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Posiedzenie Sejmu |
WARSZAWA. (Pat). Na piątko-

we plenarnem posiedzeniu Sejmu,
które rozpoczęło się o godz. 10,15,
przystąpiono do dyskusji w pierw-
szem czytaniu had projektem usta-
wy skarbowej i preliminarza budże-
towego na r. 1936/37.

Pierwszy w dyskusji zabrał głos
pos. Wierzbicki,

Po wyczerpaniu pierwszego punk
tu porządku dziennego. Sejm przy-
stąpi do pierwszego czytania rządo-
wych projektów ustaw, dotyczących
dodatkowych kredytów, oraz pro-
jektów ustaw ratytikacyjnych, m in.
w sprawie ratyfikacji umowy gospo-
darczej między Rzeczypospolitą Pol-
ską a Rzeszą Niemiecką.

OBRONA KARTELL
Jednym z głównych tematów dy-

skusji była sprawa karteli, którą о-
mawiali prawie wszyscy mówcy.

Poseł Wierzbicki wystąpił ze
zdecydowaną obroną karteli, о-
Świadczając, że kartele podstawowe,
jak wogóle cały przemysł Polski
spełniają dobrze swe zadania pań-
stwowe i społeczne,

Poseł Kopeć stwierdza, że ro-
rozwiązania 44-ch karteli
wielki, gdyż ilościowo stanowi
wprawdzie 20 procent, ale w sto-
sunku do ciężaru gatunkowego za-
ledwie 2 pro mille.

Poseł. Koppeć stwierdza, že ro-
bocizna i koszty własne w produkcji
węglowej od r. 1929 spadły znacznie,

Projektowane awanse urzędnicze
WARSZAWA. (Pat). Prezes Ra-

dy Ministrów p. Kościałkowski za-
rządził przystąpienie do prac przy-
gotowawczych nad przeprowadze-
niem awansów urzędniczych, które
mają być dokonane z dniem 1 marca
1936 r.

Awanse obejmą urzędników i
niższych funkcjonarjuszy państwo-
wych, sędziów i prokuratorów, ofi-
cerów i szeregowych p. p., straży
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% Uwadze firm ="
HANDLOWO - PRZEMYSŁOWYCH |!!
/W. okresie świątecznym chcąc udostępnić każdej chrze-

ścijańskiej firmie przeprowadzenia skutecznej reklamy, wy-
dawnictwo „Dziennik Wileński”

ŻOWY INFORMATOR firm handlowo-przemysłowych. Wy-
kaz firm będzie drukowany w naszem

24 grudnia włącznie,
KORZYSTAJCIE Z TAK
Pamiętajcie o tem, że wiele tysięcy osób maže się do-

wiedzieć o waszej firmie!

Ogłoszenia do Informatora
„Dziennika Wileńskiego* od 9—6 wiecz., Biuro Stefana Gra-
bowskiego, Garbarska 1, tel. 82 i upoważnione osoby.

„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO",

HALLO! HALLO! TU AUDYCJA!
Stron. Narodowego
BYDGOSZCZ. (Pat). W dniu 9

bm. rozpocznie się przed wydzia-
łem karnym Okręgowego Sądu w
Bydgoszczy proces członków Stron-
nictwa Narodowego i Sekcji Mło-
dych Stronnictwa Narodowego, 0-
skarżonych o organizowanie i bra”
nie udziału w krwawych  zajściach
do jakich doszło w dniu wyborów
do Sejmu na terenie bydgoskiego
okręgu wyborczego w powiecie wy-
rzyskim. Rozprawa trwać ma 4 dni

koniekcji męskiej, damskiej, i dziecięcej. —
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Proces Ukra 

jest nie- ościennych (mowa była
to| cach).

;czy awansów nauczycielskich, któ-

WARSZAWA. (Pat). Piątkowe posie- U. N, w tej liczbie oskarżonych w sprawie
dzenie Sądu Okręgowego w sprawie zabój- niniejszej.
stwa śp. min. Pierackiego rozpoczęło się o Prokurator Żeleński w

godz. 10.30. 'sprzecznemi i  chaotycznemi zeznaniami
Przesiuchiwani byli świadkowie spro- świadka Twasyka, oświadcza, iż świadek

wadzeni z więzienia lwowskiego śdzie prze- ten winien być poddany we Lwowie bada-
bywają w związku z ich działalnością w niu psychjatrycznemu.
Q. U. N. |

Na wstępie przewodniczący stwierdza, ŚWIADEK MAKARUSZKA.

że zarząd więzienia nadesłał oświadczenie Następny świadek Jarosłow Makarusz-

Heleny Czajkowskiej, iż gotowa jest złożyć ka absolwent medycyny ze Lwowa przeby-
zeznanie w języku polskim, W związku z wa w więzieniu śledczem.
tem przewodniczący zarządza  sprowadze-| Makaruszka zeznaje, że w drugiej po-

nie świadka Czajkowskiej na rozprawę. | łowie stycznia rb. otrzymał w więzieniu

! фгурз м języku ukraińskim, nakazujący mu
IWASYK BĘDZIE PODDANY BADANIU przyznać się do znajomości z członkami or-

PSYCHJATRYCZNEMU. | ganizacji Banderą i Malucą.
Jako pierwszy zeznaje świadek Wło-,

dzimierz Iwasyk. Odwołuje on swoje zezna- tyczność tego grypsu i złożył swe zeznania
nie, złożone przed sędzią śledczym w dn. w śledztwie, później jednak doszedł do
15 kwietnia 1935 m, podtrzymuje natomiast przekonania, že gryps nie pochodził ze

zeznanie, złożonezarań po aresztowanin w strony ukraińskiej, wobec czego coia dziś
maju 1934 r, kiedy to-nie przyznał się ani swe zeznania, złożone w śledztwie.
"do działalności w O. U. N, ani nawet do. Sąd postanowił odczytać zeznania Ma-
„znajomości z którymkolwie z działaczy O. karuszki, złożone w śledztwie.

Makaruszka zeznał na śledztwie sze-

Zakaz posiadania broni we Francji
PARYŻ. (Pal). W. debacie na te- jący robotników do rewolucji i za-

nie posła Kubinsteina zauważył, iż mat „lig iaszystowskich”* w izbie de- |mordowania przywódcy Croix de
|użył on niewłaściwych zwrotów w putowanych zaszedł dzisiaj sensa-|Feu, :
|stosunku do jednego z państw cyjny zwrot, który jest wynikiem Stwierdził, żę należy przeprowa-

o Niem- przemówienia dep. Ybradnegaray, |dzić ogólne rozbrojenie wszystkich
który w imieniu Croix de Feu wy” |pzez uchwalenie ustawy  postana-
raził zgodę na przeprowadzenie roz- |jącej, że każdy obywatel, przy któ-
brojenia wszystkich organizacyj |rym zostanie znaleziona broń, będzie
parlamentarnych. karany więzieniem do 3 lat.

Dep. Ybarnegaray oświadczył,| Popołudniu po ' przemówieniu
że jest członkiem Croix de Feu i | premjera przystąpiono do głosowa-
przyjacielem pik. de la Ricque i mo- nia nad wnioskiem o votum zaufa-
że zapewnić, że przywódca Croix de nia dla rządu. Uprzednio rząd zwró-
Feu nie żywi wywrotowych zamia- |cił się do izby o wyznaczenie noc-
rów. Croix de Feu dąży jedynie do nego posiedzenia, celem przystąpie-
odnowienia i odrodzenia Francji. W |nia do dyskusji mad projektami zgło-

związku ze

lecz zwiększyły się za to niepomier-
nie koszty obejmujące wysokie
pensje i inne zyski,
W zakończeniu mówca stwierdził,

że ponieważ stworzyliśmy pustkę
nie do wytrzymania, muszą istnieć
ośrodki dyspozycji i koordynacji
wysiłku społecznego.

Po kilku następnych przemówie-
niach marszałek zarządził przerwę
do godziny 16-tej,

Po przerwie obiadowej rozwinęła
się dalsza długa dyskusja nad preli-
minarzem budżetowym. Pos. Po-
chmarski porusza m. in. sprawę bu-
dowy kolejki linowej na Kasprowy
Wierch za 2 miljn. zł., za co można
mieć dużąiłość „etatów nauczyciel-
skich.

Posłowie żydowscy Rubinstein i
Mincberg wystąpili przeciwiko eksce
som antyżydowskim, wysuwając po-
stulaty w imieniu ludności żydow-
skiej. j

Po wyczerpaniu listy mówców
zabrał głos marszałek Car, oświad-
czając, że przeglądając przemówie-

 

 

Za użycie tych zwrotów marsza-
łek przywołał mówcę do porządku.
Dla załatwienia preliminarza komisji
budżetowej na przeciąg sesji zwy-
czajnej. Propozycję tę izba przyjęła.

granicznej i funikcjonarjuszów stra- tym celu płk. de la Rocque skupił |szonych w dniu dzisiejszym, ustaw.
ży więziennej oraz pracowników wokoło siebie 712 tys. ludzi, którz; |Po obliczehiu głosów okazało się, że
przedsiębiorstw „Polskie Koleje Pań
stwowe' i „Polska Poczta, telegraf
i telefon".

Powyższe zarządzenie nie doty-,

zdecydowani są na wszelkie ofiary. ,za rezolucją wyrażającą rządowi za-
Mówca odczytał pewne ustępy z uianie padło 351 głosów, przeciw —

„Humanitė“ i pokazał afisz, wzywa- 219.

Walki w Abisynjirzy zgodnie z obowiązującemi prze- KOMUNIKAT WŁOSKL ы z. Us алAdos ‚ PARĘ „K [ ‚ żywnościowy dywizji erytrejskiej zo-
PORGJE; siykaoowić Wa" agboaje RZYM. (Pat). Ogłoszony komuni- stał zaatakowany przez abisyńczy-

kat urzędowy brzmi: na całym fron- ków. W! czasie walki poległo dwóch
„cie erytrejskim wzmogły się utarcz- żołnierzy włoskich, a jeden zosiał
ki pomiędzy patrolami włoskiemi a ciężko ranny. Nieprzyjaciela zdoła-
grupami przeciwnika, Abisyńczycy|no odrzucić.
zostali wszędzie pokonani i zmuszeni PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
do odwrotu, pozostawiając 24 zabi- |donosi z Asmary, że na froncie Tigre
,tych. Ze strony włoskiej jest 3 zabi-|grupa żołnierzy, należących do
itych i 1 raniony. Lotnicy włoscy|wojsk Rassa Sejuma, wspierana
bombardowali kolumnę wojsk  abi-|przeż mieszkańców wsi, położonych
syńskich, podążającą z Gondaru do|na wschód od Amba Auger, zaatako
„Dabat-dema. wała w nocy oddział włoski w pobli-

WALKI W ABISYNJI żu Tabaca. Żołnierze włoscy odparli
| PARYŻ. (Pat). Agencja Reutera|napastników i ukarali doraźnie lud-
donosi z Asmary, że na froncie Tigre|ność wsi, które pomagały w napa-
w pobliżu Mai Dzianka transportldzie.

( Komunikat StronnictważNarodowego
„ Wydział Gospodarczy Stronn. Narodowego zwraca się z prośbą do

Polaków zamieszkałych w ośrodkach Województwa Wileńskiego, o
nadsyłanie wszelkich informacyj z zakresu prowincjonalnego życia go-
spodarczeżo, a w szczególności:

1. o stanie liczebnym chrześcijańskich i niechrześcijańskich zakła-
|dów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych.

2. o sianie zatrudnienia obywateli wolnych zawodów (lekarzy, den-
pabtiaų inżynierów, techników, adwokatów i t. p.).

: 3. o stanie liczebnym takich placėwek pracy polskiej, brak których
|jest dotkliwie odczuwany przez miejscową ludność chrześcijańską.
| Korespondencję należy kierować pod adresem: Wilno, Mostowa 1,
| Stronnictwo Narodowe, '
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z dn. 8 bm. wprowadza BRAN-

piśmie od 8-$0 do

DOGODNEJ SPOSOBNOŚCI!

przyjmuje Administracja

WYDAWNICTWO  

Wprawdzie nie radjowa, lecz ciekawa przez swoją treść i praktyczność. Od i b. m. z raba-
tem gwiazdkowym rozpoczęliśmy sprzedaż modnych żakiecików przybranych angorą, bluze-
czek wełnianych, jedwab. klamer i przybrań do sukień, bielizny je jz-
gawkowych, wspaniałej bielizny męskiej, modnych rękawiczek i przeogromną moc wszelkiej

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA. 9 Tel. 6-46

Świadek podaje, że uwierzył w auten-!

Proces członków |PO TA

edwabnej, kompletów śliz-
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inców
reg szczegółów, dotyczących organizacji
©. U. N. Potwierdził w szczególności, że

prowidnykiem krajowym był Steian Bande-

ra, referentem zaś organizacyjnym Iwan
Maluca. Reieretem propagandowym Jaro-

sław Spolski, ideologiczno-politycznym Ja-

"niw, ostatnio zaś Stecko, W posiedzeniach

krajowej egzekutywy brała również udział

'Czemeryńska, a także kilkakrotnie Roman

Szuchewycz, który, jak świadek przypusz-

' cza, był referentem bojowym.
Prokurator Żeleński zapytuje następnie,

czy świadek podtrzymuje deklarację, w

| której potępił O. U. N, a która złożona

| została w 6 tygodni po aresztowaniu tj. na
13 czy 4 miesiące przed depresją.

Świadek oświadcza, że deklaracji nie

podtrzymuje i nie chce wypowiadać się w

\{е] sprawie. Deklarację obecnie odwołuje,

jprzyczem wyjaśnia, że od 14 sierpnia jest
już we wspólnej celi. Od więźniów dowie-

dział się pewnych szczegółów, które skło-
niły go do zmiany stanowiska, Mówili mu

oni o stosowaniu ‚ 40 więźniów środków

obostrzenia.
Następnie zadają świadkowie

obrońcy.

Świadek m. in, wyjaśnia, iż przyznał

się do należenia do O. U. N, aby wytłu-

maczyć, że O. U. N. wywiadu na rzecz in-
nych państw nie prowadziła,

Po przesiuchaniu św. Makaruszki prze-

wodniczący zarządził przerwę obiadową.

Po wznowieniu _ posiedzenia zabrał
„šios prok. Żeleński, który wnosi o prze-
słanie do prokuratury odpisu zeznań św.
Makaruszki, który, jak oświadcza prokura-
jtor dopuścił się nędznych kłamstw, zawie-
rających zarzuty, które nie mogą pozostać

bez odpowiedzi.
Sąd postanowił przesłać odpis zeznań

|Makaruszki do Prokuratury we Lwowie.

pytania

 
KOCIŃSKA I CZORNA,

Następnie zeznawała świadek Broni-
sława Kocińska. Zeznaje ona, że w stycz-
niu i lutym br. przebywała w szpitalu wię-
ziennym razem z osk. Zarycką. Pewnego

razu słyszała rozmowę między Zarycką a

niejaką Czorną. Zarycka powiedziała, że
przeprowadziła sprawcę zabójstwa śp. min.

Pierackiego zagranicę, О rozmowie tej
świadek  zakomunikowała  naczelnikowi
więzienia.

Na pytania obrony świadek podaje,
'że odsiaduje karę więzienia za kradzież

Sąd odczytuje kartę karalności Kociń-
skiej, z której wynika, że karana była ona

dwukrotnie za kradzież.

Następnie staje przed Sądem sprowa-
dzona z więzignia we Lwowie św. Uzorna.
Usiiuje odpo jadać w języku ukraińskim,

jakkolwiek prżyznaje, że język polski zna

i nim włada. Jest to świadek obrony.
Na ponowne zapytanie, czy będzie ze-

znawała po polsku, świadek odpowiada

przecząco, wobec tego zarządzający zarzą-

dza wyprowadzenie świadka z sali.

Dalej zeznaje świadek Helena Czaj-

kowska, która oświadcza, iż potwierdza ze-
znania złożone w śledztwie. Spośród oskar-
żonych zna Hnatkiwską i Pidhajnego.

ŚWIADKOWIE SZUCHEWYCZ, PASZKIE-
WICZ i MASZCZAK, ё

Świadek Roman Szuchewycz i św. Alek-

sander Paszkiewicz, obaj absolwenci Poli-

techniki Lwowskiej, odmawiają złożenia

(SE za co skazani zostają na grzywnę,

|zeznania zaś ich złożone w śledztwie zo-
„stają odczytane.

Po odczytaniu zeznań św. Maszczaka,

który również odmówił złożenia zeznań w

„języku polskim przewodniczący o godz.
17.30 zarządził przerwę do dnia dzisiej-
szego.

 



Centrolew
Coraz wyraźniej ujawnia się za-

kulisowa akcja pewnych czynników
politycznych, która zmierza do stwo
rzenia porozumienia szeregu grup i
stromnictw politycznych. Porozumie-
mie miałoby objąć lewe skrzydło „sa
nacji, PPS, ludowców i inne ро-
mniejsze grupy. Najtrudniej idą roz-
mowy z ludowicami, których główny
przywódca znajduje się poza krajem.

8 Robi się wszystkie możliwe wy-
siłki, aby ludowców dla tej koncep-
cji pozyskać. Ponoć głównym
średnikiem jest p. St. Thugutt. Óa-
śrywa także w tym wypadku pewmą
rolę p. min, Poniatowski, dawny
członek „Wyzwolenia* i współto-
warzysz p. Thugutta. Główną uwagę
zwraca się obecnie na kongres lu-
dowców, który będzie obradował w
najbliższą niedzielę. Wybranie p. St.
Thugutta do władz Stronnictwa Lu-
dowego byłoby niejako zapowiedzią,
iż kierownicze siery ludowców są
zdecydowane do podania ręki socja-
listom i lewemu skrzydiu „sanacji“.

Równocześnie z tą akcją kół le-
wicowych prowadzona jest też pew-
ma akcja rządowa.

Wyjaśnia się teraz, dlaczego na
stanowisko wojewody krakowskiego
powołano d-ra Świtalskiego. Obej-
muje ©on* specjalną a ważną misję.
W woj. krakowskiem posiada'ą silne
wpływy ludowcy, autoramentu Pia-
sta. Wpływy ich pomimo nieobec-
ności Witosa wzmogły się bardzo
znacznie, tak że w niektórych okoli-
cach są one niemal niepodzielne.
Szczerby, jakie w szeregach łudow-
ców poczyniono jesienią 1928 r., kie-
dy prowadzono tam koncentryczny
atak na ludowców, zostały wyrów-
nane, a nawet wiele ludowców, któ-

 

i ludowcy
Ludowego, wróciło na łono parti i
dawni secesjoniści stali się Żarliwy-
mi obrońcami jednolitości ruchu lu-
dowego. (

Ten stan rzeczy nie jest na rękę
niektórym czynnikom. Rozłam Bojki
i tow. w r. 1928-yim został dokonany,
kiedy dyrektorem departameniu po-
litycznego min. spr. wewnętrznych
był dr. Świtalski, który kierował po-
dówczas 'akcją wyborczą. Trzeba
przyznać, że akcja rozbijania szere-
gów ludowców istotnie wówczas mu
się powiodła.

Dzisiaj powierzono mu  woje-
wództwo krakowskie, stanowiące
domenę polityczną. piastowców. Roz
maite czynniki liczą ma to, że dr.
Świtalski, który okazał tyle sprytu
przy wyborach przed 7 laty, wawni
równieżi teraz "dużo zręczności w
skłonieniu ludowców do związania
się z lewicą sanacyjną,

—

„Żale” po zgonie BBWR
Socjalistyczny „Robotnik” w ar-

tykule pióra p. M. Niedzia. ie-
go zamieszcza takie oto wspomnie-
nie po BBWR:

Każdego człowieka myślącego musiał
uderzyć iakt, że rozwiązanie BBWR. nie

tylko nie wywołało w społeczeństwie žad-
nego uczucia „pustki* — wbrew przypu-'
szczeniom prasy  „sanacyjnej”, — ale —

wręcz odwrotnie — przeminęło, jako nic
nie znaczący, drobny szczególik, BBWR. nie
zapuścił, jak się okazało, korzeni wgłąb

polskiego życia; był — bo ja wiem? — ja-
kąś naroślą zgoła zewnętrzną, jakąś suchą

gałęzią, której odłamanie nie sprawiło bólu

samemu drzewu, nie zmieniło ani na jotę

biegu rozwojowego rzeczywistych kierun-
ków myśli społeczno - politycznej w Polsce.

Odetchnęli z ulgą pp. wojewodowie i pp.

starostowie. Mają prawo niewątpliwe do
takiego poczucia ulgi. Ale cała sztuczność
koncepcji p. Sławka, cała sztuczność bez-

nadziejna, rozpaczliwa, dziecięco. naiwna,

wystąpiła na jaw w pełnej okazałości.

 

W drugą rocznicę zgonu
Ś. D. mi. Kossakowsxiej

Dn. 3 b. m. w Domu Sodalicyjnym
została odprawiona Misza św. za du-
szę ś. p. sodaliski hr. Marji Kossa-

ikowskiej, Druga to już rocznica Jej
śmierci, ale pamięć o Niej jest żywa
i świeża wśród nas. Staje przed na-
mi w aureoli tej onoty, którą jaśnia-
ła najwięcej, a mianowicie przedziw-
nej miłości dla ludzi, Zdajemy sobie
teraz sprawę, że ta miłość — to był
sekret Jej promieniowania i tej po-

gody, jaką roztaczała Jej postać do-
koła; pragnąc uszczęśliwić innych,

rzy odeszli podówczas z Stronnictwa sama znalazła szczęście — pełniej-

Jeszcze o posiedze

ierwszej części posiedzenia Rady
iejskiej, więc obecnie sprawozda-

nie to uzupełniamy.
W drugiej części posiedzenia Ra-

dy Miejskiej zajął najwięcej czasu
punkt dotyczący zmiany $ 11 statu-
tu emerytalnego pracowników miej-
skich. Sprawa ta wywołała różnicę
zdań w łonie sanacyjnej większości
Rady. Po dłuższej dyskusji, w: której
w imieniu Kola Narodowego zabie-

Uwaga lokatorzy i właściciele
domów. !

Obchodzący lokatorów jak i
właścieli domów dekret P. Prezy-
denta Rzeczypospolitej o obniżce
komornego i o zmianach podatku od

i oraz nowy tekst ustawy o
ochronie lokatorów znoszący ochro-
nę dla większych mieszkań oraz dla

" lokali handlowych I do III kategorii
świadectwa przemysłowego, został
wydany w formie broszury o obję-
tości 48 stron, przez księgarnię Wł.;
Wilaka w Poznaniu, ul. Podgórna 10.
Cena książki 90 groszy.

Duch żołnierski. Organizacja wy-
chowania żołnierza. , dypL Ma
rjan Porwit. Główna Księgarnia Woj.
skowa. Warszawa 1936. Cena zł.3.20

Nowy rapsod © Legendzie Mur-
mańskiej. Zdzisław Chrząstowski —
Legenda Murmańska — Wspomnie-
nia. Główma Księgarnia Wojskowa,
Warszawa 1935, Cena 1 zł.

