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„Palestynaporaztrzeci  |fargzalk Biłonigki w Wilnie 
Prawdziwe obiicze 

Recenzenci żydowscy podnieśli „jak wia- 
domo, wielki krzyk radości około książki hr. 

K. Pruszyńskiego, pasując go jeżeli nie na 
nowoczesnego Bar Kochbę, to w każdym ra- 

zie na coś w rodzaju literackiego Balfoura 
Pod tym względem odznai zwłas. 

recenzent krakowskiego „Nowego Dziennik: 

a recenzent lwowskiej „Chwili'*, aczkolwiek 

z wiekszym nieco umiarem, dzielnie dotr: 
muje mu kroku. Autorzy ci uważają nasze- 

go przyjaciela K. Pruszyńskiego za gorliwego 

filosemitę. 

Prawdziwa fizjonomja naszego autora 

wydaje się zaś w istocie o wiele bardziej skom 

plikowaną. Łączy on żywy filosemityzm sen- 
tymentalny z umiarkowanym antysemityz- 

mem politycznym. Ą 

Nasuwa się mianowicie pytanie, czy pi- 

sarza, wysuwającego z całą energją plan prze 

siedłenia żydów polskich do Palestyny i je- 
dnocześnie sympatyzującego z nacjonalizmem 

żydowskim, t. zn. z dążeniem do duchowej 

separacji ludności żydowskiej i polskiej, u- 
ważać można za politycznego  filosemitę? 

Dotąd sytuacja przedstawiała się w ten spo- 

sób, iż najwięksi antysemici byli właśnie naj- 
gorętszymi zwolennikami wysiedlenia żydów 

do jakichś innych krajów. Do tych zaliczali 

się np. taki przywódca dekabrystów Pestel, 
lub chociażby tak wybitny antysemita, jak 
Treitsehke. Prawdziwi sympatycy współżycia 
4 žydostwem, jak np. Jaochim Lelewel, 
Adam Mickiewicz, pragnęli wprost przec 

nie, asymilacji, oraz wymieszania” rasy miej- 

scowej z rasą semicką. 

Od czasu rozbudzenia nacjonalizmu ży- 
dowskiego przez Graetza i Herzla, sytuacja 

uległa znacznej zmianie i pozwoliła nieprzy- 
jacielom asymilacji na nadzwyczaj wygodne 
stanowisko. Z jednej strony mogą oni bowiem 

snuć swoje płany przeniesienia elemen- 
tu semiekiego na inne terytorjum, z drugiej 
zaś zaskarbiają sobie żywą sympatję, wdzięcz 
ność, ba, entuzjazm nawet, nacjonalistów ży- 
dowskich. Ci natomiast prawdziwi filosemi- 
ci, którzy nie wyobrażają sobie np. współcze- 
snej historjografji polskiej bez Aszkenazego, 
poezji bez Tuwima i pacyfizmu bez Słonim- 
skiego, mogą nawet uchodzić za wrogów na- 

rodu żydowskiego, pragnących zatracić jego 
swoistą fizjognomję. Na przykładzie Pru- 
szyńskiego obserwujemy ciekawy  fenomem. 
Zdaje się pewnem, że gdyby mianowicie na- 
cjonaliści polscy potrafili logicznie i konse- 
kwentnie ustosunkować się do prób pałestyń- 
skich, byliby może  stronnietwem najsympa- 
tyezniejszem sjonistom. 

O ile chodzi o Pruszyńskiego, to wydaje 
mi się niezbitem, iż: filosemicka jest u niego 
forma i sentyment. Pruszyński jest poprostu 

człowiekiem i pisarzem taktownym i dobrze 
wychowanym i odnosi się do żydów zawsze, 
tak jak na to zasługują, t. zn. jak do jedne- 
go z  najinteligentniejszych, / najstarszych, 
oraz najciekawszych narodów na kuli ziem- 
skiej. Że z sympatją wyraża się o swoich 
chalucach, z rozczuleniem o dzieciach z Ain 
Charoth i t.p. Stąd jednak do oceny roli 
żydów w Polsce i stosunku polityki polskiej 
do zagadnienia żydowskiego, jeszcze bardzo 
daleko. Znajduję w książce cały szereg ustę- 

pów, które świadczą bardzo wyraźnie o  nie- 

zbyt dużej sympatji Pruszyńskiego do kultu- 

ry żydowskiej, wytworzonej w Polsee od XIV 

wieku i wogóle jego niechęci do elementu 
żydowskiego w granicach Rzeczypospolitej. 
Na str. 31 pisze np. o Tel Awiwie: „Tu j 
szcze słyszy się żargon... Tu jeszcze spoty 

się żydów takich, jak u nas, takich, jak wszę 
dzie w diasporze: brudnych i lękliwych... 
Tu nie on zaraża chorobą* i t.p. Na stronie 

35 pisze: „Radość ulicy żydowskiej w War. 

szawie ma dla mnie charakter jakiegoś spazmu 
jest czemś nerwowem,wrzaskliwem, męczącem 

To eo się mówi „istny chajder** i tp. Na 
stronie 95 pisze: Pomyślałem jeszcze o nędz- 
mych, słabowitych, wrzaskliwych i  cherla- 
wych dzieciach naszego ghetta''. Na stronie 
1-szej stwierdza, że Klara Zetkin jest piękna 
i zaraz dodaje: „wcale nie wygląda na ży- 

  

       

          

    

  

  

