróbłew-
skiego a następnie poprosili
Wróblewskiego 0 pozwolenie za-
mieszkania u niego.

Próba. owa poparta: była: również
w czasie seansów przez duchy, wo-
bec czego śp. Wróblewski na to się
zgodził.

1. -W dalszych seansach „duchy”
wyznaczyły ma: stolicę „Państwa
Świętej Kwangelji' maj. Wiżulany,
którego  poleciły  Wxnróblewskiemu
zrzec się na korzyść „Państwa.

Od tego czasu wszelkie. dochody
z majątku przechodzić miały przez
zarząd nowoutworzonego państwa.|

W dniu 5.IV 34 roku z woli du-
thów wydana została. konstytucja,
w której duchy załecały święte po-
słuszeństwo kierownikom państwa,
tj. braciom Grużewskim.

Według podpisanej przez Wró-
blewskiego w dn. 6 sierpnia 1917
roku deklaracji został on początko-
(wo wyznaczony z woli duchów na
administratora maj. Wiżulany pod
ścisłą kontrolą Ludwika  Grużew-
skiego, a następnie ten ostatni sam
objął administrację.
W soku 1920 za zgodą śp. B.

Wróblewskiego maj. Wiżulany wy-
dzieńżawiony został / Czesławowi
Amenikowiczowi.

Stało się to mod: nieobecność
jednego z Grużewskich mianowicie
Marjana, który po' powrocie do

| Wiżulan polecił Czesława. Amenko-
wicza natychimiast z maj. usunąć.
(Zarząd majątku za aprobatą du-
chów: objął Ludwik Grużewski.
W lutym 1927 roku Ludwik Gru-

żewski, jako pleni t Wrėblew-
sikiego, zawarł z Józefem Mackie-
wiczem umowę na rozparcelowanie
,100 ha gruntu z maj. Wiżulany. Z
tranzakcji tej uzyskali Grużewscy

Otóż realkcja publiczności wywo”
|przed Nałkowską stanie otworem łała też skrajną reakcję ze strony

autora. „Mówicie: banalność!

„w którym strawę dla duszy znajdują Pokażę wam, iż potrafię być nicba-
i Mówicie: lą.nalny i ekscentryczny.

biaga poetycka! — pokażę wam cy”
nizm, doprowadzony do granic osta-
,tecznych. Mierzi was moja metafi-
,zyczność i religijność! — pokażę
wam; że potrafię się bez nich obejść,
a nawet z nich drwić, ot, zaczynaj
od pisania ,Bóg' przez małe B
U ludzi „dobrej woli“, do których
„dotąd: apelowałem, twórczość moja
„budziła wkońcu obrzydżenie! — te- bliki
„dy udam się do ludzi. wbrew tam-/
tym przeciwnych i oni obdarzą mię
(zachwytemi”

No-i macie: któryś tam Hulka
| (toć to imię pospolite) w -któremś:
jpiśmie po ostatniej powieści . Ze-
gadłowicza obwieścił Polsce,że oto
posiada książkę, co zaómiła w na-
szej literaturzewszystko, począwszy
lod Bogurodzicy!

Czemiże jest ta powieść?

Jest to ohydny paszkwil na życie
jennej. mie-

Potworne gadulstwo, blaga poe-|ścinie galicyjskiej (w Wadowicach).
tycka mogły zyskać chwilowy
sukces u ludzi „dobrej woli”, ki

Czy to obraz prawdziwy? Raczej
skłonniśmy przypuścić, że „potwór

te wszystkie fikcje metafizycz-|jest wpatrzącego oku', bo:madmier-
ie barwwywołujeności czy religijności zbyt

wielkie w końcu zbudziły
dzenie (nawet. poczucie ost
jakiegoś świętokradzkięgo  naduży-
waniawielleich imion), żeby nie wy-
wołąć reakofi".

cbrzą-
,ne zgęszczenie| „ ełekt
odwrotny i otrzymujemy. wrażenie,
że rysy prawdopodobieństwa zosta-
|ły zatarte. Jeśli.ta jednak:ma być
prawda, no, to życie szkoły średniej
rosyjskiej (w takim n. p. Mohylowie,

 

20:000 złotych. -
Ze sprzedaży 200 sążni: drzewa

B.|świerkowego otrzymali bracia Gru-
żewscy około 10.600 zł.

Krzywdzony ciągłe śp. B. Wro-
blewski zawart z Ludwikiem  Gru-
żewskim
sprzedaży maj. Wiżulan za sumę
133.500 złotych. Z umowy wynika-
ło, że Ludwik Grużewski w imieniu
swego mocodawcy zapłacił 44.500
zł. stanowiącą równowartość 5.000
dolarów przy zawarciu umowy i że
akt kupna winien być sporządzony
w ciągu lat 3-ch od dnia 25.VI 1927
roku.

W. zeznaniach u prokuratora śp.
Wróblewski oświadczył, iż żadnego
zadatku przy sporządzeniu umowy
Ludwik Urużewski mu nie wpłacał.

W. listopadzie 1930 roku śp.
Wróblewski po całkowitej utracie
zaufania do br. Grużewskich wy-
mówił im dom, wobec czego wyje-
chali oni do Wilna. 8
W czasie od 1917 r. według Ze-

znania pokrzywdzonego przywłasz-
czyli sobie dochód z gospodarki
maj, Wiżulany 'w kwocie około
80.000 złotych.

Niezwykła ta sprawa oparła się
wreszcie o sąd. Wiczoraj na ławie
Sądu Okręgowego zasiedli obaj о-
szuści Grużewscy, których zeznania
wypełniły pierwszy dzień'procesu.
Obaj nie przyznają się do winy,
składając mgliste wyjaśnienia.
W sprawie powołano przeszło 30

świadków. Proces, budzący  nie-
zwykłe zainteresowanie, potrwa
prawdopodobnie trzy dni.

Powództwo cywilne w imieniu
spadkobierców poszkodowanego śp.
B. Wróblewskiego winoszą adwoka-
ci: Bolesław Szyszikowski i Ema-
niuel Smilg, Oskarżonych broni adw.
Mieczysław Engiel. (e) 2

gdzie kończyłem szkołę w tym sa-
mym roku co Zegadłowicz, który
był «moim kolegą w Uniwersytecie
Jagiellońskim) było prawdziwą 1dyl-

Zatem: trudno nam wyobrazić by
obraz był prawdziwy i raczejwolimy
przypuścić, że autorowi tak: zależało
na sukcesie pisarskim u ludzi z tam*
tej strony barykady (umysłowej, mo-
ralnej i — politycznej), że dla jego

- zdobycia nie zawahał się zniekształ-.
cić prawdy i przystosował się do
gustów żydowskiej i żydującej pu-

Książka czyni wrażenie zdecy”
dowanie ujemne, i niektóre ' 'naogół
udatne stronice (a. p. bajeczna mo-
wa: dyrektora na. akcie maturałnym,
w której Polska i Austrja zostały
przyrówname do... Gerwazego i Pro*
tazego!) nie mogą w naszatrzeć ża*
lu, że autor z jednej maniery (ckli-
wej) wpadł -oto: w drugą (cuchnącą).
Ami tu zresztą ani tam nie był
om.jegszcze siebie samego i wątpię,
czy kiedy wydobędzie.

P. S. Jeden z moich dalszych
krewnych po kądzieli, arcybiskup
mohyjlowskki, =. Gintowt. mapisal
kiedyś wierszyk, Iktėrego jedna
strofka przyszła mi właśnie teraz
na myśl:

Pewien poeta (tak między nami!)
pisze: Bóg, przez male „b“;

degozaśimię, przyznacie cami,
Pisać należy przez duże Dl |

sm wc WODZĄ

 

przyrzeczenia,

 



DLACZEGO UCZYMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

Zainteresowanie się językami obcemi, jakie dziś powszechnie
obserwuiemy. nasuwa nai. powyzsze pytanie. Wyitłumaczyc ten objaw
nie jest truano, bo korzysci, jakie piyną z gruntowiiej znajomości ;ęzy-
ków, są tak oczyjwiste, że właściwie jest zbyjieczne jeszcze tego dowodzić"

Оа wieków zrozumiano i uznano, że ucząc się języka obcego ćwi-
czymy i wzmacniamy pamięć, rozszerzamy i podnosimy dowxcip, bystrość
umysfu, rozum iż inteugenc,ę, Gruntowność, sumienność i wylirwałość,
koniecznie potrzebne do zaobycia znajomości języka obcego i do pokona-
nia trudnosci 4 tem poiączonych, wyrabiają i rozwijają charakter,
wzimacniają i hasiują siię woli. -

Uczenie się języków obcych jest zatem środkiem ogólnym i sku-
tecznym., aby uszlacnetnić cziowieka, aby kształcić jego umyst i rozum.

Z tem wykształceniem umysłiowem ściśle związana jest w oczy bi-
jąca korzyść, jasną niesie znajomość języka obcego. „Co kształci, jest po-
zyteczne; co jest pożyteczne, kształci”,

„lle języków obcych, tyle listów kredytowych. Przedstaw je, a wszędzie będz:esz
pożądany, mile widziany”. (Hipe!). — „lie znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”.
(Karol V.) — „Znajomość języka jest dla nauki najiepszą pomocą, aby zrozumieć naj-
wyższą rzecz, jaką człowiek wogóle w stanie jest zrozumieć, — dusze narodów '. (G.
Freytag, Soll una Haben, I. str. 282). — „Udkąd w Niemczech istnieje samodzielne
kształcenie kupieckie, władanie językiem obcym zawsze było cechą kupca o wykształ-
ceniu wyższem', (Prof. Dr. Jastrow, rektor wyższej szkcły handlowej w Berlinie), —
„Przyswo:ć sobie obcy język, to znaczy nie tylko złamać zaporę, która dzieli nas od
innych narodów; saczej tem samem wchodzimy w posiadanie idei owych narodów,
a biorąc udział w ich egzystencji wewnętrznej, poniekąd sami zdobywamy nową egzy-
stencję', (Próvost).—„Przyswoić sobie język wroga jest tyle warte, co dostać do rąk
nową broń przeciw niemu'. (David - Mennet, prezydent francuskiej izby handiowej). |

O konieczności uczenia się języków obcych już przed wojną świato-
wą żaden człcwiek rozsądny nie wą:pi. Dzis zainteresowanie się studjum
językow obcych aolarło i do takich kół, jakie dawniej stały zdaia od po-
dobnej myśli. |

Haudel zagraniczny Polski potrzebuje zupełnie nowej budowy od
dołu, od samej podstawy; tu brak ludzi znających języki w takiej 1lości,
jakiej dotąd jeszcze nigdy nie było potrzeba,

Języki owce wszędzie są potrzebne. Kto włada językami obcemi,
ten uchcdzi za człowieka wykształconego. Zajrzyjmy do žiycia publiczne-
śo, a spostrzeżemiy, że w walce o byt jednym z najważniejszych środków
jest znajomość języków obcych, Każdy kupiec i przemysłowiec potwiet-
dzi, że kto wiada językami, wyprzedza współzawiodnilków nieznających
języków oboych, potwierdzi każdy uczony, że znajcmość języków: jest
potężną pomocą dla nauki, potwierdzi każdy nauczyciel, urzędnik, oficer,
że władanie obcemi językami niezmiernie ważne: jest ala dojścia do wyż- -
szego sianowiska, Każay pracownik kupiecki, bankowiec, inżynier czy
też technik może nam powiedzieć, że w tysiącach ofert są wymagane
śruntowne znajomości języków, i że właśnie dla otrzymania posad dobrze
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płatnych konieczne są znajomości języków. Niejeden dzielny człowiek
marnuje swój talent na poduzędnej posadzie; dla niego zmajomość jęztyka
obcego połączona ze znajcmością „łachu* byłaby różdiźiką czarodziejską
otwierającą mu wrota do poważnego i popłatnego stanowiska. Kto do-
prawdy włada językiem, nie może zaprzeczyć, że mauczenie się oweżo
języka przyniosio mu obiriy zysk, Wielu później gorzko żałuje, że nie
nauczyli się języka obcego, a wielu, którzy dawniej zajmowali się języ-
kiem tyiśo z zadaułowania, po amatonsku, dziś zawdzięcza jemu swój byt
i swioją egzysiencję, Dziedziny, w kitórycih języki cboe są potrzebne lub
z korzyścią mogą być zastosowane, są tak liczne i tak różnorodne, że by-

lcby trudnem zadaniem wyliczyć je tu wszysikie,
Kryzys! Kryzys wszechświatowy! Wszystkie narody. gorączkowo

szykują się do walki gospodarczej, do zażartej waski o byt! Który naród
z tej waiki wyjazie ztmcjną ręką? Myli się, kito sądzi, że tu decydować
będą tylko najiegsze armaty, najszybsze pamoerniki i samoloty, Zwycięży
ten naród, który przedewszysikiem uzbroił się w najlepszą wiedzę, Zaś
przednią strażą wiedzy w walce gospodarczej, to znajomość języków
obcych, Diaieśżo też z takim zapałem, z taką zaciekłością uczą się jęzty-
ków obcych Niemcy, Ciężka to dla nich praga, bo mniej są zdolni do ję-
zyków obcycu, ate jednak wytrwale uczą się i dochodzą dlo ceiu.

O Polaku wiadomo, że maosół łatwo uczy się języków, byleby się
zdobył na potrzebny wysiłek woli i wytrwał. Dla Polaka zatem stosunko-
wo łatwo jest zdobyć sobie takie skarby, które mośą mu przynieść pro-
centy lichwiasskie a godziwe, a których nie może zagrabić żaden złodziej
i które nie podiegają dewaluacji jak dolar lub funty angielskie,

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
w lokalu Instytutu Nauk Handicwo - Gospodarczych, Mickiewicza 18.

Druk, A. Źwierzyńskiego, ul, Mostowa f, |
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KRES
„WSPÓŁP JACY?
Wczoraj ogłoszony został dekret

Prezydenta Rzeczypospolitej, zao-
strzający znacznie nadzór rządu nad

karielami, nad któremi zawisł obec-
nie miecz Damoklesa, pod postacią

przepisu o rozwiązaniu w drodze ad-

ministracyjnej, zamiast dotychczaso-

wej sądowej.

Decyzja rządu została powzięta bły-
skawicznie i w zupełnej tajemnicy.

Prasa sanacyjna nie podała ani słowa
© ' dekrecie, choć zawierający go

Dziennik ustaw ukazał się niemal ró-

wnocześnie z porannemi pismami,
Rząd uznał za potrzebne zaopa-

trzyć się w ten miecz w trakcie toczo-

nych z przedstawicielami karteli roko-
wań o obniżkę cen niektórych waż-

nych artykułów przemysłu, z cukrem

i węglem na czele. Widocznie roko-

wania te nie doprowadziły do uzgod-
nionych wyników. Jakikolwiek bę-
dzie dałszy rozwój tej sprawy, sam
fakt nacisku w formie zmiany ustawy
kartelowej i towarzyszące temu fak-
towi okoliczności dowodzą, że dotych-
czasowy stosunek czynników sanacyj-

mych do karteli uległ poważnej zmia-
nie.
Stosunek ten, datujący się od bar-

dzo dawna, miał dotąd cechy serdecz-

nej i harmonijnej współpracy. Kartele

pod niewinną nazwą „sier gospodar-

czych” zaraz po przewrocie majowym

ochoczo przyjęły rolę tarana, służą-
cego do rozbijania ówczesnego, opo-

zycyjnego Sejmu. A gdy przyszły wy-
bory w r. 1928, kartele wraz z konser-

watystami wzięły w nich bardzo czyn-
ny udział po stronie utworzonego po-

dówczas B.B.W.R. Interes opłacił się

podwójnie, ponieważ przedstawiciele
karteli weszli z „jedynki* do Sejmu i

Senatu, a koszty wyborcze, chociaż
wysokie, wróciły się z nawiązką, albo-

wiem jakoś tak się złożyło, że nieba-
wem po wyborach podrożał węgiel i
eukier,
Ententa kartelowo - sanacyjna u-

trzymała się i przy następnych wybo-
rach w latach 1930 i 1935, Był nawet

czas, kiedy rząd p. Prystora myślał zu-

pełnie poważnie o ustroju gospodar-

czym, opartym na kartelach z jednej, a

związkach robotniczych (izbach pracy)

z drugiej strony — z rządem, jako

czynnikiem regulującym, rozjemczym,

nadrzędnym. Miało to być coś analo-
gicznego do położenia Warszawy na |
drodze między Rzymem i Moskwą.