Legenda murmańska nie wstrzy-
ma się u czujnych wrót polskiego
serca ;jej proste, surowe piękno, jej

- nieubrane w sztuczność frazesów,
niesłałszowane bohaterstwo będzie
stanowiło zawsze cenne ogniwo w
długim łańcuchu naszych wyzwoleń-

' czych wysiłków. Dzieje garści ludzi,
‚ którzy poprzez niewiarogodne nie-

_ bezpieczeństwa i trudy, poprzez
szalejącą. rewolucję przedzierali się

"aż hen do Archangielska, ' by nie u-
tracićnic z honoru polskiego żołnie-
rzą i tam stworzyć oddział wojska
polskiego, którego postawa i mięstwo
wzbudzą podziw wszystkich aljan-

_ tów — mająw sobie nietylko wiele
najszlachetniejszego romantyzmu, a-
le też wiele prawdziwej tężyzny,
woli wytrwania i przetrwania i
wspaniałej młodzieńczej nadziei, ma-

— 3а w sobie piękną naukę i wartościo-
wy przykład. To też dobrze uczynił

zisław  Chrząstowski, znany już
ze swej opowieści o przedzieraniu

_ się na Murman, dając dziś polskie-
mu czytelnikowi nową książkę, epi-

sującą Żywo, ie, zajmująco

  

 

  

 

   
   

   

 

 

jego wallki ink jego ludzi ije: |
go ducha.

avino
Čikas

|ZTajemnicą powodze-
‚ Е ММа radjooparatów — ))

dzie zaledwie osiem miesięcy.
spokojna kobieta częstokroć porzu-

z codziennemi utarczkami

mych, drgających życiem szkiców,

prawdziwie,
jak najlepszą powieść, z zainiereso-

dzieję powstania polskiego oddziału,! waniem, które aż do końca wzrasta.

nie pisał ne, do czego nas zresztą Główna
_ pamiętnika, ani historji, ani dzienni-|Księgarnia Wojskowa już przyzwy-

ka „Chrząstowski jako poprostu uro- |czaiła. Okładka i opracowanie gra-

niu Rady Miejskiej

mec. Kiersnowskiego, by zaliczono
do wysługi emerytalnej wszystkim
pracownikom miejskim podwójnie
tylko czas spędzony w służbie woj-
skowej linjowej.

Po załatwieniu tormalnych pun-
któw porządku dziennego przystą-
piono do wniosków nagłych i inter-
pelacji przyczem radny Koła Naro-
dowego p. W. Gołębiowski złożył
dwa wnioski natury gospodarczej.

Novošci wydawnicze211000DA ADA

Elektrit

linie MICH

sze, niźli dać mogły Jej tytuły lub
dostatki. Znaną była Jej praca cha-
rytatywna ma gruncie wileńskim,
wszak pozostawiła tu przykłady
bezinteresownego poświęcenia, ale
nie była to tylko dobroczynność,
troszcząca się o potrzeby biedaków
—w Niej obok tego było ciepło i bo-
śactwo uczucia, które szerokiem ser
cem obejmuje wszystkich ludzi jako
dzieci wspólnego Ojca, Tej prawdzi-
wie chrześcijańskiej miłości nie mo-
gła stłumić ani różnica przekonań,
ani nawet zło moralne, bo miłowała,
by podnosić i prostować w miarę sił
swoich.

| Wspomnienie o ś. p. Marji Kossa-
ikowskie, łączy się tak ściśle z ideą
„obecnego lygodnia Miłosierdzia; —

Ponieważ w numerze wczoraj- rał głos mec. T. Kiersnowski, uchwa |chciałoby się patrzeć na Nią jako na
szym daliśmy sprawozdanie tylko z lono większością głosów wniosek wzór, który zdolny jest zapalić każ-

dego do słodkiego obowiązku miłoś-
ci, i chociaż ten obowiązek nie da
się spełnić bez poświęcenia i ofiar-
ności — to jednak wszystko sowicie
się opłaci w myśl słów:

Jakże cel nasz piękny, wzniosły—
Gdzie idziemy... — same głogi;
Gdzieśmy przeszli... — róże

й wzrosły,
naszej drogi!
Sodaliska.

Е

66 jest: piekay „ton =
„naįwyžsza selek- Z

sirojeaie Z

Więc nie schodźmy z

trzyzakresowe

< Zbrodnia potwornej Kobiety;
Późnym wieczorem w dniu 26

sierpnia rb. na ul. Wielką 36 wezwa-
ne zostało pogotowie ratunkowe.
Niejaki Tadeusz Siemionow, malarz
pokojowy z zawodu, zam. przy ul.
Wileńskiej, oblany został przez
swoją żonę, z którą nie żył od dłuż-
szego czasu, kwasem  siarczanym.
Skutki poparzenia kwasem siarcza-
nym były okropne. Nieszczęśliwy
stracił wzrok, oraz zeszpecony zo-
stał strasznie na całe życie.

Tegoż dnia zbrodniarka, Broni-
sława Siemionowa, została areszto-
wana i osadzona w więzieniu.
W. dniu wczorajszym zasiadła ona

na ławie oskarżonych w Sądzie
Okręgowym. :

Na przewodzie sądowym  ustalo-
no, iż oskarżona, Bronisława Siemio-
nowa była już raz zamężem lecz
pierwszy mąż wskutek ciągłych nie-
snaskz żoną popełnił przed laty sa-
mobėjstwo.
W roku 1931 Br. Siemionowa po-

raz drugi wyszła zamąż za Tadeusza
Siemionowa, z którym żyła w LA

ie-

cała mięża na dłuższy, lub krótszy
okres czasu. Ta okoliczność, łącznie

małżeń-
SOUESKPREDINESKIEKSANEIODA

bezpośrednio, taikЙtak p
że tom jego czyta się

i zrobił to

Wydanie książki bardzo staran-

skiemi, spowodowały, iż Tadeusz
„Siemionow zamieszkał u swojej mat-
e Taki stan rzeczy trwał do roku

k.

WI roku tym Bronisława Siemio-
|nowa wszczęła starania, by znowu
|zamieszkać z mężem.
W dniu 26 sierpnia rb. Tadeusz

I Siemionow, przechodząc ulicą Wiel-
ką spotkał swoją żomę, która wi-
docznie na niego oczekiwała. Po

jkrótkiej rozmowie wstąpili oboje na
podwórze. Rozmowa toczyła się na
temat, wspólnego pożycia.

Nic nie wskazywało na to, że za
chwilę rozegra się okropna targedja.

Pozostawiając męża siedzącego
na krawędzi studni, Br. Siemionowa
|weszła do mieszkania, skąd wyszła
po chwili, trzymając <oś ukrytego
pod płaszczem.
W parę sekund później rozległ

się rozdzierający, przejmujący do
głębi, krzyk. Siemionow został o-
blany kwasem siarczanym, <o spo”
wodowało wspomniane już skutki

Zbadana Bronisława Siemiono-
wa do winy przyznała się, oświad-
czając, iż „chciała tylko mięża po-
straszyć, oblała zaś mu twarz spo-
wodu ciemności przez nieostrož-
ność”.

Wyrokiem sądu zbrodniarka ska-

nia. (e)

„WIELKA POLSKA"
Nr. 48-a.

Narodowy organ walki
cena 10 groszy   b Do nabycia w kioskach.

UW AGAI p.p. Prenumeratorów prosi-
my 0 zmianach adresów  powiadamisć

Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Najpierw dość pogodnie, rankiem

miejscami mglisto, potem stopniowy wzrost
zachmurzenia aż do opadów śnieżnych po-
cząwszy od południa kraju,

Nocą kilkustopniowe przymrozki,
dniem temperatura w pobliżu zera stopni.

Umiarkowane wiatry | poludniowo-
wschodnie i wschodnie.

DYŻURY. APTEK.
Jumdziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—

!

S-to Jaiska 2, Turgiela i Przedmiejskich— |
Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —
Piłsudskiego 20.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Akademja j Pod

protektoratem J.E. Metropolity Wi-
leńskiego Arcybiskupa Romualda
Jałbrzykowskiego w niedzielę dn. 8
grudnia o godz. 12 w Teatrze , Miej-
skim na Pohulance odbędzie się Aka
demja Marjańska, urządzona stara-
niem Sodalicyj Marjańskich m, Wil-
na z okazji 350-lecia pierwszego za-
twierdzenia swej. Macierzy : przez
Stolicę Świętą. Wstęp za zaprosze-
niami, które można otrzymać w 6o-
botę dn. 7 b. m w Domu Sodalicyj-
nym (Zamkowa 8—1) między godz.
17—19,
— Roraty Sodalicyj Marjańskich.

Ogólno sodalicyjne roraty odbędą
się dnia 8 grudnia b. r. (niedziela) w
kościele św. Michała о $. 7 rano, na
które uprasza się członków o jak-
najliczniejsze przybycie.
— Roraty pracowników Wileń-

skiego Banku Ziemskiego, Banku
Polskiego, Państwowego Banku Rol-

że w nielzielę dnia 8.ХП 1935 г. о
godz: 8.30 rano w'* kaplicy sodalicyj-
nej (ul. Wielka 58) "zostanie а-
wiona a św. ze wspólną Ko-
mnunją. św;, poczem-odbędzie się Ze-
branie Ogólne z referatem  aod.
ROA pt. Macierzyństwo
oże.
Obecność członków- konieczna.

Goście „mile widziani,
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z. P.
L K. i Stowarzyszenia Lekarzy Ka-
tolickich w Wilnie odbędzie się we
wtorek dnia 10 bm. punktualnie o
godzinie 7 wieczorem w lokalu wła-
snym (ul. Zamkowa 8—l-sze piętro).

Ks. Prof, dr. W. Unmanowicz wy-
głosi referat dyskusyjny pt.: „Stere-
lizacja w świetle nauki katolickiej”.

, Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
'— Obchód sokoli. Ubiegłej nie-

dzieli odbył się w „Sokole obchód
poświęcony powstaniu lis! -
mu oraz 75-leciu urodzin lgnacego.
Paderewskiego. Na wstępie obchodu
prezes okręgu mec, Zb. Jasiński wy-
głosił przemówienie, wyjaśniając
myśl przewodnią uroczystości. Po
zagajeniu referat źródłowy na temat
właściwy wygłosił prof. Z. Hrynie-
wicz. W ówieniu swem prele-
gent ujął zwięźle najgłówniejsze mo-
menty powstania, mawiązując do
walk o wyzwolenie Narodu w ostat-
niej wojnie, podkreślając jednocześ-
nie zastugi Ignacego Paderewskiego

nego i Wileńskiego Prywatnego Ban- w dziele odzyskania niepodległości.
ku Handlowego odbędą się w nie- | Po odczycie, chlubnie znany na
dzielę, 8 grudnia rb. o godzinie 71/2 naszym terenie chór „Echo*, pod
rano w kościele Św. Jerzego, oraz w |batutą p. prof. Wł. Kalinowskiego,
poniedziałek, 9 grudnia o godz. 7 wykonał szereg pieśni, między inne-
rano w tymże kościele odbędzie się! mi „Orle Biały', „Cześć Ci Polsko”
nabożeństwo żałobne z egzekwjami|i „Hejnał Triumfalny', nagrodzony

zana została na siedem lat więzie- „mysłowych. Wojewoda Wil

za dusze zmarłych pracownikówi
| członków ich rodzin.
— Roraty Cechu Rzeźników i

Wędliniarzy w Wilnie oraz Wydzia-
łu Czeladników odbędą się w nie-
dzielę 8 grudnia b. r. w kościele OO.
Framńciszkanów o godz. 7,30 rano.

OWE.
— Wyjazd Wojewody. P. Woje-

woda Ludwik Bociański po trzydnio-
wym pobycie w Wilnie i e zaznajo-
mieniu się z wa rzędu Wo-
jewódzkiego, Starostwa Grodzkiego
i Starostwa Powiatowego Wileń-
|sko-Trockiego wyjechał dnia 6.XH
"do Warszawy.
! . 2 MIASTA.
— Wystawa Pošmiertna  obra-

|z6w śp. Alireda Zastrowa pod.pro-
„tektoratem  Hono:owego Komitetu
|otwarta jest codzień od g. 10 rano
do zmroku, w soboty i niedziele od

10 do 17 po poł.
Wstęp 49 gr., ulgowy 25 gr., mło-

f

5.

ZZ dziež w grupach 10 gr.

AŁ GIRDA,Ę
WILNO, ZAMKOWA 20, TEL. 16-28

ZUMMWNMNOWWWNOATWWWO

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nie wolno zabierać podczas

rewizyj ksiąg handlowych i przemy-
słowych. lzba Skarbowa. wydała
wszystkim urzędom skarbowym w

sprawie przeprowadzania  rewizyj
skarbowych i kontroli ksiąg.

; Zwrócona została uwaga na to,
że zabieranie w przedsiębiorstwach
handlowych i innych księg i doku-
mentów hamuje częstokroć monmal-
ny bieg ich pracy i naraża firmy na
„straty,
| Wobec powyższego władze skar-
'bowe  zaleciły, aby przenoszenie
„księg i dowodów do urzędów skar-
|bowych ograniczano do wypadków
wyjątkowych.. Z reguły badania
przeprowadzane będą w miejscu
„przedsiębiorstw. (h) |
— Rynek angielski poszukuje żó-

„rawiny, fzba Przemysłowo - Handlo-
jwa w Wilnie wszczęła usilne stara-
|nia w kierunku zapewnienia zbytu
|žėrawin na rynku angielskim, W tym
joelu odbyły się ostatnio narady z
,przedstawicielami tej branży w Lon-
„dynie na dostawę transportu żóra-
jwin z Wileńszczyzny. Narady te są
jna dobrej drodze i należy oczeki-
; wać,iż w najbliższym czasie zosta:
jną sfinalizowane umowy. (h) - :
— Wyroby * szklane” z Wileń-

szczyzny wywožone będądo Turcji.
Jak się dowiadujemy rynek turecki
żywo zainteresował się. wyrobami
szklanemi wyrabianemi: na terenie
Wileńskiej lzby: Przemysłowo - Han-
dlowej. W związku z tem prowadzo-

i
'

!

t
„stawicielami ryniku tureckiego w ce*
jlu eksportowania tych wyrobów. (h)

ontrola cen w. prze-
/ i eński wy-

Idai zarządzenie w sprawie kontroli
„nad cenami wyr przemysło-
(wych. Władzom chodzi o to, aby
szerokie rzesze ludności odczuły ob-
niżkę cen i aby artykuły przemysło-
we dotarły do konsumentów po
zniżonych cenach i w tym celu w
powiatach 'Województwa czuwać

 

i

Okręgu Wileńskim zarządzenie w

ne są obecnie pertraktacje z przed-.

} niemilknącemi oklaskami publiczno-

|
Na zakończenie. mec. Zb, Jasiń-

ski wręczył dyplom uznania eokol-
stwa dla zespołu „Echa', nawiązując
do obchodzonego przez towarzystwo
jubileuszu 10-lecia. 2

Należy zaznaczyć, że zarząd
gniazda wystosował do Ignacego
Paderewskiego życzenia, jako do mę
ża stanu i protektora sokolstwa.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Ożywienie się ruchu 'towaro-

wego w WiL Dyrekcji Kolejowej.
W związku z okresem przedświą-
tecznym zanotowano wzmożenie się
ruchu towarowego « w obrębie Wi-
ieńskiej Dyrekicji Kolejowej.

Do Wilna i innych. miast woje-
wódzkich i powiatowych nadchodzą
licznę transporty towarów bakalij-

ści.

nych, spożywczych i innych.
Równocześnie zanotowano me“

zuaczne ożywienie ruchu towarowe-
go na stacjach granicznych. Przez
Stołpce, Olechnowicze, Raczki, Tur-
monty przechodzi codziennie po kil-
ka wagonów towarów pochodzenia
polskiego.

Z Łotwy zaobserwowano znacz-
nieszy eksport serów, wyrobów gu-
mowych, a przedewszystkiem kalo-
szy i ryb.

Do Prus Wschodnich przez Racz-
ki odchodzą już pierwsze transporty
drobiu. (h)
— Koncert dobroczynny. XXIV

Konf. Pań Miłosierdzia Św. Wincen-
tego a Paulo przy parafji Ostrobram
skiej w Wilnie urządza koncert mu-
zykalno - wokalny w sali Śniadec-
kich U. $. B. w dniu 8 grudnia 1935
roku o godz. 19-ej na korzyść bied-
nych. 3

Program koncertu: 1. Utwory
muzyczne wykona Orkiestra Symto-
niczna pod dyr. p. M. Salnickiego. 2.
Monolog „Ciotki Albinowej' iko-
na p. Aleksandrowiczowa. 3. Chór
T-wa Špiewaczego „Echo“ pod dyr.
prof. Wł. Kalinowskiego. 4. Dekla-
macje wykona p. E. Rymaszewski.

: Ró, RÓŻNE...
— Koncert-Bridge na rzecz Pa-

tronatu Więziennego odbędzieby w
„niedzielę 8 bm., o godż 20 w Sali -
Klubu Prawników; per łaskawym:
udziale znakomitego basa Opery
„Medjolańskieji Chicagowskiej 5. Be-*
noniego, artystów Teatru Wielkiego,
p. mec. Jodki, oraz sił amatorskich. —
Bilety donabycia w dniu koncertu

 

przy wejściu, Cena biletu 2 zi. ul- |
gowe 1 zł.” PY”:

NOWA FABRYKA.

GŁĘBOKIE. W. Woropajewie
Postawskiego w dobrach hr.

Przeździeckiego zostanie wkrótce
uruchomiona fabryka _ wyrobów
drzewnych, która będzie produko-
wała czopy do beczek, szpulki, о-
prawy do szczotek itp. Maszyny już
są zainstalowane i przeprowadzone
próby wykazały całkowitą możność
uruchomienia fabryki. Maszyny są
poruszane prądem elektrycznym. |

p.

   

   

  

nad tembędąstarostowie. (b)== || Produkoja tychwyrobėw jest na-
Zi e M anas ae na 4 R aa

— ząd Sodali Marjańskiej eonie wpłynęło zamówienie z
Akademików U. S. B. zawiadamia,|Anglii na 3.000.000 czopów,

dzony pisarz, który talent miezaprze |ficzne atelier Girs-Barcz bez zarzu-
czony nosił już w swym murmań- tu. Fotografje, (których jest przeszło:
skim tornistrze, rzucił na kanwie dwadzieścia) —- dobre i ciekawe,

( prawdziwych zdarzeń garść barw- przeważnie dotąd niepublikowane,

Sekretarjat Stronnictwa Narodowego Me-
stowa 1, gdzie również prosimy wnosić те-!
klasaacje oraz zamawiać  proauimeratę

\ „Wielkiej Połeki".
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MACHINA
PIEKIELNA
„Przy chronicznem powtarzaniu się

deficytu, budžet publiczny
jakgdyby „machiną piekielną“, poglę-
biającą i rozszerzającą objawy po-

wszechnej depresji i kryzysu”.

Co to jest? Czy ustęp jednej z

licznych mów budżetowych w ze-
szłym sejmie prezesa Klubu Narodowe-
go. prof. Rybarskiego? Czy zdanie,

wyrwane z setki artykułów, poświę-

conych zagadnieniu budżetowemu w

ciągr siedmiu ostatnich latprzez pra-

sę narodową?

Nie, — to wyjątek z czwartkowej

mowy sejmowej ministra skarbu, inż.

Kwiatkowskiego, który, uzasadniając
ło nader plastyczne i trafne porów-

nanie, mówił dalej:

„Zrównoważony albo deficytowy

budżet państwowy wpływa tak silnie
i tak wszechstronnie na całokształt e-
wolucji gospodarstwa narodowego, że

żadna ofiara i żadne ograniczenie

praw nie może być uważane za zbyt

duże dla utrzymania kardynalnego po-

stulatu równowagi wydatków i wpły-
wów budżetowych”.
A stosunek deficytowego budżetu

de życia gospodarczego ujął p. mini-
ster w takiem znowu porównaniu.

„Deficyt gospodarstwa prywatnego
i gospodarstwa publicznego tworzy

system dwu kół, połączonych pasem

transmisyjnym. Oba koła wzajemnie

pobudzają się do zwiększania obro-

tów, do ciągłego narastania sił od-

środkowych, zagrażających egzysten-

cji samego mechanizmu”,

Wszystko to jest równie piękne,

jak słuszne. „Machina piekielna”
przerzuca istotnie na życie gospodar-

cze swą niszczycielską siłę, a skutki

tej fatalnej transmisji są wielokrotnie

większe, niż r+chunkowa cyfra nie-

doboru budżetowego.

Rząd obecny postanowił zatrzymać
ruch „machiny piekielnej” i w tym
celu zażądał od społeczeństwa nie
tylko nowych, bardzo ciężkich ofiar,

ale także zaufania i czynnego popar-
cia. Ofiary zostały złożone mocą
wydanych dekretów, — zaufanie j po-

parcie, to są czynniki polityczne, do-

browolne, zależne nie od nakazu u-
stawy, ale od określonych materjal-

nych i psychicznych warunków,
„Machina piekielna” ma być za-

trzymana, Opinja publiczna powie na
to: „Dobrze, ale czy nie lepiej, nie
pewniej byłoby usunąć z tej machiny

„piekielne“ motory i zmienić rady-
kalnie jej obsługę? Wszak nieraz już
przy wzywaniu do ofiar, np. w okre-

sie pożyczki „narodowej, obiecywa-

no nam równowagę budżetu i obietnic

tych nie dotrzymano!”,
Prawda, tym razem mamy coś wię-

cej, niż obietnicę, bo czarno na bia-
łem zrównoważony preliminarz bud-
żetowy. Ale z drugiej strony wie-

my, że od 8 lat robiono wydatki poza
budżetem, że w r. 1931 większość sa-

nacyjna wprowadziła „luzy budżeto-

we“ do ustawy skarbowej ,a następnie

także — z elastycznym warunkiem
„konieczności państwowej" — do no-
wej konstytucji. Wiemy — słowem,

że równowaga budżetu nie może być
ustalona żadnemi, najbardziej nawet
precyzyjnemi przepisami prawnemi i

planami finansowemi, ale że zależy o-
na od warunków politycznych, od
„nastawienia“ grupy rządzącej,

Nie mamy podstaw do odmawiania
obecnemu rządowi dobrej woli w kie-
runku zatrzymania „piekielnej machi-

ny“. Ale jednakowoż musimy stwier-

dzić, że ten nowy rząd pod względem |

politycznym uważa się za spadkobier-
cę i kontynuatora rządów poprzed-
nich, które równowagi budżetu nie u-

znawały za naczelne zagadnienie pań-

stwowe i podporządkowywały ją in-

nym celom politycznym. Co więcej,

mus'my dodać, że i program finanso-

wo . gospodarczy obecnego rządu w

istocie swej nie różni się od t. zw.

programu deflacyjnego p. Prystora,

ktorego to programu namiętnym o-

brońcą i heroldem jest płk. Matu-

szewski. Nie przeprowadzamy tu w

staje się ,

Chcemy mówić o polityce żydow-
skiej w stosunku doPolski w czasie
wojny ostatniej (1914 — 1918) w cza-
sie konferencji pokojowej w Paryżu
A i za czasów Polski niepodle-

głej.
Ci, co pamiętają początki wielkiej

wojny i tworzące się wówczas „orjen-
tacie" polityczne, wiedzą doskonale,
że Żydzi byli po stronie państw cen-
tralnych. Rzecz zrozumiała dlacze-
go — głównym celem ich polityki by-
ło obalenie rządów autokratycznych
w Rosji i wyzwolenie mieszkających
tam Żydów od wszelkich ograniczeń
i prześladowań:
Żydzi wówczas, jak to czynią teraz,
swej własnej, odrębnej polityki, lecz
w poszczególnych państwach i na te-
renie międzynarodowym działali na
rzecz Niemiec, rzucając na szalę
wszystkie środki i wpływy, jakiemi
rozporządzali. W Polsce oddziaływali
na opinję — przez swych ludzi w
stronnictwach i uśgrupowaniach, przez
pracę i t. d. Jeśli w czasie wielkiej
wojny ujawniło się rozdwojenie opi-
nji naszej, tak szkodliwe dla sprawy
polskiej, jeśli Polacy zwalczali się na-
miętnie, zamiast stanąć murem w je-
dnym szeregu, jeśli — nietylko z mu-
su — lecz dobrowolnie znaleźli się po
dwóch stronach barykady, to przyczy-
ną tego najważniejszą było oddziały-
wanie polityki żydowskiej, będące na-

wprost przeciwne stanowisko wobec
wojny, Dla żydów rzeczą najważniej-
szą było powalenie caratu, do czego
droga prowadziła przez klęskę Rosji:
dla Polaków, rozumiejących, że nie

skie bez Gdańska i Pomorza,
najważniejszą było zwycięstwo nad
Niemcami...

