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Rok XIX

Wszystkim, który okazali nam

ALEKSANDROWI
składamy z głębi zbolałego serca Bóg zapłać.

REZERWĘ EOARROZA OWENAKZTA BACA

- Jak zmuszono do zbrojeń
* Trzecią

Na podstawie ustawy z 16-g0
marta rb., którą Niemcy przekreśli-
ły swe zobowiązania w zakresie
zbrojeń z części 5-tej Traktatu Wer”
salskiego,  upoważniającej w art
160-tym Rzeszę do 7-miu dywizji
iechoty i 3-ch jazdy, podniosła so-

Die Trzecia Rzesza samowolnie stan
swej siły zbrojnej na stopie pokojo-
wej do 36 dywizji, wraz z wszelkie-
mi rodzajami broni dotychczas  za-
kazanej traktatowo. Postawienie na
nogi tej sily jest przewažnie juž do-
komane. Według dokładnych obli-
czeń zagranicznych stan liczebny
wojska dosięgnął
rb. 530 tys. ludzi, do czego dołącza
się 70 tys. policji wojskowej i od-
działów pomocniczych, oraz 200 tys.
tŁ zw. Arbeitsdienstu, razem 800
tys., a wkrótce około 1 miljona sta-
łej siły zbrojnej.
W ten sposób jawnie już w środ-

ku Europy staje pod bronią najwięk-
sza potęga wojskowa na usługach
najniebezpieczniejszej polityki ро-
szukiwania t. zw. przestrzeni do ży-
cia w drodze zdobyczy wojennych.

Budzi to wielki niepokój dokoła.
Niema dzisiaj w Europie sprawy do-
nioślejszej i groźniejszej. Raz w raz
wskazują grozę tego stanu rzeczy
najpoważniej i od strony rządów
czy w Angli, czy we Francji, czy w
innychkrajach Wskutek tego poja-
wiają się też próby osłabiania tego
wrażenia i niejako usprawiedliwia-
nia Niemiec.
W ostatnich swych oświadcze-

niach, z końca listopada rb., ze”
znaczonych dla
rer i kanclerz Rzeszy Hitler, przed-
stawiając różne dziedziny swej poli-
tyki, mówi także o obecnej sile
zbroinej Niemiec, twierdząc, że ja-
ko jedno z mocarstw naczelnych ma-
ją one prawo do wielkiej armji,
oraz zaznaczając:
— Poprzednio, przed ustawą z

16-g0 marca 1935, sami żądaliśmy w
rokowaniach międzynarodowych tyl-
ko 200 do 300 tysięcy wojska.

Ma to znaczyć, że niejako pań-
stwa, które opierały się podwyż-
szeniu sił zbrojnych Rzeszy, odpo-
wiedzialne są za to, że Niemcy,
które bytyby się w drodze umownej
zadowoliły czemś mniejszem, dzia-
łając na własną rękę, doszły tak wy-
soko. : A

Ponieważ zaś Niemcy umieją sze-
rzyć i wikuwać w umysły takie po-
ślądy, które im dogadzają, nic dziw-
nego, że nieraz i pod'piórem zagra-
nicznem znajdzie się przypomnienie
tych 200 czy 300 tysięcy, które by-
ka rzekomo wystarczyły Trzeciej
eszy, gdyby nie., nierozwaga  in-

mych państw.
Tak np. jen. A. C. Temperley,

pisząc ostatnio o zbrojeniach nie-
mieckich (Daily Telegraph z 22-g0
listopada rb), przebakiwa cos o stra-
conych sposobnościach i nadmienia:
— Niemcy usunęły się z Konfe-

rencji Rozbrojeniowej w październi-
ku 1933, ale jeszcze w rokowaniach
dyplomatycznych od grudnia 1933
do kwietnia 1934 ziły się na
armję w sile 300 tys. ludzi z krótkim
okresem służby.

Podobnie u nas p. Smogorzewski
(Gaz. Pols. z 27-go listopada rb.)
najįpowažniej м świecie zapewnia,
że w owym okresie z końca r. 1934
było tak:

w oddaniu ostatniej posługi

„TF.

już w listopadzie;

|skiem 200-t

dzienników, Fiih- ;
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drobiazgów. PolecaKARNICKIEMU
„
A
A
A
AI
M

ŻONA I SYN.

Rzeszę
— Kiedy ze strony francuskiej

godzono się na 200 tys. jako plafon
armyi niemieckiej na stopie pokoju,
z jednoczesnem obniżeniem do tegoż
poziomu anmji francuskiej w metro-
poli, kanclerz  osbstawał przy
cyfrze 300 tys. Ale przyszedł we
Francji gabinet Doumergue-Barthou
i sławna nota z 17 kwietnia 1934 r.
„Francja zrywa rozmowy z Niemca-
| mi, Nie godzi się na żadne dozbroje-
jnie. Co się stało? Zdaje się, że śp.
„Barthou, źle poinformowany, zbyi-
„nio biczył na Roehma, na Schleiche-
'ra i na plebiscyt w Saarze...

Biedna Trzecia Rzesza! Tak nie-
chętna była wielkiemu zwiększaniu|.
swych zbrojeń! Cóż, kiedy ją zmu-
szono!

WARSZAWA (Pat). Sobotnie posie-
dzenie Sądu Okręgowego w sprawie o za-
bėjstwo śp. min. Pierackiego rozpoczęło się

o godz. 10 min. 30. Sąd przystępuje do
dalszego badania świadków.

|
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ZEZNANIE ANNY CZUCZMAN.  
miałe jak śmiałe, póki wyznawane Piego ostra, wynidžala, 'aby wriicał do do-
są ze strony niemieckiej, a bardzo,mu przed godz, 10 wiecz. Wiosną 1934 r
naiwne, o ile powtarzane są przez: dokladnie świadek daty nie pamięta, Grze-
innych, odpowiedzieć trzeba: gorz Maciejko zwrócił się do niej z prośbą,

1. Tylko spadłszy z księżyca, by pozwoliła mu wyjechać, na tydzień, dwa.
można wierzyć, że Ni kiedy: A odmówiła. Po kilku dniach Ma-

i kolwiek chciały zadowolić się wo- Sielko" nepov AWa molo, Jai Um AR
i EK 3004 _ zem spotkał się z odmową, prosił też wów-

sio iły SK,Li czas o 10 zł., których świadek mu nie dała.

Rozbrojeniowej w październiku 1933 Na „črugi: Gaiej „po dal. 1pamowje, Grzegorz
właśnie dlatego, że chciały uniknąć Maciejko zniknął i od tego czasu świadek

nadzoru nad 'swemi zbrojeniami. go mle: WARSA falę: wie,. dėklą paakduje
Gdy potem, w końcu r. 1933 i w po- ** 0: :
czątku r. 1934, mówiły o 300-ty- Następnie prokurator Żeleński zadaje
sięcznem wojsku, miały w odwodzie świadkowi szereś pytań, dotyczących ko-

właśnie jeszcze owe oddziały sztur- szul, jakie posiadał Maciejko. Świadek dała

mowe Roehma i inne przysposobie- Maciejce spośród koszul męża 4 koszule,
nia i służby wojskowe pod różnemi "* in. koszulę w paski lila.

Załączone do sprawy, jako dowodynazwami, któremi dochodziły do 8
miljonowych zastępów. А p. Bar- rzeczowe, dwie koszule: jedną w paski lila,
thouprzerwał rozmowy, śdy budżet @ drugą spłowiałą okazano świadkowi, któ-

ry znowu oświadcza, że nie może stwier-Rzeszy 1934-35, ogłoszony od 1-g0 У,
kwietnia 1934, dał dowody wielkich dzić, czy to są koszule, pochodzące od jej
zbrojeń. Jeśli ktoś nie widzi prze-|męża.
pastnej rozbieżności między ów- Prokurator Żeleński wnosi o odczytanie
czesnemi tajnemi zbrojeniami  rze-|odnośnych ustępów z zeznań świadka, zło-
czywistemi Niemiec, a gadaniem o|żonych w śledztwie, kiedy to świadek po-|
300-tysięcznem wojsku, biorąc je jwiedziała, iż z całą pewnością poznaje te
oważnie, nie stąpa po ziemi, lecz |koszule jako koszule dane Maciejce, a

ща м obłokach. 2, Wzór odszko-| poznaje je m. in. po kolorze nici, któremi
dowań doskonale poucza o wartości |przyszyte były mankiety.

'polubownego i umownego zalatwia- Podobnie przedstawia się sprawa z

nia z Niemcami. Zawarły, z zyskiem| płaszczem  Maciejki.  Czuczmanowa na
dla siebie, umowę t. zw. planu Da-|siedztwie poznała ten płaszcz, jako nale-
wesa z 1924, ale wkrótce przestały |żący do Maciejki, obecnie zaś nie jest
$o wykonywać i żądały dalszych
zwolnień. Zawarły z jeszcze więk-
sżymi zyskiem dla siebie, umowę L
zw: planu Younga z r. 1929-30, zj p
rozkładem spłat na kilkadziesiąt lat,| IN
ale zapłaciły tylko w pierwszym ro-|
iku, a potem przestały płacić wo-|
góle. Bo od początku powiedziały
sobie, żę przestaną płacić, a umowy| b
były tylko przejściami do tego celu.| |Phetxtnń
Taksamo w zakresie zbrojeń Mwaist G * DA PRZEZIĘBIENIE:

kie umowy były tylko chwilowemi
i ŻĄCAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW 2x fans 2.KOGUTKIEMosłonami rzeczywistych zbrojeń TKIEM

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJ.odskoczniami dla dalszych żądań,

Mówić można wszystko, ale trze” I Rwawy repr
ba jeszcze znaleźć takich, którzy TYLKO JEDNE
uwierzą. i

Stanisław Stroński.

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałówi

Wykonanie pierwszorzędneli!

St. Krauz
e ul. Wileńska32 I pigiro

и
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Tylko praktyczny
prezent gwiazdkowy ma ds swoją rację! A co może być praktyczniejszego nad — ža-
kiecik, bluzeczkę wełnianą, bieliznę ciepłą, sweter, pulover, ładny krawat, lub wreszcie
kompiet ślizgawkowy,

ATN

Tl-ty dzień procesu Ukraińców

  

|
į

}
Jako pierwsza zeznaje Anna Czuczmanu, "we Lwowie. Po okazaniu mupłaszcza Ma-|

|ciotica Grzegorza Maciejki. Opiekowała się ciejki, świadek zeznaje, że tego rodzaju!

Na twierdzenia te, równie zrozu- Ona Maciejką $ lat. Była w. stosunku do płaszcze z wytwórni ternowskiej sprzeda-|

Prenumerata: mies. zodaoszeniem |
Ogłoszenia: wiersz m/m. prz.
15 gr, aekrologi % #-

przesylką
ed tekst, i w tekście

edziela 1 Grudnia 1935 roku

kostjum treningowy, narciarski
je ze swego składu

POLSKA SKŁA

(DA)FRODEBU

poczt. 3 zł. 50 gr. Zatranicę 7 zt.
(5 łam.) 40 gr., za tekst, (10 łam.)

ogłoszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca © 25% drożej.
erminy druku mogą być dowolnie zmieniane,
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FRANCISZEK FRLICZKA =

pewną, czy to ten sam płaszcz, czy tylko

podobny.
| Obrońca Hankiewicz wnosi o powoła-
mie świadka Wasyla Maciejki na okolicz-
ność, że w sierpniu u Czuczmanów był nie
Grzegorz, lecz Wasyl Maciejko.

Prokurator oponuje przeciwko «obu

wnioskom, podkreślając, że dowody te nie

 

|mogą wnieść nic istotnego do sprawy. Je-
jżeli nawet u Czuczmanów był w tym cza-

sie Wasyl Maciejko, to mie dowodzi to

jeszcze, by nie był również i Grzegorz.

Sąd po naradzie postanowił wnioski
obrony w całości odrzucić.

GDZIE MACIEJKO KUPIŁ PŁASZCZ?
Następnie badany był świadek Maks

Adler, właściciel sklepu koniekcji męskiej

wał u siebie, możliwe, że piaszuz ien ku-

piony został u świadka, stanowczo tego

jednak powiedzieć nie może.

ARC esa NAT;LViI TOIRZTASZKAGC I R

ZUŁĄUEK
TO NIE KASA PANCERNA...

do przechowywania. niestrawionych
potraw. Oczyszczajcie i regulujcie
jego działanie przy pomocy skutecz-
nych ziół francuskich The Chambard.

NASA TaisPAK aARAVa

KOM. KOSSOBUDZKI
Zkolei Sąd przystępuje do badania

Kossobudzkiego, podkomisarza, dawniej we

Lwowie w & zw. „Brygidkach“,
Świadek zna osk, Kaczmarskiego jesz-

cze z czasu swej służby w Rawiczu, gdzie

Kaczmarski powiadomił go, iż przygoto-

wuje się na niego zamach ze strony O.U.N.

Odtąd nie wychodził na miasto często. W
kinie bywał bardzo rzadko, dokoła siebie
widział podejrzanych ludzi, m. in. Kacz-

marskiego.
Po wznowieniu posiedzenia o godz.

1440 Sąd ogłosił postanowienie, odrzuca-

j jące wniosek obrony o zarekwirowanie

pisma prokuratury we Lwowie, dotyczącego
ostrzeżenia podkomisarza straży więziennej
Kossobudzkiego z uwagi na to, że doku-

ment ten nie przedstawia żadnego znacze-
nia dowodowego w sprawie. .

ZEZNANIA ADW. SZUCHEWYCZA.
Dalej dłuższe zeznanie składa adw.

Steian Szuchewycz ze Lwowa.
Świadek mówi o rewizji, przeprowa-

WILNO, ZAMKOWA. 9 Tel. 6-46
Aid i A LSAdA

|w sprawie tej toczy się oddzielne docho-

WF

dzoneį w jego kancelarji w da. 6 paždzier-
nika 1934 r., która pozostawała w związku
z aplikantem Bobunem. Na kilka minut

przed przyjściem Bohuna świadek usłyszał,

że do przedpokoju rzucono jakiś papier.
Papier ten przyniósł aplikant Bohun. Był
to „Biuletyn O. U. N.*. Swiadek był cie-
kaw, czy w biuletynie tym niema jakiejś
enuncjacji o stanowisku O.U.N, wobec za-

bójstwa śp. min. Pierackiego, nie zdążył

jednak zapoznać się z treścią, gdy rozległ
się dzwonek i weszli dwaj przedstawiciele

policji.
Dalej świadek wyjaśnia, że kiedyś

przysłano mu również „Biuletyn* i numery

„Surmy”,
O. U. N. PRZYZNAŁO SIĘ DO ZBRODNI.

Na dalsze pytanie prokuratora, doty-

czące „Biuletynu krajowej egzekutywy

O.U.N."', w której znajduje się oświadcze-

jmie, że „bojowiec Ukraińskiej Wojskowej
*Organizacji dokonał w dniu 15-tym czerwca
„19344 r. w Warszawie zamachu ua jednego

'г katów narodu ukraińskiego” -- świadek

odpowiada, że rozmawiał na ten temat z
adw. Starosolskim i że jest zdania, że to

mie jest przyznanie się do czynu.

Prok. Żeleński przypomina, że w oświad-
czeniu tem jest mowa o „bojowcu U.W.O."*

Świadek odpowiada wówczas: „jeżeli tak,
to co innego".

SZUCHWYCZ DAWAŁ PIENIĄDZE
PRZYSIĘGŁYM?

Prok. Żeleński zapytuje następnie
świadka w sprawie dokumentu, znalezione-

go w archiwum Senyka, a wymieniającego
jrównież nazwiska adwokatów: SZUCHE-
| WYCZA, STAROSOLSKIEGO i SZEW-
|CZUKA. Jest to wykaz sum,wydatkowa-
|nych przez organizację O.U.N. Znajduje się

„tam pozycja następująca: „dla sędziów

| przysięgłych — 500 zł. przez adw. Suche-
|wycza. Przepisanie akt i drobne wydatki
— 150 zł/* Prokurator dodaje, że chodzi
tu e proces w Tarnopolu o podpalenie.

W związku z tem, świadek podaje, że

|w Tarnopolu był tylko dwa razy i w po-

wyższej sprawie nie brał żadnego udziału.
Dokument ten — twierdzi świadek — za-
wiera nieprawdziwe dane, gdyż na prośbę

1

 

„adw, Szewczuka stawał w sprawie zupełnie

| bezpłatnie. Nigdy żadnych łapówek świa-

| dek nikomu nie dawał.

Prok. Żeleński z urzędu oświadcza, że

dzenie.
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Stronnictwo Narodowe
Dziś, i grudnia, o godz. 12.15

(w górnej Saii Hoteiu „,GEORGES")
przy ul. Mickiewicza 20

Prof. STANISŁAW STROŃSKI
WYGŁOSI ODCZYT p. t.:

Polska polityka zagraniczna a sytuacja
światowa

Treść: Polska wobec Niemiec i Rosji.

Udział Polski w sankcjach. Położenie Polskiwłosko-abisyńska. Anglja a Włochy.

Spór polsko-czechosłowacki. Wojna

w świecie. 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 Sekretarjacie
Stronnictwa Narodowego (Mostowa 1).

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

"ZGROMADZENIE PUBLICZNE
naktórem

Prof. Stanisław Stroński
mówić będzie

0 wozi! politycznej oospodorczei
ы



„b.

-„Rachunkiz „Adrji“ i, „Oazy”
„Goniec Warszawski' donosi, że czych stwierdzili, że powodem  za-

do Min. Pracy i Opieki Społecznej ległości jest fakt  nieuregulowania
wpłynęło podanie od pracowników przez najrozmaitsze osoby bardzo

poważnych rachunków restauracyj-
nych. „Goniec Warsz." za podanie,
nazwisk kilku zalegających uległ.
konfiskacie. 1

Podobny. wypadek zdarzył się
przed paru laty. Wówczas jedna z
|instytucyj finansowych uregulowała
rachunki restauracyjne, a od  zale-
gających dłużników wzięła weksle.
Być może, że i tym razem sprawa

restauracyj „Adria* i „Oaza” z
prośbą o rozjemstwo w sprawie nie-
wypłacania wynagrodzeń. W poda-
niu pracowmicy stwierdzają, że od
dłuższego czasu nie są im wypłacane,
wynagrodzenia, ale nie... z winy
pracodawców.

Po otrzymaniu takiego oryginal-
nego podania, ministerstwo  zwró-
ciło się do kierownictwa „Adrii” i
„Qazy” z żądaniem wyjaśnienia. W będzie uregulowana w podobny
odpowiedzi pracodawcy, zalegający sposób. Jak wiadomo, „Adria” i
z wypłatą wynagrodzeń pracowni-!,„Oaza'są ulubionemi lokalami elity.
alausNP KA EEAT T AA TT ei IA EA K RRT VITA I a SB  
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PAZY GAVPIE „PAZEZIEBIEČIU $TO US
S 6 е тавуети,TOGAL. POWODUJĄ

SĄ. ONESPADEKGORĄCZKIISRZYNONIĄUSE,

tzy oapęczie się odczyt qen. Sikorskiegu

  
 

ow. im. Fiotra Skargi w War-
szawie otrzymało zawiadomienie o
decyzji Komisarjatu Rządu na m.
st. Warszawę, mocą której działal-
ność Towarzystwa została zawie-
szona. Jako przyczynę zawiesze-
nia podano brak jakiejkolwiek dzia-
 

Zaparcie. Lekarskie powagi podnoszą
z uznaniem niezawodne działanie naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka Józefa także
u ludzi w późniejszym wieku. Zal. przez lek.
| ac ar JD? WRAAO OW

 

W Abi
KOMUNIKAT WŁOSKI.

RZYM (Pat). Ogłoszono nastę-
pujący komunikat urzędowy Nr. 59:

Marszatek Badoglio telegrafuje:
Na froncie 1-go korpusu prowa-

, dzona jest dalsza akcja oczyszczania
rejonu Uomborta. Korpus erytrejski
prowadzi dalszą akcję w okolicach
Tembien. Na wschód od strumienia
Gheba doszło do starcia między ko-
lumną włoską, a wojskami abisyń-
skiemi, które straciły 10-ciu ludzi.
Na froncie somalijskim liczni przy-

wódcy z okolic Ogadenu, Aboalla i

łalności, małą liczbę czionków oraz
 

—

„NAJPEWNICSSZA KACZTNOSC ZESMATEM
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POKOJOWE WARUNKI ANGLJI.

LONDYN. (Pat). „Daily Herald“
wylicza warunki jakim powinien od-
powiadać projekt rozwiązania kon-
iliktu wiosko-abisyūskiego: 1) pizy-
ljęcie warunków pokoju przez Abi-
synję, 2) wycofanie wojsk włoskich
z okupowanego terytorium przed
rozpoczęciem rokowań, 3) przyzna-
nie odszkodowania Abisynji, która
jest ofiarą napaści, 4) odmowa

@ įwszelkiego rodzaju korzyści w sto-

$ y n | i : sunku do napastnika, który może

; ; ) -** !otrzymač tylko to, co było możliwe
abisynskich na froncie północnym.'do osiągnięcia w samym początku

Rząd abisyński nie zaprzecza wia- sporu w drodze pokojowej, 5) zwrot

aomości o zajęciu przez Włochów całkowity i bezwarunkowy zajętych
Seket na wschód od Makalle. Seket terytorjów oraz zapewnienie osob-

jest ważnym punktem strategicznym, nym układem nienaruszalności tery-
poiožonym na piaskowzgórzu En- torjalnej i niepodległości politycznej;
derta, który dominował nad polą- Abisynji.
czeniami komunikacyjnemi Makalle

ROZSZERZENIE SANKCYJ.

WODA GORZKA MORSZYŃSKA nanie, iż komitet 18-tu po powzię-|

i sól krystaliczna lub proszkowana—anako- ©1 decyzji w sprawie nafty roz-|
mite środki w nawykowym zaparciu stolca: patrzy sprawę rozsżerzenia embargo|

usterki w prowadzeniu księgowości.
Towarzystwo ma 14-dniowy ter-

min na zgłoszenie odwołania od
decyzji Komisarjatu Rządu.