    

dówkę'. Każdy wogóle, kto przeczyta książ-- 

kę Pruszyńskiego, a sensacyjne to wydawni- 

ctwo powinni mieć w rękach wszyscy, musi 

przyznać, iż myślą przewodnią autora, była 

zdumiewająca różnica między stanem Żydów 
w Polsee, który ocenia ujemnie, a stanem ży- 
dów w Palestynie, który ocenia nadzwyczaj 

dodatnio. * 

SZLAKAMI WICEHRABIEGO GOBINEAU 

Z powyżej powiedzianego, zdaje się wy- 
nikać, iż między oeeną żydostwa polskiego, 
dokonywaną co dnia przez naszych nacjona- 

listów, a oceną Ksawerego Pruszyńskiego, 

mie ma właściwie zbyt głębokiej przepaści. 
Oczywiście, jest kwestja pogromów. Ale od- 

powiednia ocena pogromów, powtarzająca się 
często na łamach „Palestyny po raz trzeci'*, 
nie jest już ani dowodem filosemityzmu, ani 

dowodem, kultury nawet, lecz wprost dowo- 
dem ordynarnej przyzwoitości ludzkiej. W 

imnych sprawach natomiast, stanowisko Pru- 

szyńskiego jest jakgdyby lekcją dla politycz- 
nych antysemitów jakby powinni się zacho- 
wywać, gdyby mieli rozum i kulturę. Wyda- 

4 

K. Pruszyńskiego 
je mi się pewnem, iż Pruszyński jest tego sa- 
mego zdania, co mistrz jego Mac 
mianowicie, że zwolennicy asymilacji , 

Przyjmuję w stosunku do siebie ten 

z objektywizmem krytyka kon 

nie- 

  

    

nie'*. 

kompłement i 

tynuuję dalsze odkrywanie „Ksawerego 

spodziewanego: '. 
Stanowisko naszego autora przypomina 

mi nieco sylwetkę słynnego Gobineau. Nie 

dlatego bynajmniej, aby Pruszyński miął być 
jakimś zwolennikiem wyższości rasy długogło- 
wej. Poprostu dlatego, iż Gobineau zupełnie 

podobnie jak Pruszyński, łączył sentymental- 

ny i dodatni stosunek do narodu żydowskie- 

go z wielką niechęcią do mieszania elementu 

aryjskiego i elementu semickiego. „Powta- 
rzam — pisał Gobineau o żydach — to naród 

zręczny we wszystkiem, to naród wolny, na- 

ród silny, naród, który po utraceniu niepodle- 

głości w walce i z bronią w ręku, dał świa- 

tu tylu uczońych'*... (Essai sur I inegalitć des 
races, 11.6). Jednocześnie nawet w listach do 
znajomych swych żydów występował Gobi- 

neau, jak to ostatnio w awej rozprawie 

udowodnił Robert Dreyfuss, przeciw zmiesza- 

niu żydów i aryjczyków. 
Stanowisko Pruszyńskiego jest stanoweżo 

podobne. I on sentymentalnie odnosi się do- 

datnio do żydostwa, jednocześnie rozumowo i 

politycznie jest zwolennikiem częściowo emi- 

gracji do Palestyny, częściowo zaś duchowego 
odseparowania żydów od Polaków przez ich 
nacjonalizm. Jest to stanowisko, które St. 
Mackiewicz uzasadniał już w swych „Krop- 

kach nad 1“° 
Recenzenci sjonistyczni objawiają pewne 

zdziwienie, iż taką sentymentalną sympatję 

dla ich idei objawił właśnie Ksawery hr. Pru- 
szyński, człowiek pochodzenia wielkoziemiań - 
skiego. Czy jest to naprawdę dziwne? Sądzę 

iż mie. Analiza spektralna antysemityzmu sen- 

tymentalnego i politycznego w Polsce, wska- 
zuje na warstwę mieszczańską, jako najsil- 

niej zaangażowaną w uczuciach przeciwżydow 

skich. Będzie to dość zrozumiałe z punktu 
widzenia materjalizmu dziejowego, jeżeli weź 

miemy pod uwagę, iż handel polski, oraz wo! 

ne zawody najsilniej cierpią z powodu konku 

rencji żydów. W nieco mniejszym stopniu wy- 
stępuje antysemityzm u włościan. Bezpośred- 

nia konkurencja między chłopem a żydem 

należy bowiem do dość rzadkich objawów. 
Niemniej włościaństwo odczuwa często żal z 
powodu wyzysku ze strony żydostwa. Je- 
szcze słabiej występuje antysemityzm u robo- 
tników w wielkich fabrykach. Jest on tam 
często tylko przymieszką do uczuć wrogich 
do kapitału, często znajdującego się w rękach 
izraelitów. Natomiast warstwą stanowczo 
najmniej zainteresowaną ekonomicznie w an- 
tysemityzmie, jest bezsprzecznie ziemiaństwo. 
Nie cierpi ono konkurencji ze streny żydów, 
ani tembardziej nędzy z prawdziwego czy rze 
komego wyzysku.Również nie posiada podstaw 

do niechęci w stosuńku do izraelitów-fabry- 

kantów. Stąd może pochodzi tradycyj 

brak skłonności do uczuć przeciwżydowsi 
przejawiający się w tej sferze i to nietyl 
w Polsce, ale również i w innych kr 

(Tu antysemityzm bywa niekiedy używany 

   

  

  

  

   

  

    

    

  

ko hasło wyborcze. Przeżywamy naprawdę 

nie jest prawie nigdy. 

KULT CZYNU 

Jeżeli recenzenci sjoniści zachwycaj 

i nie mogą przyjść do siebie z podzi 

człowiek tak obcy żydostwu jak Pruszyński 
potrafił tak znakomicie zrozumieć i ой 

Palestynę, to piszący te słowa, posiada klucz 
dla odkrycia tej zagadki. Jeden z najznako- 
mitszych polskich filozofów budował swoją 
teorję poznania na pojęciu pracy i na poję- 
ciu walki. 

Głosił, iż, człowiek nie może  po- 

znać rzeczy, leżącej poza nim, z którą się nie 
mocował i nad którą się nie trudził. Ta teo- 
rja poznania sprawdza się trochę na Palesty- 
nie Pruszyńskiego. 0. ten ją poznał chyba 
dokładnie! Widziałem go, kiędy wracając z 
Constanzy wstąpił do nas na wieś. Mongolska 
twarz Pruszyńskiego (babka z domu Czeczel, 
z tatarów), spalona straszliwem słońcem pa- 
lestyńskiem i pokryta ramami, przedstawia- 
ła zaiste jedyny w swoim rodzaju widok. 
Ten człowiek, to nie był zwykły turysta, zwy- 
kły reporter. On tą Palestyną poprostu żył. 