*
Tak się ujawnily sprzecznošci mię-

dzy polityką polską a žydowską w r.
1914 i trwają po dzień dzisiejszy.
W czasie wojny orjentacja politycz-

na Żydów uległa zasadniczej zmianie,
a mianowicie po rewolucji rosyjskiej.
Gdy w r. 1917 padł carat, a Rosja
weszła w okres zamętu, cel główny
polityki żydowskiej został osiąśnięty.
Wówczas przerzucili się oni na stronę
koalicji. Odbyły się rokowania mię-
dzy przedstawicielami Żydów a rzą-
dami sprzymierzonemi, które dopro-

wadziły do pomyślnych wyników.
Wówczas zdecydowany został los
Palestyny (deklaracja Balfoura), a mo-
że także wystąpienie Stanów Zjedno-
czonych (wiadomo, pod jak silnemi
wpływami żydowskiemi był prezydent
Wilson) i wiele innych rzeczy, o któ-
rych nie wiemy. Dość, że wszystkie

wpływy i środki żydowskie zostały

rzucone na szalę koalicji, Jeśli chodzi

o Polskę, to było w interesie polityki
żydowskiej osłabienie Rosji przez od-
łączenie od niej Polski pod warun-
kiem wszakże, że ta Polska będzie

tak rządzona i urządzona, ażeby to od-
powiadało interesom żydowskim,

*

Przyszła konferencja pokojowa i
wówczas ujawniła się całkowicie po-
lityka żydowska. Żydzi nie zadowo-
lili się już wpływami 'pośredn'emi
uzależnionych od siebie polityków

państw europejskich; wystąpili jawnie
i samodzielnie. W Paryżu w r. 1919

zjawił się szereg delegacyj żydow-

skich — z krajów rozproszenia, z An-
Ślii i ze Stanów Zjednocoznych. Cie-

kawych pracy politycznej tych delega-
| cyj odsyłamy do ciekawej książki p.

Oscara I. Janowsky'ego p. t. „The
Jews and minority rights“.

Piszący te słowa patrzył własnemi o-

czyma na akcję polityczną Żydów w

Paryżu w czasie konferencji pokojo-

wej i wówczas dopiero zrozumiał od-
rębność tej polityki, jej cele i metody.

Polityka żydowska w stosunku do
Polski opierała się w r. 1919 na trzech
zasadach: 1) zagwarantować prawa

mniejszości żydowskiej w Polsce od-

rodzonej; 2) powołać do życia Polskę

i w takich granicach, by nie była ona

| zbyt silna, a przez to niezależna od

mocarstw zachodnich, w których Ży-
dzi czuli się mocno; 3) niedopuścić,

by w Polsce odrodzonej doszedł do

władzy Obóz Narodowy, który zorga-
nizował w czasie wojny politykę Ko-

mitetu Narodowego Polskiego w Pa-
ryżu.

 
tej chwili oceny tego programu, nie

| mówimy, czy jest on dobry, czy zły

Stwierdzamy tylko, że równolegle z

tym programem pracowała przezkil-

ka lat „machina piekielna" deficytu

, budżetowego. Pracowała, choć stara-

| no się ją powstrzymać, a pracowała

|dlatego, że zmontowano ją jeszcze w

 

Nie ujawnili jednak |

| cze — odbudowanie państwa polsk'»-
stępstwem faktu, iż polityka polska |
i polityka żydowska musiały za'ąć |

może istnieć niezależne państwo pol- !
rzeczą |
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Wszystkie cele powyższe, ze szko-
dą dla Polski, polityka żydowska o-
siągnęła. Narzucono nam traktat o
mniejszościach, którego złe następ-
stwa ciągną się po dzień dzisiejszy.
Zrobiono wyłomy w pierwotnym pla-
nie granic zachodnich Polski ,przez u-
stanowienie Wolnego Miasta Gdań-

na Śląsku, na Warmji, w Prusach
Wschodnich i w trzech powiatach nad-
wiślańskich, Wreszcie wbrew logice
dziejowej nie dopuszczono do tego,
by Komitet Narodowy, którego poli-

| tyka odniosła pełne zwycięstwo, stał
się źródłem przyszłej władzy w Pol-
sce.

Będzie wielu nawet wśród naszych
Czytelników, którym twierdzenia po-
wyższe wydadzą się zbyt śmiałe. Tru-
dno w krótkim artykule je udowo-
dnić. Są one jednak wynikiem nie-
zachwianych przekonań piszącego te
słowa, zdobytych w codziennem do-
świadczeniu w latach 1919 i 1920 i
przez sumienne studjowanie wydarzeń
politycznych, pism i książek tego cza-
su...

Podobnie jak w czas'e wojny były
dwie polityki w stosunku do zag1-
dnienia polskiego — polska i żydow-
ska, tak samo było w czasie konfe-
rencji pokoiowej. Polityka polska od-
niosła wielkie zwycięstwo zasadni-

$o. Lecz polityka żydowska na pięk-
nej płaszczyźnie tego zwycięstwa po-
robiła przykre, a nawet groźne rysy—
traktat o mniejszościach, wykoszla-
wienie pierwotnie proponowanej gra-
nicv zachodniej. wreszcie niedopusz-
czenie Osozu Narodowego do wła-
dzy w odbudowanem państwie pol-
skiem,

®
Przyszed! okres powo'enny, okres

wewnętrznej budowy-państwa pol-
skiego. I znów widzimy dwie równo-
ległe polityki w Polsce — polską i ży-
dowską,
Głównem zadaniem polityki żydow-

skiej jest zabezpieczenie zunełnej
wolności rozwoju żydostwa w Polsce

i ochrona interesów głównego skupie-
nia ludu żydowskiego na świecie, bę-
dącego rezerwuarem świeżych sił dla
żydostwa. Głównym środkiem do o-
siągnięcia tego celu — niedopuszcze-
nie do wpływów i władzy tych czyn-

ska, przez wprowadzenie plebiscytów |

 ników w Polsce, które dążyły do pro-
wadzenia niezależnej polityki świato-

PARYŻ, 5. 12. (PAT.. W iutej-
szych kołach politycznych twierdzą,

że opracowane przez rzeczoznawców |

francusko-brytyjskich nowe ргоро-

zycie pokojowe, przedłożone przez

Lavala ambasadorowi Włoch, są na”

stępujące:

1) utrzymanie niezależności właś-

ciwej Abisynji, która nie zostałaby

poddana pod mandat Ligi Narodów.

Negus mógłby jednak, o ile tego zech-
ce, zwrócić się do Ligi Narodów o po”
moc i poparcie.

2) Abisynja zgodziłaby się na rewi-

| zje granic na korzyść Włoch w pro-

wincji Tigre, przyczem jednak zarów*
no święte miasto Aksum, jak i Adua

pozostałyby przy Abisynji,
3) Abisynja ustąpiłaby Włochom

prow'ncię Ogaden oraz inne terytor-
ja, położone na południe od 8 st. sze-

rokości geograficznej, Zachodnia gra”

mica posiadłości włoskich zostałaby

ustalona wedłuś propozycyj angiel-

skich na 40 st. długości geograficznej,

a w myśl projektów francuskich na
38 st.

4) Włochy przyznałyby Abisynii
port Assab w Erytrei, oraz odpowied

ni pas terytorjum, co pozwoliłoby na
szybkie zbudowanie bezpośredniej

linji kolejowej, łączącej ten port z
z Addis-Abebą.

Powyższy kompromis  przybrałby

formę bezpośredniego traktatu mię-
dzy Włochami i Abisynją. Propo-
zycje te mają jednak tylko charakter
sugestyj, a nie konkretnego planu.

PARYŻ, 5. 12. (PAT.). Wiadomość
o bliskiem opuszczeniu morza Šrėd-
ziemneśo przez 6 okrętów fłoty bry:
ty'skiej została przyjęła w Paryżu z
zadowoleniem, pomimo, iż ze strony

okresie pomyślnej konjunktury, roz-

budowując nadmiernie budżet — dla

celów politycznych.

Trzeba z machiny budżetowej usu-

nąć dotychczasowe polityczne moto-

ry, trzeba jej dać zupełnie nową ob-

sługę, a dopiero wtedy utraci ona na

 

 stałe groźne, „piekielne” właściwości, 

 

ŻYDZI I POLSKA
wej polskiej i uwolnienia się od wpły-
wów polityki żydowskiej.

Cel był wciąż ten sam, lecz taktyka

uległa w r. 1926 radykalnej zmianie.

Do tego roku Żydzi popierali w Pol-
sce skrajną „demokrację”, licząc na
to, że utrwalenie się stronnictw lewi-

cowych usunie raz na zawszemożli-

wość dojścia do władzy Obozu Naro-
dowego. Powodem przerażenia dla
kierowników polityki żydowskiej sta-
ło się w r. 1923 porozumienie Witosa
ze Związkiem Ludowo - Narodowym,

gdyż to wskazywało na możliwość

wytworzen'a w Polsce Obozu Narodo-

wego, opartego o szerokie warstwy

ludowe. Znów tylko biorąc w rachu-

bę politykę żydowską, można zrozu-

mieć, dlaczego nagle Witos w oczach

wielu Polaków z przedstawiciela

„ludu“ (Chłop potęgą jest i basta).

stał się „chamem”, reprezentującym
ciemnotę i zacofanie,
Gdy się kierownicy polityki żydow--

skiej przekonali, że lewica niema
przyszłości w Polsce, gdy zobaczyli,

że lud jest ogarnięty przez prąd naro-

dowy, wówczas zm'enili metody dzia-

łania i poparli w Polsce dyktaturę, ja-

ko sposób zabezpieczenia się prze

zapanowaniem w Polsce samodzielnej

polityki polskiej. Robili to Żydzi, jak

wskazywaliśmy wczoraj, wszędzie,

nic dz'wnego, że zrobili i w Polsce.

Obecnie, gdy z natury rzeczy za-

powiadają się w życiu wewnętrznem

Polski przemiany, w polityce żydow-

skiej widać wyraźne wahanie. Do-

godnemby dla niej było utrzymanie o-

becnego stanu rzeczy. Szykuje się ona

jednak na wszelki wypadek do tej e-

wentualności, że mośą dojść do głosu

żyw'oły narodowe, Chodzi więc o to,

by —- jeśli już taka będzie koniecz-

ność — były to żywioły narodowe,
które nie będą chciały uniezależnienia

polityki światowej polskiej od polityki

żydowskiej,
Kto przyjmie założenia, na których

jest oparte rozumowanie powyższe,

ten musi dojść do wniosku, že w 0-

kresie krystalizacji nowego układu sił |

społecznych i politycznych * w Polsce |
współczesnej czynnikiem głównym,

nieomal decydującym, musi się stać

stanowisko ludzi i grup wobec faktu

istnienia w Polsce dwóch polityk, — |

polskiej i żydowskiej; od tego bowiem

zależy dalszy rozwój naszego życia
politycznego i nasza pom

Traktat wiesko-zbisyński
Nowe warunki pokojowe

angielskiej zostało wyraźnie zazna”

czone, że ta decyzja admiralicji nie

ma bynajmniej politycznego charak-
teru, Niemniej jednak takt ten inter-
pretowany jest jako pojednawczy gest

angielski względem Włoch. Ta: decy-
zja angielska, zdaniem „Oeuvre' —

ma równieeż na celu wytworzenie ой-

prężenia, które jest niezbędne do po”
wodzenia rozmów, jakie odbędzie w

sobotę w Paryżu sir Samuel Hoare z
premierem Lavalem.
RZYM, 5. 12. (PAT.). W minister-

stwie prasy i propaśandy wyrażono
dziś następującą opinię na temat to”
czących się obecnie rozmów parys-
kich: „Od paru dni w niektórych o"
środkach zaśranicznych daje się od-
czuć pewien optymizm, który — na*

szem zdaniem — pozbawiony jest

podstaw. Rozmowy rzeczoznawców

w Paryżu, toczące się bez udziału

Wach. nie posiadają charakteru w-
rzędowych rokowań, uprawniających

do żywienia nadziei. O przebiegu
tych rokowań nie jesteśmy zresztą
informowani, Zdaniem opinii włoskiej,
rozmowy panów Petersona i de Saint
Quettin ze względu na ich charakter
nie wniosą nic noweśo do sytuacji.”

 

Komitete'o 1omiczny
minstrów

W/ dniu 5 b. m., o godz. 18.30 odbyło j
się posiedzenie komitetu ekonomicznego

ministrów. Komitet wysłuchał sprawo-

zdania ministra przemysłu i handlu z

przebiegu akcji kartelowej i obniżki cen

oraz przedyskutował niektóre zagadnie- |

nia w zakresie prowadzonych prac zwią-

zanych z poprawą sytuacji finansowej

wsi i zwiększeniem jej zdolności nabyw-

czej. W szczególności komitet ekono-

miczny rozpatrzył wnioski w sprawie >b-

niżenia składek w ubezpieczeniu ognio-

wem oraz przekazania Państwowemu

Bankowi Rolnemu majątków rolnych

Banku Gospodarstwa Krajowego na cele
parcelacyjne.

PRZEGLAD PPASY
POLSKA WIDZIANA OCZYMA

CZŁOWIEKA ZACHODU

„„Adwentowe rozważania” na tes
mat upadku moralności publicznej w
Polsce zamieszcza w „Piaście' autor,
podpisujący się inicjałami W. W. Aue
tor pisze z autorytetem i siłą. Można
się domyśleć jego prawdziwego na=
zwiska,
Pan W, W. nawiązuje do zacytowas

nych w książce Studnickiego wynus
rzeń pewnego podróżnika francuskie=
go o charakterze współczesnych Po=
laków. Francuz ten pisze m. in.:
„W duszach polskich niema miejsca.

ani dla rozpaczy, ani dla protestów
gwałtownych. Gdy się toczy alka о рга-
wdę, nikt się nie oświadcza za nią i nikt
przeciw niej, pustka zupełna i podłość
obrzydliwa, ubrana w gesty brutalne wo-
bec słabych a gesty służalcze wobec si.«
nych. I rządzą tak, jak rządzi niewolnik,
dorwawszy się do władzy. Zdeprawowa*
nie serc, spaczenie umysłów, kabotyniznę
do najwyższego stopnia, potworne spo*
dlenie dusz, wszystko to zniekształca
Polaków „odbierając im poprostu cechy
istotnego człowieczeństwa!”
Diagnoza owego Francuza grzeszy

niesprawiedliwą i krzywdzącą nas
przesadą. Nie cały naród w tych 9 la=
tach przestał walczyć o prawdę, pro=
testować przeciwko krzywdzie, pos
święcać się dla idei, Walka trwa iofia=
ry padają, Ów Francuz zobaczył pe”
wne smutne przejawy w naszem
współczesnem życiu, przejaskrawił je
i uogólnił, Protestujemy przeciw ta-
kim pośpiesznym sądom, ale dobrze
jest zastanowić się nad tem, jak do
nich dochodzą odw'edzający nas lu-
dzie z Zachodu. Takie adwentowe
rozważania są pożyteczne,

DRUZGOCZĄCA SAMOKRYTYKA

Nawiązując do spostrzeżeń owego

 
przykłady przekupstwa, zdrady, po
dłości i okrucieństwa magnatów &
szlachty polskiej w przeszłości. Wspo-
mnienia te — Targowica, Sejm Gro-
dzieński — są straszliwie smutne. Czy
ci magnaci — pyta autor —

„nie posunęli się w służbie u zabor=
ców do granic upodlenia i lokaistwa?

| Czy oni dzisiaj są inni! Czy Radziwiłł,
' typowy przedstawiciel magnaterji i szla»
' chty dzisiejszej, nie zgodził się na
Brześć, mimo, że on przyniósł wiele
szkody narodowi?. Czy „kwiat narodu,
szlachta”, nie znosi upokorzenia od róże
nych parwenjuszów, byle tylko na tem
kilka groszy zarobić?...

„ Czy przeciw Brześciu i Berezie zdobylł
się bodaj na słaby protest biskupi,
wiązanį do tego z racji swojego stanowi-
ska? Nietylko, że tego nie zrobili, ale
nie mieli odwagi upomnieć się o swoich
kolegów biskupów, przez gawiedź sana-
cyiną poniewieranych!...
„Czy pomiędzy uczonymi i profesorami

nie znalazło się dosyć takich, co z lo=
ka' stwa i tchórzostwa depomogii do
zniszczenia szkoly į ošwiaty

Czy wychowawcy ogromnej większości
narodu, nauczyciele ludowi, z tchórzo-

"stwa i lokajstwa nie przyjęli na siebia
roli żandarma, a często i szpicla, zmies
niając szkołę na ZO nieuctwa j wy*

 
paczania charakterów ‚

Pytania takie, dotkliwe, jak ude=
rzenie batem, mnożą się pod piórem
pana W. W. „Czy zdrada zasad, pro-
gramu, stronnictwa i przyjaciół, nie
zostały uznane za cnoty?'.

I CHŁOPIWINNI
Autor przeciwstawia „mocarstwo=

we nadymanie się — nędzy ogromnej
większości narodu"; mówi o zygza”
kach naszej polityki tak wewnętrznej,
jak i zagranicznej, ale nie oszczędza i
chłopów, do których należy.
„Stanowimy ogromną większość naro-

du i znosimy los parjasów, żyjących z
czyjej łaski. Będąc naturalnymi gosco=
darzami kraju, pozwalamy się traktować,
jak przybłędy. Jesteśmy wszystkiem i
niczem, siłą i niemocą „olbrzymem i ka-
rłem. Żywimy i bronimy,. aby równo*
cześnie być przedmiotem lekceważenia,
niemal popychadłem| Patrzymy prawie
obojętnie na zdrady i burzenie tego, co
jedyną dla nas przystań stanowi i cośmy
z takim trudem zbudowali!
, Znosimy z cichemi jękami nałożone
jarzmo, zapominając, że taka cierpli-
wość nie jest żadną cnotą, lecz wynikiem
braku ambicji i godności, a jęki
dem nieuleczalnej bezsilności!”
Kończy swe rozważania autor py-

taniem, w którem dopatrzeć się mos
żna nieco goryczy i zwątpienia, czy
chłopi potrafią się obronić przed za»
гага upadku charakterów, czy pozoe
staną czystem źródłem, z którego ode
radzać się będzie naród?

cji kredytowo - budowlanej w roku 1935
oraz uchwalił plan akcji kredytowania

nem uwzględnieniem budownictwa robote

niczego.
Wreszcie komitet ekonomiczny pos

wziął uchwałę w sprawie zniesienia roz*

połządzenia z dnia 10 lipca 1935 o prze-
miale żyta i pszenicy z tem że odnośnie

do pszenicy nie będą obowiązywać ża-

dne ograniczenia przemiałowe, a odno=
, śnie do żyta wprowadzone zostaną 4 ga-

 
Następnie komitet ekonomiczny wysłu-| tunki mąki: jasno pytlowej, ciemno - pye

chał sprawozdania prezesa B.G.K. o ak- tlowej, sitkowej i razowej.

baduwnictwa w roku 1936 ze szczegól.

| Francuza, pan W. W. cytuje znana

s

dowo* .
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Z SALI KONCERTOWEJ
Recital France Ellegaard

W roku ubiegłym zjawiła się na na-
szej estradzie nieznana nikomu mło-
da pianistka duńska, p. France Elle-
gaard. Grała oczywiście przy prawie
pustej sali, bo publiczność warszaw-
ska trzyma się zdala od nazwisk no-
wych, Ale zaraz po pierwszym kon-
cercie artystki powstał ruch w ko-
łach muzykalnych: oto świeży, silny
« zdrowy talent — mówiono — oto
pianistka, o której będzie głośno na
świeciz. Opinia ta zawładnęła War-
szawą i p. Ellegaard stała się „sławą”,
W tym właśnie charakterze przy-

była obecnie do nas. Widzimy w niej
już nie pączek piekneśo kwiecia, lecz
kwiat rozkwitły. Wraz z tem zaostrza
się zmysł krytyczny i wzrastaja wv-
madania. Może za bardzo. Bo jednak
p. Ellegaard jest stworzeniem mło-
dziutkiem, od któreóo zóndnie > na-
turą rzeczy nie można żądać dojrza-
łości zupełnej, Nie sposób wymaóać,
bv fuż dziś dorównywała takim poten-
tatom, iak Józef Fnfmann  DI-'-*-
też, analizując grę jej na koncertach
teśorocznych, uważamy za konieczne
sadzić ją bez przykładania miarv tej,
jaką stosujemy do artystów, którzy
osiaónęli już punkt kulminacyjny
sweóo rozw. P. Ellegaard dopiero
kroczy ku niemu.
W obecnem stadjum rozkwitu ta-

lentu pianistka duńska najzupełniej,
w sposób absolutny, panuje duchowo
mad tą dziedziną literatury muzycz*
nej, która wymaga skupienia ducho-
wego najbardziej głębokiego. Ideal-
nie, nieskazitelnie pięknie interpre-
twe dziś n. Ellegaard klawesynistów
(„Soeur Monique Couperin'a — to był
szczyt doskonałości wykonania; pra-
wie tak samo świetnie wypadły dwie
sonatv Srarlattie"ni. Panuje bez za-
strzeżeń nad takiemi utworami, jak
„Clair de lune'* Debussy'ego, „Tria-
na” Albeniz'a, a może i nad etiudami
Liszta (zwłaszcza „Gnomenreigen'"');
w Impromptu As-dur Schuberta daje
momenty czarowne (całość wszakże
zbyt prędko śrana nieco się zamazy-
wała) i wytrzymuje ostry sąd krytycz-
nv w Warjacjach Brahmsa na temat
Pasaniniego, mimo, že utwór ten prze-
rasta siły bardzo wielu pianistów wy-
bitnych.