Dziś w niedzielę miał się odbyć
w Tow. Hygjenicznem, urządzony
staraniem low. im. Piotra Skargi
odczyt gen. Władysława Sikorskiego
na temat: „Wobec konflikiu afrykań
skiego i związanej z nim gry wiel-
kich mocarstw".  
—Adigrat. Z drugiej strony Seket
znajduje się przy drodze ku pustyni
Danikali. LONDYN. (Pat). Wi kołach po-

litycznych Londynu panuje przeko-

Kronika wilenska,
DYŻURY APTEK.

Dziś w mocy dyżurują następujące
apte

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

Z MIASTA.
— Wystawa pośmiertna śp. Alire-

da Zastrowa. W dniu wczorajszym
w salonach Kasyna Garnizonowego
(ul. Mickiewicza 15) otwarta została
wystawa obrazów śp. Alfreda Za-
strowa. Wystawa będzie otwarta
od 1—15 grudnia b. r., w soboty i
niedziele od godz. 10—5 popoł, w
inne dni od 10—4 popoł.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— XXIII posiedzenie naukowe Wi-

leńskiego Tow. Lekarskiego wspól-
nie z Wil. Kołem Internistów Pol-
skich odbędzie się dn. 2.XII. 1935 r.
o godz. 12-ej,

Porządek dzienny: 1. Dr. Kapłan
A.: „Przepuklina przeponowa a 7wą-
tlenie przepony”, z pokazem p zy-
padku. 2. Prof, A. Januszkiewicz:
„Pokaz przypadku z zespołem
Adams-Stokesa'. 3. Proł. M. E;ger:
„30-lecie Elekitrokardiografji teore-
tycznej i klinicznej”. 4. Prof. A. Ja-
nuszkiewicz: „Kilka uwag w związ-
;ku ze Ziazdem Naukowym Tow. In-
'ternistów Polskich w Łucku”.
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Talamoghe zgłaszają się na czele
swych wojowników u władz włos-,
kich, zgłaszająca uległość i aby
nąc wziąć iai w operacjac —

sko władzom centralaym w| 3 1 DZIENNIKARZE. ‚

Addis-Abebie. Somalijska eskadra| , ASMARA.  P(at). — Магега{ек
lotnicza, która wyleciała z nowego|Badoglio, który przyjął dziennikarzy

„Žadajcie w aptekachi składach aptecznych. pą szereg dalszych artykułów.
1849| Anglja ma rzekomo wypowiedzieć

się na rzecz rozciągnięcia embargo
na bawełnę, len i miedź. į

NOWY RZĄD W GRECJL |
ATENY. (Patj. Dzisiaj oczekiwa-

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ 4 o
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Środa 8

многек_ Я Ogonowa|   MARSZ. BADOGLIO

  
Poniedziałek

 

  

lotniska w okolicach Gorrahai, bom-!w charakterze komisarza Afryki
bardowała ponownie fortyfikacje
Daggahburu, niszcząc przy tej spo-
sobności kolumnę samochodów cię-
żarowych. Na froncie erytrejskim
dokonywane są zwykłe wywiady lot-
nicze na południe od linij włoskich.

WŁOSI ZNOWU
POSUWAJĄ SIĘ NAPRZÓD.
ADDIS-ABEBA (Pat). Brak wszel-

kich. wiadomości o ruchach wojsk|
Si aaa

W razie przeziębienia, grypy, zapalenia|jego.
gardła, migdałów, przy bólach nerwowych |
i łamaniu w kościach należy dbać o co-
dzienne, regularne wypróżnienie i w tym
celu używać pół szklanki naturalnej wody
gorzkiej Franciszka-Józeta. Zalec przez lek.

Zawiły problem
Śmiało można powiedzieć, że niemal

wszyscy mężczyźni nie zdają sobie
tego sprawy, że ugotowanie zupy, nie li-
cząc straty czasu i kosztów, to dla kobiety
naprawdę „problem” dość trudny do roz-
wiązania, zwiaszcza o ile mężczyźni są
wybredni. To wystawanie w kuchni na-
prawdę nie należy do przyjemności i odbi-
ja się niekorzystnie na zdrowiu a przede-
wszystkiem na piękności. To było i jest
najczulszą stroną kobiet! Męczące wysta-
wanie przy piecu, które niszczyło zdrowie
i nerwy, należy do przeszłości. Dziś jest
inaczej. Czas swój można požyteczn'ej
spędzić, bo oszczędza go kostka zupna
KNORR. W ciągu 5—25 minut (zależnie od
gatunku) przygotować można zupę, a bo-
gaty asortyment daje możność podania
codzień innej zupy jak w niedzielę „Wio-
sennej”, w poniedziałek „Szczawiowej”, we
wtorek „Pomidorowej”, w środę „Ogono-
wej”, w czwartek „Jarzynowej”, w piątek
„Grzybowej”, w sobotę „Grochówki”, Czas
— to pieniądz!

Zatem gotuj zupy KNORR, wyrabiane
dotąd w 18-tu smakach. Szczególnie pole-
cenia godne ostatnie dwie nowe zupy —
wiosenna i szczawiowa.

Zupy KNORR zdobyły sobie zaufanie
konsumentów, gdyż przekonali się: Wyro-
by KNORR — tanie i dobre.
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Wschodniej, oświadczył, iż będą oni
odpowiadali za to co ogłoszą ich
dzienniki. Badoglio dodał: Mam na-
dzieję, iż rzadko zajdzie podobna
konieczność. będę nalegał, by była
stosowana surowa cenzura do spra-
wozdań o ruchu wojsk, by zapobiec
dostarczaniu imformacyj nieprzyja*
cielowi. Nie pozwolę, by w waszych
depeszach byty wymieniane nazwi-

ne jest utworzenie rządu prof. De-
mertzisa. Gabinet ten będzie posia-
dał charakter przejściowy. Prawdo-,
podobnie ustąpi on po upływie kil-
ku miesięcy. Zadanie jego przede-
wszystkiem polegało na ogłoszeniu
amnestji. Król zdecydowany jest
wydać dekret o amnestji pomimo
silnej opozycji, jaką wywołuje ten
zamiar. Następnie rozpoczęte będą
prace nad rewizją konstytucji, po-

   

 

 Każda kostka bez wyjątku tylko 20 grosz

SPRAWY MIEJSKIE. . ODCZYTY.
— Podatki i opłaty miejskie. — W Domu Sodalicyjnym, Dnia

Na posiedzeniu Magistratu w  dn.j4 grudnia 1935 r. o godz. 19-ej w
29 listopada rozpatrywane były pro-|sali Domu  Sodalicyjnego (Zamko-

wa 8—1) ks, dr. Władysław Suszyń-
ski wygłosi odczyt pt. „O Państwie
Bożem św. Augustyna".

Goście mile widziani.
— Dzisiejszy odczyt prol. Stani-

jekty norm podatkowych i opłat: 1)
od widowisk i zabaw, 2) od szyldów,
podatków i anonsów, 3) od hoteli,
4) od psów, 5) podatku inwystycyj-
nego i 6) opłat brukowych. Magi-

z

‚

ka dowód i j „-czem prawdopodobnie jeszcze za

S YE irządów prof. a zostaną

P ednik i, iedzi . przeprowadzone nowewybory. ||

aka DORADCA Znaczna część opinji publicznej;lej Badoglio pozostawił mi świetną
sytuację. Jesteśmy starymi towa-
rzyszami broni. Nic nie ulegnie
zmianie, ale będę starał się udosko-
nalić to co znalazłem, by doprowa-

popiera zamiary króla.

NOMINACJA POSŁA W RYDZE.!
Na miejsce powołanego do sena-|

"tu min. Zygmunta Beczkowicza, po-|

dzić do rozwiązania pożądanego dla słem polskim w Rydze został miano-|
Włoch. wany min. Fraqciszek Charwat.

Drugi dzień procesu braci Grużewskich
W arugim dniu procęsu oskarżo- seansów spirtystycznych udało mu

nych o oszustwa braci Grużewskich się pochwycić rękę „ducha”, która,

do przerwy obiadowej zbadano kil- niestety, okazała się rękę jednego z

kunastu L „S gt Gružewskich.
przez powództwo cywilne ze strony| = Wyjašnilo się, že pobierane przez

DY ś.p. B. Wróblew- braci Grużewekiki gótyciki banko-
skiego. we hipotecznie zabezpieczone prze-

Z ogólnej liczby zbadanych, w chodziły do ich prywatnej kieszeni,
pierwszym dniu procesu świadków, a nie, jak twierdzą oskarżeni, na
zeznających przeważnie na nieko- podniesienie gospodarki majątku.
rzyść oskarżonych, ciekawsze było W godzinach wieczornych zbada-
zeznanie jednego ze świadków, któ- no wszystkich świadków, poczem
ry oświadczył, iż podczas jednego z 'nastąpiły przemówienia stron. —*

XIII TYDZIEN AKADEMIKA
Dziś, w niedzielę, o godz. 12-ej WIELKI POCHÓD STUDENCKI z wido-
wiskiemnaplacu Łukiskimpod hasłem: „NOŻYCAMI ŚCI-,

"NAMY KRYZYS” l

2KU ii A

Radjoaparaty „Elektrit“ niezawodne
z najlepszych — najtańsze

i imięMICHAŁ GIRDA,
AŻWILNO, ZAMKOWA 20, TEL, 16-28
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| nych opłat.

PPEZRW WWTY U "AE" ABS

strat uchwalił w zasadzie utrzyma-
|nie w tych opłatach norm dotych-
czasowych.

W najbliższych dniach powyższe
sprawy będą przedmiotem
Komisji Finansowej, a następnie
Rady Miejskiej, które ostatecznie
uchwalą wysokość  wzmiankowa-

SPRAWY AKADEMICKIE.
-— Sodalicja Marjańska Akade-

miczek U. S. B. powiadamia,że dn.
1. XII. o godz. 15 odbędzie się w
Ognisku własnem zebranie Sekcji
Eucharystycznej.

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej
Akademikėw U. S. B. niniejszem za-
wiadamia, že w niedzielę, 1-g0 grud-
nia, o godz. 4 pp. w lokalu sodalicyj-
nym (ul. Wielka 64) odbędzie się
Zebranie Sekcji Apologetycznej z
releratem  sod. J. Kozłowskiego pt.
„Korporacjonizm Katolicki“.

— Powszechne wyklady uniwer-
syteckie- Dziś, w niedzielę dnia 1
śrudnia rb. odbędzie się w sali III
Uniwersytetu (ul. $-to Jańska) od-
czyt p. prof. J. Jaworskiego pt. Sy-
stemy Kolonjalne Anglji z cyklu
„Albisynja i współczesne zagadnie-
mia kolonjalne'. Początek o godz.
19. Wistęp 20 gr. Młodzież płaci 10
śr. Szatnia nie obowiązuje.

Stosujcie
ualuralne środki lecznicze

Liola į Iran Bergedsti
w najlepszych gatunkach do nabycia

u
WILNO, $-TO JAŃSKA Nr. 11.
 

skiej kobi ВЕСЕа

obrad,

Narbuta

sława Strońskiego pt. „Polska poli-
tyka zagraniczna a sytuacja świato-
wa'* odbędzie się w górnej sali ho-
telu George'a o godzinie 12 min. 15.
Niewielką ilość biletów można
jeszcze nabyć w Sekretarjacie Stron
niotwa Mostowa 1, od godz. 9—11 i
„przy wejściu na salę od godz. 11
; min. 30.

| —Z Inst. Nauk.-Badawcz, Europy
Wschodnie. W: poniedziatek, dnia 2
grudnia i w środę, dnia 4 grudnia o
godz. 8-ej wiecz. w lokalu Instytutu
N. B. Europy Wschodniej, Arsenal-
ska 8, docent Uniwersytetu Jagieł-
lońskiego, p. dr. Wiktor Ormicki
wygłosi dwa kolejne odczyty p. t.
„Kuch ludności i budowlany w
wojew. białostockiem'. Wstęp dla
szerszej publiczności wolny.

KRONIKA POLICYJNA.
o — Kradzieże, W dn. 29 bm. między
godz. 9 a 13-tą, w ozasie nieobecności do-
mowników, z mieszkania Jadwigi Nestoro-
wicz (Tyzenhauzowska 2), zapomocą otwar-
cia drzwi dobranym kluczem, skradziono
garderobę i bięliznę wartości zł. 500,

' W dn. 28 bm. z mieszkania Rachel:
Baranowskiej (Poznańska 3) skradziono bu*
dzik, wartości zł. 50. Sprawcę kradzieży,
Witolda Markunasa (Rozbrat8) zatrzymano

{ W dn, 29 bm. okolo godz. 14-ej na
rynku Lukiskim Andrzejowi Tomaszewi-
czowi (Wiosenna 6) skradziono z kieszeni

fpalta 3 zł. 40 gr. Sprawcę kradzieży, Fe-
liksa Grotoskiego (Trwala 34) ujęto na go“

| rącym uczynku.
— Wybryki awanturników ma ul. Le*

gjopowej, Na ul. Legjonowej napadnięty
został przez trzech pijanych osobników po-

| sterunkowy P. P. Charytonowicz, który
/obalany został na ziemię i dotkliwie potur-
jeny Na skutek natychmiastowego po-

|

 

|ścigu sprawcy zuchwałego napadu zostali
ujęci. Okazali się nimi: Aleksander Szpa-

| kowski, Jan Kondratowicz i Wincenty Lu-
dwinowicz, mieszkańcy położonych w po-
bliża Wilna wiosek, Wszyscy trzej Osa
dzemi zostali w areszcie centralnym, (e) .
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„ZJEDNOCZONY
FRCNT"

Sytuacja polityczna, jaka się ostat-
nio wytworzyła w Polsce, oraz zao-

strzenie się kwestji żydowskiej, zmu-

siły kierownicze koła żydowskie do
energicznej kontrakcji .

„Judische Tagblat“ donosi, że pre-
zydent światowej organizacji „Agu-
das Izrael', Jakób Rozenchajn, był

u ambasadora Raczyńskiego w Lon-
dynie j po jego zapewnieniach, że rząd

polski podejmie środki celem zapew-
nieniaspokojuibezpieczeństwa Żydom,

wyraził zadowolenie z powodu przy-
jaznych stosunków pomiędzy rządem

a Agudą.
Żydzi nie ograniczają się jednak do

„interwencyj dyplomatycznych” przed-

stawicieli swoich światowych organi-

zacyj. Podejmują oni również akcję w
kraju, celem ściślejszego zespolenia ze

sob, kół, zamierzających prowadzić
walkę z antysemityzmem, „Hajnt“ do-

nosi, że ostatnio

„we Lwowie powstał zjednoczony
front z Żydów, Polaków i Ukraińców,
eelem walczenia wspólnemi siłami prze-
eiwko rozjuszonej bestji antysemickiej.
Inicjatorami tego frontu byłi poważni

- działącze z P.P.S.*.

"W ten sposób kontrakcja żydowska

mie zacieśnia się, jak dotychczas. do

terenu urzędowego „ale usiłuje sięgnąć
głębiej do społeczeństwa i skupić do-

koła siebie wszystkie elementy wrogie
sprawie odżydzenia Polski.

Jeśli zamiarem Żydów jest wyod-
rębnienie elementów prożydowskich i
skupienie ich w ramach organizacji o

wyraźnem obliczu, nie będziemy im w
tem przeszkadzać, Ze stanowiska ce-

łów walki o odżydzenie kraju, takie
wyosobnienie przeciwników tej walki
i ukazanie ich w pełnem świetle spo-
łeczeństwu, jest pożyteczne. Niech

szerokie koła społeczne widzą i wie-
dzą dokładnie, jaki jest rozkład sił w

tem wielkiem zmaganiu się narodu z
niebezpieczeństwem zażydzenia,

Stanowisko zwolenników odżydze-
nia Polski jest jasne. Nie mają oni nic

do ukrycia, Uważają oni, że dalsza
polsko - żydowska symbioza jest nie

do utrzymania. Kwestja żydowska z
każdym dniem przybiera bowiem na
sile, jako potężne zjawisko, charakte-

ryzujące naszą sytuację wewnętrzną:
polityczną, kulturalną i gospodarczą.

Wystarczy rzucić okiem chociażby na

stan liczebny Żydów w zawodach
t. zw. wolnych i na wyższych kondy-
śnacjach naszego życia gospodarcze-

śo, aby zdać sobie sprawę, do czego

to zmierza i jak z dnia na dzień po-

wstaje i krzepnie warstwa kierowni-

cza w Polsce, obca jej krwiąiduchem.

To wszystko, podobnie jak straszny

ciężar, jakim szerokie koła żydowskie
kładą się na barki mas ludności pol-

skiej, jest oczywiste dla każdego, kto

miema na oczach okularów żydow-
skich, W tym stanie rzeczy: kryje się

źródło potężnego parcia do. rozwią-

zania kwestji żydowskiej, wzrastające-

$o w miarę wzrostu liczebnego naszej

ludności i szerzącego się bezrobocia.
Ale co w tym stanie rzeczy powie

społeczeństwu „zjednoczony front Ży-
dów, Polaków i Ukraińców”, etworzo-

ny z „inicjatywy poważnych działaczy

P.P.S.' i mający zwalczać antysemi-
tyzm?

Czy zdaje on sobie sprawę, że usi-

łuje sypać groblę. wpoprzek jednemu

z najsilniejszych, najżywszych i naj-

bardziej uzasadnionych względami mo-
ralnemi, materjalnemi i społecznemi,

prądów w narodzie? .I czy zdaje s0-

bie sprawę, do czego może być przez

Żydów użyty? КЕ
Żydowski „Nasz Przegląd”. uchyla

potrosze zasłonę, kryjącą . dalsze za-
mierzenia w walce Żydów o ich stan

posiadania w Polsce.. Pisząc mianowi-

cie o naszych wywodach, w których

stwierdziliśmy, że dzięki pracy Obozu

Narodowego, Polska już w znacznym

stopniu została obudzona, mówi:

„Niech się Endecja bardzo nie chełpi

swoją pracą”. Nic łatwiejszego, jak

podburzać i szkalować. Ale rozpętanie

wojny domowej nikomu na zdrowie nie

wychodzi, nawet samym  podżegaczom.|

 
| 
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P.LAVAL ZOSTAJE
Na 570 głosujących padło w czwar-

tek w Izbie francuskiej 345 głosów
za rządem p. Lavala. Stało się to
dzięki temu, że stronnictwo radykalne
(Wielki Wschód), głosowało solidar-
nie za rządem, w którym ma — jak
wiadomo — kilku wybitnych przed-
stawicieli.
Byłoby rzeczą daremną próbowanie

ustalenia dokładnie, co skłoniło stron-
nictwo radykalne do zajęcia takiego
stanowiska. Tajniki kuchni parlamen-
tarnej w Paryżu są nie do przeniknię- ;
cia. Sądzimy, że ogólnie można po-
wiedzieć, iż loże nie uważają jeszcze
chwili obecnej za stosowną do wzię-
cia całkowitej, jawnej odpowiedział- |
ności za rządy. Nie było też bezczyn-
ne widmo Stawiskiego, zaważyła na
szali zręczność p. Lavala... Musiało
dojść do jakiegoś kompromisu między
p. Lavalem a radykałami — za pewne
ustępstwa w sprawie t. zw. lig faszy-
stowskich uzyskał p. Laval pewną
swobodę ruchów na terenie międzyna-
rodowym... `

Zbadanie tych wszystkich tajników
dałoby dokładniejsze pojęcie o życiu
politycznem Francji wmółczesnej. Są
to jednak raczej zagadnienia z dziedzi-  

ny życia wewnętrznego tego kraju.
Świat zewnętrzny interesuje przede-
wszystkiem to, że p. Laval zostaje i
że będzie nadal czynny na terenie
międzynarodowymi

Nie wahamy się uznać tega faktu
za bardzo ważny dla dalszego biegu
wydarzeń. Nie wahamy się też dać
wyraz szczeremu zadowoleniu, uwa-
żamy bowiem akcję p. Lavala w chwi-
li obecnej za pożądaną i dla sprawy
zachowania pokoju w Europie i dla
całego biegu polityki międzynarodo-
wej. Trzeba sobie zdawać sprawę z
trudności, wśród jakich się obraca
premjer francuski — lawirujący z je-
dnej strony między Anglją a Włocha-
mi, z drugiej zaś między żądaniami
„kraju realnego", to znaczy narodu
francuskiego, a wyraźnemi dążeniami
„kraju legalnego", to znaczy parla-
mentu i organizacyj politycznych le-
wicowych. Wolelibyśmy politykę ja-
śniejszą i bardziej zdecydowaną, lecz
doprawdy znając warunki, w których
musi pracować p. Laval, nie można
więcej od niego wymagać. Jedno jest
jasne — nie chce on za żadną cenę
dopuścić do tego, by wślad za sankcja-
mi gospodarczemi poszła blokada  

Włoch, a za nią z fatalną konieczno-

ścią wojna... Ma dla tego stanowiska

poparcie olbrzymiej większości naro-
du francuskiego; ma z powodu swej
polityki uznanie wszystkich tych lu-
dzi w Europie, którzy się nie mogą
pogodzić z myślą, że można w imię
wiecznego pokoju wywołać najniepo-
trzebniej w świecie wojnę w Europie.
Nie są i nie mogą natomiast "vė Z
niego zadowoleni podpalacze genew-
scy.

Jeśli zaś spojrzeć na wynik czwart-
kowego posiedzenia Izby francuskiej
z punktu widzenia aktualności poli-
tycznej, to znaczy uwzględniając ist-

nienie zatargu włosko - angielskiego,
to wypada stwierdzić, że pozostanie
u steru rządów p. Lavala wywoła ży-
we zadowolenie w Rzymie i ostre
niezadowolenie w Londynie.