Wprawdzie od tego projektu odstąpio-

no j zabrano się do „zamykania no-
życ”, ale to pierwsze zamykanie nie

było dla karteli zbyt groźne, jak i nie
straszną dla nich okazała się uchwalo-

na wówczas ustawa kartelowa. skoro
według ogłoszonej niedawno statysty-
ki, od wejścia w życie tej ustawy
ilość karteli wzrosła niemal dwukrot-

nie.
Jaki będzie wynik obecnej akcji,

zmierzającej do usunięcia dysproporcyj

kartelowych, tego jeszcze przesądzać

ni. można.Pewnem jest tylko, że obec-

na akcja odbywa się w innej atmosfe-
rze wzajemnych stosunków, aniżeli po-
przednia, Wczoraj „Lewjatan”* wy-

dał odezwę, w której protestuje prze-

ciwko „demagogicznej” kampanji, u-

prawianej w stosunku do przemysłu
kartelowego przez „niektóre pisma”.

Odezwa nie wymienia wprawdzie tych

pism, ale wiadomo powszechnie, że w

ostatnich czasach wzięła kartele pod

obstrzał huraganowym ogniem najcięż-

sza artylerja sanacyjna, z „Gazetą Pol- |

ską” i „Kurjerem Porannym” na czele.
Czyżby to był zatem kres współpra-

cy? Czy w kierowniczych kołach sa-

nacyjnych uznano że trzeba nareszcie

z kartelowego Rolls - Royce'a prze-

siąść się na prosty chłopski wóz? A

może kartele mają jeszcze raz odegrać

znaną sobie rolę tarana, przy pomocy

którego tym razem nie gmach przy ul.

Wiejskiej „ale inna pozycja strategicz-

na ma być zdobyta?,:

Wszystko to się dopiero okaże. „Le-

wjatan"”, to stara i mądra, a przytem

niełatwa do połknięcia ryba. W każ-

dym razie można już obecnie stwier-

dzić zakończenie pewnego okiesu Ści-  

> Aki

Masonerjaipolitykamiedzynarodowa
Bieg wydarzeń na terenie między-

narodowym zależy nietylko od polityki
poszcześólnych państw, będących wy-
razem interesów różnych narodów,
lecz także od pewnych instytucyj i or-
ganizacyj międzynarodowych, które w
pewnych okresach dziejowych docho-
dzą do wielkich wpływów i wielkie-
go znaczenia.

W ciągu wieku XIX wysunęły się
na front pewne organizacje międzyna-
rodowe, które dziś są jeszcze potężne,
a mianowicie — wielki kapitał, socja-
lizm wraz ze swą odmianą, komuniz-
mem i wolnomularstwo. W łonie
wśzystkich tych potęg posiadają wiel-
kie wpływy Żydzi, tak dalece, że sta-
ją się one często narzędziami polityki
żydowskiej, Stwierdzając fakty powyż-
sze, nie mamy zamiaru przypisywać
wskazanym powyżej potencjom ja-
kichś sił i właściwości nadprzyrodzo-
nych; uważamy je za instytucje ludz-
kie, obarczone wszystkimi słabościami
ludzkiemi, lecz sądzimy, że nigdy nie
zrozumie wydarzeń historycznych ten,
kto nie weźmie w rachubę działania sił
i związków tajnych: Przed dziesięcio-
ma laty można było wydrw'wać w
Polsce podobne twierdzenia, dziś gło-
śno lub po cichu każdy przyzna, że
jest ono prawdziwe.

Jaskrawe światło na działanie wska-
zanych powyżej potencyj międzynaro-
dowych rzuciłaby analiza polityki ży-
dowskiej i wpływów żydowskich za-
równo w organizacjach międzynarodo-
wych (wielki kapitał, socjalizm, ko-
munizm, wolnomularstwo), jak i w
poszczególnych państwach europej-
sk:ch,
Narzędziem polityki żydowskiej jest

niewątpliwie wolnomularstwo, Są o- |-
sobne loże żydowskie (Bnei Brith) i
Żydzi zajmują wybitne stanowiska w
lożach, złożonych z członków innych
narodów. Nigdy bodaj tak, jak w
chwili obecnej, nie ujawniła się poli-
tyka masonerji. Bo też przechodzi ©-
na kryzys niezwykle ciężki i głęboki—
niszczą ją rozwijające się w różnych
krajach prądy narodowe (we Wło-
szech, w Niemczech, w Portugalii
i t. d.), podkopują jej pozycję różne a-
fery (np. Stawiskiego we Francji), Ma-
sonerja walczy tedy o swój byti swo-
je wpływy i robi rozpaczliwe wysiłki,
by nie być zmiecioną z powierzchni
życia publicznego,
Po okresie obrony przeszła obecnie

do ataku, Plan jej jest prosty i oczy-
wisty — przez powalenie faszyzmu i
Mussolinieśo zahamować rozwój prą-
dów narodowych, a następnie zn'sz-
czyć je wszędzie. Działania masone-
rji na terenie międzynarodowym (w
 

 

Genewie i t. p.), wiążą się i harmoni-
zują z jej działaniami w  poszczegól-
nych kra,ach (współdziałanie z polity-
ką ligową i sankcyjną w Anglii, wal-
ka z p. Lavalem we Francji, akcja na
rzecz przemiany układu politycznego
w Polsce i t. d.).
Żyjemy w chwili wszczęcia decydu-

jącej walki między masonerją a prąda-
mi narodowemi w Europie, Szczegól-
nie zainteresowana wynikiem tej wal-
ki jest Polska, boć — jak powiedzie-
liśmy — masonerja jest narzędziem
polityki żydowskiej, a ta polityka u-
waża Polskę za najważniejszy kraj, w
którym Żydzi żyją w rozproszeniu, za
podstawę dla rozwoju elementu ludo-
wego żydowskiego,

i państwa żydowskiego... Nie przesa-
dzimy tedy ani trochę, jeśli powiemy
narodowi polskiemu w związku z o-
becnem położeniem międzynarodo-
wem — De te fabula narra-
eg: (o ciebie chodzi w tej całej spra-
wie).
Trudno jest dokładnie przedstawić

działanie lóż masońskich w Polsce,
trzymają się one bowiem w ukryciu.
Pewne jest, że masonerja istniała w o-
kresie niewoli, była jednak słaba i nie
wykazywała zbyt wielkiej aktywnošci.
Wiemy dokładnie ze źródeł mzsoń-
skich, że odrodziła się ona w Po'sce
niepodległej i wzmosła swą działal-
ność. Wiemy, że działa na naszym te-
renie zarówno „Wielki Wschód”, jak
„Wielka Loża”. Wiemy, że w masone-
rji naszej są różne odłamy, że walczą

bez którego nie |
może być mowy o odbudowie narodu į

o wpływy nietylko loże różnych ob-
rządków, lecz także loże zależne od
wolnomularstwa różnych państw.

Nie zapuszczając się w dziedzinę

| mniej lub więcej prawdopodobnych
| przypuszczeń, możemy w każdym ra-
zie stwierdzić, że największe wpływy
w naszym kraju mają loże angielskie
i francuskie. Wiele jest oznak, wska-
zujących na to, że rok 1926 był ro-

| kiem przełomowym w akcji lóż wy-
| mienionych powyżej krajów, Jeśli cho-
| dzi o politykę zagraniczną Polski, to
| osłabienie wpływów francu""-* za-
stąpienie ich przez wpływy au„.eiski2,

| rozpoczyna się w listopadzie r. 1932.
| W latach 1926 — 1932, m'mo zmian w
położeniu wewnętrznem Polski, na te-
renie mędzynarodowym idzie polity-
ka polska równolegle z polityką fran-
cuską, pozostającą — jak wi” domo —

pod wpływem Wielkiego Wschodu.
Od listopada r. 1932 coraz wyraźniej
ujawniają się wpływy angielskie, Są-
dzimy, że w okresie 1932 — 1935 r.,
jeśli były wpływy zewnętrzne na poli-
tykę polską, to szły one przedewszyst-
kiem z Londynu...

Obecnie sa pewne oznaki, mówiace
o tem, że wahadło zaczyna się wra-

cać z powrotem. Ruch ten musi się

zaznaczyć silniej, by można o n'm mó-
wić obszerniej i dokładniej, Wypada
jednak odrazu zaznaczyć, że pierw-

nicznej jest zupełna niezależność od 
nizacyj międzynarodowych, a więc
także i masonerji.
 Г

s

 

Politycy irancascy de Monzie i Martin bawią obecnie w Warszawie.1:4 nod

cji de Monzie przemawia do uczniów irancuskiego liceum przy ul.Polnej.

O celach wizyty francuskich polityków pisaliśmy w numerze wczorajszym.

 

 

Nagła zmiana ustawy kartelowej
Przez całą środę równocześnie z obra-

dami Komitetu Ekonomicznego Mini-
strów toczyły się konferencje z przedsta.
wicielami wielkiego przemysiu, mające
doprowadzić do obniżki cen wyrobów
przemysłu skartelizowango. Narady te

skończyły się negatywnym  wynik.em,

wobec czego rząd przystąpił do energ.cz- |

nej kontrakcji Późną nocą po Komirecie

Ekonomicznym Ministrów skierowany
został nadzwyczajną skróconą drogą na

Radę Ministrów projekt dekretu © ezy-

denta Rzplitej, zmieniający ustawę z 28

marca 1933 o kartelach. Projekt został

natychmiast uchwalony i już wczoraj ra-

no ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Nagła

ta decyzja trzymana była w ścisłej iaiem.

nicy, czego dowodem, że wiadomość ©

niej nie pojawiła się nawet w prasie sa-

nacyjnej.
Ogłoszony dekret zmienia w sposób za-

sadniczy dotychczasowy tryb posiępo-

wania w stosunku do karteli przy vyta-

czaniu im spraw. Dotychczas o rozwią-
zywaniu karteli orzekał sąd karteiowy.

Obecnie o rozwiązaniu kartelu orzekać

będzie minister przemysłu i hand's O-

rzeczenie to bedzie prawomocne, jeżeli w

ciągu dni 14odjeśo doręczenia kartelnie

wystąpi z wnioskiem do sądu kartelowe-

$o o uchylenie orzeczenia, Wniosek taki

nie wstrzymuje wykonania orzeczen'a np.

rozwiązanią kartelu.
Jednocześnie zaostrzono kary w Sto-

sunkų do karteli. które m'mo rozwiąza-

nia lub zawieszenia umowy kartelowei wy

konują tę umowę. Dotychczas przewidy-

wano za to karę grzywny do 500.000 zi,

obecnie zaś dodano jeszcze karę aresztu

do lat dwuch.
Orzeczenie ministra przemysłu i kan-

dłu ma taką samą moc jak orzeczenie Są-

du karielowego, obowiązuje wszelkie

władze, sądy powszechne : specjalne po-

łubowne i rozjemcze. Wszystkie uinowy

kartelowe muszą być zgłoszone w mini-

sterstwie przemysłu i handln. Jeżeti mi.

mo dwukrotnego prawomocnego uka-ania

zśłoszenie nie nastąniło minister przemy-

słu i handlu może rozwiązać umowę bądź

uchylić uchwałę przy postanowien'u.

Centralny związek przemysłu polskie-
$o o$łosił oświadczenie w sprawie kar-

teli. W oświadczeniu tem związek *w'er-
dzi, że prowadzona w ostatnich czasach

 

szym nakazem polskiej polityki zagra-'

wszelk'ej ingerencji instytucyj i orga- |
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HERBATĘ świeżych zbiorów na
wagę i w opakowaniu

X A WĘ nailepszych plantacji na
miejscu pałoną

MIESZANKI zbożowe z kawą
prawdz wą poleca

TECFIL MARZEC
Marszałkowska 89 i Mazowiecka 5

Uwaga! Najkorzystnie,sze źródło zakupu
849

PRZEGLĄD PPASY
„ROZŁOŻYSTA* IDEA I ŻYDZI

Walka z ruchem antyżydowskim,

prowadzona zaciekle przez rasi
wywołała entuzjazm wśród žydos'wa

łódzkiego, Donosi o tem korespondent

tego pisma:
„Stąd artykuł p. K. Pruszyńskiego w

czwartkowym numerze „Czasu” p. t
„Niezamierzone konsekwencje”, musiał
podzialać tutaj, jak plaster ,przyłożony
do rozjątrzonej rany. Kolportowano $0
z domu do domu, rozchwytywano. Po-
czytny dziennik miejscowy (żydowski),
„Głos Poranny”, przedrukował wywody
„konserwatywnego publicysty” w całości,
Nie można było opędzić się w lokalnej
redakcji naszego pisma niezliczonym te-
lełonom osób A: i obcych*,
W dalszym ciągu korespondent pod-

nosi, że „stosunkiem do Żydów myśl
konserwatywna udowodniła swą pozy-
cję państwowotwórczą”, że wyzwoliła
się ze „zjełczałej zawartości i wy-
świechtanego patosu frazeologji pa-
trjotycznej”, Bardzo chętnie przedru-
kowu'emy te pochwały, wychodzące z
żydowskiego środowiska łódzkiego,
Znajdujemy tam jeszcze taki ciekawy

ustęp:
„Los żydów w Polsce zależy od teśo,

która koncepcja mocarstwowa ma być
miarodadjna: czy zacieśniona w ramach
rasistycznych eksterm.inacyjna, czy też

 

' rozłożysta, twórczo - liberalna i atrak-
cyjna koncepcja jagiellońska”.
Ta „rozłożysta idea jagiellońska

wywodzi się — jak zauważyły wczo-
rajsze „Nowe Wiadomości” — od Ja-
g'ełły, który na dwa lata przed wojną
został wybrany przez Żydów posłem
do Dumy z Warszawy.

/ DLACZEGO P.P.S. NIE „SPEŁNIŁA
SWEGO OBOWIĄZKU*?

O ile „Nasz Przegląd jest zadowo-
lony z dostatecznie żydofilskiego sta-

, całym świecie partje i

 

kamranja przeciw kartelom ma cech; je-

dnostronne i demaśośgiczne oraz utrucnia
rozwiązanie zaśadnienia cen przemysło-

wych zgodnie z interesem kraju jako ca-

łości. Kampanję tę uważa centralny

związek za antyspołeczną i niszczy: 1el-

|ską.

Zri:ka cen i opiat
Rozwiązanie 30 handlowych karte'i

W czwartek wieczorem, zastępca

dyrektora gabinetu min. skarbu, p.

Rakowski, wygłosił przez radjo prze-

mówienie na temat ostatnich zarzą-

dzeń rządu w zakresie obniżek cen,

Na początku omówił obniżkę taryf

kolejowych, która wahać się będzie w

granicach od 15 do 30 procent i obej-

mie przewóz wszystkich ważniejszych

surowców, płodów rolnych i artyku-

łów handlowych. Następnie podał do

wiadomości postanowioną już obniżkę

cen następujących artykułów: cukru

do 1 złotego za klg., węgla opałowego

o 13 proc., z tem, że w wojewódz-

twach wschodnich będzie ona nieco

znaczniejsza, nafty o 10 proc., papieru

o 15 proc., żelaza o 10 proc.

słej „współpracy” przemysłuskarteli-

zowanego z sanacyjnym kartelempoli-

tycznym, jakim był B.B.W.R.

„ A skoro tak, to opinia publiczna by-

łaby bardzo wdzięczna za podanie do

jej wiadomości bilansu dotychczasowej

„współpracy”. Chodziłoby mianowicie

o to, co się stało z tą nadwartością.

jaką kartele ściąśnęły z rynku we-

wnętrznego zapomocą wysokich cen?  Czy to uciekło zagranicę? : Czy poszło

na tantjemy i wysokie pensje dyrek-

cyj? Czy obrócone zostało na inwesty-

cje przemysłowe? A może na jakieś in-

ne jeszcze, pozagospodarcze cele?

Toby trzeba ujawnić, ażeby wyrok

na kartele był zupełnie sprawiedliwy .

ażeby społeczeństwo wiedziało, kto

jakie korzyści ciągnął z dotychczaso-

wej polityki w stosunkudo nich,

O dekrecie ,zmieniającym ustawę o

kartelach oświadczył, że zastosowanie

$o nastąpi już w piątek 29 b. m., w po-

staci rozwiązania około 30 pomniej-

szych 7arteli handlowych. Chodzi bo-

wiem o usunięcie przeszkód w wyko-

rzystaniu tej obniżki przez odbio1ców.

W czwartek, w mnisterstwie prze-

mysłu i handlu odbyła się konferencja
pod przewodnictwem m'n. Góreckiego,

z udziałem wicepremiera Kwiatke

skiego z przedstawicielami sfer gospo

darczych, poświęcona omówieniu tych

zarządzeń, zarówno, jak i dalszych,

wśród których zamierzone jest rozwią-

zanie jeszcze kilku karteli,
*

W sobotę, 30 b. m., ma się odbyć w

ministerstwie handlu i przemysłu kon-

ferencja prasowa „na której min. Gó-

recki przedstawi całokształt zaśadnie-

nia kartelowego oraz przebieg dotych-

czasowych rokowań o obniżkę cen.

Jednym z punktów spornych w tych

rokowaniach jest kwestja terminu, w

którym obn'żki mają być wprowadzo-

ne. Rząd pragnałby, aby weszły one

w życie z dniem 1 grudnia r. b. Prze-

mysłowcy natomiast wysuwają termin

1 stycznia 1936 r., powołując się na to.