Inaczej wszakże jest z Bachem i
Chopinem. W „Fantazji chromatycz-
nej”, gdy zjawiły się recitativa, p. El-
leśaard nie wzniosła się ponad po-
ziom poprawności; w Fudze, ducho-
wo też nie zgłębionej należycie, zna-
lazły się nawet drobne plamki tech-
niczne, Polonez Fis-moll Chopina
(palców jednej ręki jest za dużo, gdy
wylicza się pianistów, dorastających
do tego dzieła!) był grany za prędko,
bez wczucia się w istotę rytmu; wstęp
do środkoweśo mazurka był pozba-
wiony należytej gradacji dynamicz-  

nej; natomiast sam mazurek wypadł
ładnie, z śracją szlachetną i wykwint-
ną. Całość jednak nie stała na tej wy*
sokości, jakiej my w Warszawie do-
magamy się od wykonawców Chopi-
na. Zagrana w tempie świetnem, ale
nie bez skaz, etiuda „na czarnych
klawiszach” nie dodała  pianistce
chwały specjalnej, Ale zato „Prząd-
ka“ Moniu .ki w ukladzie Melcera,
wykonana z perlekcją techniczną,
wdziękiem, a zarazem blaskiem, zro-
biła furorę i musiała być powtórzona.

Opierając się na wyniku koncertu
wtorkowego trzeba stwierdzić, że p.
Ellegaard już dziś jest niezwykłą,
chwilami wręcz idealną interpretator-
ką, ale nie dojrzałą jeszcze na tyle,
bv ośarnąć mogła swym talentem
wszystko, co istnieje w literaturze
muzycznej. Są dziedziny — narazie,
jak sądzimy — trudne do opanowa-
nia dla tej siły młodej, szczerej, peł-
nej prostoty i naturalności w wyra-
zie, a władaijacej instrumentem z do-
skonałością imponującą.

Ninon Vallin i Jacques Thibaud
W latach, kiedy życie muzyczne

Warszawy biło tętnem o wiele žyw-
szem, niż dzisiaj, kiedy wielcy artyści:
zawsze znajdowali chętnych słucha-
czy — Jacques Thibaud, znakomity
skrzypek francuski, niejednokrotnie
dawał się podziwiać publiczności na-
szej, Obecnie warunki zmieniły się —
niestety—tak bardzo, że występ słyn-
nego artysty wraz z głośną śpiewacz-
ką p. Ninon Vallin nie zdołał zapełnić
niedużej sali Konserwatorjum więcej
niż w połowie... Czy już naprawdę
niema u nas ludzi kochających muzy-

kę i umiejących rozumieć i czuć sztu-
kę wyższej miary? Czyż naprawdę po-
trzeby artystyczne stolicy nie sięgają
poza operetkę, którą raczy Warsza-
wę p. Waydowa? A tyle mamy o-ga-
nizacyj, towarzystw, instytucyj etc.,
nie rzadko subsydjowanych, wypisu-
jących w swych statutach jako cel
główny: popieranie sztuki!

Jacques Thibaud, nie tylko sław-

ny i wielki skrzypek francuski, — to
artysta klasy najwyższej w pojęciu
šwiatowem,

Dziś już niemłody zachował mimo
to wszystkie walory, tak cenione i
wielbione przed kilkunastu i więcej
laty, Ton piękności wyjątkowej, o sle
i dźwięczności imponującej, istotnie

„męski'* w szlachetnem znaczeniu wy-

razu (co za różnica w porównaniu z

łzawym tonem jednego z popularnych

 

Mając

„Bzemysłat kę”
wam znużenia. Jest
ona moją wierną о-
warzyszką w wszyst
kich okolicznościach

Dzłała nadzwyczaj odświeżająco.

Płodukt tylko firmy

HENRYK ŻAK
POZNAŃ
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Trędowaci w Abisynii
„The Universe" w dłuższym arty-

kule opisuje życie i pracę dwóch
dzielnych misjonarzy, 00. kapucynów:
którzy od szeregu lat poświęcają się,
niosąc światło nauki Chrystusowej i
pomoc lekarską trędowatym w po-
bliżu miasta Harrar, gdzie, jak wiado-
mo, znajduje się wielkie skupisko dot-
kniętych tą straszną chorobą. W
chwili gdy w całej Abisynji rozgrywa
się akcja wojenna, podczas gdy
grzmią armaty i huczą motory samo-
lotów i ścierają się armje włoska 2 а-
bisyńską, w Harrarze misjonarze
wraz z miejscowym konsulem francu-
skim, dr. Feron'em, nie ustają w akcji
ulżenia okropnej doli trędowatych.
Konsul Feron od wielu już lat zajmuje
się wśród trędowatych pracą samarye

 

 

tańską, pomagając dwum kapucynom:
o. Karolowi, który przebywa w Abi-
synji już całe 38 lat i trochę młodsze-
mu od niego o. Janowi, który nie opu-
ścił Harraru od lat 32.
Dodać trzeba, że starszy z tych ci-

chych i nieznanych apostołów, o. Ka-
rol posiada najwyższe odznaczenia
francuskie, jak Legja Honorowa, oraz
wszystkie niemal medale wojskowe.
Odznaczenia te zdobył podczas czte-
rech lat, które spędził w okopach pod
Verdun w czasie wojny światowej.
Natychmiast po zawarciu pokoju o.
Karol powrócił do swych trędowa-
tych, których opuścił jedynie na te 4
lata, by stanąć w szeregach obroń-
ców Francji, jego ojczyzny.

_Gzłowiek nieznany
Ukazała się na rynku księgarskim

we F- nacji nowa książka d-ra Alexis
Cm .a'a ląurerata nagrody Nobla w
<4iale medycyny p. t. „Lhomme ce'
inconnu (ten nieznany człowiek). W
książce tej, omawianej szeroko przez
prasę zagraniczną, dr, Carrel porusze
tragiczny problem zmierzchu cywiliza
cji nowoczesnej. „Nasza cywilizacja
— mówi on—jakby chyli się do upad:

ku j wydaje się, że rasa biała osłabła

moralnie do takiego stopnia, że nie

jest już zdolna do przewodzenia ludz-

kości”,
I rzeczywiście, te olbrzymie „masy

ludzkie, które hołdują materjalistycz-

nemu poglądowi na świat znalazły

się dziś jakby w potrzasku, zaplątały  

mitet do łagodzenia nędzy światowej
ogłosił niedawno oszałamiającą staty-
stykę.

Okazuje się, že w jednym tylko ro-
са 1933 na świecie zginęło z głodu
2.400.000 ludzi nie licząc setek tysię-
sy ofiar głodu w Rosji sowieckiej. A
w tym samym czasie celem stabili-
zacji cen zniszczono następującą ilość
artykułów spożywczych: spalono 56!
tys. wagonów zboża, 114.000 wagonów
ryżu, 267.000 worków kawy, 2.560.000
kś. cukru, Mięsa zniszczono w kon-
serwach 260.000 kg. a w stanie świe-
żym 1.450.000 kg.
Wedle obliczeń wspomnianego ko-

miłetu, który ogłosił tę grozą przej-

mującą statystykę, zniszczona ilość

się w swych daremnych próbach na- | artykułów spożywczych wystarczyła-

prawy życia bez Boga. Dotych:zas0 -
wy bilans materjalistycznej cywilizac'

przedstawi» się wpiost trag'cznie. Ke I

by na uratowanie 70 proc. ludzi, któ-

ży zginęli śmierc'a głodową,
Ci przywódcy ludzkości, którzy

 
 

u nas skrzypków, przez żydowską pu-
bliczność specjalnie  cenionego!).
Temperament o bujności dziś niew.-
dzianej, Technika ogromna, nieskazi-
telna. Interpretacja pełna wyrazu, o
smaku wytwornym. Dynamika boga-
ta, o skali rozpiętej do maximum mo-
żliwości. Nadewszystko zaś — potęga
ekspresji, łączącą w jedno patos, sub-
telność i mądrość artysty, celów
swych świadomego.

P. Ninon Vallin jest również artyst-
ką miary wysokiej. Ale jej artyzm nie
ma charakteru spontanicznego, jak u
Thibaud'a; przeważa w nim pierwia-
stek intelektualny. Mistrzyni, jeśli cho-
dzi o władanie głosem, © podawanie
każdego dźwięku, umiejąca z zadzi-
wiającym kunsztem interpretować u-
twory różnych autorów ji stylów, na-
dając im zawsze właściwe oblicze;
wykończająca każdą frazę do granic
ostatecznych — p. Ninon Vallin jest
jednak nieco chłodna (nigdy sztyw-
na!), nieco za ostrożna w ekspresji
tam, gdzie chciałoby się czuć więcej

życia, więcej temperamentu i więk-

szego współdziałania „ja” artystki z
„ja”” kompozytora. Doskonale wyszko-
lony głos p. Vallim nie jest całkiem
świeży (znać to zwłaszcza w momen-
tach napięcia siły); znakomita dyk-
cja, mądre operowanie špiewanem

słowem,  wyrównywują niewielkie
braki wokalne. :

Artyści francuscy wystąpili przy
współudziale dwóch świetnych akom-
paniatorów: p. Tasso Janopoulo (p.
Th'baud) i p. Pierre Darck (p. Vallin).
W programie przeważały utwory

kompozytorów francuskich,
Sukces mieli artyści bardzo duży.

W. SZELIGA.  
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„Panie radco, jesteś pan osieł...”
Pyszne uwagi profesora Iśn. Chrzańow-

skiego o „Naszej tytułomanji” czytamy

w Kurjerze Poznańskim (nr. 551): Naj-

złośliwiej ośmieszał tytułomanję Jędrzej

Śniadecki w swoich znakomitych „Po-

strzeżeniach włóczęgi Guliwera":

Nazwać kogo prosto po imieniu jest to

go mocno urazić... Dla uniknienia, aže-

by ich czasem kto po imieniu nie nazy-

wał, starają się wszyscy o urzędy lub ty-

tuły, z których największą część sami so-

bie nadają nawzajem... Jeżeli kto miał

urząd nawet przed trzydziestu lub czter-

dziestu laty, wiecznie go takim samym

urzędnikiem nazywają... Tytuł, zwłaszcza

cudzoziemski, urząd nietylko okrywa i
zdobi całą familję, ale się nawet każdy

urzędnikiem rodzi, i można częstokroć

widzieć znakomitych dygnitarzy prowa-

dzonych na pasku lub igrających w pias-

ku. Kobiety zaś nierównie są żarliwsze

o zachowanie spadających na nie przez

męża tytułów, dostojności i zaszczytów...

Jaka taka spogląda chciwem i zazdro-

snem okiem na najdostojniejszy stołek.

podsuwa się nieznacznie, lecz gwałtem

ku niemu, potrąca niekiedy drugie, sta-

rając się je przez to poniżyć lub, częstu-

jąc wszystkie pogardą, zdobyć wstępnym

bojem mniemaną wyższość i dojść do za-
mierzonej mety.

х
Te slowa Jędrzeja Šniadeckiego, pi-

sane przeszło sto lat temu, dlugo je-
szcze, a po części do dziś dnia, kwitną

młodością.
Nie brak przecie i dzisiaj takich pań,

które w poczuciu godności, jakie soły-

nęły na nie z dyśnitarstwa mężów, spo-

glądają, wszedłszy do salonu, chciwem i

zazdrosnem okiem na najdostojniejszy
stołek. Ale mniejsza o to,

I o to mniejsza, że do dziś dnia nie

lubimy sobie mówić (i pisać) prosto po
imieniu; mówimy i piszemy: „Panie Mi-
nistrze”, „Panie Redaktorze”, „Panie

  

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA KULTURALNA

Literatura polska w uniw. w Tuluzie—
W Tuluzie odbyła się pod przewodnict-
wem rektora Gheusi oficjalna inaugura-
cja katedry języka i literatury polskiej
Na uroczystość wśród licznego audytor-

jum obecni byli m. in. prof. Zaleski, de-

legat Min. W, R. i O: P: prezes miejsco-
wego Tow: „Les Amis de la Pologne”,
Henri Begouen, dziekan wydz. literatury,
Jules Marsan i inni profesorowie Uni-
wersytetu. Nowopowstałą katedrę obej-
muje prof Markiewicz.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon nestora kaznodziejstwa potskie-
go. — Dn. 1 grudnia b. m. zmarł w Kra-
kowie na Stradomiu słynny kaznodzieja,
głośny misjonarz i dziejopisarz zakonu
00. bernardynów, š.p. o. Czesław Bogda|-
ski. Urodził się we Lwowie 2 lutego 1853
roku, wstąpił do zakonu oo. bernardy-
nów w 17 roku życia i tu wyświęcony
(1876 r.) na kapłana zajaśniał szeroko

 

próbują urządzić świat bez Boga,któ-
rzy wierzą tylko w potęgę maszyny,
zapominają, że rozwój techniki, bez
równoczesnego rozwoju ducha nie da
ludzkości szczęścia. Stany Zjednoczo-
ne A. P. najwięcej rozwinięte pod
względem techniki są tego dowodem.
Ludzie duszą się tam w szarzyźnie
zmechanizowanego życia, szukają

głębszych celów, chcą zaspokoić głód

duszy. Dokąd człowiek nie zdobędzie
przeświadczenia o istnieniu wiecznego
pozagrobowego życia, to wszystkie
jego próby utrwalenia szczęścia na
ziemi są tylko tragikomedją, gdyż
wizja śmierci i myśl o bezcelowej wal-
ce ziemskiej, która się ma skończyć
unicestwieniem, zatruwa wszelkie u-
życie, A przytem i technika sama dzi-

siejsza, rozwinięta do olbrzymich roz-

miarów, zamiast służyć zzłowielibui,

staje się nieraz jego tvranem. Naj-

większe wynalazki poszły na cele wo-

jenne i niszczenie ludzi. A. nawet ma-
szyny użyteczności codziennei niszczą

wiele istnień ludzkich,

 

jako złotousty kaznodzieja. Przez 50
prawie lat przeorał misjami swemi Ma-
łopolskę, ziemie b. zaboru rosyjskiego aż
daleko wgłąb rdzennej Rosji, pracował
na Śląsku i w Wielkopolsce, Głośne by-
ły jego kazania patrjotyczne w czasach
niewoli, głoszone w Krakowie na Wawe-
lu, we Lwowie, Warszawie i t. d. Bogatą
zostawił po sobie puściznę literacką. Naj-
znakomitsze dzieło ś. p. o. Bogdalskie-
go (niestety niedokończone) to „Ber-
nardyni w Polsce”. Dotąd wyszły z dru-
ku 2 tomy liczące łącznie zgórą tysiąc

sto stron dużej ósemki, Reszta pozostała
w rękopisach. Z innych prac znane SĄ:

„św. Jan z Dukli" (5 wydań), „Błogosła-
wiona Kinga”, „Organizacja i działal-
ność Trzeciego Zakonu”, „Bł. Rafał z Pro-
szowic”, „Św. Kalwarja Zebrzydowska”
tłumaczona na język czeski, „Szkice z
dziejów humanizmu” i w. in. Z postacią
o. Czesława Bogdalskiego schodzi do
grobu czołowy przedstawiciel i głośny
pionier całego duchowego i kuliuralne-
go dorobku pracy polskich oo, bernardy-
nów w ostatniem półwieczu,

Biuro cenzurowe w Waszyngtonie
ogłosiło niedawno, że od roku 1920
ogółem 388.936 osób straciło życie w
wypadkach automobilowych w Sta-
nach Zjednoczonych, Natomiast we
wszystkich wojnach, jakie St. Zjedn.
prowadziły od 1776 — do 1935 tylko
244.357 obywatcli amerykańskich z0-
stało zabitych. Wreszcie choroby, któ-
re pomimo całego nowoczesnego roz *
woju wiedzy medycznej trapią nadal
ludzkość w straszliwy sposób, Wed-
ług najnowszych obliczeń Międzyn.
Instytutu Statystycznego ziemię naszą
zamieszkuje obecnie dwa miljardy lu-
dzi. Obliczono, że rocznie umiera 60
miljonów ludzi, dziennie 82 tysiące, na
godzinę 3425 ludzi, a na minutę 57, a
zatem co sekunda umiera przeciętnie
na świecie jeden człowiek. Dalsze ob-
liczenia wykazują, że w sposób natu
ralny t.j. spowodu starości umiera
tylko jedna czwarta ludzkości, a trzy
czwarte wskutek wypadków. Cały ten bilans wykazuje,
że próżne są marzenia tych wszyst-

 
różnych chorób i-

Sędzio” itd. W tem jeszcze niema nic tak
dalece zdrożnego ani głupiego.

Ale czy nie jest rzeczą, mówiąc bar=

dzo grzecznie, conajmniej śmieszną ty-

tułować do śmierci ministrem (ego. kto

był nim przez kilka miesięcy albo i kró-

cej? I czy nie jest prawdą, że się co giup-

si eksministrowie śmiertelnie obrażają na

tych, co nie tytułują ichministrami?

X

A tytuły cudzoziemskie! Iluż to hra-

biów urodziło się w porozbiorowej Polsce

dzięki „łasce” zaborczych władców, któ-

rzy przecie, udzielając tytułów hrabiow-

skich, nagradzali „zasługi” położone nie

dla Polskf, tylko dla swoich państw, to

jest państw, które Polskę rozszarpały! I

czy to nie wstyd, czy to nie hańba, że
niektórzy panowie hrabiowie do dziś dnia
tych tytułów używają, a przynajmniej nie
mają nic przeciwko temu, owszem, dozna-

ją radości w swoich hrabiowskich sercach

kiedy im mówić i pisać „Panie Hrabio”!

I jeszcze. Niedawne to czasy, kiedy w
zaborze austrjackim niektórzy prołesa-
rowie uniwersyteccy, od kiedy „najmi-
łościwszy i wspaniałomyślny cesarz”
Franciszek Józeł obdarzył ich tytułem
„radcy dworu”, bynajmniej nie protesto-
wali, gdy nietylko uczniowie, ale nawet
koledzy mówili do nich „Panie radco
dworu”, zamiast dawnego „Panie proie-
sorzę”, Był nawet pewien profesor, który,
zostawszy „radcą dworu”, zapowiedział

studentom, że odtąd mają tytułować go

nie panem profesorem, tylko „radcą dwo-
ru“. Nomina sunt odiosa...
A ponieważ nomina sunt odiosa więc

niech wolno będzie wymienić nazwisko
owego „dyśnitarza”, który, kiedy mu

ktoś powiedział w gniewie: „Panie radco,
jesteś pan osieł”, odfuknął: „Przepra-
szam, czy pan nie wiesz, że ja jestem

nadradcą?” Autentyczne!
Cóż dopiero powiedzieć a dawnych

„ekscelencjach”*? Niektóre z nich kazały

się tytułować ekscelencjami nawet już w
niepodległej Polsce! Ale to może tylko

dlatego, że miały świadomość, iż ten ty-
tuł można — za Krzysztofem Opalińskim
— wywodzić z polskiej „cielęciny”...

Jedno jeszcze. W dawnem Królestwie
Polskiem najmłodsi nawet pisali choćby
do najstarszych „Szanowny Panie Profe-
sorze”, „Szanowny Panie Prezesie" itd.
W zaborze austrjackim obrażano się o
„Szanownego”; pisano „Wielmożny” al-

bo „Jaśnie Wielmożny” — conajwyżej

wolno było pisać: „Wielce Szanowny” i
to „wielce“ utrwaliło się w odrodzonej

Polsce, Przybyło jeszcze „Wielce Czcigo-

dny”... Czy to nie głupie? Czy nie lepiej
pisać w listach tylko „Szanowny Panie"?

Obrazić się o to może ten tylko, kto ma

wątpliwości, czy jest go za co. szanować.

A jak pisać adresy na kopertach?

Nasze władze państwowe — należy im
się zato prawdziwe uznanie — adresują
już tylko „Pan” bez wielmożności i ja-
śniewielmożności. Czyby nie należało ob-

chodzić się bez tych wielmożności także

na kopertach listów prywatnych i pisać

tylko „Pan Redaktor"... „Pan Minister”
itd.? Kto się o to pogniewa, niech sobie

rozważy przytoczone na wstępie słowa
Kochanowskiego, które, mimo, że się on

sam do nich nie stosował, były, są i bę-

dą śliczne i prawdziwe: „Panie mój to
największy tytuł u swobodnych”.

Przypisek. Co do pań, to „Wielmożna”
na kopercie może zostać, zważywszy, że u

nas (o czem wiedział już Krasicki) panie
wiele mogą: „My rządzim światem, a nam:
kobiety” .Że nasze panie lubią tytuły, o
tem, świadczyły dwa krakowskie bilety
wizytowe: jeden brzmiał „Petronela Ko-
cińska, konduktorowa wąskotorowa”; dru

gi: „Paulina Myszyńska, koduktorowa
szerokotorowa”. (Mąż pani Kocińskiej

był konduktorem tramwajów wąskotoro-
wych, a pan Myszyński — szerokotoro-

wych).
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kich, którzy chcą zapewnić ludzko-
ści utrwalenie szczęścia na ziemi igno-
rując zagadnienie sumienia i życia po*
zagrobowego.
Tylko wiara, którą przyniósł ludz-

kości Chrystus, tylko życie nadprzy-
rodzone zawarte w Jego św. Koście-
le, może człowiekowi tragicznie wal-
czącemu tu na ziemi zapewnić spokój.
Unormowanie stosunków między lu-
dźm + społeczeństwem może nastąpić
tylko przez zmianę nastawienia du-
chowego jednego człowieka wobec
drug'ego, przez miłość bliźniego pły-
nącą z miłości ku Bogu.
U;adającą dziś pod ciężarem nędzy

mater'alnej i moralnej ludzkość może
wyiwać z chaosu tylko cywilizacja
chrześcjańska, „Civitas Dei“ — to
znaczy kult Absolutnego Dobra, to
znaczy heroiczne — według pięknego
okreś'enia Louis Bertranda — nasta-
wienie duszy, nieustająca, uparta wal-
ka z odwiecznem głęboko w duszy
człoweka zakorzenionem barbarzyń< stwem,

 
 



 

ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE
kroczy śladami Łodzi

PRZED ROKIEM, A DZI8

W rozwijającym się żywiołowo ruchu

narodowym brakowało doniedawna Za-
głębia Dąbrowskiego. Sytuacja taka о-

czywiście nie mogła trwać przez dłuższy
czas. Głębokie przemiany wśród robot-
ników Łodzi, Częstochowy, Białegosto-
ku, Bielska, Radomia musiały także od-
działać nawet na „czerwone” Zagłębie
Dąbrowskie.
Od roku ożywiła się praca Stronni-

ctwa Narodowego i na tamtym, ciężkim
terenie.

Powstało wiele nowych kół St-ouni-
sctwa Narodowego. Przed miesiącem w
Sosnowcu odbyła się imponująca uroczy-
stość poświęcenia sztandaru Str. Ner Z
każdym dniem rosną nastroje przec'wży-
dowskie. Naturalnie narodowcy często
odwiedzają areszty i więzienia. Np w
związku ze słynnym zamachem bombo-
wym na redakc'ę sanacyjno - żydowskie-
go „Expressu Zagłębia”, czy to z zama-
chem bombowym na synagogę aresztuje
wę narodowców.