Trudno przewidzieć, czy życie gabi-
netu p. Lavala będzie długotrwałe,

czy nie potknie się on o jakaś prze- ;
szkodę w czasie najbliższym, Położe-
nie jest jednak tego rodzaju, że każ-
dy tydzień jego rządów może mieć
decydujący wpływ na sprawę utrzy- |
mania pokoju w Europie.

S.K.

 

KTO WINIEN?
Około trzech tygodni mija od chwili, | niż w Warszawie. A jednak uczelni

gdy zamknięte zostały warszawskie | tam nie zamykano. Wykłady odbywa-
wyższe uczelnie. Najwyższy już jest | ją się tam normalnie, a wśród mło-
czas, by ustalić za to odpowiedzial-
ność, By ustalić, kto jest temu winien,
że przez okres tak długi kilkanaście
ao młodzieży akademickiej po-

zbawione jest nauki, pracownie nau-
kowe, laboratorja, kreślarnie, sem'na-
ria i bibljoteki są nieczynne, a War-
szawa, stolica wielkiego państwa, po-
zbawiona — niczem w czasie waka-
cyj, albo w okresie groźnych wyda-
rzeń politycznych, paraliżujących ży-
cie zbiorowe, — funkcjonujących о-
środków wyższych studjów.

Są ludzie, którzy na pytanie to da-
ją odpowiedź bardzo prostą: winna
jest młodzież, — polska młodzież.
Słowa te już nie brzmią, ale wręcz
huczą z łamów prasy żydowskiej i
Żydów popierającej. Powtarza je war-
szawski „bajrat', smutne ciało, które
zajmuje dzisiaj miejsce dawnej rady
miejskiej. Głosi je stugębne echo
pracowitej propagandy. —-

Ale wystarczy się choć chwilę nad
tem zastanowić — by zdać sobie
sprawę, iż zarzut, stawiany młodzie-
ży, jest niesłuszny.

We Lwowie, w Krakowie, w Pozna-
niu, też miała miejsce fala zajść wśród
młodzieży akademickiej, miejscami
nawet zajść o wiele poważniejszych,

 

Włochy potrzebują złota —
sankcjami. Rząd włoski

 

Nacjonalizm rosyjski przed wojną także

skutecznie „pracował”, a czem to się

skończyło — wiadomo”.

T groźba „wojny domowej" niko-

go nie zastraszy. Żadnej wojny domo-

wej o interesy Żydów nie będzie. Bę-

dzie poprostu radykalne rozwiązanie

kwestji żydowskiej w ramach państwa

narodowego. Porównywanie zaś Pol-

ski do Rosji jest nie na miejscu. Za- |

chodzi tu bowiem ta wielka różnica,

że naród polski zdaje już sobie spra-

 

„móc prowadzić wojnę i skutecznie bronić się przed
odezwę, zwracając się do całego narodu z prośbą © po-

moc. Naród nie zawiódł. Setki tysięcy Włochów oddaje swe kosztowności, stare monety,
» „ pierścionki i obrączki.

dzieży już dawno zapanował spokój.

Zresztą, również i w Warszawie
spokój oddawna panuje. Ostatecznie,
przecież gmachy uczelni nie są jedy-
nym terenem, gdzie się zbiera mło-
dzież akademicka, Gdyby podniecenie
wśród młodzieży trwało po dziś dzień,
zapewne uzewnętrzniłoby się w po-
staci jakichś wystąpień, wieców i
t. p. „poza obrębem zamkniętych u-
czelni. Tymczasem o niczem podo-
bneni nie słychać,

Wypadki, jakie miały miejsce, mia-
ły przyczyny zupełnie określone i
związane z chwilą bieżącą. Trudno
nam jest o tych przyczynach pisać
szczegółowo, — w każdym jednak ra-
zie możemy powtórzyć to, cośmy już ;
pisali. Przyczyną zajść była po pierw-
sze śmierć ś. p. Rosy, który był
wprawdzie człowiekiem, zajmującym
skromne stanowisko społeczne („był
tylko pomocnikiem stróża” — pisał ;
„Czas”, oburzony udziałem młodzie-
ży akademickiej w jegopogrzebie),
lecz który zginął na posterunku, jako
ofiara skromnych swoich obowiąz-
ków. Powtóre — ukazanie się na

wyższych uczelniach ulotki, kolporto- ,
wanej przez studentów, niewatpliwie
nie będących Polakami, a podpisanej

 
wę z tego, czem są na jego ciele Ży- |

dzi, naród zaś rosyjski w swojej masie |
był pod tym względem zupełnie cie- į

mny. Rachuby Żydów na to, że masy ;
polskie dadzą się użyć do zniszczenia

własnego państwa i społeczeństwa, są

najzupełniej płonne. Wskazują one je-
dnak na żydowskie zamiary i niech

posłużą „frontowi zjednoczonemu” za

przestrogę, do czego może być przez
Żydów użyty.

przez komunizującą, nielegalną orga-
nizację „Życie”, szkalującej pamięć
zabitych akademików, ś. p. Wacław-
skiego i Grotkowskiego, których
wspomnienie otaczane jest czcią przez
całą polską młodzież akademicką, Po-
trzecie — dwa fakty wyżej wymie-
nione zbiegły się w czasie z uroczy-
stościami żałobnemi, poświęconemi

ś. p. Wacławskicmu i innym narodow-
com.

Fala zajść, wywołanych powyższe-
mi przyczynami, bynajmniej nie za-
wierała w sobie prawdopodobieństwa
przeciągnięcia się w nieskończoność.
Tymczasem — zawieszenie uczelni
przeciągnięto w nieskończoność. Z
czyjej winy?

Jest rzeczą widoczną, że z faktu
zajść, mocno przez prasę żydowską i
sanacyjną wyjaskrawionych, skorzy-
stano, aby przedsięwziąć na szeroką
skalę zakreśloną akcję, której osta-
teczne cele rysują się jeszcze nie dość
jasno, zwróconą ptzeciw polskiej mło-
dzieży akademickiej. Rozmiary kam-
panji prasowej, bezprzykładne (że nie
użyjemyjeszcze ostrzejszych określeń)
wystąpienie tymczasowej rady miej-
skiej, niezrozumiałe, niczem nie u-
sprawiedliwione utrzymywanie przez
warszawskie rektoraty stanu zamknię-
cia warszawskich uczelni — wszystko
to są oznaki, że nie mamy dziś do
czynienia ze zwykłą reakcją na za-
szłe wypadki, ale z korzystaniem z
zaszłych wypadków dla jakichś po-
ciąśnięć o szerzej rysującym się pla-
nie.

Obecnie mamy do czynienia z jesz-
cze jedną taką oznaką. Jest nią bez-
przykładna ostrość i bezwzględność
represyj, zastosowanych przez wła-
dze akademickie wobec młodzieży.

Tak np. studenta uniwersytetu war-
szawskiego, którego jedyną winą by-
ło, że po nabożeństwie za duszę Ś. p.

Wacławskiego wygłosił na sponta-

nicznie powstałym wiecu na dziedziń-
cu uniwersyteckim spokojne, poświę-
come pamięci zn.arłego przemówienie,
— ukarano w ub. piątek wvua
na rok jeden z uniwersytetu, co dla

tego niezamożnego chłopca pociąga
za eobą również i utratę stypendjum.
Podobnej surowości nigdy jeszcze na
żadnym z uniwersytetów polskich nie
widziano! Surowość ta, nie wahamy
się tego powiedzieć, dyktowana jest
względami nie pedagogicznemi, lecz

politycznemi, A niema rzeczy szko-

dliwszej, nad kierowanie się władz a-
kademickich jednostronnie polityczne-
mi motywami. :

Czas już to jasno i wyraźnie
stwierdzić:  przewłekanie otwarcia
wyższych uczelni nie jest winą mło-
dzieży, ale jest winą władz akade-
mickich, Opinja publiczna zawsze od-
nosiła się do władz swych uniwersy-
tetów z szacunkiem i z sympatją.
Niech się te władze nie dziwią, śdy
same doprowadzą do tego, że się ta
opinja od nich odwróci. Konsekwencje
tego odwrócenia nie spadną na mło-
dzież, ale na tych, którzy zapomnieli,
że rolą ich jest krzewić naukę, a nie
służyć polityce.

оееннн
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PRZEGLĄD PRASY
„WYCZUWANIE*

P. JĘDRZEJEWICZA |

Radjoabonenci musieli wysłuchać

wywiadu p. Wrzosa z b. premjerem

Januszem I ieskos, o jego rzą-

dach, tak fatalnie zapisanych w pa-

mięci wszystkich obywateli. P, Ją
drzejewicz próbuje bronić się, opo-

wiadając, že on nic nie wymyślał, a

tylko „wyczuwal“ wolę marszalka

Piłsudskiego. Pisze z tego powodu z

lekką ironją p. Koskowski w „Kurį.

Warsz.":

„W/ każdym razie nie trzeba się dać
rozbrbić moralnie tak nie-osobistą posta”
wą b. premjera, lecz należy zaznaczyć, że
zbytek skromności może być wielką
wadą u ludzi, powołanych do kierowania
rozległemi sprawami publicznemi, A więc
u steru rządów w Polsce mośli się znaj-
dować ludzie, nie RORONNACY żadnych 0
sobistych przekonań i poglądów, a za te
niezwykle uzdolnieni do zupełnego, beze
spornego, bezapelacyjnego podporządko-
wywania się wskazówkom indywidual-
ności, znacznie od siebie znakomitszych.

Jakież to mogły być rządy, prowadzo-
ne przez ślepych wykonawców, którzy w
dodatku, nie mogąc otrz: ć dostatecz=
nej ilości wskazówek na każdy dzień po-
wszedni. musieli się uciekać do przeczu*
wania zalecanych im ewentualnie dróg
postępowania?"

I co będzie teraz, gdy już nie można
„przeczuwač“?
Tyle się mówiło o szkole samodziel-

ności, jaką miało być ubiegłe 9-lecie
dla dygnitarzy sanacyjnych, a tu do-
wiadujemy się teraz, kiedy na jedne-
go z nich walą się gromy za szkodliwą
i kosztowną reformę szkolną i za je-
go walkę z uniwersytetami, że — on
nic nie winien, bo „w całej swej pra-
cy musiał się rządzić głębokiem wy-
czuciem linji Marszałka”,

Nie bardzo jednak wierzy w owo
„wyczuwanie“ p. Mackiewicz, jeśli w
sanacyjnem „Słowie'* pisze:

„Nie oharczam coprawda p. Jedrzeje=
wicza osobistą odpowiedzialnością za ©-
we usunięcie Sienkiewicza ze szkół, za
ten ieden z naibardziei prostackich wan-
dalizmów, jakie widzialem i o jakich sly
szalem „ale p. Jędrzejewicz nie odciął
się od tego faktu, nie potępił go. Więc
p. Jedrzejewicz kopjował, powiedzmy
parodjował „tradycję cudzą, a jednocze=
śnie bojkotował własną.
Ponierał Lesion Młodych. Są jeszcze

w bibljotekach komplety „Państwa Pra-
cy” — wiemy, jak tam grzmialo od „do-
łów i niżów*, P. Jędrzejewicz to ponie=
ra j subsydjuie, posaduje i wysyła zagra
nicę, senjoruje. rozszerza tę epidemję na
wszystkie wyższe uczelnie”.

Był to niewątpliwie  najszkodliw=
szy z ministrów w Polsce.

SUBWENCJE
I PRACA SPOŁECZNA

„Il.”Kur. Codzienny” porusza chro*
niczną u nas chorobę subwencjonowa=

nia społecznictwa:

„Owo subsydjowanie przez władze pań
stwowe daje wcale piękne rezultaty na
innem polu. yślę tu o zjawisku, które
możnaby nazwać wyścigiem do miski,
Państwo w zasadzie popiera organizacje,
których polityka odpowiada jego dąże-
niom. Organizacje te posiadające i ta.
zazwyczaj pewne przywileje, zyskują 0-
gromnie na atrakcyjności, ludzie pchają
się do nich „drzwiami 1 oknami* — ale
jacy to często ludzie?
Wyłania się pytanie, czy subwencjono-

wanie pewnych organizacyj przez pań-
stwo nie stwarza przynęty dla wszelkie-
go tałałajstwa, żadnego wygodnego i ła-
twego chleba? Nie ulega chyba wątpli-
wości, że właśnie organizacje pracują
ce w tych warunkach, zmuszone do wal-
ki o byt „stają się kuźniami charakterów.
Z drugiej jednak strony jest rzeczą oczy«
wistą, iż istnieją kompleksy spraw zbyt
ważnych dla państwa. aby mogło je ono
pozostawić samym sobie. Np. sprawy 0-
światy, W. F. i P. W.i t. p. 4

Jednakże i tu opieka państwa powinna
sprowadzać się doułatwiania życia zbior
rowego organizacji, a nie życia prywat
nego jej członków, a pozalem hasło
„szanować grosz podatkowy” winno być
zasadą polityki subwencyjnej państwa w
odniesieniu do organizacyj społecznych”.

Jest to, niestety, głos wołający na
puszczy. Plaga subwencjonowanego
społecznictwa tak się u nas zakorze-
niła, że artykułami w dziennikach jej
się nie usunie.

PRZED KONGRESEM LUDOWCÓW,

Ostatni „Piast” wypełniony jest
sprawozdaniami z akcji partyjnej za
amnestją dla b. więźniów  brzeskich.
W artykule, poświęconym zwołane-
mu na 8 grudnia konyresowi Stron+
nictwa, czytamy: ;

„Nadszedł czas. by lue polski radoku-
mentował, że nie myśli bę narzędziem
i pognojowiskiem uprzywilejowanej gru-

ludzi, lecz że zdecydowany iest prze-
lić ich synekury | zdobyć się nawet

na najwyższę ofiary, by wywalczyć sobie
stanowisko, które mu się należy jako ży
wicielowi narodu i najliczniejszemu o+
brońcy ojczyzny...

m z robotnikami stworzy chłop
idzi tąd siłę w Polsce”,
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Tragedja Zeromskiego
: Wśród głosów, które wywołała
dziesiąta rocznica śmierci Stefana Že-
romskiego, zwraca szcześólną uwagę
artykuł Zygmunta Wasilewskiego w
ostatnim (49) numerze „Myśli Narodo-
wej”. Wasilewski, który najgłębiej
spojrzał na Żeromskiego (por. jego
książkę „Wspomnienia o Kasprowi-
czń i Żeromskim”), zastanawia się
nad tem jak w życiu duchowem powią-
zane są z sobą wszystkie dziedziny
twórczości. Rocznica śmierci Żerom-
skieśo budzi w nim takie refleksje:

iele się teraz pisze o Żeromskim
— i słusznie, był to bowiem nietylko
talent, ale i duch szlachetny. Ileż wię-
cej z siebie dałby, śdvby 50 ów kon-
flikt między prądem narodowym i so-
cialistycznym nie roztargał.
Na Żeromskim można studjować

przemiany, które się dokonywały
wśród polskiej inteligencji na przeło-
mie dwóch stuleci wskutek starcia
prądu narodowego z socjalistycznym
kosmopolityzmem. Z natury romantyk
i patriota, ulegając wpływom ordani-
zacji międzynarodowej, propagującej
ekspansywny humanitaryzm, usiło-
wał pogodzić uczuciowo swój regjo-
nalizm i tradycjonalizm patrjotyczny
z liberalnym social - demokratyzmem
Jako myśliciel był dość bezbronny
wobec eprzeczności, przezwyciężał ie
uczuciowością; był w nim z jednej
strony optymizm, neien marzeń o
zbawieniu, jakie ludzkości i narodowi
zóotuje kultura demokratyczna, a z
drudiej liryzm pełen beznadziejnedo
pesymizmu co do wartości społeczeń-
stwa. Był iako poeta ofiarą sprzecz-
nych prądów, zbierał w siebie wirv
1 fermenty epoki i w ciernieniu dawał
im wyraz artystyczny. Dlatego uko-
chało go pokolenie współczesne, da
jac mu w rękę sztandar swoich ttnie-
sień i wątpień.

miarę przenoszenia swych mi-
łości na doktrynę uniwersalną tracił z
oka człowieka z jeśo potrzebami we-
wnętrzneśo rozwoju, medytował nad
uszczęśliwianiem ludzi w drodze me
chanicznei. od zewnatrz nrzez instv-
4ucje, oddane sprawom kultury. I to
jest rys bardzo charakierystvczny po-
stawy nabytej z socjalizmu. W tem le-
ży znamię tej szkoły, która tak zacią-
żyła obecnie na naszem życiu polity-
cznem: brak wiary' w jednostkę, w
pracę wewnętrzną ducha, a natomiast
wiara w moc twórczą organizacji (in-
stytucyj). Stąd pochodzi u Żeromskie-
go skłonność do symbolizowania

 

 

spraw kultury duchowej w postaci
urządzeń społecznych.
Przypomnijmy sobie „Słowo o ban-

dosie z jego kooperatywami, doma-
mi ludowemi, szkołami, marzenia o
zbawieniu ludzi za pomocą domów
szklanych | („Przedwiošnie“), szkėl
(„Róża”, „Przepiėreczka“). 'Są to
wszystko artykuly wiary socjalistycž-
nej w moc środków mechanicznych.
któremi można dźwigać wśórę pa-
sywne społeczeństwo. Zestawmy te
hasła, których Żeromski nie umiał wy-
pełnić treścią, z tem, co robili ludzie
z jeśo obozu, znalazłszy się u steru
(Akademia literatury według inicjaty-
wy, Żeromskiego). projekty izb kultu-
ryi t. p., a zrozumiemy, w jaki sposób
socjalizm dochodzi do wiary w wy-
łącznośćtwórcząpaństwa, jako insty-
tucji generalnej, wszystko organizują-
cej i narzucającej, pochłaniającej na-
ród i jednostkę, ap —

Żeromski dźwigał tę publicystykę  

na wyżyny twórczości literackiej siłą
swego entuzjazmu romantycznego
niemniej przyczynił się w znacznej
mierze do wyłomu, przez który wdar-
ła się do powieści propaganda społe-
cznikowska, wymierzona _ wprost
przeciwko głównej misji literatury —
szukania tego, co jest wieczne i twór-
cze w człowieku, w jego wnętrzu, nie
zaś poza nim.

„ Wysokie stanowisko swoje w dzie-
jach literatury Żeromski zawdzięcza
nie tej propagandzie zewnętrznego i
nieszczerego humanitaryzmu, na któ-
rym się nie poznał, jecz temu, co dały
ieśo artyzmowi instynkty narodowe.
miłość ziemi oraz jej tradycyj, wiara
w sztukę i kult słowa, jako wyrazu
ducha narodowego.
Oto dogłębne spojrzenie Wasilew-

skiego - myśliciela i organizatora kul-
m na Żeromskiego twórcę i publi-
cystę.  

 

Nr.

Plon pracy Insty'ulu Balt.ckiego
W dniu 27 b.m. odbyło się w loka-

lu Instytutu Bałtyckiego przy ul, Że-
ślarskiej w Toruniu, posiedzenie za-
rządu instytutu, w którem z ramienia
kuratorjum wzięli udział wojewoda

morski Stefan Kirtiklis, J. E. dr.
tanisław Okoniewski, biskup  cheł-

miński, z ramienia Min, Spraw Za-
granicznych radca Tadeusz Ferkow-
ski, oraz członkowie zarządu: Win-
centy Łącki, pomorski starosta krajo-
wy. ks. prałat Alfons Mańkowski,
prezes Tow. Naukowego w Toruniu,
dr. Stanisław Pawłowski, prof, Uniw.
Pozn., dr. Michał Pollak, kurator O-
kręgu Szkolnego Poznań oraz dr. Ka-
zimierz Esden-Tempski,

Zebraniu przewodniczył starosta
kra'owy Wincenty Łącki, który we
wstępnem przemówieniu podkreślił,
iż 'obecne zebranie zarządu odbywa
się pod niezbyt wesołemi auspicjami
materjalnemi dla instytutu, na któ-
rym odbija się w sposób dotkliwy

ZE ŠWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Niezwykła antologja. — Troje wybit-
nych pisarzy; p. Wanda Milasze »ska,
znana i wysoce ceniona powieściopisar-
ka, p. Jan Rembieliński, głęboki pubiicy-
sta i krytyk, oraz p. Stanisław Miłaszew-
ski znakomity poeta i dramatur$, przed-
sięwzięli pracę ogromnie pożyteczną ale
zarazem niezwykle trudną, zestawienia
pełnej antolog'i polskiej poezji relig."nej.
Zadanie swo'e pojęli bardzo poważnie i
przepowadzili je z pietyzmem i skrupu-
latnością w naszych zwłaszcza czasach
wprost nienapotykaną, Niedziw przeto.
że gdy rezultat swych paroletnich zab.e -
gów przedłożyli J. E. ks. arcybiskupowi
Teodorowiczowi, ten złotoustny mówca i
subtelny znawca poezji zgłosił chęć ckre-
ślenia do dzieła, zatytułowanego „Chór
wieków” przedmowy w formie listu do
całe' trójcy jego redaktorów.
„Chór wieków” ukaże się niebevem

nakładem księgarni Św. Wojciecha.

Nauczanie matematyki filmami, — Z
inicjatywy sfer pedagogicznych wykona-
no w Polsce pierwsze firmy, ilustrujące
poglądowo wykłady wybitnych naaczy-
cieli matematyki. Filmy te oglądać moż-
na w księgarni Zw. Nauczycielstwa Pol.
w Warszawie, Śto-Krzyska 18.