że wówczas dopiero zacznie obowią-

zywać obniżka tarył kolejowych.  

nowiska „Czasu” i „Kur, Por.", o ty*
le pewna dotąd wstrzemięźliwość
„Robotnika* wywołuje jego żywe nie-
zadowolenie:
„Z wielką przykrością musimy stwier-

dzić w obecnej ciężkiej dla nas chwili,
że Żydzi nie mają w PPS. prawdziwych
i szczerych rzeczników, stających cd-

, ważnie i niedwuznacznie na straży =

deptanego naszego prawa choćby to
obvwatelskiego į ludzkiego,

PS. i jej organ „Roboinik“ nie spel-
nia swego obowiązku, jak to czynią na

i organy soc'ali-
styczne. Parę wzmianek w przeglądzie
prasy i dostownie pięć wierszy mimocho=
dem w artykule — to trochę zamało
wobec systematycznego szczucia upra-
wianego dzień w dzień przez całą liczną
pras nacjonalistyczną w całym  krajm.
Pomijamy już wzślędy humanitarne, ala
wszak socjalizm Sele wysunął hasło
walki z antysemityzmcm w imię iniere-
sów własnego OCE Zamierzone, lecz
nie doszłe do skutku ze wzśledów o
PPS. niezależnych wiece przeciwko anty-
semityzmowi, nie uwalniają od akcji pra-
sowej, któranie jest zakazana”.

Nie pozostaje więc nic „Robotniko=
wi”, jak „spełnić swój obowiązek wo-
bec.Żydów i wobec własnego ruchu.
Nie można ograniczać się do „wzmia-
nek w przeglądzie prasy i do „pię”
ciu wierszy w artykule”. Taki „Czas'”
poświęcił obronie Żydów cały artykuł
wstępny, ponadto całostronicowy ar-
tykuł p. Ksaw. Pruszyńskiego i ©-
gromną korespondencję z Łodzi, Żydzi
popierają, ale żądają wzamian rzetel-
nej obrony. Do ut des. Nie można
zbywać ich „wzmianeczk. 1“. P.
Hire-hhorn z „Nasz, Przeglądu“ ocze+

kuje — jak niegdyś Nelson od swych
marynarzy — że PPS. spełni wobec
Żydów swój obowiązek.

STAN WYJĄTKOWY
NA ŚLĄSKU CZESKIM 2

Na Śląsku zaolzańsk'm panuje stan
wyjątkowy. Korespondent „Kurjera
Warsz.", p. B. S. Sefanowski, pisze ©
tych zarządzeniach:
„Dworce, mosty, tory kolejowe, śma-

chy szkół czeskich, strzeżone przez żan
darmerję z najeżonemi bagnetami. pustki
w godzinach wieczornych w lokalach i
na ulicach, wszystko to nie sprawia do:

brego wrażenia. Nie ulega najmnie'szej
wątpliwości. że w interesie zarówno
władz. iak i ludności, leży powrót do

normalnych warunków; niewątpliwie
zniesienie stanu wyjątkowego na teryto=

rium powiatu czesko - ZE 2
przyczyni się do tak potrzebnego dla
wszvstkich odprężenia.
Wygląda to tak, jakby władze cze-

skie chciały albo wywołać jakąś reak-

cję oburzonej ludności polskiej, albo

tym stanem wyjątkowym usprawiedli-
wić nowe wobec niej szykany, które
już zresztą proponują niepoczytalni
szowiniści czescy.
Trzeba się dziwić, że rząd czeski

ni zdaje sobie sprawy, że to, co robi

na Śląsku. jest poważną przeszkodą
do porozumienia z Polską, do które-

go — jak ciągle zapewnia — jest go”

towy.       
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20-1ecie pracy naukowej

prof. Władysiawa Tatarkiewicza
Dwudziestolecie pracy naukowej

profesora filozofji Uniwersytetu Józe-
ia Piłsudskiego, dr, Władysława Ta-
tarkiewicza, uczcili jego uczniowie,
skromną, lecz wymowną uroczysto-
ścią.

18-g0 listopada, w dwudziestą rocz-
nicę 'nauguracyjnego wykładu profe-
>. "a na uniwersytecie stołecznym, od-
było się uroczyste posiedzenie połą-
czonych seminarjów filozoficznych.

Przedstawiciele studentów i Koła
Filozoficzno - Psychologicz , któ-
rego kuratorem jest prof, Tatarkie-
wicz, wygłosili krótkie przemówie-
nia, poczem, wśród owacyj mło lzieży,
wręczono Jubilatowi kwiaty,

Następnie docent dr, Bohdan Kiesz-
kowski w świetnie ujętym referacie
przedstawił działalność naukową prof,
Tatarkiewicza, jego dorobek nauko*
wy, oraz postawę filozoficzną i meto-
dy pracy. :

Profesor Tatarkiewicz studja filo-
zoficzne rozpoczął w Warsząwie w ro-
ku 1904, słuchając wykładiw prof.
Bobrowa. Po zamknięciu uniwersyte-
tu w r. 1905 wyjechał na studja za-
granicę, przebywając kolejno w Zu
richu i Berlinie. Słuchał tam Richla,
Simmela, Ziehena, oraz rozpoczyna-
jącego wówczas pracę wykładową
Cassirera. Dłużej zatrzymuje się na
uniwersytecie w Marburgu, gdzie od
r. 1907 prowadzi systematyczne stu-
dja filozoficzne, uwieńczone w r. 1910,
uzyskaniem doktoratu pracą p. t. „Die

Disposition der aristotelischen Prinzi-
pien”. +
Po powrocie z Marburga do War-

szawy prof, Tatarkiewicz rozpoczyna
działalność wykladową į odezytową.
IWygłasza cykl odczytów na kursach

 

naukowych, zorganizowanych przez
Katolicki Związek Polek, oraz czte-
ry cykle odczytów, organizowanych
przez Przegląd Filozoficzny, oraz War
szawskie Towarzystwo Psychologicz-
ne, a mianowicie: 1. Symbolizm filo-
zoficzny. IL. O rozwoju estetycznym.
III. O przedmiotach idealnych. IV.
Teorja szczęścia.

18-go listopada 1915 roku prof. Ta-
tarkiewicz wygłasza inauguracyjny
wykład na uniwersytecie warszaw-
skim, poświęcony dziejom filozofji na
tej wszechnicy, Wykłada kolejno:
„Wstęp do filozofii”, „Filozofję staro-
žytną“, oraz „Etykę”, która posłuży-
ła za materjał opublikowany w książ-
ce p. t. „O beźwzględności dobra".
Od roku 1919 do 1921 przebywa w

Wilnie, wykładając na tamtejszym u-
niwersyteciė, poczem powraca znów
do Warszawy.
Jedną ze stron działalności prof:

Tatarkiewicza jest działalność wykła-
dowa na uniwersytetach zagrancz-
nych, przyczem szczególnie należy pod
kreślić wykłady wygłoszone na unj-
wersytecie paryskim w r. 1933, oraz
bardzo liczne odczyty o Polsce, wy-
głoszone w rozmaitych ośrodkach eu-
ropejskich, ostatnio zaś w Brazylii,

„Historja Filozofji“ prof. Tatarkie-
wicza, wydana jako podręcznik uni-
wersytecki w r. 1931. dzięki swym
walorom, zarówno treściowym, jak
i formalnym stanowi cenna pozycję w
polskiej literaturze filozoficznej.

Praca prof. Tatarkiewicza idzie w
trzech kierunkach: historji filozofj:', e-
tyki i estetyki. „We wszystkich dzie-
dzinach jego twórczości przebija się
jako motyw dominujący, pewne nasta-
wienie pozytywne, to znaczy postulat

 

wystawa Związku Artystek
we Lwowie

Okazję dorocznego pokazu wyzyskał
Związek Artystek Polskich dla uczczenia
pamięci dwóch zmarłych w ub. r. swych.
członkiń. :

Twórczość malarska 4, p. Marji Dolia-
skie; świadczy o jej prawdziwej kultu“
rze artystycznej i poważnem ustosunko-
waniu się do sztuki.
W obrazach jej widoczny jest

rzetelny wysiłek specalnie zaś po-
ważne rezultaty zyskuje artystka w por-
tretowaniu; portrety prof. Podlachy,
prof. Bagieńskiego i prof. Obmiūskiego
poza oddaniem rysów twarzy modeli
zbliżają nas również do ich psychiki.

Znaczenie ś. p. Wandy Korzeniowskiej
opiera się głównie na grafice, śdyż ma-
larstwem zajmowała się artystka raczej
ubocznie. Zainteresowania swe skoncen-
trowała Korzeniowska już w latach p»
r. 1910 na grafice poznając wszys kić
jej techniki. W akwaforcie, suchej igle,
vernis - mou, mezzotincie i akwaćwcie
stara się wyzyskać właściwości danej
techniki dla swych celów artystycznych.
Różnorodne czynniki składają się na wy»

 

 

raz artystyczny graliki Korzeniowskiej;
poprzez naturalizm w latach 1910 —
1922 dochodzi artystka do pzwnej sty-
lizacji (Na Oliwnej górzej a nawet nie-
kiedy do ekspresji. Nawet dążenia kon-
strukcyjnę zdążyły czasowo wpłynąć na
artystkę (kilka aktów wykonanych w mez
zotinciej. W sztuce Korzeniowskiej brak
tylko własnej silnej indywidualności;
dzieła jej, na wysokim poziomie arty-
stycznym, są raczej odzwierciedleniem
pewnych prądów nurtujących epokę Sa-
modzielny do pewnego stopnia wyraz
osiągnęła artystka w drzeworytach, któ-

rym od r. 1930 poświęciła się wyłącznie..
W salonie ogólnym, który dopełnia te-
śoroczną wystawę Związku Artystek, po-
ziom brac jest bardzo nierówny. Udział
w wystawie biorą artystki tej m'ary có
Reichertówna Pawlikowska, Mink:ewi-
czowś, Opolska, którę dziełami potwier-
dzają ustaloną o nich opinię. Natomiast
© pracach innych pań, należących do te-
go Związku, zachować raczej naląży mil-
czenie,

E. B.

ZEWSZAD...
JUBILEUSZ „MACIERZY“

CIESZYŃSKIEJ
W 50-lecie istnienia „Macierzy Szkol

imej Księstwa Cieszyńskiego” godzi się
przypomnieć zasługi tej organizacji w od-
rodzeniu narodowem Śląska Cieszyńszie
go w dobie niewoli, oraz całemu społe -
czeństwu polskiemu uprzytomnić fakt. 2е
Macierz Szkolna w Czechosłowacji, któ-
ra z tego pnia organizacyjnego wyrosła,
dale buduje nadludzkim wysiłkiem pry -
watne szkoły polskie, ratując przed wy-
narodowieniem naszych  zaolziańskich
braci.
Zaznaczyć należy że już w 1900 otwarto
w Cieszynie szkołę lud., skolei założono
w r. 1904 paraletki polskie przy niemiec-
kiem seminarjum nauczycielskiem 2 po-
mocą finansową „Macierzy”, w r. 1908 o-
chronkę, w r. 1909 szkołę wydziałową. w
r. 1910 szkołę przemysłową Nie ograni -
czano się wyłącznie do Cieszyna, stop*
niowo siecią szkół polskich objęto | inne
zagrożone miejscowości Śląska. Wobec
szybkiego rozwoju przemysłowego Zagłę-
bia Karwińskiego odczuwano tam brak
polskie! szkoły średniej, przygotowujące!
do nowych gałęzi pracy, stworzonych
przez nową rzeczywistość ekonomiczną.
Dlatego znów przystąpiła Macierz we-
spOł z T. S. L. w Krakowie do utworzenia
gimnazjum realnego w Orłowej, co awi-
zowano już w r. 1907. Ten doniosły po-
stulat narodowy urzeczywistniono wrcsz-

cie po żmudnych staraniach i usunięciu

licznych przeszkód, dzięki poparc.' p
słów ks. Józefa Londzina i Jerzego Cień-
ciały; w dniu 23 września 1909 r nastąpi-

ło otwarcie orłowskiegóo gimńazjum
 

W ciągu istnienia Macierzy Szkolne
zagrażął jej nieraz brak środków pienięż:
nych na utrzymanie założonych szk” W
takich chwilach wydobywali ją zawsze z
opresyj wierni opiekunowie w osobach
mecenasa Antoniego Osuchowskiego : dr.
Stanisława Hassewicza. Bronili Ślaska
przed wynarodowieniem i aczkolwiek
mieszkali w Warszawie, dokładnie or,en-
towali się w całokształcie prac organiza-
cyjnych Macierzy i nie'ednokrotn'e od
nich zależały ostateczne decyzie Zarządu
Głównego Macierzy. Tak np. Osuchowski
w latach 193-4 za prezesury ks, Londzina
wydał decyzję w sprawie reform organi-
zacy'ńych, a w r. 1907 z jegó też inic'aty<
wy zmieniono statut Macierzy w kierun-
ku decentralizacji (zakładania kół tere-
nowych).
Wojna światowa zachwiała poważnie

organizacją. Brak funduszów. budy 'ów
1 nauczycieli wpływał ujemnie na rozwój
Towarzystwa. Ale j w tym wypadk” or-
ganizacja wyszła z kłopotów zwycięsko.
Gorszy cios spotkał Macierz Szkolną
wkrótce po odzyskaniu niepodleg'ušei
państwowe, kiedy w r. 1919 zagarnęli
Czesi w zdradziecki sposób cześć $'aska
Cieszyńskiego, a w lipcu 1920 r. Rada
Ambasadorów dokonała podziału Śląska
między Polskę i Czechosłowacię Ssuwo-
dowało to przepołowienie organizacji. Po
drugiej stronie Qlzy nowa sytuac'a roli-
tyczna zmusiła ludność volską do + "ga.
nizowania nada! polskich szkół pod egidą
zreorganizowanej Macierzy Szkolne: Od-
tąd potoczyła się działalność Macierzv w
Polsce i Czechosłowacji odrębnemi tora-
mi. Tam za Olzą przypadła Macierzy w  

badania konkretnych faktów, opisy-
wanie i wyjaśnianie tych faktów, bez
uciekania się do spekulacyj i abetrak-
cyjnych wywodów rozumowych”'.

„Jednakże prof. Tatarkiewicz wy*
stępuje przeciwko pewnym  kie-
ruńnkom, związanym z pozytywizmem,
a mianowicie przeciwko relalywizmo-
wi etycznemu, oraz przeciwko mater-
jalizmowi w estetyce, mianowicię te-
mu kierunkowi, który na wzór mater-
jalizmu historycznego, stara się wytło-
maczyć kierunki i zjawiska w dziejach
sztuki ich współczynnikami ekono-
micznemi, społecznemi i politycznemi, ;
Przyznając tym współczynnikom pew+
ne znaczenie w kształtowaniu się o
sobowości artystycznej, prof, Tatar+
kiewicz zaprzecza możliwości inie-
śralnego stosowania kryterjów mater;
jalizmu historycznego w zakresie za+
gadnień, dotyczących sztuki i upodo*
bania estetycznego”.

Zaletami swej indywidualności u-
miał prof. Tatarkiewicz zyskać sobie
głęboki szacunek i niekłamaną sym-
patję zarówno wśród szerokiego $ror
na swych uczniów, jak i w kołach lu-
dzi nauki, (st. &.)

 

Cstatnia droga $. p.

P. Choynowskiego
W dniu dzisiejszym odbył się w War-

szawie pogrzeb ś. p. Piotra Choynow-
skiego.

Uroczystą Mszę žalobną odprawił o g.
10.30 w kościele św „Krzyża ks. Jan Lo+
rek w asyście licznego kleru. Na wyso”
kim katafalku spoczęła w powodzi wień-
ców trumna z doczesnami szczątkami.
Przy trumnie wartę honorową pelnili
członkowie Zw. Strzeleckiego oraz pocz-
ty szandarowe Z. S., P. O. W. i Zw. Ka-
niowczyków. Na nabożeństwie oprócz ro-
dziny „przyjaciół i znajomych obecni byli
podsekretarz stanu, ks. prof, Żongołło-
wicz, członkowie P. A. L., Zw. Litera-
tów i Dziennikarzy, liczni przedstawiciele
organizacyj dziennikarskich, społecznych
oraz młodzież szkolna. Przed kościołem
ustawiła się kompanja 36 p. p. L. A.
wraz z orkiestrą j oddziął sztabowy
Związku Strzeleckiego. \

Ś. p. Choynowski został pochowany na
cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłu-
żonych. Po odprawieniu egzekwij żałob-
nych w imieniu ministra oświaty mówił
dr. Wł. Zawistówski, podkreślająć walo-
ry artystyczne w twórczości zmarłego.
Imieniem P. A, Г. żegnał Zmarł:go p.
Rzymowski. Ostatni przemawiał w insie-
niu Zw. Literatów j Dziennikarzy oraz
Kasy Literackiej Antoni Bogusławski,
który podkreślił polskość twórczości
Zmarłego i konsekwencję Jego życia.
„Piotr Choynowski žy! dla idealu, umie-
rając rzekł — „Idę do Boga”.