O „WSPÓŁPRACY
ZE SPOŁECZENSTWEM"..

W ub. niedzielę ruchliwe koło Storni-
ctwa Narodowego na jednem z przed-
mieść Sosnowca, t. j. na Pogoni urząJaiło
uroczyste zakończenie kursu kandydac-
kiego w sali Związku metalowców. Przy-
bylo blisko 300 osób. Na uroczystość tę
przybył z Warszawy sekretarz zarządu
głównego Stronnictwa Narodowego, p.

Stefan Niebudek, z referatem o narodo-
wym programie gospodarczym. W trak-
cie przemówienia p. Niebudka przybyła
policja i mimo, iż zebrani posiada: lagi-
tymacje gzłonkowskie, zebranie rozwią-
zała. Na sali powstał tumult, zebran' po-
częli śpiewać Hymn Młodych, oraz wzno
cić okrzyki. Wówczas wkroczył na salę
większy oddział policii i począł usuwać
zebranych, aresztując kilka osób, m in.
kierownika koła Str. Nar. na Pogon, p.
Romana Frankowskiego, mec. Zygmu ta
Lisiewicza z Dąbrowy Górn. — członka
zarządu okręgowego Stronnictwa Naro-
dowego, kilku robotników, pp M:cnała
Cieślę, Brodzińskiego, Łuczaka i m
Policia interwenjowała czynnie na u!icy

pod komisarjatem oraz udaremniła oaby-
cie zebrania we własnym lokalu Stionni-
ctwa Narodowego na Pogoni. Do ;44ne-
go wieczora krążyły na ulicach konue pa-
trole policyjne. Na marginesie należy za-
notować gorliwość przod. Sapelaxa z
Pogoni.
W związku z opisanemi wydarzeniami

zarząd grodzki Stronnictwa Narodowego
w Sosnowcu wysłał następujący te'egram
do p. Ministra Spraw Wewnętrzny:c:

„— Zawiadamiamy Pana Miuietra,
że dzisiaj o godzinie 16-tej asp'rant

Kremes Stanisław rozwiązał zebra-
nie członkowskie za legitymacjami,
ktore odbywało się zgodnie z arty-
kułem 18 Ustawy o zgromadzeniech.

Prosimy 0 pociąśnięcie winrych

rozwiązania zebrania do odpwwie-
dzialnošci“, a

Ruch narodowy w Sosnowcu wyraża
się już w czterech zorganizowanych ko -

łach: Śródmieście, Pogoń. Sielce, Środu-

ła. a w sładjum organizacji są nowe koła

OBÓZ NARODOWY DZIAŁAŁ PRZED
WOJNĄ W ZAGŁĘBIU

Należy podkreślić, iż Obóz Narodowy
w ciągu pięćdziesięciolecia swego istnie-

nia zamował się stale sprawami robotni-

czemi. Przypominaliśmy już o przedwo-
jenne: tradycji narodowej w Łodzi. Dziś,

wobec ożywienia się nowoczesnei pracy

Obozu Narodowego w Zagłębiu Dąbrow-

skiem, przypominamy, że na tamtym te-

renie działaliśmy już przed wielką wojną.  

(Od specjałnego korespondenta)

W pięknym numerze jubileuszowym a o-
kazji dziesięciolecia „Przegląda Wszech-
polskiego”, wydanym w Krakowie w 1905
roku, pod redakcją Romana Dmowskie -
go. znajduje się bardzo cenna rozprawa
na temat „Nasz robotnik w Zagłębi: Dą-
browskiem“, poświęcona gehennie ży-
cia robotnika polskiego w Zagłębia.
Bogiem a prawdą, sytuacja przecwo-

'enna w Zagłębiu a obecna ma wiele po-
dobieństwa, 'ak wynika z wniosków przy.
toczonej rozprawy: :
„—I znaleźli ci pracownicy nadają-

cych się ku temu ludzi, głównie z inte-
ligentniejszych robotników: rzemieślni-
ków fabrycznych, osiadłych w Zagłębiu
przybyszów z Warszawy, lub innyco 0g-
nisk polskiego życią. Nie szumne vą te
hasła, nie przemawia'ą do łatwo pobud-
liwych złych instynktów ludzkich, nie

grają na pożądliwości i nienawiści, które
tłum mogą pociągnąć i poruszyć! Nie za
chwilę, nie jutro obiecują poprawę bytu;
żądają poczuwania się do obowiązków
względem społeczeństwa, względem oj-
czyzny, żądają pracy skupionej, pracy
zarówno nad sobą i otoczeniem, jax i nad
poprawą zewnętrznych warunków eko-
nomicznych i politycznych; żądają pracy
twórczej, pracy, zmierzaącej ku od”zu-
ceniu przeżytków, przeistoczeniu złych a
ukształtowaniu nowych pożądanych form
prawnopoiitycznych i ekonomicznych!
Droga to powolna wprawdzie, ale niczą-
wodna! Tą drogą do;dziemy napewno, o
własnych siłach, bez oglądania się na lo-
sy zawodne, do celu jednego — do stwo-
rzenia z nas narodu silnego, zasłu-
gującego ze wszech miar na byt samo-
dzielny, któryby żapewnił wszystkim
człożkom narodu i dobrobyt i możuwe
szczęście! Zrozumieli te nieszumne hasła

 

 

Zagłębie Dąbr., w grudniu.

nieliczni jeszcze dotąd ludzie, ale sk-_pili
się sami, kupą koło siebie pokrewne du-
sze, rosną w siłę i można mieć nadzieję,
że z czasem moralnie zapanują nag resz-
tą, że cała rzesza robotnicza podda się
pod ich kierownictwo dzięki ich wyż-
szości moralnej, dzięki tym pierwiastkom
etycznym, które świecą na sztandarze tej
gromadki! Pamiętać atoli winni pracew-
nicy owi, iż siła ich istotna — to właś-
nie ów pierwiastek etyczny, owa chęć po-
święcenia się dla idei, dla dobra biiź -
nich, owo wyrzeczenie się doraźnych ko-
rzyści dla swego „ja” w celu wywalcze-
mia w następstwie korzyści trwałych dla
ogółu! To tylko dać może ich prawy siłę
trwania i rozrostu. Gdyby czynami swymi
sprzeniewierzyli się tym hasłom — zgi-
nąć muszą, jak zginąć musi wszystun, co
jest czczem hasłem, nie popartem cyna-
mi! Od tej garstki eszcze nieliczne”, jak
dotąd, zależy odrodzenie duchowe zod-
alesienie etyczne całej ogromnej rzeszy
ludu roboczego!”.

ŚLADAMI ŁODZI!

Niewątpliwie ruch narodowy wśród ro-
botników Zagłębia Dąbrowskiego rozwi-
nie się imponująco, tembardzie', że na-
wiązuje do świetnego przykładu rohotni-
ków łódzkich. Gdziekolwiek dziś w Pol-
sce zwrócić wzrok — wszędzie widać o
żywiony ruch narodowy, wszędzie Pola-

sy t atrząna nowoczesne Stronnictwo Na
rodowe, jako na obóz, który uporządku-

je sytuację w Polsce w myśl hasła odży-
dzenia i unarodowienia Polski.
Świeżym przykładem jest przehudze-

nie się Zagłębia Dąbrowskiego, które kro
czy śladami narodowej, robotniczej Ło-
dzi.

$. №

SZOPENA

- ZCAŁEGO KRAJU
CHOJNICE
Zawieszony burmistrz - „sanator“. —

Wojewoda pomorski wdrożył postępowa-
nie dyscyplinarne przeciw burmistrzowi
m. Chojnic, p. Zdzisławowi Hanuli, za-

wieszając go jednocześnie w urzędowa-

niu. Powodem tego zarządzenia jęst do-
puszczenie się przez p. Hanulę prze-
stępstw służbowych.

W ubiegły wtorek w obecności staro-

sty L.pskiego, inspektora samorządowego

Kaliszana oraz członków zarządu miej+

skiego, nastąpiło pržekazanie władzy w

ręce wiceburmistrza, pos. Romana Siom-

ma.
Zawieszony na początku roku ub. roz-

począł tu urzędowanię w charakterze ko-
misarskiego burmistrza, Po ukonstytuo-

waniu się obecnej rady miejskiej, „sa-

natorzy” i Niemcy, wybrali p. Hanulę
burmistrzem. Obóz narodowy uchylił się
od głosowania.

Decyzja urzędu wojewódzkiego wywo-

łała niebywałą sensację tembardziej, że

p. Hanula jest czynnym działaczem „sa-

nacyjnym”.

GRODNO
—
Proces © nadużyciaw29p.a.l.—

Przed sądzm okręgowym w Głodnie roz-

począł się w dn. 2.12, br. proces onadu-

życia w kwatermistrzostwie 29 рг Ё

Jako oskarżeni stanęli przed sądem

kpt. Jan Krutzina b. płatnik pułku, oskar-

żony o przywłaszczenie kwóty 19372 zł.

ib. dostawca pułku Józef Wajn, który

rzekomo nakłaniał Krutzinę do delrau-

dacji.
Rozprawom przewodniczy wiceprezes

Hryniewicz; oskarża pprok. Krzysztoń;
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Wielkie zebrania !

Sironn'ctwa Narodowego w okr. łódzkim
W/ ostatnim tygodniu odbyły się wiel-

ki: zebrania Stronnictwa Narodowego w

Koninie, Chylinie, Gminie Piorunów, w
Stefani i Kunach powiatu konińskiego,
w Kole. Sompolnie, Brudzewie, Grzego-

rzewie, Brdowie pow. kolskiego, w Ło-

dzi. w Zgierzu, Aleksandrowie, Rudzie-

Pabjanickiej, Charbicach, Puczniewie i

Nowem - Złotnie pow. łódzkiego, w Łas-

ku, Wodzieradach ,Pabjanicach, Mikoła-

jewicach, Woli-Czarnyskiej, Szczercowie,

Magdalenowie, Restarzewie. pow. las-

kiego, w Sieradzu, Zduńskiej-Woli,
Szadku, Warcie, Męce pow. sieradzkiego.

w Łęczycy, Domaniewie. Ozorkowie, Pod-

dębicach i Grabowie pow łęczyckiego,

w Brzezinach „Koluszkach, Rogowie, J--

żowie. Będkowie, Małczewie i Andrze-

jo 'ie pow brzezińskiego. nadto na wszy-

stkich kołach S. N. miasta Łodzi — na

których przemawiali kierowńicy kół!

prelegenci, o „obecnej sytuacji politycz:  

no-gospodarczej i sprawach samorządo-

wych i kartelowych".
Wszędzie jednomyślnie uchwalono re-

zolucje: :

a) żądające rozwiązania radgminnych

i miejskich i rozpisania nowych wybor

rów do ciał samorządowych,

b) rozpisania nowych wyborów do ciał

parlamentarny:h na podstawie niowej

Konstytucji odpowiadającej woli Narodu

polskiego i nowej ordynacji wyborężej,

c) zniesienia wszystkich karteli { #-4>
żenia cen na sól, zapałki, nawozy sztu*

czne i t. p»

d) wyrazy uznania zarządowi główne-

mu S.ronnictwa Narodowego ża energicz-

ną, systematyczną, planową pracę wśród

sz .okich rzesz społeczeństwa nolskiego

i wyrazy hołdu Romanowi Dmowskie-

mu,
e) wzywają wszystkich Polaków do

prenumerowania i czytania pism narodo-

wych.  

powództwo cywilne wnosi w imieniu Pro-
kuratorji Generalnej kpt. int, Banach.

Bronią, osławiony z procesu 0 zajścia

ańtyżydowskie, adw, Firztenberg i adw.
Andrejew z Wilna.
Proces rozpoczął się od odczytania ak-

tu oskarżenia i rozpatrzenia wniosków

formalnych stron.
Z ruchu harcerskiego. — Staraniem

Bibljoteki Padagogicznej w Grodnie od-
był się w dn. 1 b. m. popoł. w sali Rady
Miejskiej odczyt ks. dyr. Potrubskiego

na temat „25-lecie harcerstwa — Spała".

Po odczycie kierownicy ruchu harcer-
skiego złożyli obszernę sprawozdanie w

związku z udziałem harcerzy grodzień-

skich w uroczystościach spalskich. Od-

czyt zgromadził w sali około 100 osób.

OSTROŁĘKA
—

Kurs Stronnictwa Narodowćgo, — ®
niedzielę dnia 1 grudnia rb. odbył się

w Goworowie Obwodowy Kurs dla człon
ków Stronnictwa Narodowego.
Na kurs stawiło się 420 członków. Na

kursie zostały wygloszone referaty:

„Kwęstja żydowska w Polsce", „Państwo

narodowe, Kościół”, oraz relerat organi-

zacyjny.
Nastrój na kursie panował niezwykle

podniosły. Na zakończenie 16 kierowni-

ków Kół zostało dekorowanych miecza-

mi Chrobrego,

TARNÓW
——na

Bandycki napad na plebanię. — Nie-

zwykle zuchwałego napadu dokonano na
plebanję w'Szczepanowie pod Tarnowem.
Wieczorem 1 bm. wpadli na plebanję

dwaj bandyci, uzbrojeni w rewolwery.

Proboszcz ks, Jan Wojtanowskisiedział

właśnie przy stole i czytał gazetę, „zeka-

jąc na podanie kolacji,

Bandycį 2 pomocą rewolwerów stero”

ryzowali księdza, poczem zebrali 500 zł,

wgotówće „rewolwer i dwa tlowery, nie
czyniąc zresztą krzywdy ksi”dzu.

Po dokonaniu rabunku bandyci zbie-

gli.  

CZEGO CHCE ANGLJA?
Mowa min. Hoare'a o polityce zagranicznej

LONDYN, 5.12. (ATE). W ramach de-
baty nad mową tronową króla minister
spraw zagranicznych Hoare wygłosili dziś
w Izbie Gmin oczekiwane z niezwykłem
zainteresowaniem przemówienie, poświę.

cone polityce zagranicznej. Na wstępie
minister zastrzegł się przeciwko ten-
dencjom  wyśrywania poszczegó'nych
członków rządu jednego przeciw dru- |
giemu. Następnie Hosre ponown'e pod-
kreślił gotowość Angli do rokowań w
sprawie podziału surowców  kolonjal-
nych, zaznaczył jednak równocześnie,
że podobne rokowania mogą się toczyć
tylko w atmosierze spokojnej i zrówno-
ważonej. Zaśadnienia tego nie możra w
żadnym wypadku traktować w cieniu
wojny.

Sprawa Abi$ynii aLiga Narodów
W odniesieniu do koniiktu wschodnio-

atrykańskiego minister Hoare k/lkalrrot-
nie zaznaczył, że każde uregulowanie
tego zagadnienia winno być do przyję-
cia przez wszystkich partnerów zainte-
resowanych w Konilikcie, t. j. Lige Na-
rodów, Włochy i Abisynję. Mówca za-
strzegł się kategorycznie przeciwko
twierdzeniom, jakoby Francja i Aaglja
za plecami Ligi Narodów us'łowały na-
rzucić Abisynji odrębne warunki, Od-
nośnie do zostosowanych przeciwko
Włochom sankcyj gospodarczych Hoare
oświadczył, że maszynerja Ligi Naro-
dów funkcjonuje bardzo sprawnie oraz
że większość członków Ligi Narodów
wywiązuje się ze swych zobowązań. Co
się tyczy embarśana naftę, rząd aagiel-
ski gotów jest do  wspSłdziała-
nia, Liga Narodów w zasadzie już wy-
raziła zgodę na nałożenie embarga naf-
towego. 7

Skolei minister poruszył zaśadn'enia
rozbrojeniowe, podkreślając kilkakrotne
próby rządu angielskiego w kierunku
wznowienia rokowań w sprawie ogi ani-
czenia zbrojeń.
Rząd angielski musi jednak z ubole-

waniem stwierdzić, że ogólnie przewa-
ża pośląd bezprzedmiotowošci wzno-
wienia tych rokowań dopóki trwa woj-
na włosko-abisyńska,

Cza ne chmury
na chińskim horyzonce

Następnie minister obszernie omówił

zagadnienie chiūskie, stwierdzając m.

in, že według zapatrywania angielskie-

go usunięcie trudności grożących Chi-

nom da się zrealizować tylko przy

współpracy wszystkich  zainteresowa-

nych państw z Chinami wiącznie W

związku z tem rząd angielski wydele-

gował sweżo czołowego eksperta $ospo-

darczego, sir Leith-Rossa, do Chin celem

dokładnego zapoznania się z sytuacją.

Niestety inne państwa nad propozycją
Anślji uczestniczenia w tego rodzaju

badaniu sytuacji przeszły do porządku

dziennego. Gdy Leith-Ross bawił jeszcze

w Szanghaju rząd chiński, naskutek na-

glego kryzysu walutowego, zmuszony z0-
stał do wydania zarządzeń dla reiormy
waluty. Leith-Ross z temi zarządzenia-
mi nie ma nic wspólnego. Wszystkie
posiadane wiadomości dowodzą, że po-
wyższe zarządzenia rządu chińskiego
spotkały się z bardzo pozytywnem przy
jęciem i okaza y się bardzo celowe Mi-
nister oświadczył dalej, że na widnokre-
gu chińskim gromadzą się czarne chmu-

ry, mianowicie t. zw. ruch autonomi-
styczny w północnych Chinach łączony

równocześnie z pogłoskamio podejrza-

nych ruchach wojsk japońskich dla po-

parcia separatystów chińskich. Pogło-

ski te zaniepokoiły poważnie rząd an-

gielski i zmusiły go wreszcie do zwró-
cenia się do rządu japońskiego o nie-

dwuznaczne sprecyzowanie zamiarów,

Mimo, że sytuacja nadal jest całkowi-
cie nieprzejrzysta, Hoare ma nadzieję,

że rokowania japońsko - chińskie w tej

dziedzinie doprowadzą do porozumienia.

Nadzieje te uzasadnione są treścią od-

powiedzi japońskiej, zawierającej stwier-

dzenie, że ruch separastyczny w Północ-

nych Chinach jest ruchem czysto chiń-

skim, który Japonją jedynie śledzi bar-

dzo uważnie, odrzucając kategorycznie

insynuacje o rzekomo projektowanej ja-

pońskiej interwencji wojskowej w Pół-

nocnych Chinach.

Świat łakn'e rokcju
Wracając do kwestji abisyńskiej Hoa-

re zaznaczył, że świat gorąco łaknie po-
koju, oraz, że rządy angielski i francu-

ski, z polecenia Ligi Narodów oraz w jej

duchu postanowiły uczynić nową próbę

celem doprowadzenia do pokojowego za-

żeśnania konfliktu. Premjer włoski oraz

jego rodacy powinni raz nareszcie po-

rzucić podejrzenie, że istnieje zamiar
podminowania pozycji Mussoliniego,
względnie zgniecenia rezimu faszystow-

skiego, Jeżeli raz jeszcze kierujemy do

świata apel o pokój nie jest to oznaką

słabości, lecz jedynie dowodem naszych

gorących życzeń jaknajszybszego zakoń-

czenia konfliktu, który wstrząsa całym

światem, Wreszcie Hoare poruszył kwe-

stję egipską i zaznaczył, że wywody jego

wygłoszone w czasie przemówienia na

bankiecie w Guidhall, które były przy-

czyną ostatnich niepokojów w Eśwcie,

zostały przez naród egipski z gruntu łał-

szywie zrozumiane. Wkońcu minister

zaznaczył, że prace komitetu 18-tu do-

znaty pewnego odroczenia zewzylędu

na zaabsorbowanie premjera Lavala

sprawamiwewnętrzno-politycznemi.

„ Zucimy ną szalęcały Nasz
zulo:ytet

Punktem kulminacyjnym mowy

Hoare było stwierdzenie: nie będzie-

my się wahać przez „podniesieniem

glosu przeciwko wojnie imiędzyna-

rodowym mącicielem pokoju, rzuca”

| jąc na szalę csły nasz autorytet,
 

Porażka Ab syńczyków pod Makalle
Drobne starcia nad Takazze

RZYM, 5,12. (PAT). W komunikacie

olicjalnym Nr. 63, marszałek  Badagljo

donosi: korpus armji erytrejskiej kon-

tynuując swą akcję na płaskowzgórzu

Tembien, osiąśnął Cacciamo.
Na froncie pierwszego korpusu armji

rozwijają ożywioną działalność patrole

przed linją Dolo-Makalie. Wojska abi-

syńskie doznały porażki w pobliżu De.

bri na południowy zachód od Makalle.
Kilku podwładnych Dezjaką Kassa Se-

bata zgłosiło swą uleśłość wobec do-

wódcy kolurany Danakiłów w Azbi.

Na ironcie drugiego korpusu armii roz-

proszono śrupy nieprzyjaciela poza rze-

ką Takazze w okolicy Addi Rassi, Po

stronie wlóskiej zginęło czterech żoł-

nierzy.
Lotnictwo na całym froncie rozwijało

bardżo ożywioną działalność wywiadow-

CZĄ.
ADDIS - ABEBA, 5.12 (PAT). Psy,

które w wielkiej liczbie znajdują się w

k-———CO
TI S ISI

Fatalny dzień lotnictwa francuskiego
5 katastrofy spowodował wicher

PARYŻ, 5.12 (PAT). Dzień wczoraj-

szy zaznaczył się całą serjątragicznych

wypadków samolotowych. Opuszczając

lotnisko Le Bourget, samolot wojskowy

1SETITALTOK Ч.

Komisarz L. N. Lester
w Warszawie

Wezoraj, o godz 22.31, pociągiem po-

śpiesznym z Gdańska przybył do War-

szawy wysoki komisarz Ligi Narodów w

Gdańsku, p. Sean Lester, w towarzystwie

małżonki oraz p. ministrowej Papee. i

uderzył w wieżę żelazną latarni lotniczej.

Pilot i obserwator, którzy znajdowali się

w samolocie, odnieśli ciężkie rany. Sa-

molot zupełnie strzaskany.

Z drugiej strony w miejscowości Ge-

nas w departamencie Ysery inny samo-

lot wojskowy roztrzaskał się spadając na

ziemię! Sierżant Rallier, który nie zdołał

na czas wyskoczyć z samolotu, poniósł

śmierć na miejscu,
Koło Tours samolot roztrzaskał się

maskutek uderzenia o drzewo. Pilot po-

niósł śmierć na miejscu „Przyczyną tych

tragicznych wypadków był gwałiowny

wiatr i małe pole widzenia.

7

Abisynji — jak wiadomo — wraz zhje-

nami i sępami oddają duże usługi w

dziedzinie asenizacyjnej. Wojna ujaw-

niła nową użyteczność psów. Zwierzęta

te, dzięki niezwykle zaostrzonemu zmy-

słowi siuchu, zdolne są usłyszeć zbliża-

jące się samoloty na tak wielką odle-

głość, kiedy warkot silników dla ucha

ludzkiego jest zupełnie nieuchwytny.

Niepokój, jaki ogarnia psy wobec zbli-

żających się samolotów, jest sygnałem

dla tubylców, by chowali się przed zbli-
żającem niebezpieczeństwem.