 

„Akademja“ na cenzurowanem
70 Polskiej Akademji Literatury wkrót-
«©e można będzie wydać już spory tom
głosów. Nie braknie w nim świetnych u-
wag, które ostatnio z racji „wawrzynów”
czytaliśmy w „Myśli Narodowej”. Nie
powinno się też pominąć głosu p. Mac-
kiewicza, który tak pisze w „Slowie“
(nr. 32%):

„Akademja nasza ośmiesza się szka-
wadnie swojemi występami w Paryżu, о-
śmeisza się nazywaniem foteli imionami
Kopernika i Wincentego Kadłubka, o-
śmiesza się nazywaniem foteli imorami
waniem nowego hymnu narodowego, na-

dawaniem wawrzynów na podstawie pro-

pozycyj referentów bezpieczeństwa. Aka-
demja służy nie wywyższeniu, lecz kom-
promitacji osób, powołanych do jej gro-

na...”
Dostało się też i to całkiem słusznie,

g. Januszowi Jędrzejewiczowi: ,
„— Ale — powiedziałby każdy czło-

wiek w łacińskiej, logicznej wychowany  

kulturze — skoro ten wasz Jędrzejewicz

tak kocha instytucje wielkiej tradycji,

jaką jest instytucja Akademji Francu-

skiej, to jakże musi kochać tradycje

własnego narodu.

Otóż właśnie. Nie obarczam coprawda

p. Jędrzejewicza osobistąodpowiedzial-

nošcią za owe usunięcie Sienkiewicza ze

szkół, za ten jeden z najbardziej prostac-

kich wandalizmów, jakie widziałem i o

jakich słyszałem, ale p. Jędrzejewicz nie

odciął się od tego faktu, nie potępił go.

Za jego panowania czytano w szkołach

z Sienkiewicza „Bartek Zwycięzca” i

„Janko Muzykant* — dwie perły wiel-

kiego pisarza, ale jak na złość nie mają-

ce nic wspólnego z tym wspaniałym tra-

dycjonalizmem, który był głównym skar-

bem sieńkiewiczowskiej poezji. Więc p.

Jędrzejewicz kopjował, powiedzmy pa-

rodjował tradycję cudzą i jednocześnie

bojkotował własną”,

Czyż nie dziwactwa?

'

 

KRONIKA KULTURALNA

Zbliżenie kulturalne polsko - węgier-
skie, — Dnia 19 b. m. dokonano między
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i
poselstwem węgierskiem w Warszawie
wymiany not, których przedmiotem było
przyjęcie do wiadomości resume rozmów
między ministrami Oświaty Polski i Wę-
gier, odbytych w dn. 6 listopoda b. r. z o-
kazji pobytu ministra Ilomana w Warsza-
wie. Resume to stanowić ma program
prac komisji mieszanej polsko - węgier-
skie”, przewidzianych w artykule 2 kon-
wenci z dn. 21.10 1934 r. o współ>'acy
intelektualnej. Program ten przewiduje
szczegóły wykonawcze, dotyczące wza -
jemnych badań naukowych i historycz -
nych, wymiany uczonych i młodzieży, tłu
maczeń dzieł naukowych, literackich i
podręczników szkolnych oraz zbliżeaia w
dziedzinie artystycznej.
Z polskiego Uniwersytetu Ludowego

Śląska Opolskiego. — Polski Uniwersyte*
Ludowy, powołany do życia przed dwo-
ma laty celem niesienia oświaty ludowi
polskiemu Śląska Opolskiego, również w
bieżącym roku kontynuu'e pracę kultu:
ralno-oświatową. Plon P.U.L. przewidu-
je do 15 grudnia br. przeszło 50 wykła-
dów w różnych ośrodkach życia polskie-
go. Do połowy listopada br. wygloszono
17 wykładów oświatowych w następują
cych miejscowościach: w Raciborzu, Za-
borzu, Groszowicach, Głogówku, Dobro-
dzieniu, Mikulczycach,  Markowicach,
Wielkim Dobrzyniu, Budziskach, Koźlu,
Czyżkach, Gliwicach, Strzelcach, Biada-
czu i Oleśnie.
Akademja ku czci Saint Saensz w War-

szawie, — W dniu 3 grudnia b. r. o żodz.
18-ej odbędzie się w sali Tow. Naukowe-
go Warszawskiego uroczystość otwarcia
roku akademickiego w Instytucie Fran-
cuskim, połączoną z akademją ku czci
wielkiego kompozytora francuskiego Ka-
mila Saint-Saensa w 100-ą rocznicę jego
urodzin, Uroczystości przewodniczyć bę-
dzie ambasador Francji Leon Noel. Pro-
gram akademii przewiduje zagajenie p.
Henri Mazeaud, profesora Uniwersytetu

 

 

Śliwewica
Wayszawskiej"  

 

w Lille oraz Uniwersytetu J, P. w War*
szawie, dyrektora Instytutu Francuskie-
$o; wręczenie dyplomów i przemówienie
ambasadora Francji; odczyt profesora
Pierre Francaste| oSaint-Sansie i część
koncertową, w wykonaniu śpiewaczki, p.
Ninon Vallin,

KRONIKA NAUKOWA

Źródło rozbioru Polski, — W tych dniach
'ukaže się książka dr. Kazimierza Marjana

Morawskiego p. t. „Źródło rozbioru Polski"
nad którą uczony ten pracował przez osiem
lat, a która wzbudzi niewątpliwie niezwykłe

zainteresowanie. Według tezy autora spraw-

cą pierwszego rozbioru, tej pętli, która zdusić
miała w 30 lat później byt Rzeczypospolitej,

była masonerja. Nie jest to oskarżenie goła-

słowne, wzięte z powietrza, oparte na „u-

przedzeniu* do celów i ideałów wolnomu-
larskich. Jest to ugruntowane stwierdzenie
historyka. Lektura książki Morawskiego.

która wyjdzie wkrótce nakładem Księgarni

Św. Wojciecha, gruntuje w nas świadomość

złowrogiej potęgi masonerii. Nie była to siła

ani mała, ani przelotna, ani naiwnie wyzna-

jąca zasady wszechludzkiej spójni. Była to

siła, wroga nawskroś Rzymowi i tym pań-

stwom, które jak Polska stały na straży tra-

dycji rzymskiej. Polska, raz wplątana w sieć

intryś i zakusów masońskich, nie potrafiła
się z nich uwolnić i stary dąb jej wolności ru-

nął, aby dać miejsce trzem groźnym słupom

niewoli.

KONKURSY
Konkurs na stypendjum. — Min, Oświa-

ty ogłasza konkurs na 'edno stypendjum
im, Adama Sławińskiego dla ucz::ów
państwowego lub prywatnego gimnazjum
w Warszawie. Stypendjum będzie pizy-
znane kandydatom wyznania rz.-kat. po-
chodzącym z województw białostock.e$o,
kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego, no -
wogródzkiego, poleskiego, warszawskie-
go lub wołyńskiego z prawem pierwszeń-
stwa dla krewnych fundatora, noszących
nazwisko Sławiński lub strawiński, Poda-
nia do 15 stycznia 1936 r
stycznia 1936 r.

krajowa
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cięžka ogėlna sytuacja linansowa, Ce+
lem obrad ma więc byė zastanow.e+
nie się nad umożliwieniem instytuto-
wi dalszej, dotychczas tak owocnej,
działalności naukowo - wydawniczej.

Następnie dyr, Józef Borowik zło”
żył sprawozdanie ż działalności *nsty«
tutu za okres od lipca do listopąda
br. W okresie tym ukazały się z
wielkiego wydawnictwa zbiorowego
p. t. „Dzieje Prus Wschodnich* trzy
pom rozprawy, a mianowicie: H.

wmiańskiego „Prusy Pogańskie,
K. Tymienieckiego „Misja polska w
Prusiech* i sprawozdanie Krzyža-
kėw“, S. Zajączkowskiego „Podbój
Prus i ich kolonizacja przez Krzyża-
ków”. W druku zaś znajduje się L.
Koczego „Polityka bałtycka zakonu
krzyżackiego”. Prócz tego ze zbio-
rowego wydawnictwa „Polskie Pomo-
rze” ukazały się z tomu IV-tego po-
święconego stosunkom komunikacyj-
nym Pomorza dwie rozprawy: M.
Rybczyńskiego „Drogi wodne na Po-
morzu' i A. Wrzoska „Z geografji ko-
munikacyjnej Pomorza”, Z serji Bi-
bljoteczka Bałtycka wyszły z pod pra-
sy cztery nowe zeszyty, a w Dziale
Informacji Naukowej ukazało się 15
Komunikatów.

Prócz tego znajduje się w rękopi-
sach wiele rozpraw, których jednak
nie oddano do druku z powodu bra-
ku potrzebnych środków finansow" -h.
Oddzielne przedsięwzięcie Instytutu
stanowi angielskie czasopismo „Bal-
tic Countries" (Kraje Bałtyckie), wy-
dawane dla krajów bałtyckich i dla
świata anglo-saskiego. Pierwszy jego
numer ukazał się w sierpniu r. b. i
wywołał duże zainteresowanie na te-
renie krajów bałtyckich, Anglji i A-
meryki tak w sferach naukowych jak
też gospodarczych. W połowie grud-
nia ukaże się drugi numer tego cza-
sopisma.
Nad sprawozdaniem dyrektora Bo-

rowika rozwinęła się ożywiona dy-
skusia, w której określono zasadni-
cze kierunki działalności Instytutu na
najbliższą przyszłość,

 

Nowe książki
Ks. dr. J. Młynarczyk „Walka o dusze ludz

kie", _ Niepokalanów 1935, str. 138. Nakład

Centrali Milicji Niepokalanej. Rozważania

i myśli z przykładami dla ludu polskiego. W

chwili obecnej, kiedy wśród gwałtownego

tempa życia człowiek zmaterjalizowany czę”

sto zapomina o prawdach podstawowych.

lekceważy wartość swej duszynieśmiertelnej

i łaski nadprzyrodzonej, a materjalistyczny |

światopogląd zdobywa sobie masy ludu,

książka ta przypomni wszystkim cel ipięk-

no życia. Pozatem, jako praca uświadamia-

jąca, umocni wiernych w wierze przeciw

działającym dziś licznym sektom i bezbożni-

kom. Liczne przykłady i ilustracje (22) czy=

nią książkę tę interesującą. Cena 45 gr. pore

to 25 gr. A

Marjan Pilarski „Prawda o księžach“. —
1935, str. 64. Zasługi kapiana katolickiego
w ciągu stuleci i w chwili obecnej — jego

pożyteczna działalność, choć często nieu-

znawana, dla ludzkości. Pożyteczna książka

dla wszystkich, bo dziś spółka żydowsko=

masońsko-bezbożna krzyczy na wsze strony»

że Kościół szerzy zacofanie, obskurantyzm,

ciemnotę. Zgromadzone w tej broszurce

fakty najlepiej powiedzą, co sądzić o kłam=

liwych ogólnikach. Cena 20 gr. — porto 13

groszy.

 

ZEWSZĄD...
PROF. KELLY O POLSCE

W parę lat po powrocie z Polski, prof.

Aper pierwszą książkę o Polsce,

w formie powieści, p. t. „The Truiupeter

of Kraków”. W przeciągu kilku łat wydał
kolejno trzy inne: „The Blacksm th of

Wilno“, „The Golden Star ot Halicz" i

„Polish Christmas Stories“,

Powieść „Trębacz krakowski” zaraz w

pierwszym roku 1928, okazałasię najpo-

czytniejszą wśród amerykańskie; mło-

dzieży szkolnej, ze wszystkich ks.ążek

wydanych w Ameryce w tym roku i przy-

niosła autorowi złoty medal nagrody od

IAmerician Library Assocation. Powieść

ta doczekała sęą już 10-go wydania.

Że proł. Kelly w dalszym ciągu pracu-

łe nad propagandą sprawpolskich. św.ad-

czy jego ostatni list z St. Louis Mo.,

nadesłany do Fundacii Kościuszkowskiej.

XV liście tym czytamy:

„Mając urlop, postanowiłem objechać

kawał Ameryki w sprawie mych pubika.

gyj o Polsce i naturalnie w sprawach poł-

skich. Obecnie estem w St. Lonis, jutro
wyeżdżam do Stanu New Mexico.

Przedewszystkiem byłem w Richmond,

Va., na konwencji t. zw. National Story
League, gdzie przemawialem о Зусм w

Polsce. Stamtąd udałem się do Charle -
ston, W. Va., w sprawie wydania „Polish

Christmas Stories” i „Trumpeter ol Kra-

ków” w formie sztuki dramatyczne* dla
teatrów młodzieżowych. Następnie by-

łem w Columbius Chio, gdzie wyglos.lem
odczyt o polskich powiešciopisa-rach.
Potem byłem w Cleveland na wystawie

książki i przemąwiałem w Emerson H:gh

School o mych wrażeniach z po>ytu w

Polsce. Następnie przemawiałem w De-

troit, w Central H'zh School oraz w au-
dytorjum dužego sklepu departamento.

wego Gdy widziałem tam pzed sobą du-

żo polskich twarzy. przemówiłem p> pol-

sku. Przemawiałem również w Ind.ana-
is.

gz panu wiadomo, Fred Burle:gh, b.

stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej.
jest dyrektorem Teatru Miejskiego w In. dianapolis i wystawi tam w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia moją zdramatyzowa-
ną powieść „Polish Christmas Stories“.
Pracu'ę obecnie nad piątą książką o Pol-

skiem Pomorzu. Wszystkie poprzednie

moje książki cieszą siępoczytnością. Wy-

szłojuż 10 wydanie „Trębacza”, 3-cie

„Złotej Gwiazdy”, „Kowala” i 2-gie

„Powieści Świątecznych”. „Złota Gw.az-
da” zączyna naprawdę iść dobrze i może

z czasem došcignie, albo nawet przešcig-
nie „Trębacza“.

WOJNA POWIETRZNA W R. 1938

Na rynku księgarskim w Niemczech

poiswiła się ksiażka, która była wyda-

ną w r. 1932 p. t. „Wojna powietrzna w r.

1936 — Zniszczenie Paryża”. Obecn'e u-

kazała się ona w serji tanich. ponwiar-

nych wydawaictw, przyczem autor wpro-

wedził jedną zmianę, a mianowicie -mie-

nił datę o 2 iata, na rok 1938 Wedle wia-

domości i pizsy emigracy'nej niemie kiej.

autorem tei książk, ma być jeden 4 naj-

bliższych współpracowników Góringa a

mianowicie szef niemieckigo „Lut'ran.

sa” dr Knavs. Nic dziwnego, że ta rzeko-

ma powieść, 1abiera charakteru uczonej

rozprawy nającej nie tyle cechy praw-

dopodobieństwa, ile wszelkie dane że

wypadki będą się rozgrywać wedle rze-

komej „fantaz'i” autora. Tendencja książ.
ka jestzupełnie jasną.

NOWY HOLENDERSKI TYP
SAMOLOTU

Ministerstwo Obrony Narodowe: wy-
dało zarządzenie rozpoczęcia budowy
przez zakłady samolotowe Fokkera. nó-
wego typu samolotu. Ma on posiadać 2
motory, 2 karabiny maszynowe. 1 dz ałko

automatyczne i 4 ludzi załogi. Koszt ma

wynieść 110.000 guldenów. Pozatem sa-

molot ten będzie mógł zabrać 10 bomb, o

wadze po 25 kg.

LINJA KALIFORNJA — FILIPINY

„Times“ donosi, że samolot „China
Clipper"' odbył pierwszy przelot na nvwei
lin'i komunikacji pocztowej Kalifornia —

Hawajskie Wyspy — Filipiny, prze.aiując

tę przestrzeń w ciągu 21 godzin 5 sunut.

Samolot przewiózł 2 tony poczty. O I ania

6 grudnia rozpoczną się regularne prze-
loty co 14 dni. ‚ а

STALA
KOMUNIKACJA POWIETRZNA
SAN FRANCISCO — AUCKLAND

Amerykańskie Towarzystwo Lotricze
„Pan American Airways" zawarło z rzą- dem Nowej Zelandji układ, jak dcnosi  

„Times“, celem rozpoczęcia regu'arnej

obsługi linji San Francisco — Auck znd.
Przeloty mają się odbywać najmniei dwa

razy tam i spowrotem w miesiacu,
względnie najwyże* 3 razy w tygodn'n.U.

ruchomienie komunikacji musi nastąpić w

ciągu roku.

LONDYŃSKA DYWIZJA
PRZECIWLOTNICZA

Wedle informacyj angielskicgo minia
sterstwa wojny, z dniem 15 grudn.a zo”
stanie uformowana t. zw londyńska dy*
wiza. W skład jej weidzie 7 batai onėw
piechoty z 56 i 47 dywizji. Nowa *: ied-
nostka wojskowa będzie specjalnie przę-
szkolona w obronie przeciwiotniczej 4
przeciwgazowej.

PRZEGLĄD WOZÓW MOTOROWYCH
W BERLINIE

W myśl zarządzenia Prezyd'um Pelcji
z dnia 10 października wszystkie wozy
motorowe zostaną poddane przegląjowi,

celem stwierdzenia ich użyteczn» na

wypadek wojny oraz wydania przydzią*

tów mobilizacyjnych W przeglądzie tym

wezmą udział oficerowie służby uzupełe
nień.  
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Budžet m. Krakowa i dekrety
| Zapowiedź rządu, iż dekretów i pod
wyższanych pc latków użyje dla zrów-
noważenia budżetu państwa, ale rów-
nccześnie obniży dochody samorzą-
dów. wywołała na krakowskim ra-
tuszu popłoch.
PLnmnę onnzzczia Faisestu do-

Zery de „amy 2,3 milj. zł, strat Gia Ra-
sy miejskiej, W miarę, jak rząd ujaw-
nia swoje zamiary, Magistrat dokonuje
obliczeń bardziej szczęgółowydh. Dziś
już oblicza nasz samorząd miejski
swoje straty na dekretach na 5 milj.
zł. Przy budżecie administracji miasta
w wysokości 16 milj. zł. straty stano-
wią około 30 proc.

Pierwsze swoje obliczenia prez. Ka-
pfcki wręczył senatorowi Bobrow-
skiemu, a ten zakomunikował je w se-
neckiei Komisji: Rewelacje sen. Bo-
browskiego nie dały rezultatu, Wobec
teóo prez. Kaplicki zaprosił na spe-
cialną konierencję do Ratusza wszyst-
kich poslėw i senatorów z woje-
wėodztwa Krakowskiego. Do zebra-
nych wysłoszono szereś przemówień
i referatów, mających udowodnić, iż
rzad idzie po złej linji, iż rząd dopro-
wadzi wszystkie miasta do bankruc-
twa.

Konferencja nie doprowadziła do re
zultatn pozytywneśo, odpowiedziano.
iż posłowie i senatorowie nie mają
wpływu na rzad i na treść dekretów.
Gdy kiedyś dojdą do głosu, będzie już
zapóźno. A zresztą — obniżki za ko-
rzystanie z urządzeń miejskich nikt
f nic nie wstrzyma, Pojawił się nawet
zarzut, iż „pułkownik”* Kaplicki, któ-
ry przy rozwiazywaniu B. В. chciał
obwołać pułk. Sławka wodzem. teraz
przesadza w pesymiźm'e, aby wywo-
łać dla nowego rządu nieprzychylne,
opozycyjne nastroje wśród posłów i
senatorów. P. Kaplicki groził istotnie
poważ>nemi konsekwencjami tej poli-
tvki dekretowej: zamknięciem szpi-
tala epidemicznego, obcięciem świad-
czeń w dziedzinie opieki społecznej
zlikwidowaniem lekarzy szkolnych.
kursów zawodowych, zanieczyszcze-
niem miastai t. d.
Czy prez. Kaplicki ma rację? Obli-

cza straty na opłatach myta i targo-
wicy na 500.000 zł., obniżka na elek-
tryczności, gazie, tramwaju na półtora
miljona zł., na opłatach w rzeźni, na
obniżce podatku od lokali, podatku
dochodowego i t. p. na dwa miljony
zł, W tych obliczeniach jest trochę

Alarmy p. Kaplickiego

bierzę on pod uwaśę żadnych oszczę-
dności ani naRatuszuaniw przedsię-
biorstwach, a te przyjść muszą.
Społeczeństwo krakowskie, podzie-

la pogląd, iż Magistrat Krakowski
zdziera niemiłosiernie z mieszkańców
eu*= zbyt wygórowane. Gdy w War-
szawie bilet tramwajowy kosztuje 20
groszy, to w pięć razy uiniejszym Kra-
kowie płacimy za bilet 25 grosz,. Fi
cimy ponad 60 groszy za įednustkę
światła, Płacimy 5 proc. od czynszu
za wodę. Płacimy wygórowane opła-
ty za miejsce na cmentarzu, za korzy-
stanie z wszystkich urządzeń miej-

j CZĘSTOCHOWA

„Praca Polska", — W niedzielę, dnia
24 listopada br., odbyło się w siedzibie
własnej przy Alei Wolności 18 zebranie
członków Zw. Zaw. „Praca Polska" z
częstochowskich fabryk „Warta”, Union
Textile i „Stradom”. — Zebranie otwo-
rzył i przewodniczył kol. Wolski Roman.
udzielając głosu kierownikowi Związku
kol. Waczyńskiemu, który przedstawił о-
becne warunki pracy organizacji, wyka-
zując braki w obowiązującem  ustawo-
dawstwie robotniczem, usunięcie których
może dopiero wpłynąć na właściwe j ra-
cjonalne postawienie sprawy ochrony
warunków pracy i płacy robotników. Na-
stępnie zabrał głos sekretarz Związku
kol. Kotarski, wskazując na ogólny roz-
wój ruchu narodowego i podkreślając,
że jedną z przyczyn obecnego bezrobocia
jest żydostwo, które zajmuje już nietyl-
ko wolne zawody, ale nawet po fabry-
kach posady majstrów (Gnaszyn, War-
ta), spychając nas — Polaków do roli
nędznie opłacanego proletarjatu.
Na zakończenie zabrał głos kol. Do-

mański (fabr. „Warta”), który omówił
stosunki fabryczne i wskazał na koniecz-
ność przeprowadzenia nowych wyborów
delegatów fabrycznych, którzy nie byli
już wybierani przeszło 6 lat. Myśl ta
przyjęta została przez wszystkich zebra-
nych, którzy uchwalili rezolucję, wzy-
wającą p. Inspektora Pracy do zarzą-
dzenia wyborów w wymienionych fabry-

kach. Rezolucję podpisali obecni. 