Przy dźwiękach órkiestry wojskowej
spuszczono trumnę do grobu, Na mogile
złożono dużo wieńców,

udziale walka z nowym wrogiem == сте-
chizacją, u nas potoczyła się prąca w za*
kresie oświaty pozaszkolnej, uęta w no-
we formy i nową nasycóna treścią,

SOWIETY WRÓCIŁY DO ORDERÓW

Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR
ustanowił nowy order „Odznakę hono-
rową”, który będzie nadawany zearów-
no indywidualnie poszczególnym 0s.:bom
'ak i zbiorowo za zasługi na polu przduk-
Gi przemysłowej i rolniczej, w dziedzinie
transportu i handlu, badań naukowych i
działalności kulturalnej i sportowej wy-
nalazczości i technicznych udoskonaleń,
wreszcie za usługi okazane dla podniesie-
nia zdolności bo'owej czerwonej armji
oraz dla dzieła obrony ZSRR.

WYNALAZEK LOTNICZY

Wynalazca szwa'carski Fritz Schmid
opatentował aparat, uniemożliwiający о-
sadzanie się lodu na płaszczyznach sa-
molotów. Aparat ogrzewany 'est gazami
wydschówemi silnika i funkc'onu'e auto-
matycznie, Francuskie i angielskie woj-

skowe władze lotnicze zainteresowały
się wynalazkiem Schmida, i zapewniły
sobiż zakup licencji na ten aparat c na-
stąpi po ostatecznem wyppróbowani te-
go wynalazku,

PIEŚNI KASZUBSKIE
W pieśniach ludowych rybaków rad-

morskich wypadki historyczne, jakie się
tozgrywały na wybrzeżu polskiem pozo-
stawiły ślad w nielicznych piosenkach, .
zwanych frantówkami, W pieśniach
tych przeważają motywy erotyczna. za-
chywały się 'ednak szczegóły o strasznej
rzezj krzyżackiej w Gdańsku w r. 1208.
gdyż Kaszubi śpiewa'ą po dzić dzien: „A
w Raduni krwawa woda..*. Spustosze-
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* Złota 14, m, 4.

Pisząc przed paru dniami na tem smej-
scu notatkę o dość nikłem echu dziesię-
ciolecia śmierci Żeromskiego w prasie
stołecznej, zapomnieliśmy istotnie > iem
iż obecnie „Czas” jest również dziżnni-
kiem stołecznym. Po 85 latach wychodze-
nia w Krakowie, pismo ło przeniosio się
do Warszawy, zmieniło również p" raz
pierwszy format, a nawet, wbrew daw-
nej tradycji, nieco się ożywiło. Otóż Czas
obruszył się, iż pominęliśmy umieszcz”-
ny przezeń arlykuł, poświęcony w dn 20
b. m. Żeromskiemu. Było to zupełnie bła-
hę wspomnienie p. Peipera, które wywo*
łało protest w samem „Czasie“. C'eka-
we natomiast szczegóły znalazły się w %
statńio zamieszczonych w. tem piśm ear:

tykułach Eug. Swierczewskiego o Żę:om:
skim, jako twórcy teatralnym.
W końcu „Czas” ogarnia zdumienię, iż

piszęmy pochwały o Żeromskim „ua ła-
mach głównego organu stronnictwa, któ-
re zwalczało Żeromskiego w ostatnich la-
tach życia w sposób brutałny i bęziito*
sny”. — Otóż 'est to świadome kiam-  stwo, które zresztą znających organ kon-

y Żeromskiego
serwatystów — bynajmniej nie zdziwi.
Stronnictwo nasze nigdy w żadeń sp%-
sób nie zwalczało Żeromskiego. W vstat-
nich latach życia pisarza główny organ
Stronnictwa „Gazetę Warszawską”, re-
dagował przyaciel i kolega Żeromskiego
— Zygmunt Wasilewski, który napusał o
nim jedną z najpięknieszych książek
Że zaś w latach przedwojennych nie

wszystkie tendencje utworów Żeroriskie-
$0 spotykały się z aprobatą na łauiach
„Gazety Warszawskiej”, — to jest rzeczą
zupełnie jasną i oczywistą. Napewnn swe
stji tej nie podnosiłby publicysta „Czasu”
gdyby znał broszurę prof. Jana Bau-
douin'a de Courtenay p. t. „Szerzyęiele
zdziczenia”, skierowaną właśnie brze-
ciw... Żeromskiemu.

Żeromski był wielkim pisarzem ' ariś
odda'emy hołd wielkiemu pisarzow: Ala
Żeromski społecznik, polityk, działacz i
publicysta — popełniał nieednokrutnie
omyłki, i stanowieko jego musiało się
spotykać ze zdaniem przeciwnem Co
również dla ludzi rozsądnych jest rze-
czą naturalną.

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA |

Epilog konkursu dramatycznego. — W
związku z rozstrzygnięciem konkursu
dramatycznego Polskie! Akademii Litera.
tury nienagrodzone prace mogą być od-
bierane do dn. 30 b. m. Qsobom z poza
Warszawy wysyła biuro prace po otrzy+
maniu 1 zł. w znaczkach pocztowych.
Prace nieodobrane do dnia 30 b. m. uieg-
ną wraz 2 kopertami, zawierającemi na.
zwiska autorów, zniszczeniu,

Nagroda za romans historyczny. — Na-
groda francuska, ustanowiona za najlep-
szy romans historyczny przez dziennik
„L'Intransigeant“ w wysokości 12 tys.
franków, została przyznana p. Edwzido-
wi Adenis za powieść „Mademoicelle
Chantilly — comiedięnne". Adenis. tro-
dzony w Paryżu w 1868 r., jęst autwrem
licznych dramatów lirycznych i powieści.

Literackiego konkursu olimpijskiego nie
będzie. — Ze względu na brak odpowied-
nich funduszów Połski Komitet OEmpi-
jski nie będzie organizował przed igrzy -
skami w Berlinie specjalnego konkarsu li
terackiego. Mimo to autorzy, którzy
pragnęliby wysłać swe prace na olimp,a-

 

osłabia serce
Serce otyłych, abłożonę warstwą tłuszczu.

pracują z wysiłkieu, wyczerpują się i wcze-
śniej odmawiają posłuszeństwa. Otyłość spo-
wodowana jest złą przemianą materji albo ża-
burzeniem czynności gruczołów dokrewnych

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA”
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza or-
anizm do spalania nadmiernego tłuszczu
tosuje się je przėciwko otyłości i nie wy*

mafają one specjalnej djety.
Zioła zę znak. ochr. „Degrósa” do nabycia

w aptekach i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warsząwa
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mia szwedzkie zachowały się w pamęci

ludu w pieśni: „Ziuziu, zfuziu maly tyn-

kue, zabili ce oćća w renku” (Ziuziu syn-

«u zabili ci ojca w rynku). Pieśń niemiec-

ka nie wywarła żadnego wpływu na lu-

dową pieśń kaszubską, Czasami tylko

wplecione wyobrażenia o stolemach do-

wodzą wpływów duńskich, podobnie jak
nazwy Oksywie, Rozewie.

ZAINTERESOWANIE POLSKĄ
W RZESZY NIEMIECKIEJ

Zgodnie z projektowanem przemianowa-
niem Uniwersytetu królewieckiegz na
„Państwową  Wszechnicę  Wscuodu”
(Reichsuniversitał im Osten), nowy pro-
gram pracy zawiera, poza przedmiiami
ściśle naukowemi, w szerokim zaxresie
przedmioty z zakresu współczesnej wie-
dzy ogólnej oraz aktualne zagadatenia
polityczne, gospodarczę i wojskowe. ze
specjalnem uwzględnieniem problemów
wschodnich W programie wykładów u-
derza przedewszystkiem niezwykle sze-
rokie uwzględnienie spraw polskich i
stosunków polsko - niemieckich.

Program wykładów na semestr rimo:
wy 1935-36 przewiduje następujące nie-
tesujące nas przedmioty Przedmioty do+
tyczące Polski i stosunków polsko : nie-
mieckich na wydziale teologicznyrą' ję-
zyk polski, ćwiczenia z zakresu po'skiej
poezji religi'nejj Na wydzialę pr wno-
politycznym, seminar'um polityczne; Pol-
ska — kraj, naród i państwo, tra«iaty
połko'owe wo'ny światowej i dotycncza-
sowy ich rozwój, ćwiczenia do siud'um
państwa polskiego (dla słuchaczy wszyst.
kich wydziałów)

Niemniej też uwzględnione są przed-
mioty. docyczącz krałów bałtyck'ch i
Rósii oraz specjalne tematy wschodnio-

pruskie. :  

dę literacką, mogą je nadsyłać do P K.
O.L. Warszawa—-Wiejska 11 do 15 „tycze
nia 1936 r. Wszystkie utwory zakwaliłi-
kówane przez odpowiednią komisię zo-
staną przesłane do Berlina. Do literaukie-
go konkursu olimpijskiego dopuszczone
są: utwory liryczne: np. pieśni, ody. nvrte
ny, ballady, proza liryczna, szkice utwory
dramatyczne, np. tragedje, dramaty ko
medje, farsy libretta sztuki scesiczne dla
śry pod gołem niebem utwory słuchowi -
skowe dla radia, dalogi, scenarjusze; e)
utwory epicznę, powieści nowele, opigy,
opowiadania. Ds konkursu dopuszczone
będą utwory (całe lub części), których
temat ma związek zę sportem i które nie
zawierają więcej, niż 20.000 wyrazów.
Każdy utwór musi być nadesłany w czte-
rech egzemplarzach, drukowanych tub
pisanych na maszynie. Utwór winien być
napisany w języku polskim, ale równo-
cześnie musi być dołączone do niego tłu-
maczenie na 'ęzyk niemiecki. Do k .nkur=
su dopuszczone będą prace wyłącznie o-
bywateli polskich wykonane po 1 stycz
nia 1932 r.

Zakaz używania pseudonimów. — Mi-
nisterstwo Propagandy w Berlinie wyda-
ło rozporządzenie, zabraniające używa*
nia pseudonimów przez artystów i pisą+
rzy żydowskich nawet tych. którzy wy-
stępu'ą w charakterze członków Żyd.
Zw. Kulturalnego Wydanie takiego 10z =
porządzenia koniecznę byłoby w Polsce,
gdzie wielu Żvdów pisze pod polskiėmi
nazwiskami. Wtenczas pp. Napięrscy,
Konarowie, Brzechwowie iip. powrócić
będą musieli do swych rodowych Eige-
rów, Lesmanów itp.

KRONIKA KULTURALNA

Odznaczenie proł. T. Zielińskiego. —
Tadeusz Zieliński, profesor hono'owy
Uniw. Warszawskiego został wybrany na
członka Pruskie, Akademii Umiejętności |
w Berlinie,

  

program wykładówPrócz d
przewiduje wiele przedmiotówcha:akte-
rystycznych dla tendencyi związanych z
obecnym regime'em, jak np.: baqznia
pokrewieństwa rodzinnego, niemie.«ość

tego

zagraniczna, ustrój państw faszystow=
skich.

PRADAWNY ZWYCZAJ RYBACKI

W. osadach nadmorskich półwvspu
Helskiego istnieje od niepamiętnych cza-
sów niezwykle piękny zwycza” mający o-
sobliwą wymowę, a mianowicie raz na
tydzień w ustalony od wieków dzeń o
ściśle wyznaczonej porze odzywa s: Sy-
gnaturka kapliczek wioskowych. wzy-
waiąca do modlitwy za wszystkich stó»
rzy zginęli w morzu. Pódczas burzy sy”
gnaturka ta jest wezwanięm nietylxo do
modlitwy, ale również sygnałem do obro-
ny strondu przed nawałnicą. Dzwonienie
za topielców znane jest nad Bałtys'em
iedynie rybakom kaszubskim i źmudzkim
pod Połągą.

SZTUKA MURZYŃSKA

Muzeum Przentysłowe w Krakow'e o-
trzymało w tych dniach p'ękny dar ofia-
rowany przez zmarłą literatkę ś. p Hele-
nę Scholz - Rogozińską, secundo soto
Pajzderską (Haistę) Zbiór ten przewie-
ziony z Fernando Po (zach Afryką' do-
kąd zmarła towarzyszyła swemu m ,„żewi,
zńanomu podróżnikowi Rogozińsk emu
składa się z 9 okazów tamtejszego trzee
mysłu artystycznego. iak bransó'etv E
kości słoniowej - naszyjniki ozdobne ku-
te z metali. bransoletki drewniane "kru-
stowane charakterystyczne noże. <z:vlet
w mosiężne” i b ozdobne sprawie wvro-
bv z drzew. plecionki itp Okazy te uzu-
pełniaią poszczególne działy zbiorów w
sposób bardzo wydatny.
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Z KONAJĄCEGO MIASTA
Od lat kilku cała prasa polska rozpisu-

je się często o konającem mieście Zawier-
ciu, ale niewiele skorzystała na tem miej
scowa ludność gdyż włądze tłumaczą się
kryzysem ogólnym i nie bardzo biorą so-
bie ao serca wołania głodnych bezrobot-
nych Fabryki które zamknięto tutaj przed
kilku laty stoją nadał głuche i zamarle,
chociaż tak szumnie głosiła i obiecywa-
ła sanacja przed wyborami, że wskrżesi
wszystkie warsztaty pracy. Obeznie,
skończyły się już tuta sezonowe, doryw-
cze roboty przy naprawach dróg i most-
ków, a zima i głód, w całej grozie stają
u wrót biedaków. Znów od grudnia mają
zacząć się żebracze wydawania ziemnia-
ków mąki, które jak zwykle, nie zaspo-
ko'ą ani setnej części właściwego zapo-
i-zebowania, a ta gehenną trwać będzie
nadal ;

Poniewaz starania miasta o zwiększe-
nie subwencji dla głodujących nie wiele
p-magają, na ostatniem posiędzeniu rady
miejskiej w dniu 21 b. m. wybrano spe -
calną delegację z grona radnych, która
udaje się do włądz centralnych. celem
przedstawienia tragicznego stanu m.ęsz-
keńców Wątpić jednak należy, czy będą
owocne te zabiegi, które nie są pierwsze,
ani dziesiąte z rzędu. i które zawsze koń-
ezyły się 'ednakowym rezultatem.
Kto bawił w Zawierciu przed laty dzie-

sięciu, a obecnie znowy tutai zawita te-
go wczie nie podniesie na duchu nasirój,
jakiego dozna. Miasto opanowane »rzez
sanacię i Żydów, przybrało specyficzny
charakter. I chociaż niema niedzieli, żeby
mię urządzano 'akichś radosnych owcho-
dów i świąt (matki, mleka, konia, lasu
f t. d.) chociaż stale odbywa'ą się zbiórki
na rozmaite cele, a straże pożarne i
strzelcy ustawicznie maszeruią ulicami z
muzyką. grając Pierwszą Brygadę, oraz
inne wesoło - twórcze marsze, jakoś ta
nasza polskość przedziwnie smętnie tutaj
wyśląda. Jawnie tchnie jakby jakaś obca
atmosfera, ale nie polska, narodowa

Wszędzie — zatrzęsienie żydostwa!
Wszystkie sklepy i wolne zawody opano-
wane przez naszych na'serdeczniejszych.
Cała ulica Marszałkowska, Górnoś!ąska,
Asteczna i mnie'sze poboczne — to

właściwe ghetto. Wszystko w rękach Ży-
dowskich — domy, sklepy, place.
| co u nas może zdziałać ušwiad+mie-

mie narodowe, co pomoże nawoływanie
do popierania firm chrześci'ańskich, kie-

dy w mieście niema właściwie pot1acb-

nych sklepów nieżydowskich — z wszy«

stkiemi towarami. więc ludność zmuszo-

na jest nawet robić zakupy w sklepach

niechrześciiańskich. Tych parę sklepikėw

katolickich. które gubią się wśród żydzw-
skiego tłoku, ledwie tutaj wegetuje gdyż
w braku własnych kapitałów nie sprowa-

dzaią towarów, ale zakupuą u miejsco-

wych Żydów hurtowników.