Przez tych cztery tygodnie pobytu przeży- 

wał całą epopeę chalueów. Przeszedł cały 
Emek Izrael na piechotę, łopatą kopał rowy 
w bagnach, pomagał zbyt ubogim emigrantom 

przekradać się wpław do lądu, żarł się na każ 
dym kroku z ideą komunistyczną i z woju-- 
jącym materjalizmem. Nie to nie był zwy- 
kty turysta. Może i sjoniści mają rację. Ksa- 
wery Pruszyński to Balfour literatury o Pa- 
lestynie, w jakiej mierze jest nim, nie może 
ocenić zwykły czytelnik feljetonu. To zrozu- 

mieć może tylko ten, kto widział go bezpośred 
nio po wyjściu z pociągu. 

W „Palestynie po raz trzeci równolegle 
rozwijają się dwa wątki. Ocena z punktu wi- 
dzenia narodowościowego i sprawa społecz- 
na. Nie należy zapominać, iż ta Palestyna, to 
jedyny na świecie kraj, gdzie istnieją i roz- 

wijają się dobrowolne kollektywy rolne. Oce- 

     

    

W dniu 6 b.m. o godz. 18 min. 40 
warszawskim pociągiem przybył do Wil- 
na p. Marszałek Józef Piłsudski. Panu 
Marszałkowi towarzyszyli w podróży 
płk. dr. Woyczyński adjutant kpt. Miła- 
dowski. 

Na dworcu powitali Pana Marszałka: 
wojewoda wileński Jaszczolt, inspektor 
armji gen. Dąb-Biernacki w otoczeniu 
dowódcy Obszaru Warownego płk. Pako 
sza i jego zastępcy ppłk. Ki iego, 
dowódcy brygady K.O.P. płk. Kruk-Szi:- 

stera, dowódcy 6 p.p. leg. płk. Pełczyń- 
skiego, komendanta miasta, ppłk. Błoc- 
kiego i innych oficerów, prezydent mia- 
sta Wilna dr. Maleszewski, dyrektor Ko- 
lei Państwowych inż. Falkowski i inni. 

Pan Marszałek zatrzymał się na czas 
krótki w salonie recepcyjnymr dworca wi 
leńskiego zaszczycając rozmową kilku 
przybyłych na jego powitanie dostojni- 
ków. Z dworca odjechał p. Marszałek 
samochodem w tow. p. wojewody wileń 
skiego do Pałacu Reprezentacyjnego. 

  

Spłata drug'ej raty Pożyczki Narodowej 
dowodem wyrobienia obywatelskiego społeczeństwa 

WARSZAWA PAT. Jak było do przewi- 
dzenia, okres wpłacenia drugiej raty pożycz- 
k inarodowej wykazał, że sukces tej pożyczki 
wewnętrznej nie był chwilowym odruchem en. 
tuzjazmu, lecz że blisko półtoramiljonowa 

armja subskrybentów potrafi zadokumentować 
nietylko przy deklarowaniu sum  subskrybo- 

wanych i spłacie pierwszej raty swe poczucie 

obowiązku Obywatelskiego wobec  Ojczyz- 
ny, lecz i przy wpłacaniu dalszych rat pod- 

kreśli swą nieugiętą wołę dopomożenia pań- 

stwu do wytrwania 0 własnych siłach 
Nie podobna już dziś podać dokładnie ze- 

stawień cyforwych, na zasadzie . których moż- 

naby stwierdzić, iłu subskrybentów nie spła- 
ciło z różnych powodów drugiej raty. W każ- 
dym razie z dotychczasowych meldunków, je- 
kie. nieustannie otrzymuje z całego kraju ko- 

misarz generalny pożyczki narodowej, wynika 
że wielka rzesza subskrybentów ławą szła po- 

nownie do okienek kasowych placówek sub- 
Skrypcyjnych, dzięki czemu procent zalegają- 

cych ze spłatą drugiej raty będzie stosunkowo 

niewielki. Zwłaszcza dzień wczorajszy, w któ- 
rym ruch we wszystkich płacówkach subskryp 

cyjnych na terenie całego państwa był olbrzy- 
mi, potwierdza to przypuszczenie, 

LENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jeanoszpaliowy aa stronie Z-ej i 
Kronika numerach reklamowa milimetr 60 gr. W 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, dreżej. т 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
  

Odroczenie sesji Sejmu i Senatu 
WARSZAWA PAT. — W dniu dzi- 

siejszym szef Biura Prawnego Prezesa Ra 
dy Ministrów p. Poczowski przyjęty był 
przez p.p. niarszałków Sejmu i Senatu, 
którym wręczył zarządzenia p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, odraczające z dniem 
dzisiejszym sesję Sejmu i Senatu na dni 
30. 

  

MOŁOTOW OSKARŻA JAPONIĘ 
MOSKWA. PAT. — Dzisiaj wieczorem w 

Teatrze Wielkim w Moskwie odbyła się aka- 

demją z okazji 16-lecia rewolucji październi- 
kowej. 

Na akademji prezydent Mołotow wygłosił 
mowę, w której m. in. ostro zaatakował japoń 
skie koła wojskowe( nie ukrywające, zdaniem 

jego, tendencji agresywnej wobec sowieckiego 
Primorja. Mołotow oskarżył wspomniane ko- 

ła, że dążą do wywołania wojny bez jej wy- 
powiedzenia, zaznaczył jednakże, że ZSSR 

jest zupełnie przygotowany nietylko do obro- 

ny, ale i do zwycięstwa. Mówca z naciskiem 
podkreślił dalej, że ZSRR pragnie utrzyma- 

nia pokoju, czego dowodem była propozycja 

zawarcia paktu o nieagresji z Japonja. 