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki: Sobota 4 15,30 „Kopciu-

szek“ godz. 20 „Wielki Fryderyk“.
Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin:
Apollo: Ucieczka.
Casino: Sen nocy letniej.

š Chimera: Pod palącem niebem Argen-
yny.
Grażyna: Kapryśna Marietta.
Kopernik: Bengali.
Marysieńka: Bengali.
Pan: Legion nieustraszonych.
ax: Uśmiech szczęścia.

Raj; Wacuś. ZR и

Stylowy: Nie odchodž odemnie i rewja.
Šwit: Przeor Kordecki

Zebranie plenarne Stronnictwa Naro-
dowego Koło Śródmieście odbędzie się w
oniedziałek 2 grudnia o godz. 19.30 w
kalu przy ul. Piłsudskiego 11. Mówić

będzie ks Tan. Władysław Matus na te-
mat „Wartości katolickie w życiu naro-
dowem".
Akad. Koło TSL. urządza dziś w snbo-

żę, w salach przy ul. Czarnieckiego 1 noc
św. Andrzeja, z której dochód p:
czony jest na szerzenie oświaty poza-
szkolnej. К

Kłótnia w kahale. — Jak już pisaliśmy,
prezes żyd. śminy wyznaniowej we Lwo-
wie i wiceprez. miasta Cha:es przeszedł

ostanio do obozu sjonistycznego, czego
wyrazem est m. in. popieranie sjonistów

w lwowskim łcahale. Zdradzony przez p.

Chaiesa „Klub gospodarczy” gminy wy-
znaniowej wykluczył go ze swego $rona
oraz wezwał dop,Po mo
tywacji wezwania „Klub gospo 1czy”

odkreślił, że p. Chajes... „zdradził 14е0-
lo, ję marsz. Piłsudskiego". :

„Mimo to na ostatniem posiedzeniu gmi-

ny wyznaniowe' p. Chajes uzyskal votum
zaulania, wynika więc z tego, že niema w
Iwowskim kahale zdrajcow  „idelogii
marsz. Piłsudskiego". Piszemy o tej całej
sprawie dlatego, że przeciwnicy p. Cha-
jesa ma'ą mu za złe, że w tak niebez-

piecznych dla Żydów czasach przeszedł
do żydowskiego obozu nacjonalistyczne -

go. podczas gdy ich zamiarem jest dalsza

„współpraca paso - žydowska pod

žkromnym szyldem obozu „gospodarcze-
go”.

KKażda złotówka, złożona na akcję

| Narodowa Organizacja Kobiet we Lwo-

we (ul. Klonowicza 7) zaprasza sercecz -

nie wszystkie swoje Członkinie i Synipa-
tyczki na sobotnią herbatkę dykcena,
=Zet B30 listopada b. r.

o z. 18-tej a). Prosimy o -

liczni cze „yk z powodu Ba
ci tematu.
Pomnik Marji K. jekiej.— Ма о-

statniem posiedzeniu komisji finansowo-

gospodarczej rady miejskiej uchwalono

rzeznaczyć pod budi ji

Konopnickiej grunt w parku Kiliń
iė Komitetowi na _zajęcie tegoё

ae Pomnik staniegruntu na czas budowy.
nad sadzawką w parku,
Mord na wsi pod Jaworowem. — W

Woli Rosnowskiej, w powiecie jaworow-
skim, wydarzył się wypadek żonobójstwa

Tamiejszy gospodarz, Michał Gach, Н -

czący 39lat, oddłuższegoczasużyłw
niezgodzie ze swą żoną Teklą, liczącą 35
lat i powziął ostatnio tanowienie po -

zbawienia je życia. Wykonał je, gdy żo-
na spoczywała w, łóżku.Począl j naj-
pierw bić dużą wiśniową cygarniczką, a
gdy straciła Po odniarz u-
dusił ją. Morderca został aresztowany i
odstawiony do dyspozycji sędziego śled -

czę

Zagadk adek, — Nad ranem
Pogotowie Ratu, owe zawezwane zosta-
ło na Lewandówkę, gdzie 56-letnia Anna
Gorbaczewska do: zatrucia mikrocy-
tem. Przewieżioną została do szpitala
powszechnego. Na razie nie łano u-
stalić, czy Gorbaczewska a za-
mach samobójczy czy też uleg przypad-
kowemu zatruciu.

Tajemniczy zamach morderczy. — Pro-
wadzone są obecnie dochodzenia w

wie al of?zamachu, kę о

iar: „letni gospodarz z y
Shletytej. Piotr Liwia. Onegdaj w nocy,
gdy Litwin wyszedł na wórze po wo-

, nieznany sprawca strzelił do u ego
z karabinu, raniąc go ciężko. Rannego
przywieziono do tutejszego szpitala, śdzie
okazało się, że kula przedziurawiła mu
jelita w dziesięciu miejscach. Litwin
zmarł po operacji.

Strzał kłusownika do gajowego. — Do
szpitala powszechnego przywieziono Pa-
a Szałrańskiego, gajowego CASA którego w lesie postrzelił niezńany
klusowai

 

 

Kraków, w listopadzie

przesady, Polega onanatem,żenie | skich,Ten stan trwać bez końca nie
mógł
Aparat administracyjny miasta jest

rozbudowany niesłychanie rozrzutnie.
Biurokracja zjada wszystko. Jest wi-
ną władz miejskich, iż ten stan tolero-
wały przez długic lata.
Może obecnie „mus, wielki pan“

skłoni władze miasta do poważnych
reform,
Dlatego nikt w mieście nie współ-

стар * prezydentem i Magistratem. A
wszyscy woła;,: zniżki w aviatach po-
winny być znaczne, bardzo znaczne, i
powinny przyjść szybko! za

Zarząd Zw. Zaw. „Praca Polska” za-
wiadamia swych członków, zamieszka-
łych na Ost. Groszu i na Rakowie, że w
niedzielę 1-go grudnia o godz. 17,30 w
lokalu Str. Narod. na Ost. Groczu (ul.
Górna nr. 14) odbędzie się zebranie
członków „Pracy Polskiej",

KIELCE

Zajścia przed sklepami żydowskiemi—
W kilku punktach m.iasta doszło do

zajść przed sklepami żydowskiemi. W
składzie aptecznym żyda Sylbermana
(Sienkiewicza, róg Focha) nieznany ©-
sobnik wybił szybę wystawową. Popo-
łudniu do piekarni żydowskiej przy ul.
Słowackiego 2 wrzucono butelkę z ja-
kimś cuchnącym płynem, Tegoż dnia
wrzucono bombę łzawiącą do cukierni
Zysholca przy ul. Bodzentyńskiej, W
cukierni, gdzie wówczas zna;dowało się
parę osób, powstał popłoch. W sklepie
musiano przeprowadzić dezynfekcję. Or-
gana policyjne zatrzymały jednego prze-
chodnia. Policja wszczęła energiczne po-
szukiwania za sprawcami zajść, Wśród
Żydów zaobserwować można duże zde-
nerwowanie, :

ŁÓDŹ

Poświęcenie nowego klasztoru. — Od-
było się poświęcenie nowowzniesiorego
klasztoru ss. Karmelitek bosych w ł odzi.
Aktu poświęcenia nowej świątyni kiasz-
tornej dokonał J. E. ks. biskup Wł Ja-
siński w asystencji J. E. ks. biskupa su-
fragana dr. K. Tomczaka oraz członków
kapituły łódzkiej.

Uroczystość miała charakter wielce
podniosły. Po odprawieniu Mszy św. w
dawnej drewnianej kapliczce klasztornej
i przystąpieniu do Stołu Pańskiego ss.
karmelitanek — J. E. ks. biskup Ordy-
narjusz przemówił w podniosłych sio-
wach do zgromadzonych, podkreślając
znaczenie zakonów kontemplacyjnych dla
życia Kościoła. Po nabożeństwie ss, kar-
melitanki zostały uroczyście przeprowa-
dzone do nowowybudowanego klasztoru,
który wzniesiony został wedłuś wymo-
gów techniki budownictwa klasztornego.
Należy dodać, że zakon karmelitów bo-

sych, trzyma'ących się ostrej reguły pow

stał w XIII w. na górze Karmel w Pale-

stynie, założony przez Bertolda z Kala-

bri. Papież Honorjusz III potwierdził re-

gułę tego zakonu w 1226 r. Do Polski

Karmelici przybyli pod koniec XIV w. i
założyli u nas liczne klasztory.

POZNAŃ

Samobójstwo burmistrza m. Kcyni. —

W/ środę, w godzinach wieczornych do

jednego z hoteli poznańskich przybył

burmistrz miasta Kcyni, p. Eugeniusz

Sołtan, i poprosił o tani pokó*. Udając się

do pokoju, polecił zbudzić się dziś rano o

godz. 6-ej. ;

Gdy o oznaczonym czasie zapukał do

iego pokoju służący hotelowy, nikt się nie

odezwał. Ponowne i głośniejsze pukanie

pozostało również bez rezultatu. Wobec

tego otworzono drzwi zapasowymklu-

 

czem.
W łóżku znaleziono p. Sołtana nieży-

wego z przestrzelonem sercem, Na poś -

cieli leżał rewolwer.
Zawiadomiono niezwłocznie władze

policyjne które zabezpieczyły pap:ery

samobójcy i poleciły przewieźć zwłoki do

zakładu medycyny sądowej.
Zmarły liczył 48 lat.
Eugen'usz Sołtan, wybrany został bur-

mistrzem miasta Kcyni w r. 1934 na prze-

ciąg lat pięciu. Burmistrz Sołtan miał u-

stawiczne zatargi z radą miejską, któ-

ra protestowała przeciw ;ego gospodarce

finansowej i inwestycyjnej, prowadzonej
bez zaciągania odnośnych uchwał korpo-

 

 
 

Cenne zwycięstwo
młodzieży narodowej na U. St. B.

Niedawno pisaliśmy na tem miejscu
o zatargu, jaki powstał pomiędzy za-
rządem Bratniej Pomocy studentów
Polaków na Uniwersytecie Stefana
Batorego a wileńskim oddziałem „To-
warzystwa Przyjaciół Młodzieży Aka-
demickiej'. Chodziło © organizację
dorocznej zbiórki na niezamożną mło-
dzież. Zbiórka ta pod nazwą „Ty-
dzień Akademika'* organizowana by-
ła dotychczas przy czynnym  współ-
udziale Bratniej Pomocy i każdo-
razowy  _ prezes bratniacki  obej-
mował jakby z urzędu czynności se-
kretarza „Tygodnia.
W roku vsecuym miano zorganizo-

wać ten „Tydzień' zarównu na rzecz
 

Z CAŁEGO ТЕЛБ
racji miejskiej. Burmistrz Sołtan był wiel
kim zwolennikiem BBWR. Pochodził z
Kresów Wschodnich i pozostawił żonę
oraz syna i córkę,

Wiadomość o tem, iż sam pozbawił
się życia, wywołała w Kcyni i okolicy
bardzo wielkie wrażenie. Przypuszcza
się, że dokładną przyczynę zgonu ustali
dochodzenie.

RADOM

Zebranie kupców i rzemieślników pol -
skich. — Zorganizowane staraniem Str.
Narod, w Radomiu odbyło się w dniu 27
listopada b. r. zebranie przedstawicieli
kupców i rzemieślników Polaków, po-
święcone kwestji żydowskiej.
Mała sala Str. Narod. nie mogła po-

mieścić w swych murach licznie przyby-
łych delegatów poszczególnych branż

kupieckich,
Jestto dowodem, że kupiec i rzemieśl-

nik zrozumiał, że niema rozwiązania kry-
zysu bez uprzedniego usunięcia konku-
rencji żydowskiej,
Obok bogatego kupca zasiadł i biedny

rzemieślnik z przedmieścia, by wspólnie
radzić nad swą nędzą.

Zebraniu przewodniczył były prezes
dyrekcji P.K.P. inż. Krzeczkowski, który
swą powagą i wiekiem dał do zrozu-
mienia całemu zgromadzeniu, że idzie
tu o wielką rzecz, o sprawy wielkiej wa-
gi, o egzystencję naszą i naszych dzie-

ci.
Referaty wygłosili koledzy: Witold

Borowski, Zygmunt Mista, Stanisław
Drobiński i Stanisław Książek, którzy
oświetlając sprawę żydowską z różnych
punktów widzenia, przedstawili zebra-
nym czem jest Żyd dla Narodu Polskie-

go.
Po wyśłoszeniu referatów zebrani

kupcy licznie zabierali głos prosząc re-
ferentów o wyjaśnienia i nawzajem in-
formując się o postępowaniu Żydów. Ze-
brani doszli do wspólnego wniosku, że
tylko zorganizowane  kupiectwo może
przeciwstawić się zorganizowanemu Ży-
dostwu. W tym celu jednogłośnie zapad-
ła uchwała zawiązania organizacji odży-
dzenia Polskiego handlu i rzemiosła.
Powyższe zadanie będzie spełniał Wy-
dział Gospodarczy przy Stronnictwie
Narodowem, który śladem — wydziałów
innych miast przystąpił do pracy. `
Z „Sokola“ — Zarząd Towarzystwa

Gimn. „Sokół* w Radomiu zawiadamia
wszystkich swoich członków i sympaty-
ków, że dnia 1-go grudnia b. r. o godz.
11-ej min, 30 odbędzie się uroczysta
Zbiórka Miesięczna, poświęcona rocznicy
powstania Listopadowego. Zbiórka odbę-
dzie się w lokalu Związku Bankowców
(Żeromskiego 28).

STANISŁAWÓW

Aresztowanie hotelarza, — W Stani -
sławowie policja aresztowała żydowskie.

 

 

go hotelarza, właściciela „HoteluWscho-
dniego” przy ul. Sapieżyńskiej, pod za -
rzutem nakłaniania do nierządu i ułat-
wiania nierządu w swoim hotelu. Miano-
wicie wspomniany hotelarz werbował do
swego hotelu kobiety, przeważnie ztedu-
kowane urzędniczki, poczem zmuszał je
do uprawiania nierządu ze sprowadzony
mi mężczyznami. W razie wkroczenia po-
licji ukrywał zwerbowane pary w swojėm
prywatnem mieszkaniu, mającem bezpo-
średnie połączenie z pokojem hotelowym.
Po przeprowadzeniu dochodzeń policyj-
nych zostanie hotelarz oddany do dyspo-
zycji władz sądowych. Nadmienić nale-
ży, że nie jest to pierwsza sprawa tego
rodzaju właściciela „Hotełu Wschodnie-
go”. Tym razem może nie ujdzie bezczel-
ny Żyd sprawiedliwości.

$trennictwa Naredowego,

przybliża cię do Folski Naradowej

 

Wilno, w listopadzie

młodzieży polskiej, jak i żydowskiej
Naturalnie na podobną imprezę pol-
sko - żydowską młodzież nasza nie

mogła się zgodzić i prezes Bratniej

Pomocy oświadczył, że bratniak udzia
łu w zbiórce nie weźmie,
W. edpowiedzizas: sowa» zeprór

sie'' natury finansowej, co się wyrazi-
ło m. in. w przyznaniu z resztek fun-

duszu uzdrowiskowego aż 400 zł. or-
ganizacjom żydowskim i tylko 100 zł.

Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży

Akademickiej. ‚

„Kara“ ta nie odniosła pożądanego»
skutku, gdyż młodzież nie chciała
zmienić stanowiska i stanowczo od-
mówiła udziału w zbiórce, woląc zre-

zygnować z dobrodziejstw natury fi-

nansowej, niż mieć do czynienia z Ży-
dami i wspólnie z nimi zwracać się do
społeczeństwa o pomoc i poparcie.
Próby organizowania „Tygodnia A-

kademika' z pominięciem  Bratniej
Pomocy i w oparciu li tylko o mto-
dzież sanacyjno-żydowską zgóry ska-
zane były na niepowodzenie, Gdy na-

domiar młodzież narodowa zapowie-
działa bojkot imprezy polsko - ży-

dowskiej, „czynniki miarodajne" mu-

siały ustąpić. Dla załagodzenia spra-

wy przybył z Warszawy pewien dy-
śnitarz z władz „Towarzystwa Przy-
jaciół Młodzieży Akademickiej”, któ-

„ry przeprowadził szereś konferencyj
i w rezultacie na zwołanem posiedze-

niu zarządu „Towarzystwa z udzia-
łem przedstawicieli Bratniej Pomocy
powzięto uchwałę, iż Żydzi udziału w

„Tygodniu Akademika nie będą bra-

li, a na rzecz młodzieży żydowskiej
ma być zorganizowana osobna zbiór-

a.
Jest to bardzo cenne zwycięstwo

wileńskiej młodzieży narodowej, któ-

ra swą zdecydowaną postawa urzto-

wała honor młódzieży »kademickiej

Wilna, bo niestety nie brak było gło-

sów. by ze względu na korzyści ma-

terialne, jakie da wspólna z Żydami
zbiórka, pójść na kompromis i przyjąć
warunki narzucane przez panów z To-
warzystwa.
Warto jeszcze nadmienić, że stano-

wisko narodowców zaczyna  znajdo-
wać zrozumienie nawe: u sanatorów

Właśnie ów dyśnitarz z Warszawy;
którego jeszcze przed paru miesiąca-
mi drażnił widok mieczyka w klapie
marynarki, obecnie w rozmowie z
przedstawicielami tratniaka miał 'się

wyrazić, iż rozumie ich stanowisko.

bo „antysemityzm jest prądem  dzie-

jowym” i należy się z nim liczyć.
Okazuje się, że zdecydowana i bez-

wzėlędna obrona zasadaiczych haseł
zawsze prowadzi do zwycięstwa.

Vilnianin
| iiŽa i ai

# КВАКОМА
Teatr miejski: sobota „Szesnastolatka”,
Kina polskie: ы
Apollo: „To lubią mężczyźni”, i.
Promień: aliešolgdo>9as symfonja
Stella: „Młody las”,
Śwt: „Manewry miłosne”.
Sztuka: „Bosambo”. RZN
Uciecha: „Legonś” i „Czar miłości”.
Prądy ideowe współczesnej młodzieży

polskiej. — Wieczór dyskusyjny pod po-
wyższym tytułem odbędzie się staraniem
Koła Polonistów S. U. J. w niedzielę dnia
1 grudnia b. r. ogodz. 18,15 wieczo”em.
Przemawiają reprezentanci wszystkich
kierunków ideowych młodzieży: Ja Bie-
latowicz, J. Cyrankiewicz, T. Jawsrski,

mgr. Zb. Pykosz, dr. Jan Święcicki, J Tu-

rowicz, asyst. Kazimierz Wyka oraz prof.
Stanisław Pigoń. Czysty dochód na cze-.
sne dla niezamożnej młodz. akademickiej.

Sarmatyzm i oświecenie. — W niedzie-
dnia 1 grudnia o godz. 5 pop. w sali
opernikaU.J. odbędzie-się odczyt prof.

Władysława Konopczyńskiego p. t. „Sar-
matyzm i oświecenie". Jest to trzac. od-

czył z cyklu na temat: „Dzieje p skiej
świadomości narodowej”.

Zebranie Stronnictwa Narodowego. —
W/ niedzielę, dnia 1 grudnia b. r. odbę-
dzie się w lokalu Stronnictwa Narodowe-

go, (Rynek Gł. 6 II sch.) zebranieogólne
członków Stronnictwa EA о-
becność członków wszystkich kół obo-
wiązkowa. W poniedziałek, dńia 2 b. m.
odbędzie się zebranie chóru Stronnictwą

Narodowego. O członków zapi=
sanych do chóru obowiązkowa.

Przed nową kaden: Sądu przysięś-
—W dniu 2 grudnia b. r. ro: znie

się kadencja Sądu przysięgłych. Otworzy
ją sędzia dr. Stuhr. W czasie'tej kaden=
cji, która trwać będzie do 15 stycznia, ła-
wa przysięgłych rozpatrzy kilka spraw
omunistycznych, kilka spraw o rabunek,

itd. M. in. przed ławą przysięgłych »d-
będzie się proces przeciwko dwum йу-
dowskim ytom Eicheńwaldow: i
Siegłriedowi, którzy.w lecie b. r. dzdo-
nalį naradu rabunkowego na listonosza

rwińskieśo w jednym z domów przy
ul. Sławkowskiej. Rozprawa przed są-
dem przysięgłych toczyćsiębędzie w od
nowionej gruntownie wielkiej sali Sądu
Okręgowęśo. .