Jeden z lekarzy amerykańskich, który

przybył z Daggabur opowiada, żepod-

| czas pierwszego ataku samolotów wło-

skich podczas bombardowania mostu na

rzece zginęło od bomb 50. psów. Gdy

podczas drugiego ataku psy usłyszaiy

warkot silników samolotowych, poczęły

zdradzać niepokój i instynktownie szu-

kały schronienia w norach i zaroślach.

Przy trzecim ataku psy pochowały się na

długo przed zjawieniem się samolotów

włoskich nad wsią. Tubylcy dość szybko

zrozumieli, jaką korzyść może oddać im

obserwowanie zachowania się psów. Sko-

ro więc zauważą aiespokojne zachowanie

się psów, chronią się natychmiast w bez-

pieczne miejsce.

————:——1-1

Marsz. de Bono
złoży raport Mussoliniemu

RZYM, 5. 12. (A. T. E.) Marszałek
de Bono, który w dzisiejszych póź-
nvch godzinach popołudniowych przy”
był do Rzymu, będzie jutro przyjęty
przez premjera Mussoliniego, które”

mu złoży raport ze swej działalności,
jako wysoki komisarz dla Afryki
Wschodniej.  
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300 miljonów złotych wynosi ciężar emerytur państwowych
„, Dnia 1 kwietnia 1925 r. przeprowa-
dzono obliczenia w dziale emerytur
cywilńych i wojskowych dla budżetu
na r. 1926. Było wówczas emery-
tów cywilnych, wdów i sierot 28.173 i
wojskowych 4.482, razem 42.655, w
tem właściwych emerytów 17.962, i
24.693 wdów i sierot po pracownikach
państwowych, W większości był to
spadek po państwach zaborczych.

Dnia 31 grudnia 1930 r. mieliśmy
fuż 70.743 emerytów, wdów i sierot,
w tem 56.988 cywilnych i 11.522 woj-
skowych.
Dnia 1 lipca 1934 r. pobierało eme-

'rytury, względnie pensje. wdowie i
sieroce: emerytów cywilnych ze służ-
by państwowej polskiej 34.799 i za-
"borczej 3.417 oraz 18.065 wdów i
7.815 sierot i emerytów wojskowych
ze służby polskiej 11.338 i zaborczej
627 oraz 3.184 wdów i 1.066 sierot po
wojskowych. Razem 80.311 osób.
Do budżetu na rok 1935-36 wsta-

wiono sumy, mające obsłużyć 82.311
osób, i

© Jest to-— przy uwzględnieniu sto-
sunkowo dużego odsetka wymierają-
"cych emerytów i wdów po pracowni-
kach państwowych, — przyrost, wy-
noszący około 100 proc. przyczem
"przyrost emerytów jest trzykrotny (z
17.962 na 50.181). Ilość wdów i sie-
rot.podskoczyła tylko o 5.437 (z
24.693 na 30.180). Wskazuje to: na o-
gromne odmłodzenie emerytów:

Zupełnie podobnie wygląda sprawa
pracowników w największem przed-
siębiorstwie państwowem, w Polskich
Kolejach Państwowych.
W r. 1926 miała kolej 6.508 emery-

tów polskich i 6.462 ze służby w za-
borach oraz 11.974 wdów i 2.037 sie-
rot po pracownikach kolejowych —

razem 26.981 głów. I tu mamy prze-
wagę wdów i sierot,
*. Dnia 1 lipca 1934 r. pobierało eme-
ryturę 41.955 pracowników, a pensje
wdowie 22.201 wdowy i sieroce
"45.898 sierot — razem 80.054 głów.
Przeszło trzy razy więcej. niż w r.
"1926. Przewagę uzyskali młodzi eme-
ryci.

Licząc okrągło i tylko: w wielkiem
przybliżeniu „obsadzono w' ciągu 9
lat. rządów sanacyjnych około 100.000

* posad -swoimi ludźmi,
* „Obecnie stan jest taki, iż trzeba o-

- płacić niezmniejszony, a nawet nieco |-
„ powiększony aparat administracyjny,

"a oprócz
przedwcześnie zwolnionym. Mimo
bardzo poważnych obniżek stawek e-
merytalnych, mimo zmiany ustawy
"emerytalnej, przesuwającej prawo do
semerytury z 10 na 15 lat służby, rocz-
ne kredyty, potrzebne na obsługę tej
pozycji, sięgają setek miljonów zło-
tych.

Zacznijmy od działu administracji.
IWypłacono emerytur cywilnym i
wojskowym razem:
w r. 1924 — 32.240.540 zł.
w r. 1926/7 — 71.321.617 zł.
w r. 1927/28 — 102.357.732 zł.
w r. 1928/29 — 122.276.117 zł.
w r. 1929/30 — 150.377.642 zł.
w r. 1930/31 — 161.346.856 zł.
w r. 1931/32 — 155.917.474 zł.
w r. 1932/33 — 163.106.794 zł.
w r. 1933/34 — 154.171.404 zł.

w. r. 1934/35 — 155.750.000 zł.
w r. 1935/36 — 151.400.000 zł.

tego wypłacić emerytury |-

 

"nych,

Na tę ostatnią sumę składają się: e+
merytury cywilne 113.913.456 zł. i
wojskowe 39.532.879 :zł,:Od r..:1931/32
zmniejsza się „nieco: suma' kredytów,
choć liczba emerytów. raśnie bez
przerwy, Działają tu zniżki płac eme-
rytalnych, wdowich: į sierocych.

Rugi, przeprowadzane:-'we. wszyst-
kich resortach, były tak żywiołowe,
że nie mógł im nigdy nadążyć minister
skarbu. Trzeba było :stałe : operować
kredytami dodatkowemi...: W. roku
1927/28 wypłacił: skarb ponad: prelimi-
narz budżetowy: 20.460.250: zł., 'w. r.
1928/29 —6.600.000.zł.,'w. r. 1929/30
— 21.186.329 zł.,' w. r.. 1930/31 —
50.349.747. zł, wr: 1931/32 —
24:824.191. zł., :w' r. 1932/35: —
16.250.000 zł. -W pełnym.:sezonie: o-

| szczędności "rząd: sanacyjny: Lie tyłko
nic w dziale emerytur — mimo obni-
żek — nie oszczędził, ale jeszcze bar-
dzo znaczne sumy zinnych działów
tutaj dopłacić musiał.
Prócz emerytur w. : dziale admini-

stracji państwa wypłaca rząd bardzo
znaczne simy „na cele humanitarne i
emerytalne" w  przedsiębiorstwach,
monopolach i funduszach  spėcjal-

Oto wypłaty „humanitarne” kolei:

w r. 1924 —. 21.942.971 zł...
w r. 1925 — . 59.622.656 zł. -.
w-r. 1926 — 48.567.675 zł.'

48.986.966 zł.
59.280.520 zł.
71.343.652 zł.
96.614.182 zł.
98.223.440 zł.
98.921.505 zł.

19:3 —  97.100:363 zł.
1934 — 99.193.000 zł.

r. 1935 — 101.535.000 zł.

1927 —
1928 —
1929 —
1930 —
„1931—
'1932 —

* R
2
4
4
4
4
4

A
A

S

nosily:, : :

w'r, 1930. — 10.646.590 zł.
w r..1931 ' — 10.895.251 zł,
w r. 1932/33 — 15.591.342 zł.
w. r. 1933/34.— 15.263.310 zł.
w r. 1934/35 — 16.220.170 zł.
w.r. 1935/36, — 17.427.030.zł.

Oczywiście i w przedsiębiorstwach
państwowych przekroczenia  kredy-
tów emerytalnych. szły w olbrzymie
sumy.Tak np. kolej w r. 1929 powięk-
szyła je o 10.296.878 zł,
Pomijam mniejsze działy i drobniej-

sze sumy. W:ośólnej sumie okaże się,
iż w latach 1924 i1925 emerytury ob-
ciążały gospodarkę państwowa sumą

sumą 300 milj. zł.

Wielkie oszczędności w. resortach
oświaty, rolnictwa i robót publicz- nych — a wiólki' rozrost działu emó-

| rytur j zaopatrzeń —oto charaktery-
"styka budżetów pomajowych:

 

Zagadnienie przy dla 8 miljonów
T-swo ekonomistów i statystyków

zorganizowało odczyt o przeludnie-
niu Polski, wygłoszony przez p. Józe-
fa Poniatowskiego:

Nadmiar ludności rolniczej w pań-
stwie przyjął referent na 8 milionów

głów ludności czynnej i biernej zawo-

dowo, Był może jednak, że to oblicze-

nie jest zbytoptymistyczne. Gdyby te
osiem miljonów ludności zabrać ze

wsi, to wytwórczość rolnicza nie
zmniejszyłaby się, a, rentowność rol-
nictwa wzrosłaby...

Referent omawiał możliwości: za-

trudnienia tego nadmiaru ludności i

zwrócił uwagę na przeszkody: w'tym

względzie, płód w : 3

W dyskusji zabrał głos m. in. prof.
E. Lipiński, który podkreślił, że istot-
nie osią polityki gospodarczej winno

| być zagadnienie zatrudnienia. W dzi-
siejszej polityce gospodarczej trudno

jest — zdaniemprof. Lipińskiego —
doszukać się jakiegoś szkieletu, M'ni-

swoją politykę gospodarczą, minister-

stwo rolnictwa swoją i to zupełnie od-

rębną, a wreszcie... każdy departa“

ment ministerstwa skarbu też prowa-

dzi inną politykę, a poszczegė'ne

.| wpływowe. grupy gospodarcze swoją.
W rezultacie zagadnienie pracy dla

ośmiu miljanów ludności wisi wciąż w 
Nowe metody egzekucyj podatkowych

Zarządzenie warszawskiej lzby skarbowej
lzba skarbowa w Warszawie wydała do

podległych urzędów zarządzenie w, sprawie

stosowania nowych metod w postępowaniu:

egzekucyjnem. Urzędy skarbowe obowiązane

są dążyć do zmniejszenia ilości egzekucji,

podniesienia ich powagi i znaczenia oraz

do wzmożenia wpłat dobrowolnych. ||

Egzekucja powinna być środkiem wyjąt-"
kowym i ostatecznym, stosowanym wobec о-'

pornych płatników, a wybór środka egzeku-

cyjnego powinien być starannie przemyślany

Natomiast odstępowanie od zarządzonej .e$-

zekucji nie powinno mieć miejsca., с

Naležy w'/zasadzie unikać stosowania ta-

kich zarządzeń,jak zwózka lub licytacja ru-

chomości i dążyć do zlikwidowania. preten-

| sji bez uciekania się do ostateczności: у

Egzekycje kierowač naležy przedewszyst-

kiem na wierzytelności płatnika i dlatego dą-

żyć należy do ich ujawnienia, Przy egzeku-

cji ruchomości zajmować należy w pierwszym

rzędzie gotówkę, następnie kosztowności i

tówary, a dopiero w ich braku inne rucho-

mości, žų
Przed zajęciem ruchomości urzędy skar-

bowe powinny nawiązać kontakt z płatni-
kiem w formie uprzedzenia, względnie o-

strzeżona, Przed zwózką ruchomości do
skiadnicy wskazanem jest stosowane moni-

tów telefonicznych lub pisemnych.
Na wybór metod postępowana winien mieć

wpływ wartość zajętych ruchomości. Zwózka
przedmiotów małowartościowych nie powin-
nabyć podejmowania, w tych przypadkach
należy w zasadzie odstąpić od zwózki. W o-
kresie do 31 marca 1936 r, dyspozycje co do
'odstępowania od.zarządzonej zwózki wy-
dawać mogą tylko naczelnicy urzędów skar-
bowych, ato celem utrzymania powagi akcji
egzekucyjnej. (PR) | . 

Emerytury:poczty i telegraf6w wy- |

okoto'60—109 milį. zł., a w r. 1935/36:

-sterstwoprzemysłu i handlu prowadzi'

powietrzu i ani o odrobinę nie posuwa.
"lssię naprzód,  - :

 

Na.

Wkłady oszczędnoścowe w В.К 0. —
W ciągu ostatnich kilku miesięcy wkłady

oszczędnościowe w P. K. O. spadały syste-
matycznie, Wkłady na książeczkach oszczęd-

nościowych wynosiły;
31 sierpnia  b.r. 673,53tys.zł.
30 wrześ, m 664264 n s»

° 31 paźdz, '' w 641,376 » »

z przemysłem. naflowym akqję w spra-
wie obniżkicen nattyw detalu 4 grosze:
па 1 litrze.w całej Polsce,'a na ziennach
północno-wschodnich. obniżka wyniesie
5, 6,7 1:8 groszy, wzrastając w k'erun-«
ku północno-wschodnim, ,W rezultacie

'|.obniżka ta wyniesie na Kresach średnio
11,37 proc. obecnej, ceny detal „żnej,
„płaconej przez konsumenta.W cenie za-

.sadniczej rafineryjnej (bez podatku kon-

sumpcyjnego i frachtów) obniżka ta jest

"wyższa, wynosi bowiem od 10.2 proc do:

:23,1 proc, —średnio 12,1 proc. Jėst to.
z kołei obniżka |.od roku 1932 /uż trzecia

cen nafty.
Przeprowadzenie.obniżki wymaga pew-;
nego czasu,bowiem' dokonać trzeba.

szczegółowych obliczeń cennikowyct dla-
kilkuset miejscowości, wobec czego ob-
niżka 'а че będzie mogła być wprowa-
dzona w życie przed 15-ym b. m.

Na zasadzie porozumienia min. przem.

ih. z przemysłem węglowym (koks) ce-.

na koksu, a mianowicie kęsów i kostki

została obniżona o 10 proc., kóstki II'i

koksiku — o 20 proc., orzecha I, orze-

cha II i groszku 25 proc. W ten spo-

sób ceny poszczególnych. sortymentów

koksu loco koksownie będą wynosić:

TESTAN,KIA ЕМАНОГО

Ładna delegacja
W tych dniach wyjechała z Katowic delega-

| cja polskiego przernysłu węglowego do Rzy-

mu, gdzie z ramienia przemysłu polskiego
ma przeprowadzić rozmowy
włoskim na temat eksportu węgla polskie-
go do Włoch. !

| Delegacja sklada się z p. p. Ronina (wych- |
rzczony Żyd), Geldego (wychrzczony Żyd) I
Blatta (również przechrztaj.

Ładna reprezentacja Polski zagranicą!

Ob'eq polskith monet
srebrnych I bilonu |

„Obieg polskich monet: srebrnych t bilonu.
w dniu 30 ub. m. wynosił (w miljonach zł, — |

| w nawiąsach obieg wdniu 20 ub.:m.): ogó-
łem 412,5 (381,7), w czem polskie monety.

*| srebrne 325,8 (298,8), bilon niklowy

zowy 86,7 (82,9). | 4 '
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G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
„Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Tego popołudnia złapała Denny'ego niewielka bu-
rza piaskowa, więc jak tylko dostał się do haielu,

zmył z siebie gąbką kurz, wytrząsnął, o ile się (a-
ło, piasek z ubrania i zeszedł na kolację. Późna

już było. Podane mu wystygły kawał wieprzowiny
— 1 letnie gotowane kartofle, biała kawa była gorzka

i słaba, a obrzydliwa, zważona śmielanka ochłodziła
ją zupełnie.

Paskudne jedzenie pogorszyło jeszcze humor
naszegs podróżnika. Fotografję, jak zwykle, roło-
żył koło swego talerza, ogarnęła go chętka podarcia

„jej i napisania kilku słów do Józeła Simona, po-
'<syłając jego i jego wstrętną robotę do-djabła.

/ 5 Naprzeciwko Denny'ego siedział przy małym
(stoliku handlarz bydłem o czerwonym karku; skoń-
czył kolację, wstał od stołu i skierował się ku wyj-.
ściu. Przechodząc koło Denny'ego zatrzymał się tak

gwałtownie, że aż brzękły ostrogi u butów i w'epił

„wzrok w fotografję. Wielka opa:ona łapa opariz się

"0 stolik Deuny'2go. ; `

— Czy pan jest może przyjacielem „Malego“?

“>spytal glos tworzący harmonijną całość z lapą.

: Denny spojrzał w rózgrzaną twarz mówiącego.

— Może — powiedział chłodno. — A pan?

—Ja nie — odparł bardzo zdecydowanym to-

'jnem zagadnięty. — Ale jeśli go pan zobaczy, to

miech mu pan "oś ode mnie powie.

Silas Denny był nieodpowiednie usposobiong do

©

muskuły ramion nabrzmiały mui utworzyły twarde,

"ruchome węzły.. , až \
— Zaczynalem przyjacielu karjerę od zalatwia-

nia posyłek, ale dałem temu pokój dawno już —
odparł niepokojąco uprzejmym tonem.

Gruby handlarz zrobiłsiępurpurowy i wście-
kłość chwyciła go za gardło. Jego również dosięgła
kurza piaskowa i malutkie ziarnka żwiru drażniły mu
skórę i dolegały całemu ciału.

nym głosem— zdaje mi się, że mógłbym cię pro-

sić o zaniesienie; Małemu czegoś, o czem nie trzeba,
dużo gadać. Otrzymałbyś ten prezentodemnie, awi-

dać by go było zdaleka. оНЕч
Wyciągną! ogrumną piešė. Si: Dennyzrobił się

równie: blady jak jego przeciwnik był czerwony,
a na twarzy jego osiadł wyraz zadumy, |. «<

— Proponuję żebyśmy wyszli na. dwór, tam bę-.

dziemy mieli. więcej miejsca co gadania, W, takim

| małym pokoju niemogę swobodnierozmawiać. —.

— Gotów? — spytał handlarz... ‚ - 2

— Czekam —:odparł Denny. 11: «+ „ *-*:
Handlarz podniósł ramię. Pięść Denny'ego bły-

sskawicznym ruchem zadała mu potężny cios w że-
bra. — Gruby jęgomość usiadł nagle w pył uliczny

i chwycił: się rękami-za boki: Denny bardzo zamy-
sionywrócił do hotelu, kręcąa.głową i przek'rmając

: -віеЫе. TAS 3. MOP UA ięyz 3 pół

s Wiedział obrze, że znalazł. wreszcie. klucz: da

rozwiązania sytuacjisi że.okazię tę zmarnował. le-
«obecnie. w: ku:zu:mu: człowiekowi, *który siedzi.

ulicznym;kiwając się z boku:na:bał'i starając się

złapać oddech, zdawało sięwidać;że zna objekt fo-

tośratji. Nazwał go.nawet jakoś. Wogóle cała ta

| sprawa była niesamowita. Postać z portretu, wykwit

 

 

—Obcy człowieku — powiedział rozgnitwa-

„Handlarz zgodził się. natychmiast, Wyszli.na |
szeroką hałaśliwą ulicę, pełną bawiących się dzieci. |

 

istotę.Denny'emu wydawało się to wszystko bar 120
tajemnicze. Niebardzo śmiał sobie samemu zadawać
pytanie: o co tu właściwie chodzi? Dlaczego nialo-
wanie tego obrazu tyle kosztowało, ajeżeliniebył
"to portret. żyjącego człc wieka, dlaczego Józef 5'r.on
tak namiętnie pragnął odnaleźć kogoś, ktoby był
do porttetu podobny? A jeżeli taki człowiek z krwi
i kości zostanie znaleziony, to ku jakiemu celowi|
będzie zużyty? Te pytaniazamknął Dznny w głę-
binach swego mózgu. N i
skomplikowanychiniesamowitych. Byt czlowiek'em
zdecydowanie praktycznym. Wierzył w to, że
wszystko na świecie można sprawdzić i wytłoma-|
czyć. Wszelkie abstrakcje napełniały go wstrętem.
Osobiście, posiadał małą skalę wzruszeń, wobec cze- |
$o.wierzył mocno, że. ludziemówiący o przyjaźni.
między mężczyznami a miłości między mężczyzną a
kobietą są skończonymi hipokrytami. _

„ „Według niego ludzie żenili się, gdy chcieli mieć
dobrą kucharkę, płodzili, dzieci. z głupoty, a, gdy
nadchodziła śmierć, to dobrzy i źli gnili wspólnie
w.żiemi, bez. nagrody.i. bez kary. Postępując kon-

-sekwentnie Si wymierzał sobie nagrody.za,życia..
|-Wyzyskiwał wpełni.dzień dzisiejszy,
«się zbytnio o.jutro.a. |. „ub; wanej 2h Ś 4

Nie miał żadnych przyjaciół i nie pragnął. ich
mieć; tajemnicą jego. powodzenia byłoto, że dział.ł
zawsze tylko na własną rękę. Nigdyniepodejmował
się rzeczy, której.nie. mógłby wykonaćdo naidrob-

| niejszego szęzegółu, bez żadnej pomocy, Jeżel: roz-
"pijał kasę ogniotrwałą, to osobiście. układał plan
| tego przedsięwzięcia, -przekupywał stróża, robił „zu-_|
pe'„dawał „„strzał”i uciekał, nie poto by:się skryć.

ukogoś, ale :poło by włóczyć się samotnie aż. nii-

(C. d. n.).

nie troszcząc.

оЬ : ?от'.'‹›зс.гзоо…—. 23.50. Mąka żytnia

„| P. K. O. nie dosięgną! wysokości wrześniowej,

Ceny naftyi koksu
3grudnia min. przem. ih. wzgudniło:

W listopadzie nastąpił nieznaczny wzrost
wkładów oszczędnościowych które ha 30 lie
stopada wynosiły 649,048 tys. zł.
"Poziom wkładów oszczędnościowych w

atembardziej sierpnioowej. |

koks. gruby, kostka I zł. 42,103

kostka. IL į zi. 37505

orzech I zł. 32.90;
orzech П zł. 29.00;

groszek zł. 20,70;
koksik zł. 144%

Należy dodać, że wszystkie dotycae
(czasowe. rabaty oraz inne wa.inif
grzedaży, stosowane dotąd przez Polską
Konwencję Koksową, zostaną nada! za-

| chowane.

_ Giełdy pieniężne
E Notowania z dnia 5 grudnia 1935-7,

i ° DEWIZY ь
Belgja 89.83 (sprzeuaż 90.01, kupno

89.65); Holandja 360.20 (sprzeda* -300.92,
kupno: 359.48); Kopenhaga 117.20 (sptze*
daż 117,49, kupno 116.9/); Londyn 26.25
(sprzedaż 26.32, kupno 26.18); - Now:
"Jork 5.31 i siedem ósmych (sprzedaż 5.