Ale znaczna część mieszkańców na-
wet takich, którzy powinni i mośą 3opie-
rać te swoie chrześcijańskie sklepy —

(Od własnego korespondenta)

| idzie tylko do Żyda. Takich żydowskich
Wojtków przepojónych duchem sanacyj-
nym, mamy tutaj wielu į to z pośród
warstw inteligenci. Jednym z nich nie
podobna się dziwić, bo nie czysta aryjska
krew w nich płynie, drudzy robią to z
powodu swoich przekonań sanacy nych,
bądź socjalistycznych, a wielu znów z
powodu zwykłego.. nieuświadomienia,
śdyż nie zdają sobie sprawy ze sw: iego
postępowania, bo kąrinią się tylks lektu-
rą żydowskich expresiaków i kur'erków.
W związku z obęcną redukcją płac, o-

raz brakiem posad, warto nadmien*ć. że
tutai, gdzie tyle głodu 1 nędzy, iakkcy na
szyderstwo, mamy wielu urzędników na
wyższych stanowiskach, pobierających
podwójne wynagrodzenia, óraz tikich,
których żony mają dobrze płatne posady.
Jedni więc z'adają do syta bułeczki gdy
tymczasem tysiące nędzarzy nie mogą
wvorosić dla siebie kawałka suchego
chleba. | ; ‚
Powszechnie omawianą tutaj sprawą
— 'est postępowanie niektórych w'adz z
mie'scowem kołem Związku rezerwistów,
które przed dwoma laty rozpoczęło bu-
dowę własnego domu. Główną postacią,
która wniosła w tę sprawę fermen* : za-
mieszanie, jest osoba nauczyciela pryw.
$imnaz'um p. Badowskiego. który ziawił
się na terenie Zawiercia jeszcze ptzed
kilku laty, Jako wybitny sanator, mil
apetyt na mandat poselski z BB., zaczął
s. działać i wszędzie dawać znać © go-

e.
P. B. głodny tytułów w sanacyjnv.h 0-

środkach, chce być wszędzie na świecz-
niku.

W/ kwietniu b. r. odbywały się wybory

CZORTKÓW
—————————

Nadużycia w magistracie czortkowskim.

Dwaj urzędnicy magistratu w Czostk>-
wie, Michał Sokalski i Štefan Gulewicz
dopuściłi się znacznych nadużyć pienięż-

nych i zostali aresztowani,

DUBNO
nz

Aresztowanie wójta. — W tych dniach

b. m, został aręsztowany i osadzony w

więzieniu Józel Kutyba, wójt gminy Ja-

rosławicze, za popełnione nadużycia w

tej gminie. Jak krążą pogłoski Kutyba

dopuścił się dęfraudacji sięgającej b.
poważnej kwoty.

INOWROCŁAW
Wielkie zebranie Stron, Narodowego.

W dużej sali hotelu Basta odbyło się

zebranie Stronniętwa Narodowegó. Sala

byławypełniona po brzegi. Przewodni- czył prezes Mietliński, a rełerał o roz-

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki; Piątek godz. 20 „Rówi*

zor”.
Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin:
pollo: Ucieczka.
asino: Sen hocy letniej.
imera: Pod palącem niebem Argen-

tyny.
Gržiias: Kapryśna Marietta.
Kopernik: Bengali.
awa: Bengali.
an: Leś on nieustraszonych.

Pax: Uśmiech szczęścia,
Raj: Wacuś. i у
Stylowy: Nie odchodź odemnie i rewia.
Świt: Przeęor Kordecki.
Plenarne zebranie Stronnictwa Naro-

dowego Koło Śródmieście odbędzie się w

oniedziałek, 2 grudnia, » godz. 19.30 w

fokalu rzy ul. P.łsudskiego 11. Mówić
będzie ae Władysław Matns na te-
ae „Wartości katolickie w życiu naro-
owem“.
Ludwik Solski wraca do Lwowa. — W

sobotę wieczor! w niedzielę popoiud-
miu ;, w poniedziałek wieczorem wystąpi
w Teatrze Wielkim Ludwik Sosski w roli

ielkiego Fryderyka", Niewątpliwie
publiczność tłumnie xkg šalę teatru,
aby podziwiać wspaniałą grę wielkiego
aktora.
"Nomin —- Sędzia sądu apel. lwow-

skieso p. Gerard Armiński został miano-
wany sędzią Sądu na,wyższego w War-
sząwie.

przem. - handlowa komunikuje, że
w biurze Izby (pokój Nr. 7) znajduie =

karz firm belgijskich, raśnącyc
Tea "w koaiakt haźdlowyz tirmami pol-

ie"Ostre strzelanie. — W dzisca ud 2
d> 30 grudnia zane się będą na strz
nicy wojskowejw Zamarstynowie ćwicze-
mia oddziałów woiskowych połączone z
ostrem strzęlaniem. Strefa zagrożona po-
eiskami będzie obsadzona posterunkami
ochrońnemi.

Wróbel za kratkami. — Na salisaa
okr we Lwowie został aresztowanyb in-
kasent Bratnie' Pomocy stud, politech-
niki lwowskiej, Stanisław Wróbel, który
opuścił się kradzieży 1.365 zł. na szko-
ę wymienionego T-wa. Aresztówanie

nastąpiło z tego powodu, że w trtkcie
rozpatrywania sprawy o kradzież pienię-
dzy wpłynęła przeciw Wróblowi nowa

żenia о \п&:'з& kosztowności, zaciodzi
la zatem niona obawa, że złodziej

będzie WotaŚ na świadków. Termin

drugiego procesu wyżnaczonó na 5 grud-

Nowy haracz nałożony na szkolną
młodzież. — W rej tak batdzo
ciężkich czasach, gdy zbl.ża gię już ter“

in nowego ohcięcia pehsyj urzędni-

czych, ódy WETA tróska zalega dor
У, — Ww опу 205 nowy, aracz

A miodzież szkolną. Pomims zakažu mi-
nisterjalnego wprowadza się w szkołach
coraz nówe opłaty, którę w niesłychany
sposób Tododzi ane CA,

prz z jednego domu wysyła:
SC [ho oro dzieci. Poza horendal-

ną tak: p wigrekąjAgzbiera sę roz*
maite wieładki na koła rodzicielskie. na
przeróżne orźganiząc:e eczne itd. itd.
Do tych ciężkich świadczeń przybywa

nowe: oto nakazano uczniom i uczenicom
składać po 5 zł. jako opłatę mz gr"

ensięć reisai, teatralnych.
sposób powstaje *akiś „fundusz teatral.
ny”. Obliczono, ż eśdyby 9.000 uczniów i
uczemic lwowskich wpłaciło po,5 zł, pow

stałaby suma 43.000 zł. Trzebaby tedy u-
rządzić dla tych nowych podatników tę -

atrąlnych aż coś 90 przedstawień rocznie,
czyli mniejwięcej po odliczeniu Wady
około 12przedstawień miesięcznie, d y
tymczasem urzą: się miesięcznie,. tyl-
ko jedno przedstawienie dla młodzieży,
wobec czego nie może ona wyzyskać
przedstawień, za które zapłaciła,
A zresztą w dzisie szych arcytrudnych

czasach dla pejadnegogsiecka ubożiego;
a takich jest ogromny procent, kwóstia о-
ołacania nowego haraczuPM, si
wprost tragicznie, Wśród rodzicielski
sfer zarządzenie ższe wywołało ła-
two zrozumiałą krytykę...

Wypadek samochodowy, — Szpierzy
Iwówscy dostarczają niemal codz'ennie
klientów czy dozwa Ratunkowego

ją ołiarami swych raidówczy też zapełniaj, 6
ulicznych, szpitalne sale. Wczoraj znów
szofer Francisze Os na ul. Lengrto*
wicza przejechał 17-letniego Romana
Skulskiego, który doznał złamania nogi.

zagara-Szoferaaresztowąno asam
Peżow:
„Żywa odnia”, — Jedną z plagę w

mieście, która w ostatnim czasie rozwiel-
możniła się do niebywałych granic jest
wyłudzanie przez rozmaitych oszustów
mniejszych i większych kwot pod pozo - rem zawarcia małżeństwa. Ofiarą takiego

 

Zawiercie, w listopadzie.

w miejscowym Związku rezerwistów Na
p. W. Wójcika — który był duszą caiego
towarzystwa i doprowadził budowę do-
mu tezerwistów pod dach — padło 85
głosów, jako na prezes», p. Badowsk. zaś
otrzymał tylko 33 głosy. Nie rad ze
swojego upadku, począł p. B. czynić roz-
maite zabiegi, aby wybór prezesa ocalić,
ale większość członków stanowczo uo te-
go nie dopuściła. Wreszcie „zawiedzi” -
ny” uderzył w stronę Zarządu okręgowe-
gó w Krakowie ze swoimi wpływami i
postawił wniosek. aby ustanowiono na
komisarza Związku adwokata (nzofitę)
Kazańskiego. Wniosek ten zarząd apro-
bował. Obecnie w rezultacie całe grono

; Związku rezerwistów rozluźniło się. dal-
| szej budowy domu zaniechano, gdyż p
| Wójcik 'ako prezes nie zatwierdzony ko-
| misarz Kazański siedzi cicho, a p Ba-
dowski, który sprawę zamącił czeka, aż
członkowie zechcą zmiłować się i zdecy-
dować na jego wybór.

A budynek nieć xxończony stoi i nisz-
czeje na słocie.

K. L.

 

Żądajcie wszę”zie
WYBOROWYCH WÓD”K
GATUNKOWYCH

FABRYKI

SUCHOWOLA
SEWERYNA

KS. CZETWERTYŃSKIEGO A 25

woju Obozu Narodowego w Lodzi wygto-
sił robotnik A. Belke, b. radny miejski
z Łodzi. Przemówienia łódzkiego działa-
cza zebrani wysłuchali z wielką uwagą,
a zgromadzenie zakończono w entuzja-
stycznym nastrou odśpiewanien: „Hym-

nu Młodych”.

KĘPNO

Agitacja niemiecka na pograniczu. —

Niemieccy agilatorzy uwijają się nadal

w okolicach Rychtala w pów. kępińskim,

wciągając polskie rodziny do organiza-

cyj niemieckich i obiecując przylem, że

otrzymają pracę w Niemczech, o ile o-

każą się legitymacjami, wydanemi przez
organizacje hitlerowskie.

STANISŁAWÓW

Stanisławowskie więzienie pełne. — W
więzieniu stanisławówskiem znajduje się

obećnie zwyż 550 więźniów, podczas śdy

więzienie obliczone jest na 300 więźniów.

Cytry te mają swoją wymowę.

Na bruk! — Tartak państwowy w Bro-

szniowie przerwał pracę, skutkiem czego

140 robotników utraciło posadę i powięk

szyło kadry bezrobotnych. Wedle zapew-

nień praca zostanie pod'ęta w grudniu.

żydowscy spekulanci żerują na biedo -

cie. —- Wielu mieszkańców Stanisławo-

wa, wskutek ciężkiego położenia mater -

jalnego używa do opału trocin, któremi

opala się blaszane piecyki. Wobec wzmo-

żonego ostatnio zbytu trocin, żydowscy

handlarze drzewa zawiązali między sobą

cichy kartel i podwyższyli cenę kupna o

kilka zł. na tonie trocin. Dotychczasowa

cena tony trocin wynosiła 11 zł., obecnie

cena ta dochodzi dó 20 zł. za tonę

Apeluiemy do władz administracy'nych

aby wejrzały w tę sprawę i spekulan-

tów żydowskich, żerujących na ludzkiej

biedocie, pociągnęły do odpowiedzial -

ności karnej.

Żydowscy komuniści przed sądem. —

Przed sądem stanisławowskim odbyła się

rozprawa przeciwko komunistom Izr.

Walachowi i Józefowi Majerowi, oskar-

żonym o działalność antypaństwowe na

terenie Stanisławowa. Rozprawa odbyła

się przy drzwiach zamkniętych. Obaj o-

skarżeni zostali zasądzeni na 10 lat wię-

zienia, Komunistów bronili adwokat: Ży-

dzi.

Sadzenie drzewek owocowych. — Wy-
dział powiatowy wykańcza w b, r. sadze-

nie drzewek owocowych przy drogach

powiatowych w pów. stanisławowskim.

Pożóstało do obsadzenia 1700 szt. czere-
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oszusta padła w dniu wczora'szym służą:
ca Amma Hawryłów, od której taki oszust

matrymonialny wyłudził większą kwotę
pieniężną, czem wymieniona tak się prze-
'ęła, iż wes do swej siótery w O-
strowie pod Szczercem, ia korzystając
z nieobecności domowników
terpentyną, którą następnie

nia uleśła zwegleniu,

oblała się
podpaliła. ŻA pochodr

„Kijami zabity na zabawie. — W Basz-
ni Dolnej, w powiecie lubaczowskim na
zabawie powstała kłótnia pomiędzy pa-
robkami, którzy kiami zabili na śmierć

, Mikołaja _Wawrvkowicza. Czterech
l sprawców tego zabójstwa aresztowano.

 

 

Rada miejska w Mławie
d.mega sę skasowania uboju rytualnego

Dnia 21 listopada Narodowe Koło Ra-,
dziecki* w Mławie zgłosiło na posicdze-
niu Rady wniosek treści następującej:
„— Narodowe Koło Radzieckie waosi:

skasować ubój rytualny zwierząt w rzeź-
ni miejskiej m. Mławy.

Uzasadnienie:
1) Ubój rytualny jest przestarzałym i

niehumanitarnym sposobem uboju, drę-
czącym w sposób barbarzyński zwierzę-
ta, nigdzie w Kuropie niestosowanym i
przez prawodawstwa zakazanym.

2) Ubój rytualny stwarza monopol han-
dlu mięsem wołowem, cielęcem i bara-
niem w rękach Zydów, ułatwia spokula.
cję i śrubowanie cen mięsa przez mono-
polistów.

3) Ubój rvtualny obciąża ludność
*brześcijańską haraczem na rzecz rzeza-
ków i wyznaa.owej $miny żydowskiej,
przez co podraża ceny mięsa, któr: jest
artykułem nierwszej potrzeby i zmniejsza
jeńo snożvcie”,
Wniosek ten wywołał burzę radaych-

Żydów. którzy wszczęli tumult. celem u-
daremnienia dalszych obrad, Ponieważ

na wybryki żydowskie i uwłaczające god

ności narodowej krzyki Żydów burmistrz,
przewodniczący zebrania, nie reaścwał,

radni - narodowcy opuścili salę obrad.
Sprawa uboju rytualnego będzie rczna-

trywana na najbl'ższem posiedzen u Ka-

dy. które powinno być zwołane w jaknaj.
krótszym czasie, śdyż Narodowe Kolo
Radzieckie wystąviło z wnioskiem o
zwołanie Rady w celu:

1) za'atwienia zółoszoneśo wniosku,

dotyczącego skasowania uboju rytuslne-

go;

 

Z CAŁEGO ECEEAJU
śni i 250 sztuk morw, które to drzewka
zostaną zasadzone na pozostałych odcin

kach dróg. Ogółem posadzono już 19000

drzew. #

Mimowoli nasuwa się pytanie czy nie

lepiej byłoby naprzód pomyśleć o fatal-
nym stanie tych dróg i doprowadzeniu

ich do normalnego stanu, a później ża-

jąć się sadzeniem drzewek, Radosna

twórczość.

WEJHEROWO

Niemiec bije po twarzy robotnika. —
W Wejherowie znajduje się fabryka nie-

jakiego Josta, Niemca, obywatela gdań-

skiego, która zatrudnia wielu siarszych

robotników i majstrów - Niemców, Trak-
tują oni zwykłych robotników, rekrutu-

jących się przeważnie z ludności pol-

skiej w sposób wręcz niebywały,
Właściciel fabryki i majstrowie zmu-

szają robotników - Polaków do rozma-
wiania w fabryce tylko po niemiecku,
grożąc w przeciwnym razie wymówieniem
pracy. Na porządku dziennym są wypad-
ki bicia polskich robotników i robotnic
po twarzy, przyczem obrzuca się ich or=
dynarnemi wyzwiskami w rodzaju „du
polnisches Mist'! Robotnicy twierdzą po-
nadto, że Niemcy z fabryki Josta niejed-
nokrotnie urągają państwu polskiemu.
W związku z niesłychanemi wprost pó

 

 17 latach niepodległości wydarzeniami

2) wyboru burmistrza i vice-batmi-
strza.
Należy z uznaniem powitać inicjatywę

Narodowego Klubu Radzieckiego w Mła-
wie, dzięki której jeszcze jedno miasto
stanęło do walki z barbarzyństwem + za-
cofaniem, będącem źródłem wyzysku dla

żydów.
iS i

ZKRAKOWA
Teatrim.Słowackiego: piątek „Noc

"d
Kina polskie:
Apollo: „To lubią mężczyźni”,
Promień: „Niedokończona symfonja”,

„Port San Diego“. |||
Pod dachami Wiednia".

t „Bosambo“.
Uciecha: „Legong” i „Czar miłości”.,
Pociąć popularny do Zakopanego, ce-

lem zwiedzenia prac przy, budowie ko-
lejki linowej na Kasprowy Wierch, wyje-
dzie w sobotę 30 b. m. o godz, 15.45, Po-
wrót z Zakopanego w niedzielę o godzi-
nie 21.55. Cena przejazdu tam i spo-
wrotem5 zł. 50 gr. Kwatery od 1—2 zł.
zapewnione. Karty uczestnictwa sorze-
dają biura podróży.