Qzęść przemówienia prezesa Rady Komi- 
sarzy Ludowych poświęcona sytuacji na Dale- 

kim Wschodzie, wywarła w moskiewskich ko- 
łach politycznych głębokie wrażenie. Koła te 
sądzą, że jest to w bezpośrednim związku z 

demonstracją samolotów japońskich nad te- 
rytorjum sowieckiem, która miała rzekomo 

miejsce w dniu 3 b.m. 

ANT AO ADATA AO A IAE TY OAK NOTRE OTOZ TAE ESA REKE ACO 

Wyroki komigarz Ligi ne jest „gubernatorem w Gdańku 
„Oświadczenie prezydenta Senatu dr. Rauschninga 

GDAŃSK. PAT. W poniedziałek rano 
u prezydenta Senatu gdańskiego  Rausch- 
ninga Odbyła się konierencja prasowa. 

Na wstępie dr. Rauschning powitał sze- 
reg przedstawicieli prasy  połskiej i angiel- 
skiej,  zaprOszonych poraz pierwszy na 

współną konierencję z dziennikarzami  gdań- 
skiemi. Pan Rauschning, wskazując na wy- 
padki ostatnich dni, zaznaczył, że aczkol- 
wiek, nie należy przypuszczać, by nastąpił 
punkt przełomowy w stosunkach wewnętrzno - 

politycznych Gdańska, to jednak nastąpić może 

poważna i istotna zmiana w tym kierunku. 

Pan Rauschning przedewszystkiem wyjaśnił, że 
Senat niet może dopuścić do krytyki, pod- 
ważającej podstawy pastwa. Dalej Rausch- 
ning przeszedł do Omówienia obecnego Коп- 
ńfliktu z wysokim komisarzem Ligi Narodów, 

stwierdzając, że gdańskie stronnictwa opo- 
zycyjne szukają obecnie ochrony z Ligi Na- 
rodów. 

Kwestja, czy parlamentaryzm wogóle po- 
siada obecnie rację bytu, nic nas nie obcho- 

dzi — mówił p. Rauschning — jest jednak nie- 
dopuszczalne, by wysoki komisarz mógł mie- 
szač się w wewnętrzne sprawy wolnego 
miasta, wywołując jednocześnie wrażenie, 

, jakoby Liga Narodów mogła wstrzymać 
wewnętrzno _ polityczny jego rozwój. Se- 

" mat wolnego miasta bronić będzie do ostate- 
- €zności 

" bowiem każde nawet 

swej niezależności politycznej, al- 

państwo  murzyńskie 
ma prawo decydowania 0  ustroja swojego 
państwa. 

Następnie p. Rauschning zaprzeczył twier 
dzeniom, jakoby Senat gdański utrzymywał 

się u władzy jedynie na podstawie stosowa- 

+ nej przez niego dyktatury. Dwie petycje, mia- 
ž nowicie centrum i socjalistyczna, usiłują wy- 
korzystać czynniki  międzynaordowe celem 
ponownego dojścia do władzy. 

Według  konstytucjj Gdańska, każdy 
gdańszczanin, ma prawo zwracać się do Ligi 
Narodów z prośbą 0 interwencję. Jednak 
prawo to związane jest z pewną procedurą, 
mianowicie petent musi” o tem zakomunikować 
czynnnikom Senatu. Ostatnie petycje złożone 

były na ręce wysokiego komisarza bez za- 

wiadomienia władz gdańskich. 

W tem miejscu p. Rauschning stwierdził 

wraźnie, że wysoki komisarz noe jest guberna- 
torem w Gdańsku, lecz obserwatorem  sto- 
$ufików” między Polską a Gdańskiem, mającym 
obowiązek czuwania nad tem, czy układy 
międzynarodowe są wykonywane. Ma 0n pra- 
wo przekazywania Lidze Narodów pewnych 

Skarg, które podłegają jej jurysdykcji. W 
przeciwnym wypadku bowiem każdy mógłby 
się zwracać do wysokiego komisarza z bła- 
hą sprawą, prosząc o interwencję. , Jeżeli Liga 
Narodów życzy sobie tego, to niech Stwo- 
rzy rząd  gubernjalny, zmieniający wolne 
miasto na republikę murzyńską”*. Byłoby to 

w jaskarwej sprzeczności z postanowieniami 
traktatu wersalskiego, ńtóry — aczkolwiek z 
ciężkiem Sercem — uznany został przez 0- 

becny Senat. 

Następnie prezydent Senatu przyznaje, 
że Senat gdański zmuszony będzie bronić 
swych praw w Lidze Narodów w waunkarch 
bardziej trudnych.  Centrowcy i socjaliści po- 
łączyli się we wspólnym froncie, by zadać 

cios  Senatowi. 

Webec czynionych przez nich przed Ligą 

Narodów zarzutów _ niekonstytucyjności, _pre- 
zydent Senatu zarządził osadzenie w aresz- 

cie ochronnym 2 centrowców i jednego soc- 
jalistę. 

Rada Ligi Narodów może powziąć  po- 
ważne i zasadnicze decyzje, na które jesteśmy 
przygotowani, nie możemy jednak wypuścić 
cugžli z rąk. Musimy każdą  samowolność 
stronnictw — politycznych  unieszkodliwić ze 
względu na niebezpieczne położenie wolnego 
miasta. Nie jesteśmy jeszcze najmniejszem 
pastwem. Nasza ograniczona suwerenność nie 
mioże być jeszcze bardziej ograniczona przez 
mieszanie się czynników międzynarodowych 
do spraw wewnętrznych wolnego miasta, 

Tu prezydent Senatu zwrócił się do 
przedstawicieli prasy polskiej, zaznaczając, że 
celem podkreślenia wyżej wymienionych 
stów, zaprosił ich na wspólną  konierencję 
prasową. Prawo stanowienia o sobie przy- 
znaje mniejszości  połskiejj pozostaje  nie- 
zmienione. Również i ludność żydowska w 
Gdańsku nie ma podstaw od obaw, by ze- 

wnętrzno - polityczne komplikacje do 

rały na nią wpływ ujemny. 