RAMA 5.30'i pięć ósmych);
owy Jork (kabel) 5.32 (sprzedaż >.33 i

jedna. czwarta, kupno 5.30 i trzy czwar -
tej, Oslo 131.75 (sprzedaż 132.08, kujno
131.42); Paryż 35.01 (sprzedaż 35.08, hup-
no 34.94); Praga 21.97 (sprzedaż 21.01,
kupno 21.93); Szwa,carja 172.15 (sprze -
daż 172.49, kupno 171.81); Stosio
135.35 (sprzedaż 135,58, kupno 13502);
Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98, kupno
212.92); Madryt 72.60.: (sprzedaż --72.75,
kie 12.45). ‚

brcty dewizamį średnie, tendencją
dla dewiz przeważnie mocnie sza.
Banknoty dolarowe. wobrotach.pry=

wa!nych 5.3165. Rubel złoty 4.87. Dolar
złoty 9.00 i pół — 9.01. Gram czystego

* złota 1.9244, W obrotach prywatnych
marei tiemieckie (banknoty) 160 (w žą-
aa T IE prywatnych tunty
ang. (banknot KAD iš

PAPIERY PROCENTOWE
| 3 proc, pożyczka budowlana 39.80;
*q proc. pożyczka stabilizacyna 628% —
.63.00 —-62.88, (odcinki pó 500 dol )- 64 00
—— 63.75 (w proc.); 5 proc. państwow a.po-
życzka premjowa dolarowa 52.60; 5 prac.

konwersyjna 64:00; 6 proc. pożyczka 'do-
larowa 78.00 (w. proc.); 5 proc. pożyczka
'kole'owa 55.25 — 56,75; 8 proc. L-
Banku gospodarstwa kraiowego 94,06 (w
proz,]; 8 proc. obligacje Banku gospodar.
"stwa kra'owego 9400 (w proc.); 7 proc.
"LZ, Banku gospodarstwa krajowego
|. 83.25; 7 proc. obligacje Banku PPsgac
stwa. krajowego 83.25 ;8 proc. L. Ban-

ku OR 94,00; 7 proc. L. Z. Bankv rol-
nego 83.25; 4 ipół proc. L. Z. ziemskie

4400 — 4450; 5 proc, L. Z. Warszewy
57.50 — 58,13;5 proc. L.Z. Warszewy
> r.) 52.75 — 53.25 — 53.00; 5 proc

Z. Łodzi (1933 r.) 49.00; 6 proc. oblig.

 

 "m, Warszawy 8 i 9 em. 56.00. |
A ^ щ_ AKC.I.

Bank Polski — 95.75 — 96.00; Warsz.
/Tow. fabr.cuk „50 33.25.
33.50; Węgiel — 14.00; RE — 1.255

* Starachowice — 31.50

ienawidził bowiem rzeczy |

Dla pork państwowych ilistów za.

stawnych tendencja mocniejsza, dia akcyj
" nieco sł a.

Pożyczki dolarowe w obrotachABA
nych: 8 proc. pożyczka z roku 1 1Dil-

lonowska] 93.00;7 proc. poż. śląska 71.50
— TLB (odcinki po 500 dol) o"

oc.); 7 proc. „m. Warszawy je

S— 70.00 — 69.75 (w proc.).

Notowania z dnia 5 grudnia 1935 r.

Pszenica czerw. jara szki. 7/5 śl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 19,25

— 19.75; Pszenica zbierana 742 gl. 18.73
— 19.25,
Žyto I standart 700 gl. 1300 — 13.25;

Żyto II standart 687 gl. 12.75 — 13.00;
Owise I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 1475 —
15.25; Owies Il st. (lekko zadesz.) 548 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. 14.25— 14.75; Jęczmień 64% gl
14 00 — 14.25; Jęczmień 620.5 gl. 13:75—
14.00; Groch polny 21.00 — 23.00; Groch
Victoria 31.00 — 34.00; Wyka 2050 —
21.50; Peluszka 23.00 — 24.00; Se”aaela
wo czyszczona. 20,00 — 21.00;

sbin niebieski 8,25 8,75; Lu-
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
'43,00 — 44.00; Rzepik zimowy 41 50—
"42,00; Rzepak i rzepik letni. 42 60 —
"43,00; Siemię IniaQe basis 90 proc 32.00
— 34.00; Koniczyna czerw. sur be:. gr.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyna

"czerw bez. kan, » czyst 97 proc 120 '0—
130.00; Koniczyna biała surowa —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97proc -80.00 —94.00: Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. 4.25—4.75; Mąka
„pszenna gat. I — A 0 — 20 proc. 33 —
_35.00;. Mąka pszenna gat I — B Q —
45 proc 3100 — 3300; I-C 0 — 55 proc

1129.00 — 31.00, I — D 0 — 60 proc.
* 27.00 — 2900; i-E 0 — 65 proc 25.00 —
„21,00, II-B 20 — 65 proc 24.00 — 2600
M.D 45 — 65 proc 23.00 — 2400, II
53—65 proc 22.00 — 23.10, II G 60 --65

-proc. 21:00—22.,0U; Mąka żytnia wycią-

-4at 1 45 2200—2300. Mąka żyt | gat.
.0-55.oroc 21.00—2200 | gat 0-65-proc.
72050 — 21.50: II gat 16.50 — 1750.ra-
zowa 1600 — 1700: soślednia — — —
im — —; Otrębv nsżenne grube przem.

"stand: 1050 — :1100 otrebv pszenne
„średnie przem stana 950 — 1014 О.
tręby pszenne miałkie 950 — 1000 O-
trębv żvtnie 8.50 — 900. Kuchv' nia.
ne 15.75 — 16.25; Kuchy rzepak”we
13.50 — 14.00; Kuchy słoneczn kowe
= — = — —: Šruta -sojowa 45 proc.

"2250. = 123004 , :
| Ogólny obrót 2163 ton, w tem Żyła 857 ton. Tendencja słabsza.  
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Wznoszą się mury kościoła Chrystusa-Króla
z trudem budowane z dro nych składek

Po wyboistym bruku Pragi, jedziemy
het, precz, aż za „przejazd” na Stalowej

i wreszcie „estęśmy na Targówku na
Tykocińskiej, gdzie wznosi się parafal-
ma kaplica, a tuż obok niej na kilka
metrów w górę sterczą, wyciągnięte 'uż
nad ziemię fundamenty budującego się
wlaśnie Kościoła Chrystusa-Króla,

Ksiądz proboszcz Jam Golędzinowski
oprowadza nas po swo'em królestwie,
z ktėrego može być naprawdę dumny.
Bo przecież cztery lata temu nie było
tam nawet kaplicy, a obecnie buduje
się jtiž kościół. Cztery lata temu Targó-
wek nie miał jeszcze parafii, a jego
mieszkańcy musieli chodzić na nabożeń:
stwa do kościołów praskich Św. Ftorja-
na Czy też Serca Jezusowego. Skutek
był taki, że właściwie prawie nikt do
kościoła mie chodził. Ciężko n. p. w zi-
mie chodzić parę kilometrów z Ta:gów-
ka na Prągę. A tramwaje po Targówku
jeszcze nie chodzą, zresztą ktoby tam
jeździł tramwajem, kiedy na Targówku
biedota sama mieszka i ledwo czūsem
parę groszy na chleb się znajdzie.

Dzisiaj Targówek ma uż swoją kapłi-
cę, ale to eszcze mało. Kaplica 'est
przecież mała i ciasna, niewielu :udzi
pomieścić może w swych ścianach.
Więc podczas świątecznego nabużeń-
stwa tłum ludzi stoi na dworze przed
drzwiami marznąc w zimie, a moknąc w
deszcz.
Więc trzeba było postawić kościół”
— A skąd się biorą fundusze na bu-

dowę — zapytałam.

— Skąd? — Ano ze składek, z ofiar
publicznych, z kwest, lotetyj, koneertėw
i t d. Jedenašcie tysięcy dała nam w
dwa lata gmina. Mała to bo mala sim“
ka, ale co robić kiedy Targówek bied-
ny, aż strach.
— А йе do tej pory kosztowała bu-

dowa?
— Siedemdzięsiąt dziewięć tysęcy,

ale na tej sumie mamy jeszcze dwadzie-
ścią tysięcy długu. Do prowizoryczne-
go chóóby ukończenia budowy potrzeba
około trzystu tysięcy złotych. Nawę
główną wykończyć możnaby za sto jięć-
dziesiąt. й

Ksiądz proboszcz Golędzinowski mó-
wi o tych sprawach zupełnie spokojnie,
ot tak jakby potrzebne do budowy ko-
ściąła pieniądze miał już w biurku. To
wszystko jakoś mi się nie choe w gło-

I KOTATIPASTEN PY

BoJ O ABISYNJĘ —
jest dła Włochów koniecznością, gdyż otwle-
ra się dla kraju macierzystego nowe źródło
surowców nięzbędnych dla olbrzymiego prze-
mysłu i handlu włoskiego. Jest to dlą pas
Polaków zrozumiałe jeżeli zastanowimy się,
ile różnorodnych towarów rocznie sprowa+
dzač musi Polska, tem więcej, że wysokie
kószty przewozu oraz cła TA znacz
nie importowane towary. M. in. sprowadza-
liśmy Tapiokę Indyjską, niezmiernie ważną
dla ludzkiego organizmu jako produkt od-
żywczy. Z tem większem uznaniem powitać
należy wyprodukowanie „Tapioki Polskiej”
KNORR, nie ustępującej w swych właści-
wcściach niczem Tapioce Indyjskiej. „Tapio-
ka Polska" wyrabiana z krajowych surow-
ców, jest znacznie tańsza. 1/4 kg. „Tapioki
Polskiej” kosztuje tylko 60 groszy, co umo-
żliwia każdej troskliwej Pani Domu zaopa-
trzenie się w tak niezbędny artykuł spo-
żywczy (R) :

 

Zu.hwała kradzież
„na wędkę”

Przed sklepem galanteryjnym p. f.
„Seweryn* (Złota 54), wczoraj o godz.
15-ej wcząsię ożywionego ruchu ulicz-
nego stanęło przy wystawie trzech wy-
rostków, Dwaj zasłaniali okno, trzeci zaś
wyciął otwór w szybie, poczem wsadził
drut z haczykiem na końcu i wyciągnął:
scyżoryk, portmonętkę, i kilka ołówków
automatycznych, ogólnej wartości 10 zł.
Jeden z przechodniów zauważył mane-
wry złodziejskie i zawiadomił właści-
ciela, który wybiegł ze sklepu, lecz mło-
dóciani złodzieje zdołali już zbiec w
kierunku ul. Twardej, Jest to już trzecia

— zrzędu kradzież, dokonana w ten sposób.

wie pomieścić. Przecież panu'e kryzys
i społeczeństwo jest obecnie takie bied-

ne.
-— No tak, kryzys panuje to prawda,

i często siaki talri obywatel niema paru
złotych na obiad. Ale nam wystarczą
choóby drobne ofiary, z tych groszy zhie-
ra'ą się większe sumki i tak jakoś idzie.
Zresztą czasem trafia'ą się ludzie bez-
dzietyi, samotni, a zaniożni, Którzy za-

pisują maątki na cele społeczne. Dla-
czegóżby taki ktoś nie mógł zapisać nam
jakiejś sumy? Kryzys kryzysem, ale tad

Proiesor psychologii na uniwersyte-
cie Warszawskim, dr. Wiady-
sław Witwicki, zawiadomił dziś swo-
ich słuchaczów, że wobec otrzymania
listu z pogróżkami zawiesza wykła-
dy i ćwiczenia aż do leryj świątecz-
nych.
Jak już donosiliśmy przed paroma

dniami w kołach akademickich na u-
niwersytecie rozćszły się pogłoski ©
tajemniczych listach, które otrzymali

Przed pięcioma miesiącami głóśpa by-
ła sprawa ziemiańińa, Michała Daszew-

skiego, właściciela maj. Laski (pod
Warszawą), który oskarżony był o przy-
właszćzenie 45 soseń z rejonu leśnego

„Słoneczna Polana", należącego do inż.

Bronisława Kączkowskiego, dyr. lnsty-
tutu Wełnoznawczego. Sąd pierwszej in-
stancji skazał 0. па 2 miesiące bez-
względnego aresztu i 300 zł, grzywny.

oraz zasądził koszty powództwa w wy-

sokości 1,800 zł, Na: skutek apelacji ska-

zanego, sprawę rozpatrywał wczoraj sąd

okręgowy (wydział karno - odwoław-

czy) pod przewodnictwem wiceprezesa S

O., Koziełł - Poklewskiego. Oskarżone-
go bronił adw. Skoczyński, zestrony po-

szkodowanego stawał adw. L. Szczertit-

ski, Daszewski tłumaczył się, iż byl upo-
ważniony przez inż. Kączkowskiego do
zarządzania „Słoneczną Polaną". Dyr.

inż, K. okazał trzy kwity na opłacone
pódatki za działkę lasu, nabytą od Da-
szęwskiego za 30.000 zł. Prokurator do-

magał się zatwierdzenia wyroku pierw-
szej instancji. Daszewski w ostatniem
słowie przyznał się do wycjęcia drzewa.
Sąd uznał winę D. za udowodniona, zła-

godził jednak wyrok pierwszej instancji,

skazując oskarżonego na 200 zł. grzyw=

'myl, lub 2 tygodnie aresztu, Oprócz tego 
 

: Zamachna sali szpitalnej
uderemniony

W szpitalu Dz. Jezus, w pawilonie I
przebywał na kuracji, od kilku dni 25-le-

tn: Zdzisław Guzowski, ślusarz (Iwicka
43), którego przed kilku dniami — jak
to joż pisaliśmy — na rogu ul. Iwickiej
! Ban'osk.ej, jakiś mężczyzna zranił no-

_ żem w kletkę piersiową i zbiegł. Guzow-

« gks nie chciał wyjawić nazwiska spraw-

cy zbrodniczego napadu, mówiącpolicji:

„dak się wyleczę, to sam się z nim po-

rachuję” W dniu wizyt przyszła do ran-

s mego jakaś kobieta lat 24 — 26, w ža-

+ łobię.- Przybyła wręczyła G: leżącemu

- na łóżku Nr. 38, na środku sali — jakiś

list, W czasie, gdy Guzowski zajęty był

przez chorego

czytaniem, nieznajoma wyjęła z torebki
rewolwór. Chory zauważył to, zerwał sią |
i złapawszy kobietę za ręce, odebrał jej
broń, Na wszczęty alarm na sali, zjawi-

ła się sarsza sióstra oddziałowa, Waeła-
wa i lekarz dyżyrny. O zajściu zawiadó-
miono niezwłocznie policję XI komis.
Sprawćzynię niedoszłego zamachu ©4-
prówadzono do XI komis. Ponieważ od-

mówiła podania nazwiska, zaprowadzo-
no ją następnie do wydziału rejeśtracyj-
no - rozpoznawczego urzędu śledczego.
Jako dowód rzęczowy, policja zabrała

| list, przyniesiony przez nieznajomą,

 

  

Jak wyglądać będzie kościół Chrystusa - Króla po wykończenin

dobrą sprawą zawsze omrwa Opatrz-

ność Bos'a.
Przy okazji niech pani poinformuje

Czytelników „Warszawskiego Dziennika
Narodowego”, że 8 grudnia będzie »Tzą-
dzona zbiórka ofiar na budowę kościo+
ła. Niech społeczeństwo mie  przejdzić
mad tym faktem do porządku  dzien-
nego...

Przyrzekłam, że napiszę i wyrąsiłam
pewność, że kwesta uwieńczona będzie
dobrym wynikiem.

ARK.

Profesor Uniwersytetu zawiesił wykłady
wskutek otrzymania listu z pogróżkami

| niektórzy zpośród proiesorów. Li-
sty te, zzrędaśowane w stylu „czarnej
ręki" zawierać miałyLa“postulaty,
oraz pogróżki,
Obecnie, w świetle oświadczenia

proł. Witwickiego, pogłoski okazały
się prawdą. Teo ródzaju metody na-
ie bezwzględnie potępić. Są to me-
tody godne niepoczytalnych pomysłów
komunistycznych, stósowane в wyraż-
nym zamiarem prowokacji,

Komprom tacja ziem anina Daszewskiego
Skazany za przywłaszczenie

sąd zasądził od Daszewskiego 1.800 zł.
tytułem nawiązki oraz koszty sądowe ra

dwie iństancje.
 Фр

Z życiastow:rzyszeń
O NASZEM POŁOŻENIU

GOSPODARCZEM
W piątek dnia 6 grudnia r, b., o godz.

20-ej, w sali Wielkiej Stowarzyszenia
Techników Polskich w Warszawie (ul.
Czackiego 3-5), odbędzie się posiedzenie
techniczne, na którem  ptzeprowadzona
będzie dyskusją nad odczytem p. inż. E-
mila Landsberga na temat: „Nasze poło-
żenie gospodarcze i drogi naprawy”.
Wstęp na posiedzenie mają członkowie
Stowarzyszenia i goście wprowadzeni.

ODWÓŁANIE PIELGRZYMKI DO
CZĘSTOCHOWY

Katolicki Związek Polek w Warszawie
podae do wiadomośc, że z przyczyn
niezależnych od związku zmuszópy jest
odwołać projdktowańą na dzień 7-8
grudnia r. b. pielgrzymkę do Częstacho-
WY:

20-1ecie Szkoły
Nauk Politycznych

W niedzielę, dn. 8 b.-m.,Szkoła nauk
"politycznych będzie obchodziła uroczy-
ście 20-lecie swego istnienia, Szkoła ha-
uk politycznych, załóżóna w 1915 |, jėst
dziś największą prywatną wyższą uczel-
nią w Polsce, liczącą około 2
tów. Mieści się ona we własnym nowo-
czesńym gmąchu. Szkoła ma cztery wy-
dżiały, przyczem posiada pełne prawa u-
czelni wyższych. (b)

Przebice nowej ul'cy
Władze administracyjne „w porozumie-

niu z władzami miejskiemi, rozważają 0-
becnie sprawę przebicia nowej ulicyz pl.
Zamkowego do ul. Piekiełko, w celę o-
twarcia widoku z pl. Zamkowego na Sta-
re Miasto i lepszego połączenia kómuni-
kacyjnego śródmieścia ze Staram Mia-
stem. (b)

studen;  

аоb 2

Poświęcenie pomnika
na grobie Ś. p. prof. Noakowskiego

Wczoraj w południe odbyła się na
cmentarzu Powązkowskim uroczystość
poświęcenia pomnika na grobie ś.p. prof.
Stanigława Noakowskiego, poprzedzona
nabożeństwem żałobqem, odprawionem
przęz ks, prałata Około - Kułaka, w ko-
ściele św. Karola Boromeusża.
Na uroczystość poświęcenia przybyli

prócz rodziny zmarłego, członkowie Ra-

dy wydziału architektury Politechniki
Warszawskiej, przedstawiciele świa'a
kulfuralno - artystycznego, reprezentan-
ci władz miejskich oraz grono przyjaciół

i uczniów zmarłego.
Wygłoszono szereg przemówień. W

imieniu wydziału architektury przema-
wiał, podkreślając nieprzeciętne zasługi
zmarłego profesora dla sztuki i architek-  

tury polskiej, prof. Zygmunt Kamiński, w

imieniu Szkoły Architektury im. St. Noa-

kowskiego, prof. T. Sawicki.

Po poświęceniu pomnika, na grobis

złożono wiele wieńców.
*

W sobotę „dn. 7 b. m., o godzinie 18-ej,
odbędzie się w gmachu Wydz. Architek-
tury (ul. Koszykowa 55), uroczysta aka-

demja ku czci ś. p. prof. Z
zorganizowana przez Radę wydziału ar=
chitekiury Politechniki Warszawskiej o*
raz Związek słuchaczy architektury.
Program akademji przewiduje zaga-

jenie dziekana prof. A. Bojemskiego óraz
przemówienia prof. M. Lalewicza, prot.
dr. L. Niemojewskiego i p. M. Lubiń

skiego.

Z życia archikoniraterni literackej
Hołd arcypasterzom.— Prośba o przylęcie protektoratu

W tych dniach odbyło się walne ze-
| branie członków Archikonfraterni Lite-
rackiej w Warszawie pod przewodnic-
twem protektorów pp. A. Mencla i L.
Muszyńskiego, Na posiedzeniu zatwier-
dzono sprawozdanie za ostatni okres

róczny. Uchwaleno złożyć hołd kardy-
nałowi dr. Aleksżndrowi Kakowskięmu z
okazji złotego jubileuszu kapłaństwa о-
raz złożyć hołd Jego Enmiinencji ks.
Nuncjuszowi Apostolskiemu  spowodu |

nominacji pa członka Kolegjum Kardy«
nalskiego i prosić go o przyjęcie godno

ści głównego protektora Archikonfrater-

mi. 'W końcu postanowiono wyrazić ser«

deczne podziękowanie J. E. ks. arcybi-

skupówi d-rowi Stanisławowi Gallowi za

opiekę duchowną nad Archikonfraternią.
Na senjorėw Archikoniraterni wybra-

no pp.: sędziego I. Wegnera į Z. Regul-
skiego, a na skarbnika dyrektora p. A.
Rybalskiego,

Coraz wieceį potrzeba
Coraz mniej wpływa
Budżet P.M.S.

W sali posiedzień Polskiej Macierzy
Szkolnej odbyło się zebranie poświęco-
ne sprawom budżetowym Polskiej Macie-

rży Szkolnej. Wydatki Macierzy stal2
wzrastają wobęc koniśczności otwierania
coraz to nowych szkół powszechnych w
województwach wschodnich dla ratowa-
mia ludności polskiej nietylko przed a-
nalfabetyzmem, lecz także przed wynaro-
dowieniem. Liczba szkół i instytucyj
Macierzy zwięksżą się, a dochody, nie-
stety, maleją: Wydawnictwa Maci"rzy,
wobec zmiiejszonego popytu na dobrą
książkę, nie przynoszą zysków; imprezy
dochodowe zawodzą, składki członków i

iary na cele oświatowe Macierzy kur-
ćłą się, Jedyftm źródłem poważniejsze-

ARTRETYK
może się stać inwalidą

bo dolegliwości artretyczno-reumatyczne,
jako wynik przesycenia kwasem moczo-
wym oraz powstałe na tem fle stany za-
palne pówadu'ą bóle, zniekształcają sta-
wy, utrudniają ruchy i w niektórych wy-

padkach modą doprowadzić nawet 4*, Ка-
ectwa, powo 2, stopniową utratę zdol-
ności do pracy. Zióła Magistra Wolsniego
„Reumosa', zawierające  niezm'ernie
rządką roślinę chińską Schin-Schen, łago.
dzą bóle, regulują przemianę ma'erii,
dzięki czemu stosuje się te zioła w cier-
pieniach artretycznych, reumgtyczuvch i
bólach ischiasu. Zioła ze znak. achr.
„Reumosa“ de nabycia w aptekach i dro-
geriach (składach aptecznych). W;twór-
p Magister E. Wolski, Warszawa, Z/ota
4 m. 1. 557

"WEED 

 

 

go wpływu pieniężnego jest zbiórka na
Dar Narodowy 3 Maja.
Na zebraniu wysłuchano referatu. gen.

Stanisława Skotnickiego. paświęcónego
formom i metodom  przeprowadzan'a
zbiórki 3-majowej. Ustalono szczegółowe
zasady organizacyjne i sposoby wyzy-
skania wszystkich godziwych możliwo=
ści, zmierzających do jak najpowszech-
niejszej ofiarności w dniu święta 3 maja.

Macierz Szkolna nie może dopuścić do
likwidacji żadnej szkóły, przeciwnie, o-
tworzyć jeszcze musi kilkadziesiąt ро-
wych szkół na wschodniem i półnócnem
przygraniczu, mianowicie w tych punk=
tach, gdzie przygotowane są już izby
szkolne i sprzęty, a po kilkadżiesiąt
dzieci w wieku szkolnym oczekuje nau-
czycieli,
W zebraniu wzięli udział przedstawi=

ciel władz państwowych, zarządu miasta
istowśgrzyszeń społecznych. Zebraniem
tem zarząd główny P.M,.S. rozpoczął ak=
cję przygotowawczą do zbiórki 3-majo=
wej w 1936 r.