Poezja... czystość w Krakowie, — Pięk
nie wydrukowane na kartonach zPó:
sem Araso komitetu czystości
Krakowa wywieszki znalazły się ód kil-
ku dni w wozach tramwajowych. Na
wywieszkach wiersz:

zystość — to piękno i zdrowie,
rud — % brzydota, choroba i wstyd.

Czysty musi być Kraków
Nasze miasto stare,
Kto będzie go zaśmiecał,
Ten zapłaci karę!

należy wątpić, czy ta kalwaryjsko-czę-
stochowska poezja zdoła uczynić coś dla
czystości Krakowa. Podobnie bzdurne
wiersze więcej ośmieszają komitet ani-
żęli pomagają mu w bezsprzecznie ko-
niecznej akcji.

ięcej sędziów i woźnych. — W naj -
bliższym czasie w krakowskim sądzie o-

    

kręgowym ma zostać powiększona liczba
sędziów o dwóch. Prócz tego powięk-
szona zostanie liczba woźnych, których
dawniej było 18 a dziś tylko 10-ciu.

Ze sportu. —— W nadchodzącą niedzie-
lę dnia 1 grudnia odbędzie się mecz bok-
serski Warta (Poznań) — Wawel.
serji drużynowych mistrzostw Polski. Za-
wody budzą duże zaciekawienie wśród

sportowców.

Ze Stronnictwa Narodowego. w
na'bliźszą niedzielę o godz, 11 w poł.
w lokalu własnym, Rynek Glówny 6 н
sch, odbędzie sięzwie miesięcznie
zębranie członków wszystkich krakow-
skich kół Stronnictwa Narodowego.
Z żaiobnej kroniki. e wtorek

zmarł w Krakowie & p. Kazimierz Ni-
ziol — jeden z najstarszych dziennikarzy

krakowskich. Zmarły M dawniej wie-

loletnim redaktorem „Nowej Retormy”,
a ostatnio współpracownikiem „il. Kur-
jera Codziennego”, Zmarły liczył 70 lat.

biurku redakcyj-Śmierć zastała go przy
nem.

(SalSTEAMDESTO НАИ УОГО

w niemieckiej fabryce w Wejherowie, od-

było się publiczne zebranie Związku ro-

botników i rzemieślników, na  którem

postanowiono przedsięwziąć jaknajener-

giczniejszą akcję dla ukróceniabezczel--

nych wybryków.

ŻABIE

Awantury cygańskie. — Zjazd cyganów

w Żabiem, na Huculszczyźnie zakończył

się niespodziewanemi awanturami, w cza-

sie których wódz cyganów polskich, Ba-

zyli Kwiek i jego świta zostali mocno po-

turbowani i salwowali się ucieczką do

Stanisławowa.
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Dziesietiolzcie diecezji pińskiej
Diecezja pińska 2 grudnia t.j. w

rocznicę wydania przez Ojca św. bulli
Vixdum Poloniae unitas“ obchodzi
dziesięciolecie swego istnienia. Niżej
podane krótkie cyfrowe zestawienie

wykazuje, ile Kościół katolicki w tak
krótkim czasie potrafił zdziałać w
kierunku zatarcia śladów wiekowej i
tak ciężkiej niewoli na tej połaci ziemi
polskiej.

Było w roku 1830 1860 r. 1890r. 1915r. 1925r. 1935r.

Kościołów parafjalnych 94 94 46 55 97 130

Klasztorów męskich 32 4 — — 2 3

Klasztorów żeńskich Ф 3 — — 1 2

Košciotėw filjalnych 17 17 8 28 8 21

Kaplic 103 103 67 97 111 136

Do liczby tych nie wchodzą košcio- |
ły unickie.
Po powstaniu 1830 r. zostały znie-

6ione prawie wszystkie klasztory, a
po 1864 r. połowa kościołów parafjal-
nych, Kościoły filjalne i kaplice pra-
wie wszystkie były zamknięte.
Po 1905 r. rozpoczęła się odbudo-

wa życia katolickiego, której nawet
wielka wojna trwająca na tych tere-
nach do 1920 r. nie przerwała.
Z odrodzeniem państwa polskiego

znaczna część kościołów zabranych
na cerkwie została zwrócona katoli-
kom, chociaż dótychczas jeszcze w
ręku duchowieństwa prawosławnego
znajduje się 10 monumentalnych mu-
rowanych kościołów łacińskich (ko-
ścioły: po-franciszkański w Nowo-
śródku, po-dominikański i po-ber-
nardvński w Pińsku, d. Zakonu Mal-
tańskieśo w Stołowiczach oraz świą-
tynie w Krzywoszynie, Łachwie, Po:
hoście-Zaborodzkim. Prużanie, w Nie-
šwiežu i Olszewie) i parę drewnia-  nych. 11 kościołów murowanych zni-

szczonych przez wojnę zostało odbu-

dowanych prawie całkowicie z śru-

zów. Zbudowano 11 murowanych i 20
drewnianych kościołów, nie licząc
kaplic, Obecnie buduje się 8 nowych
murowanych kościołów, większość z
nich na ukończeniu.

Dotychczas jeszcze kilka parafij z
konieczności obywa się kaplicami,
nieraz urządzonemi w domu, w któ-
rym mieszka duszpasterz.

Na terenie diecezji obecnie istnieje
23 placówki zakonne: księży iezui-
tów, kapucynów, marjanów, pijarów i
michaelitów. Sióstr benedyktynek,
nazaretanek, zmartwychwstanek, ur-
szulanek (2 p.), sercanek (3), misjona-
rek N. Rodziny (7), służebniczek, Ro-
dziny Marii i palotynek.

Diecezja pińska w latach 1925 —
1935 bez żadnych zapomóg odbudo-
wała dosłownie z gruzów dwa semi-
naria duchowne (wyższe w Pińsku i
mniejsze w Drohiczynie nad Bugiem.

a także pałac biskupi w Pińsku.

ho

 



   

Bank żydowski
ułatwiać im ma emigrację z Niemiec

Est modus in rebus.
Są sposoby, mogące ułatwić i umo-

żliwie Żydom emigrację z jakiegoś
kraju, w którym ich nie chcą.

Berliński korespondent Żyd. Ag.
Telegr. dowiaduje się o szeroko za-
krojonym planie założenia między-
naródowego bloku żydowskiego, któ-
rego jet celem byłoby umożli-
wienie Żydom niemieckim transferu
kapitałów do innych krajów z wyjąt-
kiem Palestyny na podstawie specjal-
nego układu transferowego z rządem
Rzeszy. Plan ten jest popierany przez

szereś wpływowych finansistów ży-
dowskich, m. in. Maxa Warburga
(Berlin) i Anthony de Rothschilda
(Londyn). Według planu, bank miał-
by posiadać ustrój towarzystwa ak-
cyjnego, którego akcje byłyby sub-
skrybowane przez Żydów na całym:
świecie. Bank ułatwiłby emigrację
Żydów niemieckich, pragnących wy-
emigrować zaśranicę. przez wypła-
canie im równowartości transiero-
wanych towarów już w chwili wysła-
mia tych towarów. Właściciele towa-
rów: ponieśliby stratę w wysokości
25 proc. wartości towarów, na wypła-.
tę należności nie czekaliby jednak
przez szereg lat, jak w wypadku „Ha-
awara“,

 

Według informacyj ŻAT-nej plan
ten jest obecnie rozpatrywany przez
„odnośne władze. niemieckie. Realiza-
cja planu doprowadziłaby *do tego.
że. transfer odnoszący się obecnie
wyłącznie do Palestyny, -bylby roz-
ciąćnięty także na wszystkie inne

"kraje. Plan ten spotkał się podobno
z poparciem dr. Schachta, który są-
dzi, że w ten sposób da się powiek-
szyć eksport towarów niemieckich.
Aczkolwiek realizacja planu spowo-
dowałaby znaczne zmniejszenie emi-
gracji żydowskiej do Palestyny kosz-
tem emigracji do innych krajów.
zwłaszcza zamorskich, to jednak koła
sjonistvczne w Berlinie nie sprzeci-
wi>'- sie temu planowi. są one bo-
wiem zdania, że na przyszłość emi-
gracja z Niemiec do Palestyny obej-
mować ma w pierwszym rzędzie mło-
dzież chalucową, nie zaś osoby w
wieku starszym. RUDA

Szkoda wielka, że projektowany
bank żvdowski akcią swoją ma objąć
iedvnie emigrację Żydów z Niemiec.
Niechaiby rozszerzył swa działalność
i na emigracje Żydów z Polski.

A możeby Żydzi w tym celu powo-
łali do życia bank specjalny?

Niepewność walutowa
trwa na rynku francuskim

Dzień wczorajszy pozostaje na giełdach
walutowych pod znakiem debaty w par-
lamencie trancuskim, której wyniki nie.
mogą być przewidziane. lo też niepew-
ność na rynku irancuskim trwa w dal-
szym ciągu, powodując ucieczkę od tran-
ka oraz mocną tendencję dewiz anglo-
saskich i belgijskiej.

Dewizy na Nowy York oraz na Bru-

kselę nie wykazaty poważniejszych wa-
hań. Dewiza na Londyn zwyżkowała:
w Warszawie z 26,23 do 26,27, w Zu-
richu z 15,28 na 15,28 i jedna czwarta,
w Paryżu z 74,98 przy  onegdajszem
zamknięciu do 75,01 na wczorajszej

przedgiełdzie. Dewiza na Zurich jest w
dalszym ciągu słaba, dewiza na Amster-
dam ponownie jest mocniejsza.

Przyszłość franka francuskiego
Londyn ocenia pesymistycznie

Jak informują z Londynu, agencja Re-
utera donosi:
W kołach City londyńskiej, stwierdza-

ących, że Francja odracza chwilę decy-
dujących posunięć w dziedzinie waiuto-
wej, podkreśla się, że słabość franka
trwa ciągle i w dniu 28 b. m. ponownie
uczyniła konieczną interwencję angiel--
skiego funduszu walutowego. Podczas
gdy ostatnie informacie z Paryża mają
malować w różowych kolorach możli-
wość Lavala otrzymania votum zdufa-
mia i wywołują powrót niektórych kapi-
tałów francuskich, które przedtem
emigrowały do Angli, w Londynie wy-
rażana jest opinia, iż rząd francuski spot-

ka się z wielkiemi trudnościami z chwi-
lą, gdy. będzie chciał zaciągnąć pożyczkę
wewnętrzną w wysokości 6 miliardów
franków na zupełnie nieprzygotówanym
do tego rynku.

Kompetentne koła francuskie—twier*
dzą w Anglii — również zdają sobie
sprawę z niewystarczających posun'ęć w
dziedzinie budżetowej, które zostały do-
tąd poczynione, Koła City nie spodzie-
wają się, aby Francja zdecydowała się
na dewaluację wcześniej, niż w momen-
cie, kiedy opinia publiczna Franci sta-
nie na stanowisku, iż lepiej 'est podnieść
stratę na dewaluacji, niż tracić w dal.
szym ciąguzłotona rzecz zagranicy,

Zniżka wartości lira
stwierdzona zosłała pośrednio przez Bank Włoski

Deutsches Nachrichtenbiiro donosi z
Rzymu, że Bank Włoch ustalił w dniu
26 b. m. cenę zakupu złota na 15.50 li-
rów za 1 gram.

Zaznaczyć należy, że cena złota, wy-

nikająca z urzędowego parytetu Kra, po-
winna być znacznie niższa i wynosić oko.
lo 12.63 lirėw za 1 gram. W ten spo-
sób więc Bank Włoch pośrednio uznał
deprecjację wałuty wtoskiej.

Niepokój Ameryki
z powodu koncentracji złota w Stanach Zj.
Z Nowego Jorku informują:
Rząd St Zjednoczonych zaczyna z niepo-

kojem śledzić koncentrację wU.5.A.

światowych zapasów złota Przypływ złota
do Ameryki jest ciągle bardzo znaczny i o-

statnio jeszcze wzrasta.
Przypuszczalnie z końcem r. b. w posia-

daniu St. Zjednoczonych znajdzie się złota

za okolo 10 miljardėw dol, a więc niemal

połowa światowego zapasu złota,

X
Z Hagi donoszą, iż przejściowe osłabienie

florena holenderskiego spowodowało wzno-
wienie wysyłek złota do Stanów Zjedno-
czonych. Z Rotterdamu wyruszył ostatnio

 

die у a

Pole otwzrte...
"Z: Sanoka donosi nasz korespondent: |
"Miasto Sanok, liczy około 15,000 miesz-
kańców, posiada fabrykę wyrobów gumo-
wych, łabrykę wagonów, oraz w pobliżu

kopalnie nafty, Iwonicz, Rymanów. Jest tu
zaledwie kilka sklepów katolickich korzea-

nych, drogerja, księgarnia, papierosy, "ro-
biazgowy i mały bławatny — polskie, Re-
szta wszystko żydowskie. Bardzo tu potrze-

ba fachowo prowadzonych sklepów pol-
skich. Zwłaszcza żelazny i naczyń jest ko-
nięczny. Także bławatno-płócienno-galante-
ryjny. Również porcelana i szkło oraz lam-
py i Ł p. s
* W razie potrzeby służymy bliższymi ia-  

statek z ładunkiem złota wartości 1,8 milj.

florenów. Dnia 27 b. m. miała nastąpić dal-

sza wysyłka złota do .Stanów Zjednoczo-
nych.

Ulgi w zakresie
kredytów budowlanych

Opublikowany w dniu 28 b. m. dekret
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
listopada r. b. o ulgach w spłacie kredy-
tów, udzielonych na podstawie rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie
miast, dotyazy, jak wiadomo, obniżki o-
procentowania na pewien okres czasu od
kredytów budowlanych oraz odraczania,
rozkładania na raty lub też umarzania od-
setek, rat i kapitału dłużnego, należnych
od śmin miejskich, spółdzielni mieszka-
niowych i t. d. z tytułu pożyczek budo-
wlanych udzielonych przez B. G. K. w o-

kreślonym okresie.

'Przykre fakty -
Z Kielc donosządo „Oręd* o przykrych

łaktach popierania Żydów w niektórych do-
mach t, zw. inteligencji. Ponieważ panie do-

mu krępują się kupować pieczywo w pie-

karniachżydowskich (może kto zobaczy)

przeto „usłużni”* żydkowie zaczęli dostar-

czać swojego pieczywa wprost do domów.

Panie te uważają, że Żydzi okazują im wiei-

ką „frzecznošė“,

Podanych nam pierwszych nazwisk mówi
„Oręd“ narazie nie ogłaszamy, jednak prze-
strzegfamy, że o fl» tenstanniezmienisię

zaczniemy nazwiska ogłaszać.

Z Nowego Jorku donoszą, iż pisma nowo-

jorskie podkreślają, iż złożone przez De-
partament Stanu w dn. 26 b, m. wyjaśnienia
w sprawie polityki neutralności należy tłu-

maczyć jako absolutnie niesprzeciwiające
się normalnemu handlowi z państwami pro-

+ wadzącemi wojnę (a więc z Włochami i

Abisynią). Oświadczenie to wskazuje, że tyl-

ko środki moralnej perswazji użyte zostaną

przez rząd w kierunku przeciwdziałania wy-

syłce do państw wojujących towarów w ilo-

ściach, przekraczających normę.

„Herald Tribune“ zaznacza, że rząd. stoi

wyraźnie na stanowisku dopuszczenia nor-

malnego handlu nawet w razie włączenia

przez państwa sankcyjne produktów naito-

 

Polska a kartel drut! 'sryn
Z Paryża donoszą:
W wyniku rokowań międzynarodowych,

prowadzonych ostatnio w Paryżu, ustalo-
ny został udział Polski w kontyngencie
eksportowym Międzynarodowego Kar'elu
Drutu Walcowanego na 7 proc „oraz kar-
telu szyn na 10 proc., przyczem zaśwa-

rantowano Polsce minimum eksportu w

wysokości 45.000 ton. W kontyngentach

eksportowych innych porozumień między-
narodowych otrzymała Polska narazie u-
działy tymczasowe.

Hancel 'omvens"cyny
W tych dniach odbyło się w Katowi-

cach posiedzenie prezydjum rady polity-
ki kompensacyjnej przy Związku Izb
Przemysłowo - Handlowych. Na zebraniu

tem rozpatrzono plan eksportu hutniczego
na rok 1936.
Na zebraniu prezydjum rady, odbytem

w siedzibie Izby Przemysłowo - Handlo-
wej w Warszawie w dniu 28 b. m. poza

sprawą wywozu szeregu artykułów prze-
mysłowych rozważano zagadnienie techni-

; ki obrotu kompensacyjnego z krajami za-

| morskiemi, z któremi Polska posiada u-
jemny bilans handlowy.