Zakłapotanie w Genewie 
GENEWA. PAT. Raport wysokiego komi- 

sarza Ligi Narodów w Gdańsku Rostinga w 

sprawie antykonstytucyjnych zarządzeń Sena- 
tu wolnego miasta nadszedł w poniedziałek do 
sekretarjatu Ligi Narodów. już w sobotę se- 
Kkretarz generalny Ligi został poinformowany 
telefonicznie przez p. Rostinga o tej sprawie. — 
Raport Rostinga nie został ogłoszony. Sekre- 

tarjat generalny, jak się zdaje, został wprowa- 
dzony przez raport p. Rostinga w pewne za- 
kłopotanie. Zaprzeczają, by wysoki komisarz 

sugregowa  oficjałnie zwołanie nadzwyczaj 

nej sesji Rady dla rozpatrzenia tej sprawy. 

W godzinach wieczornych wydano nastę- 
pujący komunikat prasowy: 

Wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdań- 

sku przesłał sekretarzowi generalnemu list, da. 
towany 4 listopada, w którym prosi © zakomu- 

nikowanie Radzie, pewnych faktów, które mo. 
głyby zawierać niebezpieczeństwo naruszenia 
konstrukcji  wownnnźotaDórshrdluetaoinhrdhiao 

konstytucji woinego miasta. Wysoki komisarz 
powołuje się przytem na list sekretarza gene- 
ralnego do wysokiego komisarza, aprobowany 
przez Radę 10 czerwca 1925 r. 

TELEGRAMY 
WYCIECZKA DELEGACJI RZEMIEŚLNI- 

CZEJ DO ZSSR. 

WARSZAWA. (tel. własny). Dnia 7 b. 

m. wyjeżdża do Moskwy dawno zapowiadana 

wycieczka delegacji rzemieślniczej z Polski. 

Delegacja podejmowana będzie w Moskwie 

przez Wniesztorg i podczas pobytu przepro- 

wadzi rozmowy w sprawie zbytu na rynkach 

sowieckich, niektórych wyrobów  rzemieślni- 

czych. Delegacja zabrała ze sobą kolekcję 

próbek zawierających obuwie, konfekcję, wy- 

roby skórzane i t. d. 

  

POGRZEB ŻYDA-WETERANA Z R. 1863. 

WARZSZAW. PAT. — W poniedziałek, 

w południe odbył się pogrzeb bł. p. Hertza 

weterana z 1863 r. W: pogrzebie wzięły u- 
dział, oprócz rodziny: zmarłego liczne delega- 
cje, między innemi delegacje weteranów z 
1863 r. z chorągwią historyczną, delegacja 
T-wa Przyjaciół Weteranów, Związku Żydów | 
— Uczestników Walk o Niepodległość Polski, 
delegacja Związku Inwalidów Żydów. Rzeczy- 

pospolitej i in. Ponadto reprezentowane by- 
ły władze wojskowe z. kpt. „Przewalskim . na 

czele, kompanja honorowa 30 p.p. z orkiestra, 
i s rady miejskiej „an. Warszawy ». 

Mayzel i in. Podezas ceremonjała pogrzebo- 
wego kompanja honorowa prezentowała broń. 
Orkiestra wojskowa odegrała szereg pieśni ża 

łabnych. › 

Ze śmiercią bł. p. L. Hertza sehodzi do 
grobu ostatni weteran Żyd « 1863 r. 

GWAŁTOWNY PRZYBÓR WODY NA 
SANIE 3 

PRZEMYŚL. PAT. — Wskutek obfitych 

opadów atmosferycznych, woda na Sanie zna- 

ezmie przybrała, zalewając okoliczne pola. 

Pod Przemyślem woda osiągnęła 4 m. 40 om. 

ponad stan normalny. 'W Krownikach pod 

Przemyślem wzburzone fałe Sanu zerwały 

most. Również zerwany został most na rzece 

Wyrwie, dopływie Dniestru. W poniedziałek 

po południu woda zaczęła nieznacznie opa- 
dać. 4 

REKONSTRUKCJA RZĄDU WŁOSKIEGO. 

RZYM PAT. — W ogłoszonym dzisiaj 
dekrecie król zatwierdził zgłoszoną dymisję 
ministra marynarki Sirianniego, min. ° аего- 
nautyki gen. Balbo, oraz podsekretarzy stanu 
marynarki Russo i aeronautyki Riecardi. Te- 
ki aeronautyki i marynarki powierzone 70- 
stały premjerowi Mussoliniemu. Na stanowi- 
sko podsekretarza stanu aeronautyki miano- 
wany został gen. Valle, zaś ma. podsekretarza 
stanu marynarki adm. Cavagnari. Gen. Balbo 
mianowany został gubematorem Libji. 

WIZYTA GOERINGA W RZYMIE 

RZYM PAT. — W poniedziałek po połu- 

dniu na lotnisku w Centocelle wylądował pre- 

mjer pruski Goering. Na lotnisku oczekiwali 

ambasador Rzeszy Niemieckiej, podsekretarz 

stanu lotnietwa, oficerowie — lotniey i 

si urzędniey spraw zagranicznych. 
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Unioersytet worszaoski zostanie otwarty 
DOPIERO WÓWCZAS, GDY NASTĄPI CAŁKOWITE PRZEŁAMANIE 

DOTYCHCZASOWEJ ATMOSFERY 

WARSZAWA. (tel. własny (). Wobec 
zainteresowania, jakie powszechnie budzi 
termin ewentualnego, ponownego otwar- 
cia Uniwersytetu Warszawskiego, dowia 
dujemy się ze sfer miarodajnych, co na- 

stępuje: $. 