274  

Zmisny na Politechnice
Wobec objęcia przez prof. Święto”

sławskiego stanowiska ministra oświaty,
prace jego na Politechńice Warszaw=
skiej powierzone zostały zastępcom, Kie-
rownictwó zakładu chemii fizycznej pro-
wadzić będzie adjunkt Leśniewicz, zaś

wykłady chemii fizycznej, docent dr. Jó-
zefowicz. (i).
 

Warszawie grozi strejk tramwajarzy
Wczoraj odbył się w wolskiej remizie

tramwajowej wiec pracowników tram-
wajów i autobusów miejskich. Wieć ten
zwołany przez Ś$ związków zawodowych,
działających na terenie tramwajów, miał
ma celu założenie protestu przeciwko
mieprzestrzeganiu umowy — zbiorowej.
Przedstawiciele rwiązków zajęli w tej
sprawie jednolite i zdecydowane stano-
wisko. Wszyscy mówcy, mimo dzielą-
cych ich przekonań politycznych w bar-
dzo ostrych słowach zaatakowali óstat-
nie dekrety rządowe o uposażeniach į e-

'meryturach, stwierdzając żgodnie, że

metoda przerzucania całego ciężaru u-
trzymania państwa na barki pracowni-
ków państwowych i samorządowych jest
obliczona na krótką metę i nie może się
przyczynić do uzdrowienia stosunków
gospodarczych.
W uchwalonej jednomyślnie rezolucji

zapowiedziano, że w obronie nabytych
praw pracownicy tramwajów i autobu-
$ów nie cofną się przed walką straiko-
wą. Podkreślić należy, że w wiecu tra-
li udział nietylko pracownicy fizyczni,
lecz również umysłowi.

Omyłka kierownika brygady Ś.edczej
U kogo znaleziono materiały wybuchowe?
Dn. 11 września b.r. sąd ókręgowy roz-

patrywał sprawę Włodzimiierza Žurkow-

skiego, oskarżonego o to, że do dnia 24
września 1934 r. należał do nielegalnej

organizacji OQ.N.R. i kolportował tajne
pismo „Sztafeta”. Sąd skązał Żurkow-
skiego na 10 inies, więz., wskazując w u-

zasadłiieniu, że oskarżony nie zaprzestał

swej dziąłalności, czego dówodzić miało

znalezienie podczas tewizji przeprowa-

dzonej w jego mieszkaniu, w dn. 7 wrze-
śnia 1935 r. matęrjałów wybuchowych
có stwierdził podczas przewodu świądek

Brogowski, kier. Il bryg. śledczej. Obec-
nie sprawa znalazła się na wokandzie

Sądu Apelac, Adwokat Jacoby, wystę- |

pujący w imieniu oskarżonego, opierał
swą obronę na tem, że: rewizja, o której
mówił świadek Brogowski, przeprowa*
dzona była w dn. 7 września 1934 r., pod-
;zas ódv akt oskarżenia był wniesiony 21
maja 1935 r., wobec czego wnioskować
należy, że świadek Brogowski omylił się
w swojem zeznaniu. tembardziej, że jak
obrońcy wiadomo, śledztwo w sprawie
znalezienia materjałów wybuchowych to-
czy się przeciwko innej osobie. Opierając

się ńa tych zasadach, adw Jacoby wniósł
o odroczenie sprawy. celem wyświetlenia
tych okoliczności Sąd odrzucił ten wnio+
sek i skazał Żurkowskiego па 6 mies

więzienia.



r Prywatne Gimnazjum Keedukacyjne :

 

Z za kotar studjo.
Radjowy recital Flory Czarnockiej,
Dnia 7 b. m. o godz, 15.30 wystąpi w

Polskiem Radjo pianistka Flora Czarnocka.

Program koncertu składa się z utworów

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. dł

komedja w 3-ch aktach (5-ciu obrazach) M.;
i F. Stuartów „Szesnastolatka”.

 

WYPADKI.
— Dwa zamachy samobójcze. Wczoraj|

w nocy otruł się esencją octową pozostają- |
cy od dłuższego czasu bez pracy, Jan Ma-
żuć l. 25, zam. przy ul. Szkaplernej 18—3. e S
Po zastosowaniu pierwszych zabiegów le- dzewicza 1. 29,

|trzył wczoraj sprawę Aleksandra Jo-

Epilog morderstwa przy ul. Rossa
Sąd Okręgowy w Wilnie rozpa-

oraz Władysława

nicy. W jednym z nich, uzbrojonym
w drąg do podpierania drzewek ©
10 em. średnicy i 2 m. długości po-

EGO sha M Pd »Sze- | r aydna w opracowaniu Dohnanyi'ego, Stat- н я ż PY; i zarż znał D isnastolatka” Stuartów dana będziee jesacze||wskiejo Mozy. Hekiółiócaz Czajków karskich odwieziono go do szpiłala żydow- | Wilkowskiego l. 26, oskarżonych ©|хпа! D. Krasowski Aleksandra  Jo-

PNdziel dłudaiówiie J | skiego.Artysice akompanjuje prof. Urstein. EE Eras jest prawdopodobnie zabójstwo na ul. Rossa Dycnizego|dzewicza.

o godz aodbędŁAćwię Kostatala: 0 | Wieczór operowy w Polskiem Radjo. B z. 212 2: azi ieustalon: „| Krasowskiego. A. Jodzewicz podbiegł do Kra-

dniówka Gaęedń, akt zaj Sofoklesa Król Wieczór operowy w Polskiem Radio targnęła ie = wie ao waj Ohydne morderstwo odbyło się|sowskiego znienacka uderzył go

Edyp". Ceny BOBCGaBtówo. gk U A =Lagosiai ws A szej ilości aaa Getos) 18-letnia Ziuta | w następujących okolicznościach. trzymanym drągiem po głowie. D.
aż ‚ įnajlepszeem 5 a znał BS > i 6 5 ° i i i | į Cr 4 4 ść

‚ = Zapowiedźl. W przyszłymtygodniu| jarny. Zawiera bowiem utwory o ie pa: zam. przy ul. Dzielnej 54. wdniu 10 sierpnia roku b. około Krasowski stracił przytomność.

ky Miejski rozpoczyna przedstawienia | operowe kompozytorów dobrze znanych De Si au desperatce ki godz. 20-ej do zamkmiętego sklepu Wniesiono go do sklepu, gdzie le-

znakomitej sztuki Scheriffa „Kres wędrów- o ь i i Н arz pogotūwia ra owego, poczem  od- a il. 1 * у
ę Koncertem dyryguje kapelmistrz Olgierd „ono ša do ads Kaaba. (6) spożywczego przy ul. Rossa 36 karz pogotowia ratunikowego opa

ki“, granej swego czasuna wszystkich sce- | Straszyński „czujący się równie dobrze przy

nach świata. Jest to niewątpliwie najcie-|pulpicie w atmosferze muzyki poważnej
kawszy utwór w literaturze, osnuty natle | czy też popularnej. Solistką koncertu bę-

Wielkiej Wojny. Jednocześnie odbywają| dzie znana artystka operowa Marja Bojar-
się próby sztuki psychologicznej p. t. „Szczę | Przemieniecka.
śliwe małżeństwo” Trigera, poruszającej w, Hajnówka dawniej i dziś. Pogadanka
oryginalny sposób wciąż aktualny problem | radjowa.

równouprawnienia płci. | W cyklu radjowych pogadanek p. t.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś op. ! „Miasta i miasteczka” znalazło się dnia 7

Kalmana „Księżniczka Czardasza”.
Jutro odbędą się dwa przedstawienia

po cenach propagandowych. Popoł. o g. 4
komedja muzyczna „Mądra Mama', wieczo-
rem zaś o g. 8.15 „Madame Dubarry”. W
obi przedstawieniach bierze udział Elna
Gistedt. >
— Wielki koncert symfoniczny pod dyr.Eitolbe ZE Lo | nem wileńskim.

itelberga. omity kapelmistrz o sławie pana 5А
wszechświatowej Grzegorz Fitelberg, dyry- „MANEWRY radość! tempo!
gować będzie wielkim koncertem symio- Polskie Radijo Wilno
nicznym we wtorek najbliższy o g. 8.15 w. k
w teatrze „Lutnia”, W wykonaniu progra-! Sobota, dnia 7 grudnia 1935 r.

| 6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka poran-

|

|b. m. a godz. 17.50 miejsce dla omówienia
' niewielkiej, lecz interesującej miejscowości,
jaką jest Hajnówka. Położona na skraju
Puszczy Białowieskiej, jest obecnie pun-

Item przemysłowym, który rozwija się w

iście amerykańskiem tempie. O miasteczku
tem mówić będzie p. Bołoz przed mikrofo-,

mu po za zwiększoną WiL Orkiestrą symfo-|

niczną, bierze udział wybitna pianistka Ha-| na. Dziennik poranny. Giełda rolnicza. Au-
lina Kalmanowiczówna, która wykona|dycja dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa. 11 57

koncert fortepianowy Liszta. W programie Czas i henjnał. 12.03 Dzień poł. 12.15 Mu-
koncertu utwory: Corelli, Beethovena, De- zyka klasyczna. 12.45 Koncert. 13.25 Chwil-

bussy i Kondrackiego. Dla udostępnienia ka gospodarstwa domowego. 13.30 Płyty,
koncertu szerszym  warstwom publiczności 14.30 Płyty. 15.00 Odczytanie tragm. „Lalki“
ważne będą teatralne zniżki oraz ulgi dla B. Prusa. 15.15 Mała skrzyneczka. 15.25 Ży
akademików. Bilety już nabywać można w cie kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Re-

kasie zamówień. cital fort, Flory Czarnockiej, 16.00 Lekcja

NASZE |
 

  

DZI POCZ. O ej Pjęrwsza premjera.w Polsce!
Wytworna komedja muzyczna

(H/MANEW
RY

MIEOSN
E "777

szej przyszlošci polskiego

filmu

SLONECZKO

 Młodość! Gracja! Wadzięki|||Tola Mankiewiczówna, Loda Ha-
Radość! Tempo! Szykj||lama, Mira Zimińska, A. Żabczyń-
Muzyka Śpiew! Tańce! ski, S. Sielański i inni,
Nad program: Buster Keaton (Świetna ikomedja) oraz najnowszy FOX

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałów!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zakład Krawiecki

St. Krauze ""iiiesr""
 

|
|

— Wpadł do

tensztejn l.

rolniczej.

CASINO |
Wielki

fascynujący film

 

rowu kanalizacyjnego.
Powracając do domu, wpadł do rozkopane-
go rowu kanalizacyjnego, odnosząc
poważnych obrażeń ciała 86-letni
Bobrow, zam. przy ul. Kominy 25. Po na-

„łożeniu opatrunków odwiozło go pogotowie
Tatunkowe na własne jego żądanie do do-
mu. (e)
— Pokąsany przez psa. Szloma Sza-

12, zam. przy ul. Nowogrėdz-
kiej 25—2, w pobliżu swego domu opadnię- częli rzeczy ustawione
ty został i dotkliwie pokąsany przez psa.

Poszkodowanego opatrzył lekarz pogo-)
towia ratunkowego. Istnieje obawa, że pies | ZY
był wściekły. (e)

EOSOCZI ADa IG iš ŃrasoWSKI

języka franc, 16.15 Koncert. 16.30Skrzynka Ś
techniczna. 16,45 Cała Polska śpiewa. 17.00 znajdujących się w pobliżu koszar,
Transm. nab. z Ostrej Bramy. 17.50 Hajnów-
ka dawniej i dziś, pog.
dla dzieci. 18,40 Płyty. 19.00 Przegląd prasy

19.10 Krytycy
prof. Stefana Srebrnego z Józefem Maśl'ń-
skim. 19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiad.
sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna, 20.00
Dzień i noc, oper. 20.45 Dziennik wieczorny.
20,55 Obrazki z Polski
Audycja dla Polaków z zagranicy.
Wesoła Syrena. 22.00 Koncert.
met. 23.05—24.00 Muzyka, taneczna. ”

iiУОВ яаЩ

DZIŚ POCZ. O 2-ej

szpiegowski: |

EKRETY

Stefan

 

18

| Stanisław.

18.00 Słuchowisko

teatralni, djalog

n

współczesnej. 21.00 k
21,30

23.00 Kom. , &

Marynarki wojennej
Niezwykle emocjonujący film o miłości, poświęceniu i honorze żołnierza-marynarza.7”

1

wdarło się przemocą dwuch  pija-
nych osobników. Byli to A. Jodzie-

gereg| wicz i WŁ Wilkowski. Obaj, wydo-
bywszy noże rzucili się na przeby-
wających w. sklepie
Dyonizego Krasowskich,
matkę Weronikę
wstało zamieszanie, w czasie kitóre-

(Pierwszy cofnął się z pokoju Dyoni-

by sprowadzić pomoc.

Krasowskiego spotkali |

KRONIKA POLICYJNA. | 7" 7: 2
p. S$. С, @

Bata (Wielka 36), skąd

Stanisława i
ich
Po-

oraż
Krasowską.

o obaj napastnicy demolować  za-
ma ladzie.

Krasowski. Za nim podążyli We-
onika Krasowska, oraz brat jego

Tymczasem Dyonizy
wybiegł tylnem wej-

ciem na podwórze udając się do,

—
—
—
—

\W drodze powrotnej
obaj osob-;

— Kradzieże. W nocy z 4 na 5 bm.
ieznani sprawcy zapomocą dobranego

lucza do drzwi, przedostali się do skiepu
skradli rozmaitą

alanterję, ogólnej wartości zł. 360. i

MANEWRY“ — najlepszy film.

zabójcy

Nazajutrz rano

Przewód sądowy
Aleksandra

Wyrokiem sądu został on skazany
na 7 lat więzienia.

trzył mu ranę, stwierdzając pęjknię-
cie czaszki.

D. Krasowski
przewieziony do szpitala, zmarł.

stwierdził winę
Jodziewicza.

Wispółoskarżony Władysław Wil-
kowski został uniewinniony,

Oskarżonych broniła adw. Hele-
na Sztukowska. (e)

„MANEWRY* — nowy film polski.

OFIARY
złożone w Administracji „Dzien. Wil."

p. M. O. ku uczczeniu śp. Stanisława
: | Ciozdy w rocznicę Jego śmierci na Herba-
idącego D. ,ciarnię dla intelig. zł. 5—

p. Wdowa po emerycie dla najbiedniej-

najbiedniejszych
ogłosz. w „Dz. Wil.” 4,XII — zł. 9—

rodzin

p. Chrzczonowicz na Herbaciarnię dla

mi zł. 1—

intelig. — zł. 1—, na noclegowy Dom Ko-
biet zł. 1—, na Kuratorjum nad Ociemnia-

p. H. K. dla chorej dziewczynki zł. 1—.

 

    Subtelny, niewidocznię
przylegający, nadający
cerze ‹ оп

karnacji, nieszkodliwy,
roślinny, z cząstę-
czek

 

    

  

  

właściwej

cebulki lilji
puder

 

 („I-IT“ m oceanik)
 

| Zdrada! |,
 
|Zabėjstwo!| | Rewolucja w syst. walki na merzu

 
 $

HELIOS|
OSTATNI POSTERUNE
W rol gł. Gary Grantt, Claude Rains, Gertruda
Ernesta R io a2
romans oficera angielskiego. program: cja, oraz w

ZDJĘCIA Z TERENÓW WOJNY W AB

Gas a2iii i S
JAN FRLICZKA!

Nadprogram: Dodatki,

Film tysiąca przygód!
Największa rewelacja ,doby obecne]

S мйй

WALKA
RAS

Michael, Katheleen Burke, Prod.
Wściekły atak słoni  Tra$.
PYTA NAJNOWSZE
SYNJL

WIELKA 11 — WILNO — š-TO JANSKA 6 („JANUŠZEK“)
po leca:

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damskąimęską Trykotaże. Bluzki. Swetry. Pulowerv. Naj-

nowsze krawaty, Torebki damskie.
szkolne i gospodarcze.

 

DOM HANDLOWY

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

poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe za
szkła, tajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne ||
żyrandole, lampy dn eiektryczności i naity. Ceny stałe, kon- |

kurencyjne.

 

 

im. Ks. Piotra Skargi RYDZE
WILNO, LUDWISARSKA 4, TEL. 23-08
Przyjmuje wpisy uczniów na II. półrocze.

solone kilo

poleca Zwiedrynski

MIÓD lenniny lešny kilo 240

GRZYBY sūrhe (borowiki) ką. od 3 zł.

2zł.

  Podania przyjmuje kancelarja codziennie do 28 grudnia b. r. 7

 

 

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ,

& WINĄ. wytwórni

W. Osmołowski Wilno

Tańców
prof. E. KOŁAKOWSKA-SWIETAŃSKA
komplety rytmo-plastyki tanecznej

do kl I, II nowego typu į do kl. VI, VII od lat 18 ORKAGERD ›
w wieku szkolnym. (dla dorosłych) Ё i A

Nauka przed południem | Nauka od g. 16.30—21 g. : Wileńska 36 tel. 12-24 PRACA.
Dzieci urzędników państw. i samorząd. otrzymują zniżki 20% :

 

wyucza

 
 SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE 1 ZDROWE. POLECA SIĘ

WINO „MIESZANKA JAGODOWA". DO NABYCIA

W SKLEYTACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.
Dziś MANEWRY (Pan).

AidasAERON 6

Mieszkania ;
i pokoje do wszystkiego, do й 7

hłowj_ jan kli 260| Asasė 4: Tėvas audioos
WY... [ASY DO WYNAJĘCIA orze Tacie Jest zdrów i może

mieszkanie z dwóch нЫ " pracować fizycznie, Z
$ ЕВ — kilo ti 150 pokoi i kuchni, woda, ierencji nie przycho- wdzięcznością przyj-

zlew i elektryczność.
|Kalwaryjska 2. Infor-

wygodami do wyneję-|
gia. Słucka 17. 515

TECHNIK
ogrodniczy wykonuje

nicze, oraz bezpiat-
nie udziela wszelkich
porad w zakr. ogrod- Technika,
 

 

Pończochy.
PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

е : |
RAAAT do chorych. ka j Kupno &

ш ė

wszetkie prace ogrod | zawalna22-2

Skarpetki. Parasolki, Fartuszki

TECHNIK
ciężkich

POTRZEBNA |MŁODY
służąca do lat 30-4u, warunkach  materjal-|

dzić. Godz. 4—6 Wi- „; >2 mie każde dorywcze
„wulskiego 6 m. 30. zajęcie. Łaskawe o-

wana, przyjmuje dy-

strzyki, masaż, bańki.
Miejscowość: obojęt: sprzedaż
na, rhul.Kal. DREIENISJSSRRCZWCWA:$

waryjska Nr. 12, m. 2,
Kreniowa. "2 Maszyna

|do szycia, gabineto-

POSZUKUJĘ |wa, nowa, z powodu

pracy do dzieci z go- wyjazdu do sprzeda-|
towaniem, szyciem. nia, Ostrobramska 22,

Posiadam świadectwa. m. 6. Oglądać g. 9—
12 w poł. 518—1

 

Najwyższy czas pomyśleć o založeniu
 

"-„ stanowi nieod zowny

„MANEWRY“ —

i niczem niezastąpiony

prawdziwi e

dystyngowany.

  

  

 

  

  

  

powinien zobaczyć każdy,

| FORTEPIAN
w dobrym stanie
sprzedaje się nie dro-|
go. Ul Uniwersytec-
ka 4/22,

DO SPRZEDANIA:
futro - dacha, radjo-

| macje: — i inistracji t 3  lampo
GRZYBY marynowane(horoW.) kų, 320 edozorca. ži : SIOSTRA land 78 ah Е іг›ё:і'-

MIESZKANIE | Pielęgniarka rutyno- kiem i akkomulato-
rem, lustro toaletowe,
toaleta damska i biur-
ko. Słucka 17, m. 1.

JA
ZAKŁAD OPTYCZNY

Jana Iwaszkiewicza
WILEŃSKA 25.

(daw. Ostrobramska, dla pań i dzieci.da ad „tr % gr jgiciwa. za obi BU CHALT ERJI

S / plany. oszenie ul. na rok 1936
W. Pohulanka 19, m. 12-a, jSzopena 4 m. 19 u iniormacje, wskazówki

m3 BEZPŁATNIE
zwróć sięśs „PRACUM”

wykonanie solidne, iachowe tanio.

Specjalny RABAT Gwiazdkowy

w POLSKIM SKIL.EPIE GALANTERYJNYM

Zofja Jankowska

į każdy” dziś otrzyma

WILNO, WIELKA 15,

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

krawaty, bluziki, swetry, pończochy i t. p.

 D. H. „T. Odyniec" wł. I. MALICKA
Wilno, ul Wielka 19, tel, 4-24-— ul. Mickiewicza 6 odjdn. ZU. 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
Iniane, LAMPY i abażury oraz wszelkie towary wchodzące

w zakres gospodarstwa domowego.
Wypożyczanie naczyń we wszelkich ilościach.

CENY ZNIŻONE. OBSŁUGA SZYBKA I SOLIDNA.

  WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m. 23 ;
tei. 22-24 godz. 8—15 i 17—19. į

„MANEWRY* — wdzięk młodości.
EEBTIRSTS SOBA

PRALNIA KRYZYSOWA
przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro-
dzaju, firanki suszy się na ramkach, Pranie
edbywa się bez chlorku. Zniszczone koł-
nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne.
Wilno, Literacki zaułek 5, vis 4 vis poczty.  

 
 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia А. Zwierzyńskiego, Wilno, MostowaNr. 1:

LJ Or,KĘ RZ,
   

Odpowiedzialny redakt

wykonuje binokie |
okulary ściśle we-
diug recept p.p. le-
karzy okulistów. Po-
leca najnowsze mo-
dele. Wszelkie ar-
tykuły w zakres
optyki wchodzące.
pozaснья

z

CZYTAJCIE
ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASRĘ
"NARODOWĄ

BATOSA
*Pomožmy

bližnim ||

MILOSIERDZIU
czytelników  poleca-
my wdowę  obarczo-
ną pięciorgiem  nie-
letnich dzieci, znajdu-
jącą się w b. trud-
nych warunkach ma-
terjalnych, gdyż sama
jest chora i nie ma
pracy, dzieci są bez
ubrania i  obuwią.
Sprawdzone przez
T-wo Św. Wincente-
go a Paulo. Łask. o-
fiary Ponarska 49 m.
2 lub w Adm. „Dz.
Wil”.

BIEDNA WDOWA
Stankiewiczowa — z
trojgiem małych dzie-
ci, mieszkająca przy
ul. Popowskiej 3 m. 2,
jako jedyne źródło u-
trzymania posiada
magle, lecz te tygo-
dniowo dają tylko 30
gr. dochodu, więc for-
malnie cierpi głód.
Świadek prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-
wej prosi o łaskawą
pomoc materjalną,
chociażby w postaci
korzystania z jej ma-

śli, przy ul. Popow-
skiej Nr. 3, m. 2. 

 

оее

or: STANISŁAW JAKITOWICZ.|

ь

 

 