 



    

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
Wymiana międzynarodowa przysto-

sowuje się obecnie do zmienionego u-
kłacu cił gospodarczych 1  finanso-
wych na świecie. Przystosowanie się
polega na redukcji wymiany między-
narodowej, redukcji, wywołanej po-
mnożeniem się źródeł wytwórczości,
które dawniej były prawie monopolem
kilku krajów europejskich. Przed roz-
poczęciem się wielkiej wymiany mię-
dzynarodowej, chroniły swoją wy-
twórczość państwa, które potem za-
jęły pierwszorzędne stanowisko w
handlu światowym, przy pomocy sy
stemu protekcyjnego, do którego te-
raz wracają, broniąc się przed impor-
tem z krajów, do których wielki eu-
ropeiski eksport towarowy skończył
się nazawsze.
Wolny handel, panujący w latach

1860 — 1870, odpowiada, nieistnieją-
cemu już dzisiaj układowi stosunków
i od r. 1919 nie ma już żadnego pań-
stwa, stosującego integralnie zasady
liberalizmu wymiany międzynarodo-
wej; wszystkie państwa stosują sy-
stem protekcyjny, który Stany Zjedn.
Am. Płn. zaczęły już stosować w r.
1807; oprócz ceł ochronnych, stosuje
się system kontyngentów, dodatko-
wych taks wymiennych į taks anti-
dumpingowych. Gdyby oznaczyć wy-
mianę międzynarodową w r, 1913 na
100, to w r. 1934 wypadłoby ją ozna-
czyć cyłrą Ji; w tym okresie czasu
wymiana handlowa zagraniczna Nie-
miec spadła do 54, zaś Anglji do 76.
Wielka wojna przyciemniła linię roz-
wojową handlowego obrotu świato-
wego,
W r. 1913 handel międzynarodowy

wyrażał się sumą 37 miljardów 790
miljonów dolarów złotych, a w r. 1929
wynosił 68 miljardów 460 miljonów
dolarów złotych. W tych cyfrach rze-
czą istotnie pouczającą był udział Eu-
ropy, który z 61 proc. spadł w oma-
wianym okresie do 52 proc., gdy tym-
czasem udział St. Zjedn. Am, Półn.
wzrósł 14 proc. do 17,4 proc., a Japo-
nii z 1,8 proc. do 2,9 proc. Kraje,
które dawniej kupowały wyroby prze-
mysłowe w Europie, kupują teraz co-
raz więcej w Ameryce i w Japonii; w
szczególności w Ameryce Południo-
w „nólja, Francja i Niemcy wypie-
rane są przez St. Zjedn. Am. Półn.
W r. 1933 międzynarodowy obrót to-
warowy wynosił 24 miljardy 182 mi-
jonówdol. złot.

Najwięcej eksportującym dziś kra-
jem na świecie jest *Japonja, ':tóra
sprzedaje zagranicą 60 proc. swojej
Zgdy tymczasem Anglja i
iemcy nawet przy apogeum swego

dobrobytu, nie wywoziły więcej, jak
25 proc. swojej produkcji,

urystyka wchodzi obecnie, jako
jeden z elementów do wymiany mię-
dzynarodowej. Daje ona przywileje
starej Europie, która korzysta handlo-
wo ze swoich naturalnych į historycz-
nych zabytków. Do Szwajcarji przy-
było w r. 1930 2 miljony, 569 tysięcy,
646 zagranicznych turystów; we Wło-
szech cudzoziemscy podróżnicy zo-
stawili w r. 1923 2 miljardy, 286 miljo-
nów lirów, w r. 1933 cyfra ta znacz-
nie spadła, ale wynosiła jeszcze 1 mi-
ljard 300 miljonów lirów. Chociaż w
r. 1930, liczba osób podróżujących za-
granicę spada prawie pionowo (np. w
r. 1929 przyjechało do Francji z Ame-
ryki Południowej 160 tysięcy osób, a
w r. 1933 tylko 11 tysięcy, jednak p.
Decugis, z którego dzieła: „„Le destin
des races blanches" (Paris, Libraire
de France, 1935, str. 402) przytacza-
my powyžsze dane, jest zdania, že tu-
ryści przywozić będą w dalszym ciągu
rocznie do Francji parę miljardów
franków. 4

Zarysy nowej organizacji wymiany
towarowej na šwiecie, widzi p. Decu-
gis w układach przemysłowo - handlo-
wych, dotyczących produkcji i podzia-
łu w szeregu gałęzi wytwórczości, np.

 

 

w dziedzinie przemysłu i handlu alu-
minjowego, kauczukowego, fosfatowe-
śo i t. d. ,
Bardzo znamiennym wyrazem mię-

dzynarodowej wymiany jest rozmiesz-
czenie kapitałów, wierzytelności i dłu-
gów.
Z pośród mocarstw europejskich

tylko Anglja i Francja mają aktywny
bilans płatniczy; 18 proc, majątku na-
rodowego angielskiego, wynoszącego
oxolo 450 miljardów marek niemiec-
kich i 15 proc. majątku narodowego
francuskiego, wynoszącego około 800
miljardów marek niem., umieszczone
są zagranica; z mniejszych krajów eu-
ropejskich, Holandja ma 20 proc. swe-
$o majątku zagranicą, a Belgia i
Szwajcarja po 12 proc. Te cyfry, po-
dane przez publikację Dresdner Ban-
ku, „Weltwirtschaftsrechte'', nabiera-
ją specjalnego wyrazu przy wzięciu
pod uwagę, jakie kraje głównie korzy-
stają z kredytu zagranicznego; Ame-

 

rysa Połudn. jest jednym ż wielkich
dłużników państw europejskich, gdyż
Anglja umieściła w niej 5 miljardów
dolarów, Francja 1 i pół milj. dol. i
Niemcy 1 milji. 250 miljonów dol.
Przed wojną Rosja potężnie korzysta-
ła z zagranicznej pomocy finansowej;
rewolucja rosyjska kosztowała kapita-
listów z Europy zachodn. 210 miljar-
dów franków (42 miljardy fr. złot.).
W ciągu ostatnich 20 lat, gospodar-

'ka światowa była bardzo lekkomyśl-
na, kapitały były używane bardzo
rozrzutnie: Ogromne zwężenie się
handlu ; produkcji w ciągu ostatnich
pięciu lat, zwolniło dużo kapitału
płynnego, który mógłby się przydać
do nowego ożywienia rynku między-
narodowego, pod warunkiem wszakże,
że stabilizacja polityczna odrodzi zau-
fanie, które jest koniecznym warun-
kiem poważniejszych i długotermino-
wych zobowiązań. LG

 

Niemy sejm kupieciwa
Jak ognia unikano kwestji żydowskiej

O Kongresie kupiectwa polskiego
w Krakowie informowaliśmy już na-
szych czytelników. W zjeździe brali
— oczywiście udział i kupcy polscy
z Pomorza, to też „Słowo Pomorskie"
podaje 0 tym zjeździe wrażenia z
pierwszej ręki.

„Udział delegatów organizacyj kupieckich

z całej Polski — pisze „Słowo Pomorskie"—

był liczny, bo przybyło ich około dwuch

tysięcy. Jeżeli uczestnicy spodziewali się

iż będą się mogli swobodnie wypowiedzieć

o trapiących kupiectwo bolączkach, spotkał

ich zawód. Kongres, nazwany dość pate-

tycznie sejmem stanu średniego, stał się w

istocie sejmem niemym. Po zagajeniu przez

prezesa Rady Naczelnej, p. B. Hersego, wy-

słuchano przemówień dwóch wiceministrów:

skarbu — p. Grodyńskiego i handlu — p.
Doleżala. Po dalszych przemówieniach po-
witalnych wygłoszono 9 referatów, których

spis podaliśmy w ub. tygodniu. Do każdego

referatu przywiązana była — jako rezume —  

rezolucja. Dyskusji żadnej nie było. Po-

zamknięciu „obrad”* odbył się wymarsz na

Wawel i wyjazd delegacji na Sowiniec.

W ten, umiejętnie wyreżyserowany, kar-

ny i „lojalny” sposób rozległ się głos ku-

piectwa polskiego. Jak ognia unikano*wszel-

kiej wzmianki o najgroźniejszem niebezpie-

czeństwie dla kupiectwa polskiego — o nie-

sumiennej, coraz bardziej wypierającej ele-

ment polski konkurencji żydowskiej w han-

dlu, o rozkładowym wpływie żydostwa na

nasze życie gospodarcze.

Natomiast domagano się wprowadzenia

dowodu uzdolnienia (cenzusu) w handlu „z
uwzględnieniem praw nabytych i zachowa-

niem odpowiedniego okresu przejściowego”.
Oznacza to ni mniej ni więcej, jak utrzyma-

nie dotychczasowej przewagi żywiołu ży-

dowskiego w handlu i utrudnianie powsta-

wania nowych, drobnych placówek polskich,

© które woła społeczeństwo zachodnich po-

wiatów b. Kongresówki”,

Wytwórczośćprzemysłowa prawietezzmian
Przejściowy odpływ wkładów — Zakupy rolnicze

Bank Gospodarstwa Krajowego w na-
stępujący sposób charakteryzuje sytua-
cję gospodarczą Polski w październiku:

Stan produkc'i przemysłowej nie wy-
kazał w październiku większych zmian;
poza sezonowym wzrostem zatrudnienia
w niektórych gałęziach przeciętny po-
ziom wytwórczości utrzymał się na po-
przedniej wysokości. Wzrastające zwy-
kle na jesieni zapotrzebowanie środków
obrotowych występowało nadal; ze
względu jednak na zniżkowy ruch wkła-
dów popyt ten mógł być tylko częścio-
wo zaspokojony w drodze zwiększonego
wykorzystania  redyskonta oraz w
mnie'szym stopniu zapasów kasowych,
które ostatnio utrzymywły się na wyso-
kim poziomie. Przejściowy odpływ wkła-
dów, zwłaszcza na rachunkach oszczęd-
nościowych, poza sezonowem zapotrze-
bowaniem gotówki, był również spowo-
dowany wzmożonym popytem na mone-
ty złote, które 'ednak po uspokojeniu
pod koniec miesiąca spadły ponownie w
cenie; równocześnie w instytucjach  fi-
nansowych dal się zauważyć p>wrót
wkładów, występujący już wyraźnie w
miesiącu listopadzie,

Poziom cen artykułów rolniczych htó-
ry w ostatnim czasie nieco się poprawił,
został utrzymany, co w związku z ulga-
mi dla rolnictwa w spłacie długów ' nie-
których obciążeń publicznych przyczy-
niło się do zwiększenia popytu ze s*rony
rolników na artykuły przemysłowe.

Sezonowa zwyżka produkcj, wystąpiła
w górnictwie węglowem oraz w niektó-
rych działach przemysłu spożywczego, a
częściowo podniósł się również stan za-
trudnienia w przemyśle metalowym.

 

Stan zasiewów
„w połowie listopada 1935 r.

Stan zasiewów ozimych, ustałony na pod-

stawie 3,830 sprawozdań korespondentów
rolnych G. U. S., przedstawiał się w dniu

15 listopada b. r. przeciętnie dla całej Pol-

ski w stopniach kwalifikacyjnych następu-

jąco ( w nawiasie pierwsza liczba oznacza
dane z dnia 15 października b. r., druga —

z dnia 15 listopada ub. r.): pszenica 3,5 (3,5

— 37); żyto 3,6 (36 — 3,9); jęczmień 3,4

(3.5 — 3.5); rzepak 36 (3,7 — 3,8); koniczy-

na 34 (35 — 3,2).
W porėwnaniu do stanu z 15 paždziernika

rasiewy ozime zarówno dla całej Polski, jak

i w poszczególnych województwach nie u-

legły większym zmianom. Jesień naogół

sprzyjała rozwojowi ozimin. Wilgoci w ro-
li było dostatecznie według 88 proc. kores-
pondentów. Przymrozki nie wpływały u-  

jemnie — jak stwierdziło 91 proc. korespon-
dentów. ži

| W woj tarnopolskiem zaobserwowano ma-

sowe pojawienie się myszy, które wyrządza-

ją znaczne szkody, zwłaszcza w koniczynie.

Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny
dokonał obliczeń na podstawie sprawozdań
korespondentów rolnych, dotyczących zmian

w powierzchni zasianej zbożami ozimemi
na jesień 1935 r. w porównaniu do powierz-

chni ozimin w toku 1934. Powierzchnia
pszenicy zmniejszyła się o 0,2 proc, żyta

zwiększyła się o 0,6 proc. i jęczmienia

zmniejszyła się o 1,4 proc. ‚

Z województw objętych klęską suszy. u-

skarżają się korespondenci na dotkliwy brak
paszy oraz ziemniaków.  

Zbyt węgla na rynku wewnętrznym był'
większy miż przed trokiem, zmniejszył
się w hutnictwie żelaznem i w zakła-
dach przetwórczych przemysłu metalo-
wo-maszynowego.

Przemysł włókienniczy utrzymał przez
cały prawie miesiąc wysoki stan urucho-
mienia fabryk, jednak obroty nie osiąg-
nęły spodziewanych rozmiarów Ze
względu na kończący się sezon budowla-
ny dał się zauważyć spadek stanu za-
trudnienia w przemyśle drzewnym oraz
mineralnym.
Obroty w handlu, jak zwykle na je-

sieni, były dość ożywione, w handlu de-
talicznym nie osiągnęły jednak oczeki-
wanych rozmiarów. Obroty z zagrańicą
silnie wzrosły, zwłaszcza po stronie
przywozu, na co wpłynął zwiększony
import artykułów surowcowych. Saldo
bilansu handlowego pozostało nadal
czynne.
Mimo pewnego zwiększenia się licz-

by zatrudnionych w przemyśle, stan za-
rejesźrowanych bezrobotnych nieznacz-
mie się podniósł był jednak w dalszym
ciągu niższy, niż w roku ubiegłym.

 

Wysoki kurs zakupu złota
ustanowiony przez Bank Włoch

Włoskie ministerstwo pracy komunikuje,

że wysoki kurs zakupu złota, ustanowiony

przezBankWłoch w wysokości 15,50lirów

za 1gr. czystegozłota(parytetok. 12,63li-

rów), nie oznacza dewaluacji lira. Kurs ten

ustalony został jedynie dla zachęcenia pu-

bliczności, aby sprzedawała złoto w Banku
Włoch,
Podobno ludność Włoch sprzedaje lub wy-

pożycza złoto Bankowi Włoch w dość du-

Złoto dalej odpływa
z Banku Francji

Ogłoszonywdniu28b.m.bilansBanku

Francjizaokres 15 —22listopadar. b. wy-

kazuje następujące zmiany ważniejszych po-

szycyj w porównaniu z poprzedniem sprawo-

zdaniem (w milj. franków): zapas złota spadł

bardzo poważnie bo o 1,364,4 do 69,052,0;
obieg banknotów spadł o 646,6 do 81,234,7;

natychmiast płatne zobowiązaniawraz z o-
biegiem banknotów wzrosły o 1,460,3 do
95,503,5; w związku z poważnym spadkiem

zapasu złota oraz wzrostem natychmiast

płatnych zobowiązań stosunek pokrycia zło-

tem zmniejszyłsię dość poważnie, bo z 73,82
proc. do 72,26 proc.
Zaznaczyć należy, że w tygodniu następ-

mym odpływ złota z Banku Francji musiał

| ofiarodawców, kiedy na ogólnem zebraniu

| Komitet Rodzicielski podał do wiadomości,

zakupy złota na łączną sumę blisko 900 tys.

/ funtów. Zapas złota w Banku Anglji prze- 
"domo, 15,50 lir, za 1 gram czystego złota.

Zniżkowa tendencja wkładów
przejawita się również w październiku

W październiku ujawnił się — jak
to stwierdza biuletyn Banku Gosp.
Krajowego — pewien odpływ wkła-
dów. Ściślejsze dane w tym wzślę-
dzie zawiera ostatni zeszyt ;,Wiado-
mości Statystycznych".
Ogółem wkłady w P.K.O., zarówno

na książeczkach oszczędnościowych,
jak na rachunkach czekowych, bieżą-
cych i otwartego kredytu przedsta-
wiały się następująco:
30 sierpnia b. r. — 866.069 tys. zł.
30 września b. r. — 850.356 tys. zł.
31 paździer. b. r. — 831.515 tys.zł.

Ubytek wkładów zaznaczył się o-
strzej na książeczkach oszczędnościo-
wych P.K.O.:

31 sierpnia b. r. — 673.353 tys. zł.
30 września b. r. — 664 264 tys. zł.
31 paździer. b. r. — 641.367 tys. zł.

Odpływ wkładów objął również ko-
munalne kasy oszczędności, Wkłady
ogółem przedstawiały się w komunal-
nych kasach iak następwie:

31 sierpnia b. r. — 684 799 tys. zł.
30 września b. r. — 679.170 tys. zł.
31 paździer. b. r. — 662.273 tys. zł,

Zniżkowa tendencja wkładów prze-
jawiła się wogóle w stanie wkładów

Nowa fundacja
w Poznanu

W. dniu 27 listopada b. r. odbyło się pod

przewodnictwem p. Szulca plenarne zebra-
nie Izby Przem. Handl. w Poznaniu. Na ze-

braniu uchwalono powołać do życia fun-
dację pod nazwą „Wyższa Szkoła Handlowa

w Poznaniu”, nadając jej statut uzgodniony

z ministerstwem W. R. i O. P. Pozatem po-
stanowiono przewłaszczyć na rzecz funda-

cji gmach Wyższej Szkoły Handlowej i jej

ruchomości.

Do kieszeni żydowskej
Z Częstochowy donoszą do „Oręd”, iż w

szkole powszechnej nr. i zdarzył się takt
nader przykry, jasno wykazujący otumanie-

mie i złą wolę, szereśu jednostek (i to ze

sfer inteligencji!) uparcie popierających Ży-
dów.
W/ szkole tej Komitet Rodzicielski z kie-

rownikiem p. Patorsk'm na czele zajął się

w związku z nadchodzącą zimą zbiórką pie-

niężną na najbiedniejsze dzieci szkoły. о-

fiarne społeczeństwo podjasnogėrskiej dziel-

nicy nie szczędziło grosza toteżzebrano o- ;

gółem około 500 zł. Za uzyskaną sumę po-

stanowiono nabyć kilkadziesiąt par obuwia.

Jakież było jednak oburzenie rodziców i

że wykonawcą zamówionych 60 par bu-

tów jest niejaki Rozenblein.

Niestety, przez takich zaślepieńców tu-
czą się Żydzi |

Elastyczność Banku Anglii
Z Londynu informują: Ogłoszony w dniu

28 b. m. tygodniowy bilans Banku Anglji

wykazuje wzrost obiegu banknotów o bli-

sko 2 i pół miljona funtów, co należy przy-

pisać rozpoczynającemu się już handlowi

przedświętecznemu. W chwili obecnej obieg

banknotów wynosi 401,3 milj. funtów. Bank

Anglji poczynił w ciągu tygodnia Śokakisch

kracza obecnie 198 mili. funtów. Stosunek

rezerw do zobowiązań wynosi 38,8 proc.

żych ilościach. Bank Włoch płaci, jak wia-

Za złoto w monetach obcych Bank płaci:
funt angielski 113,15 lirów (według parytetu
powinno być 92,47), za 10 dolarów 232,45 li-

rów (wedłuś parytetu powinno być 190,00),
10 RM. 55,35 (parytet 45,26). Srebro Bank
Włoch przyjmuje tylko w charakterze ofiar

na rzecz skarbu.

być również bardzopoważny, także

chwiliobecnej zapaszłotawBankujest
szczeznacznieniższy.

w
je-

 

Pametaj 0
bezrobotnych

- narodowcach  
* 15,75; Owies II st

w instytucjach kredytowych, branych
łącznie, a więc:

31 marca b. r. — 3.028,7 tys. zł.
31 czerwca b. r. — 29954 tys.zł.
30 września b. r. — 2.9264 tys zł.

W październiku zjawisko to—wno-
sząc z P.K.O. i Kas Komunalnych —
uległo dalszemu pogłębieniu.
Podobno w listopadzie rozpoczął się

odwrotny proces. Zobaczymy zresztą,
co powiedzą cyfry bilansowe.
Tendencja zniżkowa tłumaczy się

prawdopodobnie rosnącą biedą i prze-
jadaniem oszczędności, z drugiej zaś
strony — niepewnością walutową w
niektórych krajach, co znajduje pew-
ne psychologiczne odbicie i u nas.
a0 M0

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 29 listopada

DEWIZY
Belgja 89.95 (sprzedaż 90.13, kupno

89.77); Holandia 360.00 (sprzedaż 30.72,
kupno 359.28); Kopenhaga 117.15 (szrze-
daż 117.44, kupno 11686); Londyn 26.25
(sprzedaż 26.32, kupno 26.18); Nowv Jork
5.31 i siedem ósmych (sprzedaż 5.33 - NE
na ósma, kupno 5.30 i pięć ósmych); No-
wy Jork (kabel) 5.32 (sprzedaż 5.33 - je-
dna czwarta, kupno 5.30 i jedna czwarta)
Oslo 131.% (sprzedaż 132.23, «upno
131.57); Paryż 35.01 (sprzedaż 35.08. xup-
no 3494); raga 21.97 (sprzedaż 2201,
kupno 21.93); Szwajcarja 171.85 (sprze -
daž -172.19, kupno 171.51); Stokholm
135.30 (sprzedaż 135.63, kupno 13497);
Berln 213.45 (sprzedaż 213.98, «upno
212.92),
Obigis dewizami prawie šrednie ten-

dencja dia dewiz niejednolita. Banknoty
dolarowe w. obrotach prywatnych 531 i
trzy czwarte; rubel złoty 4.76 i pół, do-
lar złoty 9.00; rubel srebrny 1.85; 100 ko-
piejek w bilonie rosyjskim 0.85; gram
czystego złota 5.9244. W obrotach Dry+
watnych marki niemieckie (bankroty)
163.50 — 162.00. W obrotach ONA
funty ang. (banknoty) 26.25 — 23,23.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. pożyczka budowlana 3965 —

39.75; 7 proc. pożyczka stabilizacyjna
61.75 — 61,88 (odcinki po 500 dol.) 62,75
—62.88 (w proc.); 4 proc. państw. poż.
premowa dolarowa 52,75—52,50; 5 proc.
konwersyjna 63.50; 6 proc. poż.dolarowa
77.25 (w proc.); 5proc; życzka kolejo-
wa 54.25; 8 proc. L. Z. Banku gospodar-
stwa Kraowego 94.00 (wproc; 8 Lroc,
obligacje Banku gospodarstwakraowego
00 (w proc.); 7 proc. L. Z, Banku $0-

spodarstwa krajowego 83.25; 7 Ro cbli-
gacje Banku' gospodarstwa kraiowego
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego %:,00;
7 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.
L. Z, budowlane Banku gospodarstwa kra
joweśo 93,00; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
43 00 — 43.50; 5 proc. ж arszawy
58,00; 5 proc. L. Ż. Warszawy (1933 r.)
50.00 — 49.63 (drobne odcinki) 50.25; 6
proc. oblig. m. Warszawy Bi 9 em. 53.25.