 
 

Nowe opłaty za połączenia wodocjagowe
Zróżniczkowane stawki zamiast ryczałtów

Zarząd Miejski poddał rewizji opła-
ty za połączenia nieruchomości z wo-
dociągiem miejskim.

Dotychczas stosowany był ryczałt
w wysokości 450 zł. za przyłączenie, a
w przypadkach drobnego budowni-
ctwa przy szerokości ulic do 4.2 m.
mogły być stosowane również połącze-
nia tańsze przy opłacie ryczałtowej w
wysokości 268 zł. Ponadto przy szeró-
kości ulic ponad 22 metry była pobie-
rana opłata dodatkowa od każdego
dalszego metra po zł. 18 przy rurach
50 mm. łub po zł. 10 przy rurach 2%
mm. przy szerokości ulic ponad 4,2 m.

* Stan taki wywoływał narzekania za.
interesowanych. zwłaszcza przy połą-
"czeniach o krótszych. długościach.
szczególniej na terenie niezabrukowa-
nym lub zabrukowanym. tańszą na-
wierzchnią. Bra oka 2

Obecnie Zarząd Miejski uchwalił
pobierać od 1 grudnia b, r. stawki
zróżniczkowane w zależności od dłu-

gości połaczenia, charakteru zabruko-
wania i typu rur, przyczem uznano za
możliwe brać pod uwagę również ru-
ry o innych niż dolychczas średni-
each. Najniższe stewki przy długości
połączenia do 4-ch metrów i terenie
niezabrukowanym będą wynosiły:

przy rurach o średnicy 21 mm —
zł. 180.
przy rurach o średnicy 40 mm —

zł. 200;
przy rurach o średnicy 50mm —

zł. 245.

Za dałsze metry ponad 4 będą sto-
sowane zróżniczkowane opłaty. liczo.
ne od metra. Jednak za części połą-
czeń wedociągowych ponad 10 me-
trów, licząc od granicy nieruchomości
do przewodu ulicznego. nie będą wo
góle stosowane żadne opłaty. W ten
sposób przy najdłuższej odległości w
żadnym wypadku koszt połączenia
nie przekroczy wysokości. dotychcza- sowego ryczałtu (250 zł.). A

 

wych na listę towarów zakazanych do wy--

 
 

Włochy wobec sankcyj
Przebieg pożyczki we Włosze ch

Napodstawie planu, opracowanego przez

włoską konferencję rolniczą, wzmożona zo”,

stanie produkcja spirytusu krajowego, któ-

ry wyrabiany będzie z wina. Dotychczas wi-

no używanć było tylko w bardzo małym

stopniu jako surowiec dla -produkcji spiry- |

tusu. Obecnie sankoje zahamowaly eksport

wina z Włoch, a jednocześnie zażnacza się

brak materjałów pędnych. Przeróbka. wina

na spirytus ma w pewnym stopniu zaradzić

tym ujemnym objawom.

*

W związku z sankcjami i możliwościami

poważnego ograniczenia dowozu bawełny do

Włoch, powstały „projekty, rozszerzenia u-

prawy bawełny ме Włoszech. Prezes wło-

skiego instytutu bawełnianego- Olivetti u-

trzymuje, że do uprawy bawełny doskonale

nadają się tereny sycylijskie. Ostatnio Wło-

chy sprowadzały rocznie około 700 tys. q.

bawełny, z czego 450 tys. q. było. reekspor+

towane w postaci półfabrykatów i wyrobów

gotowych.-Dla utrzymania 350. tys. q. ba-

wełny rocznie należałoby we Włoszech po-
święcić uprawie bawełny 100 tys. ha.

Maksymalna cena kukurydzy we Wło-

szech wyznaczona została na 80 lirów za 1 q.

Zarządzenie to, wydane przez partyjny ko-

Normalny handel z Włochami
uprawiać mają Stany Zjednoczone

wozu do Włoch. Pismo zapowiada, że za

„normalne obroty** uznane będą obroty, w

którymś z miesięcy przedwojennych.

 

Nowe de“reiy
W Dzienniku Ustaw z 28 b, m. eglo-.

szono rozporządzenie Prezydenta R. P.

o ulgach w spłacie kredytów udzielanych
na rozbudowę miast. Jak wiadómo -po-
życzki udzielońe w okresie od 1 stycz-
nia 1927 r, do 31 grudnia 1931 r. będą.
miały bonifikatę oprocentowania w wy-.
sokašci 1 proc. :
Ogłoszony został również dekret Pre-

zydenta R. P. w sprawie zmiany rozpo-
rządzenia o opodatkowaniu cukru. De-
kret ten zmniejsza wysokość. podatku.
spożywczego do 37 zł. od 100 kg. cukru

przeznaczonego na sprzedaż w kraju, Dla

cukru w kostkach i głowach ustala się

dodatek w wysokości zł. 3.50 od 140 kg.

Jaka będzie cena cukru w przyszłości,
dotąd niewiadomo.

*

Podatek dochodowy
р!асолу przez pracodawcę

Dekret nowelizujący podatek dochodowy

reguluje również i te wypadki, gdy praco-

dawca nie potrąca podatku od wypłacanego
pracownikowi wynagrodzenia , lecz ponosi

go z własnych funduszów, Jak wynika z ob-

szernego komentarza, tyg. „Polska Gospo-
darcza”, (zesz, 47 z dn. 23 b, m.) do powyž-

szego dekretu o podatku dochodowym, w

podobnych wypadkach pracodawca obowią-

zany jest przyjąćza podstawę obliczenia po-

datku taką kwotę wynagrodzenia, by po

potrąceniu od tej kwoty obliczonego podat-

ku pozostała różnica wyrażała kwotę przy-

padającą pracownikowi do wypłaty.

Jakie to ma znaczenie wyjaśnia przykład:

pracownik otrzymuje 48 tys. rocznie, a więc

od tego wynagrodzenia według nowej skali

płaci się podatek 23, 8 proc. czyli 11,424 zł.;

śgdyby pracodawca zobowiązujący się pokry-

wać podatek z własnych funduszów obli-

czył podatek tylko od sumy netto wypłaca-
nej pracownikowi t. j, 36,576 zł. to uiściłby
podatku tylko 7,827 zł, a więc o 3,597 zł;

mniej, niź faktycznie wypadałoby.

Wiadomości gospodarcze
Obieg polskich monet srebrnych i bilonu

w dniu 20-ym b. m. wynosił-(w milj. zł. — w

nawiasach obieg w dniu' 10-ym b. m.): ogó-

łem 381,7, (403,7), w czem polskie monety

srebrne -— 298,8 (317,4), bilon niklowy i
bronzowy — 82,9 (86,3).

*

Prasa fachowa francuska wykazuje duże

zainteresowanie dla porozumienia rolnicze-

go, polsko-francuskiego. zawartego w dniu

15-ymb. m. podkreślając, że Polska uzyska-

ła obecnie możliwość zwiększenia wywozu

owiec i baraniny, koni rzeźnych, grochu, fa-

soli i ziemniaków 'dó Francji, wzamian za
zwiększenie przywozu win francuskich,

*

Do fabryki Cegielskiego nadeszło ostat-
nio zamówienie na partję karbowodów do
parowozów Greał Indian Peninsula Rail-
ways w Indjach. Będzie to pierwsza dostawa

polska dla kolei indyjskich, umożliwiająca

naszemu przemysłowi metalowemu wejście

na chłonny rynek ludyj.

 
| nych przeważnie mocniejsza,

|

 

mitet, czuwający nad poziomem cen, ma. na

celu zahamowanie zwyżki cen na kukury-

dzę, której tegoroczna produkcja jest niž-

sza od zeszłorocznej. Równocześniewyda-

no: zarządzenie, mające na celu dostarcze*

nie transportów kukurydzy: prowincjom, od=

czuwającym szczególny brak tego ziarna,

Zaznaczyć należy, że dobrym zbiorom zbo-

ża i ryżu towarzyszy w r. b. nieurodzaj ku='

kurydzy i jarzyn. $>

: |

„Lavoro Fascista* informuje, że dotych=

czasowa akcja konwersji 3 i pół prac. po-

życzki na 5 proc. oraz subskrybcji tejże'

5 proc: pożyczki dała 30 miljardówlirów w'

starych obligacjach i gotówce. Subskrybcja .

nie jest ograniczona w czasie i trwa już od

kilku tygodni. Jak wiadomo, rząd pragnie

dokonaćtą drogą konwersji całej pożyczki”

3 i pół proc, w której inwestowanych jest

około: 67, miljardów lirów. A

° о—н

Giełdy pieniężne

DEWIZY
Belgia 8995 (sprzedaż 90.13, kupno

89.77); Holanda 359.90 (sprzedaż 3 0.62,
kupno 359.18); Londyn 26.27 Pa
2634, kupno 26.20); Nowy Jork (kabel)
5.32 (sprzedaż 5.33 i jedna czwarta, kup-
no 5.30 i trzy czwarte); Oslo 132.00 (sorze |
daż 132.33, kupno A Paryż 3500 i.-
pół (sprzedaż 3507 i pół, kupno 3493 i
pół); Praga 21.98 (sprzedaż 22.02, kup-
no 21,94); Szwajcara 171.85 (sprzedaż
172.19, kupno 171.51); Stokholm 135.40:
(sprzedaż 135.73, kupno 135.07). й

Obroty dewizami mniejsze niż śreunie,
tendenc'a dla dewiz przeważnie mocniej- °
sza. Banknoty dolarowe'w obrotach pry-
watnych.5,32 i pół — 5.32; rubel. złoty
4,17 — 4.76 i pół; dolar złoty 901 —
9.00; gram czystego złota 5.9244. W ob-
rotach prywatnych marki niemieckie
(banknoty) 158.50, W obrotach prywat-
nych funty angielskie (banknoty) 26 23—
26.24. Dla pożyczek państwowych ten-
dencia niejednolita, dla listów, zastaw-

dla akcyj
nie'ednolita. Pożyczki dol. w obrotach
prywatnych: 7 proc. pożyczka Śląska 69i
pięć ósmych (w oroc.). 7 proc. pożyczka
m. Warszawy (Magistrat) 6850 (w p:oc.).

PAPIERY PROCENTOWE _
3 proc. pożyczka budowlana  39.70;:

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 61.75. vd-.
cinki po 500 dol.) 62.50 (w proc.); 4 гтос.
państwowa pożyczka prem owa doiaro-
wa 52,50; 5 proc. konwersyina 63.50 —
63.00 — '53,50; 6 proc. pożyczka dolaro-
wa 77,13 — 77,00 (w proc.; EE poż.
koóle'owa 5400. ;6. proc. L. Z. Banku go:
spodarstwą krajowego 94,00 (w ‚ ргэс.);
8 proc. obligacje. Banku gospodarstwa|
kraowego 94,00 (w proc.); 7 proc. L Z.
Banku gospodarstwa krajowego 85 25;
7 proc. obligac'e Banku poczta
kra'owego 83,25; 8 proc. L. Z. Banku rol-
nego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego
83,25; 4 i pół.proc. L. Z. ziemskie 42,755.
4 proc. L. Z. ziemskie 40,50; 5 proc Li.
Z. Warszawy 56,00 — 56.25; 5 proc L Z.
Warszawy (1933 r.) 50,00 — 49./5 —

AKCJE Bo
Bank Polski — 95,25 — 95,00; Często-

cice — 35,00; Ostrowiec — 18,75: Stara- .
chowcie — 31,25. , й

Notowania z dnia 28 listopada

Pszenica czerw. jara szk!. 775 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 2000
— 20,50; Pszenica zbierana 742 gl 19 50
— 20.00.

Žyto I standart 700 gl. 13,25 — 13.50;
Žyto II standart 687 gl. 13,00 — 13.25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 śl 15.25 —
15,75; Owies II st (lekko zadesz.| 646 «l.
14.75 — 15.25; Owies III stan. (zadeszcz.):
538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień b! >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 00—
14,25; Groch polny 23,00 — 25,00; Groch
Victoria 32.00 — 35,00; Wyka 220%) —
23,00; Peluszka 2400 — 2500: Seiacela
odwójnie czyszczona 20,00 — 2i.08;
ubin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-

bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
43,50 — 44,50; Rzepik zimowy 4200. —
43.00; Rzepak i rzepik letni 42.4) —
43.00; Siemię lniane basis90 proc *3.50
— 34,50, Końiczyna czerw sur bez gr.
kanianki '9%0.00 — 100,00; Koniczyna
czerw bez. kan. 9 czyst 97 proc 12€ (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czysł.
97 proc. 80,00 — %v.00; Mak niebieski
65.00—67.00, Ziemm. iad 4.25—4.75; Maka
pszenna gat. | —A 0 — 20 proc. 33 —
35.00; Mąka pszenna gat I — B 0 —-
45 proc 31,00 — 3300; I-C 0 — 55 proc.
2900—3100; I — D 0 —'60 proc.
27,00 — 2900: i-E 0 — 65 proc 25.00 —
27.00; П-В 20 — 65 ргос 24.00 — 26 00;
II D 45 — 65 proc 2300 — 2400, II E
55—65 proc 22.00 — 23.00; II G 60 --65
ргос. 21.00—22,00; МаКа 2у!та .wycią-
бома“0-36 23.00 — 23.50, Mąka żytnia
I gat I 45 22.00—-23.00. Mąka żyt I gat.
0-55 proc 21.00—2200: I gat 0-65 proc.
2050 — 21,50; Il gat 16,50 — 1750. ra-
zowa 1600 — 1700; poślednia — — —
— — —; Otrębv pszenne grube przem.
stand 10.50 — 1100. otrębv pszeune
średnie przem stand 9.50 — 10f" O.
trębv pszenne miałkie 950 — 1000 O-
tręby żytnie 8,50 — 9,50; Kuchy !na-
ne 1600 — 1650;  Kuchy rzepa4owe
13.25 — 13.75; e PE «owe
— — — — —; Śruta: sojowa 45 proc.
22.50 — 2300 : 2 у
Ogėlny obrót 3465 ton, w tem „żyta:

1087 toa. Usposobienie spokojne.
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W dniu onegdajszym odbyly się po-
| siedzenia senatow Politechniki į Uni+

wersytetu. Wyniki obrad senatu Uni-
wersytetu trzymane są w tajemnicy.

Posiedzenie trwało od 5-tej pp. do 7-ej

wieczorem. Wczoraj w godzinach ran-
nych obradował t. zw. mały senat U-

niwereytetu. Według krążących pogło-

sek, termin otwarcia Uniwersytetu u-

zależniony jest od konferencji przed-

stawicieli senatu z ministrem Chyliń-
skim. Otwarcia uczelni należy spodzie-
wać się na początku przyszłego tygo-
dnia.

Ostatnie konferencje rektorów i

dziekanów z przedstawicielami organi“
zacyj studenckich miały na gelu wy-
badanie nastrojów, panujących wśród

młodzieży, oraz wpłynięcie na repre-

 

delegacja dzienn karzy
u p. premiera

F premjer Kościałkowski przyjął w
dniu wczorajszym delegację prezydjum
Zw dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol-
skiej Delegecja wręczyła p. premjerowi
re 'lucje, uchwalone na ostatniem posie-

rży R. P.
M in. delegacja przedstawiła p. pre-

mijerowi zagadnienia ochrony prawnej

dregiu zarządu głównego Zw. dziennika-

zentantów młodzieży, by użyli swego

autorytetu w celu zachówania spokoju.

po wzhowieniu wykładów.

Ciągłe ódkładanie terminu otwarcia

uczelni wywołuje rozgoryczenie wśród

młodzieży i niepożądane komentarze.
W dniu wczorajszym krążyły pogło-

 

Złe czasy

Sytuacja na wyższych uczelniach
sk., jakoby student - Polak Państw.

Szkoły Bud. Maszyn im, Wawelberga
zmarł zran, odńiesionych w zajściu

środowem na tej uczelni.

Dowiadujemy się, że student ten

czuje się dobrze j niebawem zamierza

uczęszczać na wykłady.

 

Jsszcze jeden proces
Mnożą się sprawy sądowe na fle poli.

tyki kartelowej i ograniczeń w przemy-
śle spowodowanych przez kartele. Gło-
śną była latem r. b. sprawa ziemianina
Przewłockiege, który wystąpił ze skarśą
przeciwko Zrzeszeniu Producentów Dro-
ždžy Sp. х 0. o., stanowiącemu repre-
zentację kartelu drożdżowników o 10.000
zł. odszkodowania z tytuiu niesłusznego
wzbogacenia się. Ziemianin motywował
swoje pretensje umową kartelu z wia-
dzamj skarbowemi uniemożliwiającą za-

Znamienny okólnik
Główny komendant P. P. wydał zna-

mienny okólnik w sprawie trybu życia
tunkcjonarjuszów P. P. W okólniku tym
zwrócona została uwaga, że w wielu wy-
padkach policjanci lekkomyślnie popa-

dają w długi, wskutek życia nad stan.
Zaciągają oni uciążliwe zobowiązania,

wodu dziennikarskiego, ji
A OEB kio. WUJ ta nabywając na raty przedmioty luksuso-
spr. r prasowych, ułatwięń paszpórto*
wy'' dla dziennikarzy i sprawę stypen-
djów dziennikarskich.