Władze państwowe, zdają sobie do- 
kładnie sprawę ze strat, jakie ponosi mło 
dzież akademicka Uniwersytetu Warszaw 
skiego, wskutek jego zamknięcia. Pomi- 

K ET OOC L i TKO TSS TTT TO III i T KIEKIS DSA TS 

na tych kollektywów stanowi większą część 
książki Pruszyńskiego. Nie będziemy jej tu 
powtarzać. To co jednak zastanawia najbax- 

dziej u Pruszyńskiego, to kult tego skrajne- 
go prawicowca dla pracy fizycznej,niechęć dla 
tak zwanej „inteligencji''. „Pętak inteligenc- 
ki““, to jeden z najczęściej spotykanych w 
książce epitetów. Pruszyński nie widzi czynu 
poza pracą fizyczną. Niedawno toczyła się 
na łamach „Drogi** dyskusja o zasięgu wpły- 
wu myśli St. Brzozowskiego na dzisiejsze po- 
kolenie polskie. „Przykład _ Pruszyńskiego * 
stanowić może w tej dyskusji ciekawy argu- 
ment. Entuzjastyczny stosunek i prawdzi- 
wy kult dla pracy fizycznej przejawiający 
się u Pruszyńskiego, jest jakby żywcem wzię 
ty u Brzozowskiego i niewątpliwie pośred- 
nio od niego pochodzi. Brzozowski działa 
nadal i to działa nietylko na tych, którzy 
znają jego utwory, ale i — co świadczy o je- 
go sile — i na tych, którzy myśl jego wy- 
zyskują nie wiedząe skąd pochodzi. Ciekawe 

byłoby zbadanie, jaki jest stosunek tych po- 

  

glądów Pruszyńskiego do przeciętnej opinii 
jego warstwy. 

Wywyższenie pracy fizycznej i cały ten 
swoisty, heroiczny materjalizm dziejowy Bxzo 
zowskiego, pomyślane były jako  przeciwsta- 

wienie do kultury szlacheckiej, kultury zie- 
miaiskiej. Kultura szlachecka jest do dziś 
dnia atakowana jeszcze przez publicystów 
radykalnych, jako wytwór psychologji konsu- 
nientów. Otóż nie ma pewności czy w tej o- 
cenie nie kryje się jakiś błąd. Czy właśnie 
polska kultura szłachecka nie odznaczałaby 
się skłonnością do głoryfikacji pracy fizyez- 
nej i do postawienia jej ponad umysłową ? 
Jest to sprawa, którą wartoby zbadać. Książ 
ka Pruszyńskiego, tak wyraźnie zrodzona z 
atmosfery kultury szlacheckiej będzie tu nie- 
wątpliwie ciekawym dokumentem. 

PARĘ BŁĘDÓW 
Na zakończenie zmuszony jestem jako 

prawdziwy krytyk wytknąć  Pruszyńskiemu 
kilka błędów. Zwracałem mu na nie przewaź- 
nie uwagę w ciągu druku feljetonów. Ponie- 
waż z uwag prywatnych nie skorzystał, więc 
tym razem czynię je publicznie. 

1. Duża ilość słów i zwrotów rosyjskich 
w tekście. Pruszyński jakoby się lubował w 
przytaczaniu słów rosyjskich, co to. ma zna- 

czyć? Komu to właściwie robi przyjemność i 
od kogo K. Pruszyński się tego nauczył? Nie 
przypuszczam, żeby chodziło o publikę wileń- 
ską. W Galicji wiele osób przechowało sen- 

tyment dla dynastji Habsburgów. Słów nie- 

mieckich w zdaniach nikt jednak nie cytuje. 

2. Twierdzenie, iż język hebrajski był mar 

twy, kiedy łacina była jeszcze żywa. Tu mu- 
simy energicznie zaprotestować. Język he- 

brajski nie był i nie jest martwym na tere- 
nie diaspory. Jest to język  pismiennietwa, 
obrzędów, oraz szkół religijnych.. Rywal Ki- 
schów i Kniekerboekerów wystrzegać się po- 
winien pohopnych sądów. 

3. Od czasu do czasu trafiają się w re- 
portażu napaści na parlamentaryzm polski. 
nego parlamentaryzmu jest w Polsce aż tak 
Jest to swoista forma walki z wiatrakami. 
Czy naprawdę niebezpieczeństwo  nieokiełza- 
duże, iż należy je zwalczać nawet, w... vepor- 
tażu o Palestynie. 

4. Drobne nielogiczności i miedoeiągnię- 

tia. Na stronie 25 np. uderza twierdzenie, iż 

„brak rąk do pracy mimo iż sady pomarań- 
czowe wymagają starannej uprawy''. Zbyt 

pobieżnie i zupełnie nie przekonywująco po- 

traktowany jest zarzut, iż emigracja do Pa- 

lestyny. zmniejsza” ilość kapitału, przypadają- 

cą na głowę w Polsce. Są to przeważnie je- 
dnak drobne usterki, które łatwo będzie usa- 

nąć przy następnych — co daj Boże — wyda- 

niach. 
Adolf M. Bocheński. 

mo to zamknięcie musiało nastąpić, albo- 
wiem atmosiera, która zapanowała od 
początku roku bieżącego na Uniwersyte- 
cie, sprzyjała zaburzeniom, a konieczny 
dia nauki spokój, stał się problematycz- 
ny. Ostatnio zaś przybrały charakter 
na tyle groźny, że zagrażały już życiu 
młodzieży. W takich warunkach nie mo- 
że być oczywista, mowy o pracy nauko- 
wej. 

Ponieważ władze akademickie nie 
zdołały zapobiec ekscesom, przeto musia 
ła nastąpić interwencja czynnika rządo- 
wego. Interwencja ta nie może powta- 

rzać się często. Dlatego też winna być 
skuteczną. Otwarcie ponowne Uniwer- 
sytetu nastąpić może dopiero wtedy, gdy 
władze oświatowe upewnią się, że atmo- 
siera, panująca dotychczas na uczelni, zo 
stała całkowicie przełamana. Pewność tę 
będziemy mieli wówczas, gdy inicjatorzy 
tych zajść oświadczą sobie, że dotyca- 
czasowa ich walka nie może dać żadnych 
rezultatów. 