Bank Polski — 95.75; Częstocice —
34.25; Warsz. Tow. fabr. ru —3400;
Ostrowiec — 19.00; Starachowice —
31,85 — 32.00.

Dla pożyczek państwowych tendencja
przeważnie mocniejsza, dla listów za-
stawnych niejednolita, dla akcyj mozniej-
sza z wyjatkiem akkcyj przemysłu cus: ow-
nory 7 proc. poż. śląska 70.25 (w
proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 29 listopada

Pszenica czerw. jara szk! 775 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl 19,50
= SA: Pszenica zbierana 742 gi 19.00

Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;
Żyto II standart 687 gl. 13,00 — 13,25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl 15,25 —

(lekko zadesz.] 64E gl.
14.75 — 15.25; Owies III stan. (zadeszcz.)
538 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień bi »war+
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —
673 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień 64% gl
14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 14 00—
14,25; Groch polny 23,00 — 25.00; Groch
Victoria 32.00 — 35,00; Wyka 220% —
23,00; Peluszka 2400 — 2500: Setacela
odwójnie czyszczona 20,00 — 21.00;
ubin niebieski 8,25 8,75; Łu*

bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziuowy
43,50 — 44,50; Rzepik zimowy 4200. —
43.00: Rzepak i rzepik letni 4209) —
43.00; Siemię lniane basis 90 proc 3.50
— 34,50, Koniczyna czerw. sur bez gr.
kanianki 90.00 100,00; Koniczyna
czerw bez. kan. »czyst 97 proc 14 (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97 proc. 80.00 — 90.00; Mak niebieski
65.00—67.00, Ziem. iad 4.25—4.75; Maka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc. 33 —
35.00; Mąka pszenna gat I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; |-C 0 — 55 oroc.
2900—31.00; I — D Aisė as
27.00 — 2900; !1-Е 0 — 65 proc 25.00 —
27.00; II-B 20 — 65 proc 24,00 — 2600;
II D 45 — 65 proc 23.00 — 24.00, INE
55—65 proc 22.00 — 23.10; II G 60 —65
proc. 21.00—22,00; Mąka żvtnia .wycią-
owa“0-36 23.00 — 23.50; Mąka żytnia
gat 1-45 22.00—23.00. Mąka żyt I gat.

0-55 proc 21.00—2200 I sat 0-65 proc.
20.50 — 21.50; Il gat 16,50 — 1750; ra-
zowa 1600 — 1700. poślednia — — —
— — —: Otrębv nszenne grube przem.
stand 1050 — 1100. ot ebv pszeunė
średnie brzem stand 950 — 1004 О.
trębv pszenne miałkie 950 — 1000 О-
tręby żytnie 8.50 — 9.00; Kuchy 'nia-
ne 00 — 1650; Kuchy rzepasowe
13.25 — 13.75; Kuchv stoneczn«owe
—————; Šruta sojowa 45 proc.
22.50 — 2300
Ogėlny obrėt3380ton, w tem żyła

s,1267 ton. Usposobienie spokojne.
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Do wszystkich adwokałów Polaków!
Pod tym tytułem otrzymujemy na-

stępującą odezwę, skierowaną do

wszystkich adwokatów-Polaków:

Szanowni Panowię Koledzy!
Donosimy wam, że w dniu 23 listo-

pada 1935 r. na walnem zgromadze-

niu adwokatów w Krakowie, miał

miejsce smutny i oburzający fakt: nie-

liczna mniejszość polska została zelżo-

na i znieważona przez większość ży-

dowską i zmuszona była do opuszcze-

nia zgromadzenia,
O cóż poszło?
Mniejszość polska przez swyrch

przedstawicieli odważyła się, jak, to
stwierdza załączony protokuł,żądaćod

zebranych, ażeby uznali się za odłam
adwokatury polskiej, ażeby adłwoka-

tom - Polakom dali możność udziału

w samorządzie adwokackim vie w do-
tychczasowej, znikomej ilości, a w

liczbie,odpowiadającej is4otnym po-

trzebom i godności adwokatury pol-

skiej.

Większość żydowska uznała to za
prowokację i zato zoskaliśmy zelżeni
i znieważeni oraz zmaszeni do opusz-

czenia zebrania,
Żydzi w działania swem są kon-

sekwentni,
Nie kryją się wcale ze swemi zamia-

rami, mówią otwarcie, w Krakowie i

we Lwowie formują oni niezliczone

zastępy — pomad wszelką potrzebę—
adwokatów - Żydów, są to jakgdyby

przepełnione rezerwoary, z których
przy najbliższej sposobności zaleją ca-
łą adwokaturę i poddadzą pod ko-

mendę żydostwa,
Obecnie wiemy już bez żadnych

obsłonek, co grozi adwokaturze pol-

skiej i całemu społeczeństwu polskie-
mu. Poznaliśmy się na tem osobiście

na walnem zebraniu w dniu 23 listo-

 

Za udział w zajściach
Starostwo grodzkie poludniowo-war-

szawskie wydało 9 b. m. orzeczenie,
ckazuące Ferdynanda Lichwałę (Kazi-
mierzowska Nr. 49), Zbigniewa Lipiń-
skiego (Hoża 59) i Władysława Wójtowi-
cza (Miedziana 7), każdego na trzy ty-
godnie bezwzględnego aresztu za branie
udziału 9 listopada ,w zajściach ulicznych
ma ul. Śniadeckich podczas demonsuracji
antyžydowskiej. podczas których wybito
szyby w sklepach.

Odczyty o higienie

W najbliższą niedzielę, t. j. w dniu
1-ym grudnia r. b. wydział opieki spo-
łecznej i zdrowia organizuje dalszy ciąg
odczytów z dziedziny higjeny dła wła-
ścicieli i pracowników zakładów spożyw-
czych.
Odczyty te odbędą się w kinie kolejo-

wem na Nowem Bródnie przy ulicy Pa-
lestyńskiej (godz. 12.45), w l-ym Ośrod-
ku opieki i zdrowia przy ul. Puławskiej
N:. 91 (godz. 15-ta) „oraz w sali Pary-
skiej przy ulicy Muranowskiej Nr. 34

(godz. 12-ta).

Pozatem Wydział opieki społecznej i
zdrowia zarządu miasta organizuje w
najbliższą niedzielę odczyt o higjerfie
dzieci w wieku szkolnym dla rodziców
szkoły rzemieślniczej przy ul. Królew-
skiei Nr. 18 oraz w świetlicy kursów dla
dorosłych przy ul. Leszno Nr. 109 6 cho-
robach społecznych.  

pada 1935 r., który będzie dla nas pa-

miętnym dniem i dlatego uważamy za

swój obowiązek ostrzec kolegów Po-
laków, aby najbliższa przyszłość nie

zgotowała im tego, co nas ze strony

Żydów spotkało,
Koledzy! Przeciwdziałajmy złu, U-

świadamiajmy społeczeństwo polskie
© grożącem mu niebezpieczeństwie,

poweźmijmy uchwały o konieczności

reorganizacji adwokatury polskiej ce-

lem zachowania jej charakteru pol-
skiego, zwracajmy się z naszemi żąda-

niami do odpowiednich: czynników
państwowych i władz miarodajnych.

Periculum in mora,

ADWOKACI - POLACY

OKRĘGU. KRAKOWSKIEGO

SĄDU APELACYJNEGO.

 

Polscy inżynierowie — katolicy
Przedwstawiają sę zażydzeniu kreji

W dniu wczorajszym odbyło się
licznie obesłane zebranie nowepowsta
łego Zjednoczenia Polskich Inžynie-
rów Katolików. Po reteratach ks. dr
Zbigniewa Kamińskieśo i inż. Roma-
na Brelewskiego wywiązała cię sze-

roka dyskusja w wyniku której zebra-
ni inżynierowie - katolicy zajęli jedno-
myślnie stanowisko zdecydowanej
wytrwałej walki o ideały katolicyzmu
i narodowe oraz odżydzenie naszego
życia społecznego i gospodarczego.

Bezczelność żydowska
Wybicie szyb za odmowę usunięcia napisu

„Firma chrześcijańska"
Do właścicielki sklepu przy nl. Tam-

ka 50, p. Anny Rogosz, przyszło dwóch
młodych Żydów, w wieku 18 i 20 lat,
którzy zażądali...*« msunięcia wywieszki

z napisem „Firma chrześcijańska”. Gdy
właścicjelka odpowiedziała, iż nie ma za-
miaru tego uczynić, usły1ła w odpo-

iaiai

wziedzi: „Pani tego pożałuje”.
Dziś nad ranem p. Rogoszowa zaalar-

mowana została brzękiem tłuczonych w

sklepie szyb. Gdy wybiegła na ulicę, nie
dostrzegła już sprawców, natomiast w

pobliżu przechadzał się policjant, który

na żądanie właścicielki, spisał protokm.

 

Oddziały w historycznych mundurach
przedefilowały ulicami Warszawy

W 105-tą, rocznicę powstania listo-
padowego odbyły się w Warszawie
uroczystości święta podchorążych.
O godzinie 10--ej na rynku Starego

Miasta ustawiły sięoddziały Szkoły
Podchorążych piechoty i podchorą-
żych saperów w historycznych mun-
durach z roku 1830, kompanja cho-
rąświana Szkoły Podchorążych sani-
tarnych, oddziały Szkoły Podchorą-
żych łączności,delegacje wszystkich
szkół podchorążychikursów podcho-
rążvch rezerwy.
Po ustawieniu się oddziałów przy-

był na rynek Starego Miasta 1-szy
wiceminister spraw wojskowych gen.
Głuchowski, który przyjął raport od
dowódcy oddz. ppłk. Arczyńskiego, a
następnie przeszedł przed frontem

oddziałów przy dźwiękach marsza ge-
neralskiego.
Z rynku Starego Miasta oddziały

przemaszerowały na Plac Zamkowy
celem oddania hołdu panu Prezyden-

towi R. P.
Plutony szkół podchorążych w hi-

storycznych mundurach z chorąświa-
mi i orkiestrą 36 p.p. L. A. przemasze-
rowały na dziedziniec zamkowy. Po-

zostałe oddziały i delegacje ustawiły
sie na Placu Zamkowym frontem do

Wisły, Do podchorążych wyszedł na
 

dziedziniec zamkowy pan Prezydent

R. P. w otoczeniu domu wojskowego

i ewwilnego, witany Hymnem Naro-

dowym.
Po przyjęciu raportu od ppłk. Ar-

czyńskiego, Pan Prezydent przeszedł

przed frontem oddziałów.

W tej podniosłej chwili — oddania.

hołdu przez podchorążych Panu Pre-

zydentowi — wszystkie «oddziały

sprezentowały broń, orkiestry ode-
grały Hymn Narodowy.

Następnie podchorążowie przema-
szerowali Krakowskiem Przedmieś-

ciem obok komendy miasta do Grobu
Nieznanego Żołnierza, gdzie delega-
cja wszystkich szkół podchorążych
złożyła wieniec.

‚ W chwili składania wieńca, orkię-
stra odegrała Hymn Narodowy, od-
działy sprezentowały broń,

Zkolei podchorążowie przemasze-
rowali ulicami miasta na dziedziniec
Ве!угейети, gdzie oddały hołd ś. p.
marszałkowi J. Piłsudskiemu,

Zkolei oddział podchorążych pie-
choty w historycznych «mundurach
przemaszerowął na wartownię i za-
ciąśnałwartę przed Belwederem. In-
ne oddziałyi delegacje szkół podcho-
rążych udały się do koszar.

Sytuacja na wyższych uczelniach
Dotychczas nie zapadła decyzja co

do terminu wykładów na wyższych

| uczelniach w Warszawie. Uchodzi za

 

Nazwany awanliurnikiem i piiakiem

Zarzuty przeciwko przed. Bayerowi
przedmiotem senszcyjnego proceSu о zniesławienie

Wczoraj na wokandzie All oddziału

Sądu Urodzkiego znalazia Się sprawa
młodego narodowca z Pruszkowa E.

Dmowskiego oskarżonego z art. 225 K.

K., mówiącego o zniesławieniu urzędnika

na służbie.

Akt oskarżenia brzmi dosłownie: „Ko-

menda P, P. oskarża KE. lomowskiego
o to, że przestuchiwany w Charakrerze
oskarżonego na rozprawie w Sądzie Ukr.
w Warszawie w dn. 16.V11,35 zeznań

„Kom. post. P. P. w Pruszkowie przod.
Bayer, który jest znanym w całym Pru-
szkowie awanturnikiem i pijakiem, będą-
cym w bliskich stosunkach z Zydami.
specjalnie stara się sprowokować ze

mną awanturę”.

Dmowski w dochodzeniu odmówił zło-

żenia wszelkich zeznań gdyz, jak wyja-

śnił na przewodzie sądowym. nie chciał

ich składać przed komisarzem lhornem,

z pochodzenia Żydem.
Na sprawę oskarżony powołał 34

świadków, zamierzając przeprowadzić
dowód prawdy.

Zapytany na wstępie rozprawy, czy
przyznaje się do winy, oskarżony Za-
przeczył i wyjaśni. że miai już dwie
sprawy z art. 132 o obrazę przod Ва-

yera. Pierwsza skończyła się wyrokiem

uniewinniającym, w drugiej skazany zo-

stałna 3 dniaresztuzzamianą na

śrzywnę, Pozatem miał 13 innych spraw
m. in, o rzucenie granatu do mieszkania
żydowskiego, wszystkie zostały jednak
umorzone, Chce przeprowadzić dowód
prawdy. Twierdzi, że przod. Bayer stale
go szykanował, obchodził się z nim bru-

talnie, groził mu rewolwerem. Ud tego

czasu, kiedy Bayer został komendantem

posterunku— twierdzi oskarżony — w
wie rozpętała się istna orgja a-

wantur i pijatyk. Żydzi byli przez niego  

stale faworyzowani, rozbijał się powo-

zem Żyda — kErenaicha, właściciela ta-

bryki tajansu, prowadził z nim jakieś

konszachty, spacerował pod rękę z je-

go córką Кейша. '

W oświetleniu świadków oskarżenia,

zwierzchników przod, Bayera: nadk. Bu-

ły, kom. Fuksa oraz burmistrza m Pru-

szkowa. nauczyciela miejscowego, kilku

urzędników państwowych oraz właści-

cielki restauracji, przod. Bayer jest wzo-

rowym policjantem, abstynentem, czło-

wiekiem uspofecznionym.

Z tej grupy świadków jedynie św. Na-

dolski coła swe zeznania złożone w

śledztwie i oświadcza, że przod. Bayer

rozpędzał bez powodu ludzi wychodzą-

cych z kościoła.
Podczas zeznań nadk. Fuksa obrońca

zadaje mu następujące pytania: — Za co

przod. Bayer został zdegradowany v sto-

pień niżej?

—Żacoprzod. Bayerzostałprzenie-

siony w r. 1929 do Wyszogrodu?

Sąd uchyla te pytania jak również ca-

ły szereg innych dotyczących życia о-

sobistego. przod. Bayera.

Po przerwie zeznawali świadkowie о-

brony.šw. Iargoński, śdy chciał po za-

bójstwieś. p. min. Pierackiego dotarczyć

aresztowanym narodowcom żywność z0-

stał uderzony przez przod. B. gumą, a

nąstępnie kopnięty. b. krzyczał przy-

tem: „Mordercom nieść chcesz żar-

cie, ty ..„ Św. Jędrzejewski mówi, że

ludność pruszkowska jest steroryzowa-

na przez komendanta posterunku, który

przy lada okazji grozi rewolwerem. Skle-

py i pracownie żydowskie są Otwarte i

czynne w niedzielę, Inni świadkowie

zarzuty te podtrzymują.

$w. Dmowski. brat oskarżonego, na

podstawie tatszyweśo doniesienia"NiE:

 

"Z Sekcji akademickiej S. N.
0 do Sekcji AkademickiejStr.

ar. codziennie w godzinach od 13-ej

z.15-ej, Aleje Jerozolimskie 17, m. 5.

X
Dnia 28 b. m., o godz. 20-ej, odbył się

w lokalu Sekcj, Akademickiej (Aleje Je-

rozelimsk'e 17, m 5) „czwartek akade-

micki”.
Kol. red. Jędrzej Giertych wygłosił re-

ferat n. ts: „Rewizja poglądów na histo-

rję Polski”,

 

„Historja jest mistrzynią polityki” —

oznajmił we wstępie prelegent. Znać swą

h'st-rję powinniśmy nietylko przez sen-

tyment i pietyzm dla wszystkiego, co

polskie, aleize względu na zwykłą prze-

zorność, chęć uniknięcia błędnych pośu-

nięć politycznych w dobie dzisiejszej.

„H'storja się powtarza” — oo zwłaszcza

widać w historji losów Polski, popycha-

nej ku zgubie od paruset latprzez zbro-

dnicze ręce: żydostwa, masonerji i Prus.

Wpływ tych trzech potęg na kształto-

 

wanie się naszych dziejów wykazał pre-
legent na odfałszowanych z pod sugestyj
masońskich faktach: potopu szwedzkiego,
osadzenia na tronie i polityki Augusta
Mocnego, Sejmu Czteroletniego oraz 3
powstań: kościuszkowskiego,listopadowe-
go i styczniowego.. Z zapartym odde-
chem, z niezmąconą uwagą i w skupieniu
wysłuchano dwugodzinnego referatu.
Nagrodzono prelegenta rzęsistemi o-

klaskami.

Niech żyje Wielka Polska?

Akademiku—wstępuj ww jednolite, zwarte szeregi

Stronnictwa Narodowego!
Sekretarjai czynnų codziennie w godzinach od 13 do 15. Aleje ozone 37rm. 5.

 

Bayera, że jest pozbawiony praw oby-

watelskich, został skreślony z listy kan-

dydatów do rady miejskiej. Swiadkowi

zakomunikował to urzędowo przewodni-

czący komisji wyborczej. t'rzod, B. zer-

wał mu również mieczyk Chrobreżc, a

gdy świadek powołał się na znany wy-

rok Sądu Najwyzszego powiedziai, że to

dla niego ... Sw. Seretyński zeznał, że

został przez B. zakuty w kajdany i przy-

kuty do podłogi celi. $w. diemirski u-

stąpił z policji, bo był przez przod. bay-

era szykanowany, $w. Bogacki widział-

B. pijanego, gdy wieziono go motocy-
klem. był przez niego w czasie jakiejś

maniiestacji zraniony szablą i ma szra-

mę długości 7 cm. Sw. ks. proboszcz

"Tyszka siyszał o brutalnem zachowaniu
się B. Darzy. on względami ludnosc ży-

dowską. Na vis a vis kościoła Żydz: han-
diowali w niedzielę. Jedna z matek skar-
żyła się mu, że musi córkę swą wywieźć

w obawie przed natłarczywością Bayera

z Pruszkowa.

$. Schmidt, b. służąca u B. widziała о-

krwawionych ludzi wyprowadzanych z

posterunku P. V,

św. iwa post. P. P. procił o

przeniesienie z Pruszkowa do Włoch Na

pylanie obrońcy co go do tego skłoniło
odmawia odpowiedzi, Cały szereg in-
nych świadków zeznaje w tym samym
duchu.

Po przemówieniach stron bronili E.

Dmowszieśo adwokaci B. Jeziors« i Z.

Jacoby. Sąd wydał wyrok, mocą ktorego

uznał osk. Kdw. Lmowskiego wiunym
zniesiawienia przod. Hayera i skazał go

na 4 miesiące aresztu i 100 zł. grzywny
z zamianą na 10 dni aresztu. W królkich
motywach sąd stwierdził, że oskarżony
dowodu prawdy nie przeprowadził. U-

brona zapowiedziała apelację.
 

 

pewne, iż wznowienie normalnego to-
ku nauki oczekiwać można dopiero
w przyszłym tygodniu. Dokładny ter.
min nie jest jeszcze ustalony.

Zawieszenie wykładów na wyż
szych uczelniach w Warszawie trwa
już 10 dni i zapewne przeciągnie się
do 2 tygodni. W kołach uniwersy-
ieckich mówi się o konieczności
skrócenia ferji akademickich celem
wyrównania straconego czasu.

—-

Baczność narodowcy!
Zebranie koła Marymont

W niedzielę dn. 1 grudnia r, b. od-
będzie się zebranie koła. Marymont

przy ul, Zabłocińskiej 13 o godz. 5-ej
| po poł. Przemawiać będzie kol, A. Łu-

gowski.

Tańsze bilely do muzeum
Od dnia 1 grudnia r. b. opłaty za bi-

lety wejścia w Muzeum Narodowem w
Warszawie będą znacznie obniżone i bę-

dą wynosiły w dni powszednie w obu

gmachach (przy Al 3-go Maja i przy

ul. Podwale 15): 1) opłata norma'ra 50
gr. od osoby, 2) opłata zniżkowa — 25
gr. (wycieczki zbierowe, urzędnicy pań-
stwowi i samorządowi). 3) opłata wigo-
wa — 15 gr. (ucząca się młodzież, żoł-
nierze, nauczyciele szkół średnich. po-
wszechnych i zawodowych. Zrzeszeni ar-
tyści plastycy, członkowie szereżc in-
nych zrzeszeń).

W niedzielę i święta wstęp dla wszyst-
kich zwiedzających po 15 gr.

Zbiory Muzeum Narodowego otwarte
są dla zwiedzających w następujące dni
w godzinach od 12-ej do 15-ej: Malar-
stwo polskie — we wtorki i niedziele
w gmachu przy ul. Podwale 15; Maiar-
stwo obce — we czwartki w śm. Pod-
wale Nr 15; Sztuka zdobnicza — we

środy, piątki, soboty i niedzielę w gma-
chu AL 3-go Maja Nr 13.