P. premje- przyrzekł przychylne roz*
patrzenie przedstawiónych mu zagadnień.

REIK ASU ENAKAa a : .
Przedmiótem dochodzenia władz pro-

kuratorskich jest ńastępujący wypadek
w miejskim Zakładzie dla ,starćów i
chrońików, który przeniesiony został do
Góty Kalwarji. Latem r. b. Warszawska
stacja przekaźnicza opieki społecznej wy-

słała do Góry Kalwarji niejakiego Wła-

dysława Wróblewskiego, zdradzającego
objawy choroby umysłowej. W zakładzie
Węóblewski popadł w stan furji, tak, że

shusiano mu założyć kaftan beżpieczeń-
stwa. Chóreniu zbyt močio przytem

skrępowano sznurem ręce z tyłu i fozo-

Apel Kasy

    ł Pihrzyży18.

7OZAWYUT AO MKNORI

115.378 kradziežy
W. ciągu trzeciego kwatłały r. b 'poe

pełgiónona terenie całej Polski 115.378
kradzieży, w tem 25.494 kradzieży mie-
szkaniowych i 30.220 kradzieży z pola
$ lasu. .

Liczba kradzieży w poszczególnych
województwach przedstawia się następu-
jąco; województwo lwowskie 14.754 kra-
dzieży, krakowskie 10.648, kieleckie
10.405, lubelskie 9.235, łódzkie 8.209, pó-
znańskie 8.151, warszawskie 7.378, tar
sopolskie 6.130, stanisławowskie 6.004,
wołyńskie 5.497, pómorskie 4%6, ślą-
skie 4.348, m. st. Warszawa 4.342, bia-
łostoćkie 4.298, wileńskie 4.068, po eskie
3.960 i województwo nowogródzkie 3.054
kradzięży. ‚
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Komitet Kasy Literackiej na ostat-
niem posióśdzeniu miesięczhem 'zała-

twił szereś spraw bieżących, Przyzna-
no: a) trzem członkom pożyczki w

sumie łącznej zł, 1.200; b) literatowi

chwilėwo bez zarobku — zapomogę

zwrotną zł, 273. Ze względów statutó-

wych, odmówióno- literatowi niezrze+

szonemu zapomogi bezzwrotrej. Przy+

jęto przez balotówanie dwóch nowych
członków..Uchwalono przesłać nieo- 

 

 żamykanie dopływu wody
Tylko w wylątkowych wypadkach

nia zaległych ópłat za wodę „a tylko w 18
nieruchomościach dyrekcja była zmuszo-

na do zamknięcia wódy. W sierpniu,

W związku ze wzmiankami, ukazujące-
mi $ię w prasie o zamykaniu dópływu wo-
dy do nieruchomości, których właścicie=
le nie płacą za wodę, dyrekcja wodocią-
gów i kanalizacyj wyjaśńia, że zamykanie
wody stosowane jest w tych nielicznych
wypadkach, gdy zostało stwierdzone, że
wszelkie dotychczas stosowane środki w
celu wyegzekwowania należności nie od+
niosły rezultatu,

Świadczy o tem następujące porówna-
nie: od lipća r. b. dyrekcja wodociągów
i kanalizacji wystąpiła do władz admini-
straćyjnych o pozwolenie zamknięcia wó-
d* w 338 wypadkach. Po wyrażeniu zgo-
dy przez władze administracyjne na za*
mknięcie dopływu wody, w 320 wypad”

zobowiązali się do terminowego nuiszcze- "W związku z wątpliwościami, jakie

niejednokrotnie powsta'ą przy stosowa-
miu rozpórządzenia o meldunkach i księ-
gach ludności p. minister Spraw We-
wnętrznych wydał do wszystkich woje-

wódów i starostów okólnik wyjaśniają.
cy szczegółowo jak rozporządzenie to
należy stosować.
W okólniky tym wyfaśnione zostało

m. in., że w wyjątkowych wypadkach do-
puszcza'ne 'est wydawanie dowodów o-

sobistych również osobom. kóre mogą

przedstawić metryki uródzeniaspowodu

braku ksiąg stanu cywilnego. W. podob- 
kach właściciele nieruchomości uiściłi lub | 

wrześniy i październiku r. b. zamykano
i otwierano dopływ wody w 4 nierucho-
mościach miesięcznie, \

W obecnej chwili jest zamknięta woda
w 3 nieruchomościach, z tego w jednej z
nich mieści się przedsiębiorstwo kąpielo-,
we, którego właściciel popierał opłaty,
wzbraniał się zaś płacić za wodę użytą
do kąpieli.
Jak z powyższego wynika, uprawnienia

do zamykania wody stosowane są ośględ-
gie | jako śródek ostateczny. Ponadto
bierze się pod uwagę stan sanitarny nić-

ruchomości oraz względy zdrowotne jej

miesżkańców. (b)

kładanie nowych drożdżowni i obniżenie
cen drożdży.
W pierwszej instancji powództwo Prze-

włockiego zostało oddatone, lecz ziemia-
nin odwołuje się do wyższych instancyj.

| W tych dniach wniósł on skargę odwo-
ławczą do Sądu Apelacyjnego, który już

| wyznaczył termin rozprawy na dzień 10
lutego r. b. Tym razem Przewłock: za-
powiada zilustrowanie działalności kar-

| telu w postacj dokumentów.

komendanta polcji
we, wydając przyjęcia į t. d. Postępo-

wanie takie jest niedopnszczalne, śdyż
policjanci powinni zyć oszczędnie. Po-

padanie w dlugi wskutęk życia nad stan
ujemnie odbija się w pracy zawodowej,
staje się przyczyną zaniedbań służbo-
wych i może spowodować utratę zajmo-
wanych stanowisk,

Kafłan bezpieczeństwa wywołał gangrenę
Straszne skutki niedbalstwa w zakładzie lecznicym

stawiono bez opieki w izolacji w ciągu
12 godzin. Wskutek żahamowania dópły-
wu krwi w prawej ręce wytworzyła się
gangrena. Nieszczęśliwego musiano pod-

| dać amputacji ręki, Rodzina Wróblew-

1
skiego złożyła skargę do władz prokura- |

|
!

i sf. =

DANUSIA MARIA BARTUS
NAJUKOCHAŃSZA CÓRECZKA EUZEBJUSZA I ANNY

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu
dnia 27 listopada w wieku lat 6 miesięcy 8.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dolnym kościele Św. Krzyża

dnia 30 listopada 6 godz. 10 rano, poczem nastąpi wyprowadżenie dro-

gich nam zwłok na Cmentarz Bródzieński do grobu rodzinnego.

O czem zawiadamiają pogrążęni w nieutulónym żalu

Rodzice | Rodzina

    

    

    
  
  

 

Pogrzeb Ś. p. Piotra Choynowskiego
się kondukt żałobny, który wyruszył

w stronę Powązek. Na czele konduktu

postępował pluton honorowy „Strzel-

ca”, za trumną ródzina, liczni przed-

stawiciele świata literackiego, przyja-

ciele i znajomi zmarłego. Akademię
Literatury reprezentowali prezes Sie+

roszewski j sekretarz Akademii, Ka-

den Bandrowski. Wśród przedstawi"

cieli świata literatury wzięli udział w

oddaniu ostatniej przysługi š. p. Choj-

nowskiemu, Berent, Staff, Lucyna Ko-

tarbińska, Stanisław Miłaszewski, An-

toni Bogusławski i inni.

Na cmentarzu przemawiali w imie-

niu min. oświaty p, nacz. Zawistowe
ski w imieniu Akademji Literatury

 

Wdniu wczorajszym odbył się w 
torskich. Podjęte śledztwó spowodowało |

| postawienie w stan oskarżenia siostry
| pielęgniarki i 4-ch dozóróów zakładu w
Górze Kalwarji., Proces znajdzie się
wkrótce na. wokandzie Warszawskiego
Sądu Okręgowego. (i)

Literackiej
do swych cz'.onków

* Беспети па posiedzeniu członkówi
komitetu, red. Bolesławowi Lutom-

| skiemu, pówinszówanie koleżóńskie z
okoliczności przyżnania mu przez fun-
dację imienia Stanisława Popowskie-
go jednej z nagród tegoróczrych,

Komitet ze ztózumiałą troską przy-
jął do wiadomości przypomnienie, że z
powodu uchwalonej przez czynniki ur
stawódawcze obniżki czynszu komor-
nego, dochód z posiadanych przez Ka-
sę domów, stanowiący główną podsta-
wę jej działalności  dėbroczynnej,
zmniejszy się znacznie. Dlatego też
komitet odwołuje się do wszystkich
członków Kasy „ażeby przez spełnia+
nie zaciągniętych względem niej obo-
w'ązków, a więc regularne uiszczanie
składek, spłącanie rat pożyczkowych
it. d., przychodzili komitętowi z po-
mocą.
 po

Aktualny odczyt
Panie wielu domiów, poczynając od 1

grudnia, będą musiały stańąć przed tru-
dnem zagadnieniem, jak ułożyć już i tak
nader skromny budżet dómowy.

Temat ten będżie poruszony na aaj-
bliższem zebraniu miesięcznem oddzialu
wńrszawskiego Związku pań dómu w те-
feracie p, Izy Mandukowej, p. t. „Obniż+
ka płac, a budżet rodzinny” i pogadance
p. Marji Chmieliūskiej „Na czem jeszcze

| można oszczędzić" „Zebranie to odbędzie

W labiryncie przepisów urzędowych
Rozporządzenie wymaga okólnka wyjaśniającego

 

się 6 grudnia o $, 17 m. 30, w śali ódezy*
towej Związku izb i organizacyj rolni-
czych (Kopernika 30].

ŃW tymże kiertińku pracują wszystkie
wydziały Z. P. D. Poradnia daje szczegó-
łowe wskazówki przeprowadzenia racjo-
nalnych oszczędności we wszystkich dzia+

wym wypadki: jednak kónieczne jest ze- łach gospodarstwa domowego. (b)
zwolenie władzy nadzorczej gminy, która

dowód osobisty wydaje. Okólnik wy.a-

śnia również, że Miormacje zawarte w
 domowych księgach meldunkowych i w

re'estrze mieszkańców traktować należy

jako tajemnicę urzędową. Księgi te bo-

wiem zawierają informacje dotyczące o-

Konfiskata książek
sowierkch

Zajęty został w Warszawie w b. tygo”
dniu nakład 4-ch książek. sprowadzonych
ostatnio z Sowietów. Wśród skonfiskowa+
nych wydawnictw znalazła się książka
Kaganowicza, sowieckiego kómisarza ko-
munikacji p. t. „Zwycięstwo Metrópo-
litaine'a". (i) „|

sób prywatnych i rozgłaszanie ich lub
udzielanie o nich wiadomości innym 0s0-
bom mogłoby przyprawć o szkody mater-

*alne lub moralne óśoby, których doty-

CZĄ-  

Warszawie pogrzeb ś, p. Piotra Choy*

nowskiego, znakomitego pisarza,

członka Akademii Literatury.

O godz. 10.30 zostało odprawione
nabożeństwo żałobne w górnym ko-

| ściele Św. Krzyża, poczem uformował  
Wincenty Rzymowski ,w imieniu Ka-

Sy Literackiej i Tow. Literatów i

Dziennikarzy, p. Antoni Bogusławski,
Mówcy podnosili walory pisarskie

zmarłego oraz niepospolite zalety jego

charakteru,

Ku stałemu ustrojewi
Towarzystwo Wydawnicze Mło-

dych Prawników i Ekonomistów w
Warszawie wydaje w grudniu b. r. no-
wą publikację, a mianówicie książkę
wybitnego prawnika, profesóra prawa
państwowego na Uniw. Jana Kazimie-
rza we Lwowie, Edwarda Dubanowi-
cza, p. t. Ku stałemu ustrojowi pań-
stwa polskiego. Nowa książka Duba-
nowicza, który od szeregu już lat wy-
cofał się zupełnie z życia politycznego
i pozostał jedynie obserwatórem, napi-
sana bardzo przystępnie i z wielkim Ц-
miarem, nawiązuje dó szeregu świe-

Rejsstraca rocznka 1915
W/ sóbotę, 30 b. m., w óstatńim dniu

drugiej powszechnej rejestracji męž-

czyzn, ur. w r. 1915, winni zgłosić się w
wydziale wojskowym zarządu miejskiego
przy ul. Florjańskiej 10, w gódz. od 8
m. 30 do 13, wszyscy poborówi, zamiesz-
kali na terenie XXV komisarjatu P. P.
oraz komisarjatu wodnego. Prócz ur. w
r. 1915. obowiązkowi drugiej rejestracji
podlegają również mężczyźni, ur. w la-
tach od 1886 do 1914 włącznie, nieposia-
dający dotychczas uregulowanego sto-
sunku do służby wojskowej.

Winni niezgłoszenia się dó rejestracji
podlęgać będą karze aresztu do 3 mie-
sięcy i grzywny dó 3.000 zł.,albo ;ednej z
tych kar, (b)  

żychpublikacyj francuskich z dziedzi-
ny zagadnień ustrojowych i stanowi
niewątpliwie duży krok naprzód w
rozwoju myśli politycznej i ustrójo-
wej nacjonalizmu polskiego.
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Otwarcie salonu
w. Zachęcie

W sobotę, 30 listopada, a godz. 1Ż w
poł, nastąpi uroczyste otwarcie salonu
jubileuszowego w Tow. Zachęty Sztuk
Pięknych.

Z życia s!towsrzyszeń
WALNE ZEBRANIE

ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ
Zarząd Archikoniraterni Literackiej u=

przejmie prosi o łaskawe podanie wiadomo=

ści w swojem poczytnem piśmie, że dn.

1 grudnia w niedzielę ó godz. 11 rano odbę-

dzie się walne wyborcze zebranie Członków

Archikonfraterni Literackiej w sali parafjale

nej Katedry.

WALNE ZEBRANIE
OFICERÓW — EMERYTÓW

Zarząd Stowarzyszenia Oficerów Przen. w

st. sp. zawiadamia, że w dn. 14 grudnia r. b.

o godz. 16-ej odbędzie się Nadzw. walne

Zgromadzenie członków w lokalu $towa-

rzyszenia, Zielna 46 m. 5. Na porządku

dziennym m. in. wybory władz i sprawa po*

łączenia z innemi związkami oficerów w
stanie spoczynku,

  

 

Słuszne zarządzenie.
Orzeł peńswowy usunięty ze skiepów fy oniowych
Monopol Tytoniowy wydał okólnig do

wszystkich sprzedawców wyrobów lyto-
niowych, jak: sklepy, budki uliczne 1 td.
do zmiany szyldów, oznaczających miej-
sca sprzedaży. Zgodnie z zarządzeniem

ministerstwa skarbu na szyldach tych nie
będzie więcej figurować godło państwo
we. Nowe szyldy zawierać będą dużą
literę „T”, oraz napis w otoku „Wyroby
tytoniowe”, (i)

Zmiany w tarylie kolejowej
Obniżenie cen biletów miesięcznych

Od 1 stycznia 1936 r., nastąpi obniżenie
cen biletów normalnych na odległości od
1 do 180 km. do pozłomu óbetnej taryty
podmiejskiej. Przejazd po tej taryfie do-
zwolony będzie zarówno w pociągach
podmiejskich, jak 1 w pociągach ruchu
dalekobieżnego. Pozatem nastąpi obni-
żenie opłat za bilety miesięczne ogólnie
dostępne (zniżka w granicach do 33
proc). Wprowadzone będą również bilety

zamiast dotychczasowych t. zw. biletów
robotniczych. Cena tych biletów tygo”
dniowych równać się będzie cenie trzech
biletów normalnych na jednorazowy
przejazd. Będą one uprawniały do prze-
jazdu w pociągach osobowych pod-
miejskich, jak i dalekobiežnych na odle-
głościach do 100 km. dwa razy dziennie
od poniedziałku do niedzieli włącznie.

6)
tygodniowe, dostępne dla wszystkich,

Ku czci Brata Alberta Dnia 29 listopada o godzinie siód-
mej wieczorem odbędzie się w Ko-
ściele św. Krzyża w Warszawie uro-
czyste wieczorne nabożeństwo na in-
tencię wzmożenia ośólno-pólskiej ak-
cji zmierzającej do beatyfikacji czło-

 wieka za życia świętego ś. p. Adama
Chmielowskiego. Po nabożeństwie
wygłosi konferencję związaną ż ży-
wotem Brata Alberta prof. Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego ks. dr. Kon
stanty Michalski,

       