„Przywódcy obozu, który prze. mło- 
dzież do krwawych wypadków, podjęli 
walkę, z obowiązującym ustrojem życia 
akademickiego, przez sabotaż - wprowa- 
dzonych w życie nowych norm praw- 
nych. Działalność stowarzyszenia Brat- 
nia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademic- 

iej, była również jedną-z głównych przy 
czyn nie przebierania w. środkach walki. 

Dowiadujemy się ponadto, „2е wla- 
dze sądowo-śledcze, noszą się podobno 
z zamiarem dokonania wizji lokalnej na 
terenie Uniwersytetu, a to w celu ustale- 
nia, czy student Korycki, który, jak twier 
dził, strzelał w obronie własnej, istotnie 
działał w obronie koniecznej.
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SILVA RERUK 
W WALCE O KAWAŁEK CHLEBA 

Ciężkie warunki bytu i coraz bezwzględ- 

niejsza walka o kawałek chleba wytworzyły 

wrogie stosunki pomiędzy mężczyznami a ko- 

bietami, spotykającymi się ze sobą w charak- 

terze konkurentów i rywali: 

Konkurencja kobiet jest groźna  przede- 

wszystkiem dlatego, że kobieta, jako robotnica 
i pracownica, jest tańsza od mężczyzny. Czy 

jest lepszą pracownicą od mężczyzny? Na to 

pytanie ogólnikowo odpowiedzieć, naturalnie 
nie można. 

Walka o posady i wyrugowywanie kobiet 

— mężatek w celu zatrudnienia mężczyzn — 

przybiera charakter coraz bardziej stanowczy. 
Mężczyźni mają sporo argumentów na uza- 

sadnienie tej akcji. Kobiety wysuwają kontr - ar- 

gumenty. 
Polska Zbrojna (308), organ najbardziej ry- 

cerskich (bo nie znających niewieściej konku- 

rencji) mężczyzn, udziela głosu kobiecie: 

  

Kobiety powinny poszukiwać nowych, jesz- 

cze nie wyzyskanych przez nie zawodów, jak 
zegarmistrzostwo, hotelarstwo. Zamało mamy 

również dziennikarek, zamało kobiet interesu- 
je się służbą policyjną. Istnieje u nas minimalna 
ficzba wykwal. służby domowej, pielęgniarek i 
td. Podobnie potrzebne jest poradnictwo za- 
wodowe w szerszym zakresie dła młodzieży, 

która w Okresie bezrobocia błąka się bezradnie. 

Rozwój samorządu terytorjalnego i gospodar- 

czego wymaga zainteresowania się kobiet tą 

dziedziną. Ważne byłoby również kształcenie 

miatek w umiejętności wychowawstwa. 

Jak najwięcej kobiet!... Możliwie we wszy- 

stkich zawodach niech pracują  kobiety!.. 

Czemuby wreszcie nie powoływać kobiet do 

wojska i nie tworzyć z nich dzielnych pułków 

i dywizyj?... 
Cywile wskazują na kobiety, jako na 

źródło dotkliwego bezrobocia: 

Czy praca kobiet jest przyczyną bezrobocia? 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane statysty- 

czne Międzynarodowego Biura Pracy, to w 

latach 1931-32 procent kobiet stosunkowo do 

ogółu bezrobotnych stanowił w Poisce 23 proc., 

we Frnancji 29, w Austrji — 28, w Czechosło- 

wacji — 24, we Włoszech — 23. Zniżka płac 

dotknęła zatem w znaczniejszym stopniu kobie- 

ty. W przemyśle odzieżowym doszła aż do 

22 proc.? Kobieta zagrożona bezrobociem zga- 

dza się na każdą płacę, bo wie, że jest ona 

ostatnim wałem ochronnym poza którym kry- 

je się dziecko. Redukowanie kobiet przesuwa 

tylko bezrobocie w inne miejsce, a nie usuwa go. 

Jaka jest wartość praktyczna takiego 

kroku? 
Ekonomista niemiecki Lorenz Popp w г. 

1930 podaje, że w r. 1928 było w Niemczech 

kobiet zatrudnionych zawodowo 11 i pół miljo- 

na, z czego połowa była niezamężnych, 9 proc. 

wdów, a jedna trzecia zaledwie zamężnych. 

Jaka była korzyść ze zredukawania tych 

drugich zamężnych? 

Z ich liczby, wynoszącej w sumie 3 i pół 

miljona można było zredukować 835.000 Ale 

tu należałoby brać pod uwagę także i uzdołnie- 

nia. Czy np. na miejsce 44.000 służących domo- 

wych, możnaby posłać np. mularzy, czy szkla- 

rzy? Po ostatecznem rozważeniu tej kwestji 

okazało się, że można było zredukować nie wię- 

cej 80.000 kobiet. 
Ale czy cyfra ta gra jakąś rolę wobec li- 

czby 5.000.000 niemieckich bezrobotnych? 
Na ankietę, przeprowadzoną ostatnio w Au- 

strji, wśród kobiet zamężnych otrzymano od- 
powiedź w 95 proc., iż pozostałyby w domu, 

gdyby mogły. 
Zagadnienie redukcji kobiet nie jest tak pro 

ste, szczególnie zaś, jeżeli chodzi o kobiety, 

pracujące umysłowo. Ich redukcja pociąga za 

sobą redukcję innych kobiet, obsługujących 

dom. Fx 
Zredukowanie kobiet zamężnych pociąga za 

sobą jeszcze i to zjawisko, że dom taki musi 
się obejść bez służącej, szwaczki, nawet pra- 
czki. Zredukowanie w r. 1936, 64 urzędniczek, 

(Ameryka) pociągnęło za sobą utratę pracy 
przez 100 pomocnic domowych. Twierdzenie 
zaś, iż praca biurowa szkodliwa jest dla kobiet, 
stoi w sprzeczności z dozwołeniem im takich 
prac jak pranie, czyszczenie, mycie podłóg i t. d. 
itd: 