 

Zagrożony gmach wojskowy
Ruch kołowy przerwany

Przy ul. Ludnej 11-13-15, mieści się
trzypiętrowy dom, w którym dawniej by-
ły koszary rosyjskie, obecnie zaś — mie-
szczą się tam: Instytut Badań Materja-
łów Uzbrojenia, oraz Wojskowy Instytut

Przeciw$azowy. W tych dniach tokale
były remontowane. Wkrótce po remon.
cie ukazały się rysy w pokojach na II i
IM piętrze. Przedstawiciele urzędu in-
spekcyjno - budowianego zaiozyli stopki
gipsowe, które popękały. Dnia 27 o. m.
na miejsce przybyła komisja, która pole-

ciła ponownie založyč stopki na okres
2-tygodniowy. O ile po tym okresie cza-
su znowu popękają, będzie to oznaką. że

dom jest zagrożony i że musi być pocda-
ny gruntownemu remontowi. Wczoraj Z

polecenia Komisj: został wstrzymany
ruch kołowy przed zagrożonym  tma-
chem. Pojazdy skierowano drogą okolną
przez ui. Czerniakowską, Ukrąg — do
Ludnej Kursują jedynie normainą :t"o$ę
tramwaje linji „P” i „Z”, zwalniają jednak
obok zagrożonego śmachu swój bieg
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MŁODOŚĆ. WDZIĘK. RADOŚĆ. TEMPO. TEMPO. TEMPO,

MANEWRY
nowsze krawaty.

UEZYEEENZNZO EZR Ол

JAN FRLICZKA|
WIELKA ii — WILNO — Ś

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damską i

szkolne i gospodarcze,

EUEKNKNNNSCENA| Teatri muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 4-ej tragedja Sofoklesa — „Kró!
Edyp'. — Ceny propagandowe.

Wieczorem о godz. 8-ej — premjera
komedji w 3-ch aktach (5-ciu obrarach)
M. i F. Stuartów p. t. „Szesnastolatka”.
Obsadę stanowią pp.: A. Pawłowska, J. Po-
lakówna, H. Dunin-Rychłowska, M. Szpa-

- ТО JAŃSKA 6 („JANUSZEK')
poleca:

męską Trvkotaże, Bluzki, Swetry. Pulowerv. Naj- Ėė я ES
Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki, Fartuszki |Ścibor” E. O Łodziński i

PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH. W. Ścibor — reżyser sztuki.
— France Ellegaard w Teatrze na Po- 

MANEWRY...
Dziś początek o 12ej Ci

Dia miodziežy dozw.“ „Sukces POLSKI

Wielki fascynujący film SZPIEGOWSKI

SEKRETY
Marynarki wojennej

hulance, Dnia 5-go grudnia odbędzie się w
Teatrze na Pohulance drugi i ostatni reci-
jtal fortepianowy sławnej pianistk' France
Ellegaard, która na pierwszym swym kon-
cercie odniosła wielki sukces. Bilety w ka-
sie zamawiań w „Lutni“. Ceny zwykłe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Ostatnie
występy Elny Gistedt. Dziś o godz. 8.15
wiecz. „Madame Dubarry” z Elną Gistedt
w roli tytułowej.

Dziś o godz. 4 pp. komedja muzyczna

(„„X-27" na morzu)
Już wkrótce w kinie „CASINO“!
 RAPZODJA BAŁTYKU

Bogda — Brodzisz — Cybulski, Marr I inni
Przepiękny dodatek muzyszny: 1 aaje wžįnadprogramie

CASINO | Dziś ostatni ansPOCZĄTEK O 2-6]. a

leń. KOLOSALNE POWODZENIE
| „Dzisosta KT-RE PORUSZYŁO CAŁE KULTURALNE WILNO

WALKA RAS

 

 

Film 1000-ca przygód

Ostatni Posterunek
Arcydzieło, jakiego jeszcze nie było.

|Laitaja „Mądra Mama“.
— Teair „Rewja“. Dziš o godz. 415,

645 i 9.15 ostatnie trzy przedstawienia
programu rewjowego p. t. „Węgierska
krew” z udziałem całego zespołu.

& га Kotar siudjo.
Poznań w audycji — „Cała Polska śpiewa”.

W ramach audycji radjowej p. t. „Cała
Polska śpiewa; radjosłuchacze zapoznać się
mogą z kulturą śpiewaczą naszego kraju i

REWELACJA NA CZASIE

Wkrótce w kinie „HELIOS”,
 

|HELIOS|
Film,ktktory »pro-
wadza »ae

nie š

LAN KREM
. pow.$ LWĄ TOŁSTOJA

Wil. gł. Greta GARBO | Р МАНН Bea
Wspaaleły chór rosyjssi ($piew w języku rosyjskim). „ Cudownyżnadprogram,
Z powodu oraniczonych miejsc prosimy o przybycie,na początki seansów punktualaie:
2, 4, 6, 8 I 10.15. Sala dobrze ogrzana.

REWJA |

  
W roli gł. a
Keith. Niewidziane

 

Balkon 25gr.Program Nr.-49 p. t.:

* Bal marynarki.
Nadprogram: Atrakcje.

to zarówno pod względem wysokości tech-
micznego wyrobienia zespołów śpiewaczych,
jak i pod względem oryginalnego repertua-
ru pieśniarskiego. W Poznaniu poza czoło-
wemi chórami, jak np. „Echo” czy „Arion”
istnieją także zespoły amatorskie, szczegól-
nie szkolne, Wśród tych szkolnych zespo-
łów śpiewaczych jedno z pierwszych miejsc
zajmuje chór szkolny im, Adama Mickiewi-
cza, Koncert tego chóru na fali ogólno-
polskiej nadaje Foznań w niedzielę, dnia
1.Xi1, o godz. 16.45. W programie między
innemi utwory Nowowiejskiego: „Szumi
fala na Bałtyku”, „Warszawianka i „Ma-

Początek o godz. 2-ej.

72 ANNAPOLIS42,na Morzu)
Ryszard Cromwell,„Bengali“ Tom Brown i Rosalind

dotychczas imponujące sceny manewrów floty ameryk,
Film, który każdy zap amiętal

 

TKTS та
 

Marne święta

KRUPNIWĘGIERSKA KREW"
33 sporządzisz przy
Rewja w 2 częściach i 14 obrazach. Z udziałem komika A, Janowskiego, primabaleriny
Basi Relskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego, pieśniarki Mary Żejmówny, humorysty An-
toniego Jaksztasa oraz pożegnalnie występujących: primadonnyJ. Kulikowskiej i pio-
senkarza L. Warskiego. — Codziennie 2 seanse: o 6.30 i 9 w. W nmiedzielę i święta

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

  

LUDWISARSKA 1
Maturyczne i Dokształcające Kursy

„WIEDZA
KRAKÓW ul. Br. Pierackiego 14.

przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz w drodze korespoa-
dencji zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanych skryptów, programów

i tematów, da:

78 przecudny:

przyjmuje do prania b:

odbywa się bez chlor]
mierzyki reperujemy.
Wilno, Literacki zaułe|

BEZ GOTOWANIA

ziołowo-korzennej. Flakon 1 zł.
wystarcza na 1—3 litry wódki.

POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
Tamże wody kolońskie na wagę.

 

PRALNIA KRYZYSOWA

dzaju, firanki suszy się na ramkach. Pranie

LEKARZ
wolnopraktykujący chrześcijanin od za-
raz znajdzie praktykę na miejsce ustępu-
jącego lekarza w miasteczku Jasionówce
pow. Białost. Ludność zamożna, prakty-
ka zapewniona. Do tego Ubezp. Społ. zł.
50 i subsydja gminy oraz iunkcjon.

zurek obozu jezioraūskiego“.
Uśmiech Słowacji —

ieljeton radjowy z cykiu „Podróżujmy”.
Kiedy się mówi Szwajcarja — już się

wie... kraj śnieżnych szczytów, wodospa-
dów, jezior przejrzystych, sionecznych za-

| chodów, kraj marzeń. Kiedy się mówi
państw. około 150 zł, mies, Szczegółowe  Stowacja — wie się bardzo niewiele. Cze-

inform.: Aptekap. Goldberga w Jasionówce chosiowacja? Niel — Slowacja. Kraj po-
—— "CI |łożony wsród Tatr wysokich i niskich, wy-

. posażony w majwspanialsze žrodia leczni-

į PRACA. i
ZAKŁAD OPTYCZNY|

cze, ozdobiony najcudniejszemi miasteczka-
mi i malowniczemi zamkami, O uśmiechu
Słowacji mówić będzie dnia 1. XII. o godz.

DATSECEER Fo 21.30 przed mikroionem warszawskim p.
ka IVIaalieviu DOŚWIADCZONY | Marynowški.

administrator | przyj- pokoju kierownika „Wesołej Fali"

kawa 4 mie. zarząd domu, Przewrócił się kosz na papiery. Z jegc
k binoki , Ziloszenia w redakcji wnętrza wysypał się na podiogę stos dru-

kale|ściśle „że pod „Solidny A.*, ków, blankietów, okazowych numerów cza-

Sala dobrze ogrzana.

bez Krupnika! |

1 FILTROWANIA
pomocy zaprawy  

 

2 (róg Tatarskiej).

ch zapachów. 4

ieliznę wszelkiego ro-

ku. Zniszczone koł-
Ceny konkurencyjne.
k 5, vis ś vis poczty,

 

1. egzaminu dojrzałości gimnazjum.

Wesoła Lwowska Fala.

dlugi sotezi A Je sopism, podartych listów, anonimów i od-

 

    

 

 

    
5 я ь : SAMOTNA "|rzuconych tekstów. Z tych wydobytych

2. egzaminu 6-ciu kl. gimn. : ZE G A R Y karzy okulistów, Po- intelig. osoba poszu-|šwistkow powstała rewja, którą usłyszą
3. w zakresie L. i II. kl. gimn. nowego ustroju. P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega,|||leca najnowsze mo- „kuje - pracy kasjerki radjosiuchacze w niedzielę, dnia 1.ХЦ. o
4. egzaminu z 7-miu klasz szkoły powsz. Longines, t, starożytne antyki, oraz||| dele. Wszelkie ar-;jekspedjentki, wycho+| godz. 21,00. Rewia mosi tytuł „Kosz ma
UWAGA: Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc tema- poż.rfBAR eauak dokł a pe tykuły = a” wawczyni do jednego šios“. lekstpióra Wiktora budzynskiego.

ty z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowamia. Nadto ebowiązkowe egzaminy - iad варга “’ц a e dadsła j| optyki | wc 4C€. dziecka, ew. gospo-| „Jom w nocy“ — w 'Ieatrze Wyobrazni,
badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy uczniów. M PTCNAŁWY sz0 Mi RSEB я dyni do jednej lub Pełne dramatycznego napięcia siucho-

Wykładają wybitne siły fachowe. aniskie. | Wilno, Wileńska 22. MI kania dwóch osób. Wyma- wisko „Dom w nocy”, Janiny Morawskiej,

иСа T esžkan gania skromne. Ad. zawiera w sobie szereg tragicznych powi-

„AG,PRZY d i pokoje Bre: w Admin. „Dz. kiań, „gen i or jak i sa
SPE OZRZAWESZTTZSKTD Wil.” 48—4 życiowych, realnych. Tragedja wewnętrzna

HEMOROIDACH - -—_———— 15 ponurym dramatem człowieka obiąkanego.

Specjalny RABAT Gwiazdkowy Kupno NA MIESZKANIE OGRODNIK Urozę nastroju potęguje "niesamowite tło
w AR KAVA SSE Kiras d i d zł z opieką ( atrzyma- pszukuje pracy w za- akcji. Noc, burza, tajemniczy, odosobniony

każdy dziś otrzyma AT RASĘ sprzeda niemcaikowitem star-|FTeSie ogrodnictwa za dom i dziwni, żyjący w nim ludzie, —

 

    

 

„wPOLSKIM SKLEPIEGALANTERYJNYM:

"Zofja Jankowska.
WILNO, WIELKA 15.

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze
krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p.

AN
  

   

ARICOL
GĄSECKIECO

AOOORPOTCZATE

modernTańców zaa
nl. E. KOŁAROWSKA- SNIETAŃCKA
komplety rytmo-- plastyki tanecznej

dla pań i dzieci,
M13. 1 1020

ulanka 19, m. 12-a,

 

 

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,
iż WINĄ wytwóri

W. Osmotowski Wilno
SĄ STARE, ZLEŻAŁE, MOCNE 1 ZDROWE. POLECA SIĘ
WINO „MIESZANKA JAGODOWA". DO NABYCIA

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.

s"
w.
 

MIÓD |lenolcy leśny kils 240

łąkowy. jasny kilo 260

SZE R оМ! kilo ui 150
GRZYBY suche (borowiki) kg. 0d 3 zł.
GRZYBY maryntwane (borow.) kg. 320
RYDZE wole kilo 2 zł.

poleca ZWiedryński
Wileńska 36 tel. 1224

 

 

 

DOM HANDLOWY

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka
WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57.

poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe 14
szkła, iajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne
żyrandole, lampy do elektryczności i naity. Ceny stałe, kon-

kurencyjne,

D. H. „T. Odyniec" wł. 1. MALICKA |
Wilno, ui. wlelka 19, tel 4-24 —al. ickiewicza 6 od dn. ZI 35 r
Poleca po niebywale niskich cenach: PORCELANĘ stołową
(serwisy stołowe, do kawy), SZKŁO BIAŁE i kolorowe, NA-
CZYNIA aluminjowe i emaljowane, PLATERY, kryształy,
NACZYNIA kuchenne i kamienne, FAJANS, kilimy, serwety

lniane, LAMPY i abażury oraz wszelkie towary wchodzące
w zakres gospodarstwa domowego.

Wypożyczanie naczyń we wszelkich ilościach.

CENY ZNIŻONE. OBSŁUGA SZYBKA I SOLIDNA.

|Kursy języków obcych
W lokalu lustytuiu Nauk Handlowo- Gospodarczych,

  

  
 

|
 

KORZYSTAJCIE
Z PIERWSZEGO ŹRÓDŁA.

OBUWIE, KALOSZE, SNIEGOCE, WOJŁOKI
clepłe pantofle ranne, trenin$owe, gimua-

styczne i papucie

W. Nowicki „
CENY ZNIŻONE.

4

I

poleca
wytwórnia

Wilno,
lelka 30

 

 

 
IROKO ЗАЫРИ AOT.

Najwyższy czaś pomyśleć o założeniu

 

ul.Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w godz. popoł. BUCHALTERJI
Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, FRANCU- | na rok 1936
SKI i NIEJIIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po-
czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-

cji, techniki i t. p.).
Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za-
łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia

prospektów, dzieł naukowych i t. d.
Iniormacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se-
kretarjacie Instytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów.

iniormacje, wskazówki

BEZPŁATNIE
zwróć ie PRACUM”

do
onanie solidne, tachowe -— tanio,
NO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m. 23     tel. 22-24 godz. 8—15 i 17—19, "zł godz. 1 pp.

mieszkanie lub małe Wznowienie tego siuchowiska, które stało
dozorstwo. Łask, 0- się w swoim czasie dużym sukcesem radjo-
terty do Adm. „Dz. wego Teatru Wyobraźni, nastąpi dnia 1.XII,
Wi.“ pod „Ogrodnik tj. w niedzielę, o godz. 18.30. W rolach

|głównych: M, Modzelewska, A. Różycki,
ZA MIESZKANIE jų, Melina, Józef Orwid i inni. Reżyseruje

,poszukuję pracy do-Michat Melina,
zorcy lub jakiej innej.| W dzień święta Królestwa Jugosławii
4nam się na stolar- Polskie Radjo obchodzi uroczyście dzie-
stwie i  ślusarstwie.|sjciolecie Zjednoczenia Królestwa Jugo-
śniegowa 3, m. 2. sławji dnia 1.XIIL. o godz. 22.00 koncertem,

poświęconym twórczości kompozytorów ju-
——|gosłowiańskich. Odegrane zostaną „Tańce

jszą Panią-a przyjmie
nn godzina katolicka w
DO SPRZEDANIA  powiatowem mieście

plac zalesiony ul. So- uszmianie. Adres i
snowa40,— 320 sąż., warunki w Admin,
16 zł. sąż. Inform. „Dzien, Wil." 477—1
Sosnowa 27 lub Mic-
kiewicza 46 m. 9 od
34p BP a

MIESZKANIE
487 5 pokojowe, gruntow-

mie _odremontowane
ze wszekiemi wygo-
dami, wejście  iron-
towe. W. PohulankaSklep  |19 m. 16, tel. 188. Fachowa bałkańskie" Marco Tajcecica, „Tańce serb-

spoż LEE <ż|skie' Milojevica, pieśni B. Kacerrovsky'ego
WY, pas PIELĘGNIARKA, i Dzordzewicza. Utwory te wykonają zna-

|dania z powodu wy-, z długoletnią prakty-/
jazdu. Mostowa 17. Pokój ką, poszukuje pracy

— —— większy lub mniejszy przy chorych. Dobro-

R"Wileńska 23, SONS Minister Konrad Libicki

m. 8, codzienniegd, i i prezesem Rady Nadzorczej Polskiego Radja.

zr Adm nistrator Onegdaj odbyło się posiedzenie Rady

„budowlane A lobliadżócey w spra- Nadzorczej Polskiego Radja, na którem re-

kam ul. Portowej 24
1 Uórze Bouiiałowej

komici soliści: pianistka Maryla Jonasów-
na i śpiewak. Maurycy Janowski oraz Mała
jk Polskiego Radja. 

MIESZKANIE
2 pokoje, kuchnia z bremi
wodociągiem, I piętro potrzebny.

| wach majątku z do- zyśnację ze stanowiska Prezesa Rady Nad-
referencjami zorczej zgłosił sen. Artur Śliwiński W

do sprzedania. Inior- Zgłosze- miejsce ustępującego prezesa wybrany zo-

 

Zk tlg róg Ludwisarskiej mia: Dobroczynny 2 stał prezesem Rady Nadzorczej Polskiego
mit IiJa Ne Н 499 m. 4 o trzeciej popoł. Radja b. min. Konrad Libicki, obeony dy-

52 rektor Polskiej Agencji Dasa =
й sa RAE KEOWCA t dz towano do

7 OKAZYJNIE l em samem posiedzeniu op
mow. składu Rady Niadzorczej Polskiego Radja

nien nę ro MótOd(W;dl d NAUKA. A: dyrektora programowego Polskiego Ra-

stowa 16 m. 3. Z: pokoju dja, Franciszka Pułaskiego. wii

—- — promise, rzy ro- MATEMATYK,
FORTEPIAN ;azinie. BAL ko- iókwaat U.S.B4 « | Polskie Radjo no

Niedziela, dnia 1 śrudnia 1935 r.cena zł. 160, oglądać rzystanie z telefonu. g>,cia lekcyj z mate-|

do g. 3 p. p. PL Me-  Zśłoszenia kierować matyki i izyki, Orez 9.00: Czas. i' pieśń. Gazeta rolnicza.

tropolitalny 4—12. (40 Ade iai,pis- pzzygotownie do ma- Płyty. Dziennik poranny. 1000: Transm.

-—— — — — mapod „B. W. jtury i egzaminów kon nabeżeństwa. Po nabożeństwie płyty. 11,57:

PIANINO | kursowych na wyższe Czas i hejnał. 12.03: Życie kulturalne mia-

koncertowe. 744 — о- М'е$1кап|е|и‹це|…е. Posiadam sia i prowincji. 12.15: Poranek muzyczny.

ktaw, słynnej. firmy 6 pokoj, r diugoietnią praktykę. W przerwie 13.00—13.20: Słuch, „Zygmunt

„|xagranicznej. okazyj-| Lida kasi 4-k Dobroczynny 6, August" Stanisława Wyspiańskiego. 14,00:
|kiemi wygodami, cie-mie, tanio do sprze” ;Odczytanie fragm. z książki „Listy z Afry-

 

Я 4 % łe, suche, sloneczn |dania. Biskupia 6m,2 P'© , je, |ki* Henryka Sienkiewicza. 14.20: Koncert
Po z balkonem| |życzeń. 715.00: Audycja dla wszystkich.

AE z I EAC Wileń- ROŻNE "15.45: Nowoczesne płodozmiany  dochodo-
DO SPRZEDANIA ska 25 m. 9. 492; we, pog. 16,00: Kukiełki śląskie, audycja

piac zalesiony ul. So-|ikainiai AUNS V.15: Žapamniani kempozytorowie. 16.45:
snowa 40, — 520 sąż., |Cała Polskja śpiewa. 17.00: Mała Ork. 17.45:

Tak, tak, taki|i Lekarze |||

s p
DOKTOR do „Dziennika Wileń:

16 „i. sąż.  Iniorm. % Migawki regjonalne. '18.00: Recital śpiewa-
Sosnowa 27 u właści- NIEZAWODNIE czy Niny Valin. 18.30: Słuchowisko pt.
cielki, lub Mickiewi- wszelkie |„Dom w nocy”. 19.10: Recital reklamowy.
cza46 m.9 od3—4pp. 19.20: Wil. wiad. sjportowe. 19.25: Co czy-

 

 
||- RRiGnAG ZYGMUNT siedp i a = tać. 20.00: Nasza g aps 0:

R cenac! nadzwycza| Wyjątki z pism Jó:reła Piłsudskiego. Й
krzyżowy w dobrym KUDREWICZ tanich i na. warun Dekaži Smas 21.00: Na  wesolej
stanie okazyjnie! choroby weneryczne, |kach ulgowych płat: |wowskiej fali. 21-40: „Uśmiechy Słowacji”,
sprzedam za 400 zł. syfilis, akórne | mo-|ności załatwia Biuro felj. 21.45: Wiądosmości sportowe. 22.00:
Zawalna 25, m. 5, od|czopłciowe. UL Zam-| Ogloszeń Stelana,W dzień święta Jugosławii, aud. 22.30:

kowa 15, tel (7.42 |Grabowskiego wWil. | Muzyka taneczna. 23.00; Kom. met. 23.05:
EN ERCа od 8—i I3-_ nie Garbarska Nr. 1 Muzyka taneczna. `

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
Drukarnia A. Zwiarzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1. Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW .JAKITOWICZ.  