Więc redukować, czy nie redukować męża- 

tek? Sprawę należałoby postawić nieco ina- 
czej: redukcji powinni ulec wszyscy mężczyź- 
ni i kobiety, bez względu na stan cywilny, — 
którzy zajmują po kilka posad lub pracują tylko 

  

jedno 

— książki o 
Jest rzeczą doprawdy dziwną i zasiana 

wiającą, że Królowa Jadwiga, której kult na 

brał w ostatnich czasach takiej żywiołowej si 

ły — że Święta Apostołka na tronie, tak popu 

larna i miłowana powszechnie , — że właśnie 

ona nie ma dokładnego wizerunku ani w szin- 

ce, ani w poezji polskiej. 
Królowa Jadwiga jest bliska każdemu Pó 
vi, — właśnie: bliska, bo znajomość dzie- 

ywota Jadwigi pozostawia 

do życzenia. 
Królowa Jadwiga niezawodnie ma swój wi 

zerunek w każdem seren polskiem. Tak, — ale 

właśnie ci, którzy są powołani do konkret 
wania zbiorowych uczuć narodu, — do wyja= 

wienia i ucieleśnienia marzeń ludzkich, — ma 
larze i poeci wykazują w tym może wyjątko< 

wym wypadku jakiś zastanawiający brak eńer 

  

  

   nieraz dużo 

  

Niedawno dr. Mieczysław Skrudlik napi- 

sał rozprawę o Królowej Jadwidze w plastyce 

Autor zanalizował wszystkie znane wizerunki 

Królowej Jadwigi, zaprezentował niektóre Z 
niech w reprodukejach i przyszedł do wniosku 

— bezwzględnie uzasadnionego, — że” jednak 

portretu „prawdziwego““, czyli podkreślają- 

cego podobieństwo fizyczne i uwzględniające- 

so świętość Królowej, — dotychezas nie ma- 
my. Ani portret, malowany przez Jana Tricju- 

sza i znajdujący się w auli Uniwersytetu Ja- 
siellońskiego, ani wzorowany na nim portret 

pędzla Antoniego Piotrowskiego, ani wreszcie 

dzieła Jana Matejki, nia mogą nas zadowolić. 

Nie dziwnego. Królowa Jadwiga była ży- 

wym, pełnym gorącej krwi, człowiekiem, a jed 

nocześnie świętą. To połączenie energji ludz- 

  

lrólowej 

    

SŁOWO 

Proces 0 podpalenie Reichstagu 
BERLIN. PAT. W procesie o podpalenie 

Reichstagu zeznawał w poniedziałek jeden z 

głównych świadków oskarżenia prezydent po- 

licji wrocławskiej i członek Pruskiej Rady 

Stanu Heines, były członek t. zw. korpusu 

Rosshacha i uczestnik walk przeciwko pow- 

stańcom górnośląskim. Heines w roku 1928 zo 

stał skazany za t. zw. morderstwa kapturowe 

na 15 lat ciężkiego więzienia. Wyrok ten uległ 

następnie złagodzeniu do 5 lat więzienia. Tak 

zwana brunatna księga zarzuca Heinesowi, 

że brał czynny udział w podpaleniu Reichsta- 

gu. 

  

Zeznaję, Heines oświadcza, że zarzuty, 
wymierzone przeciwko niemu w brunatnej 

księdze są kłamstwem, podkreślając, że w cza 
sie podpalenia Reichstagu bawił w Gawlicach. 

Na uwagę nadprokuratora, że ksęiga brunaż- 

na powołuje się w tej sprawie na wynurze- 
mia dr. Belia (który jak wiadomo'* został 

zamordowany przez narodowych socjalistów 

na granicy austrjackiej), Heines odpowiada, 
że „Bella znał z nazwiska i wiedział, że о- 

degraż on dosyć nieszczęśliwą rolę w ruch:. 

Nie może sobie jednak przypomnieć, hdy go 

znał osobiście * —- Torglera świadek charakte 

ryzuje jako cynika, zdolnego do podpalenia. 
Oskarżony Torgler przeczy zarzutom, stawia- 

nym mu przez Heinesa, wskazując, że wielo- 

  

   

     

  

krotnie swą interwencją osobistą uniemożli- 

wiał star! w Reichstagu między wrogiemi 
grupami. : 

Następnie przesłuchano 10 dalszych świad 

  

ków. Wielu z nich było członkami partji ko: 

Rozłam w socjalistyzcnej partji francuskiej 
Wykluczenie Renaudela, Marqueta Deata 

PARYŻ PAT. — Po ożywionej dyskusji 
Rada Narodowa  Partji Socjalistycznej po- 
stanowiła wykluczyć ze stronnictwa  deputo- 
wanych Renaudela, Margueta, Cayrela, Mon- 
tagnona. Deata. Deschizeaux i Lafonte'a. 

Inni deputowani socjalistyczni, którzy w 

g nad votun zaufania dla rządu Ba 
ladier, głosowaniu za rządem, otrzymali naz 
zie tylko ostrzeżenie. Deputowani neosocj 

styczni, którzy otrzymali ostrzeżenia, zarów- 
no jak liczni przyjaciele wykluczonych depu- 

żowanych, postanowili uformwoać nowe stron 
nictwo, którego pierwszy kongres odbędzie się 

2 grudnia. 
Na zebraniu, na którem była omawiana 

ta sprawa, wznoszono okrzyki.: „Niech żyje 
Jaur6s, niech żyje socjalizm francnski“'. 

PARYŻ. PAT. Wykluczeni z partji socja- 

   
      

  

listycznej neosocjaliści, i ich zwolennicy utwo- 
rzyć mają nową partię. Nazwa tej nowej par- 

tji nie jest jeszcze ustalona. Wysuwana jest 
nazwa „Front socjalistyczny i ludowy”. 14 de- 

putowanych i 2 senatorów zgłosiło już swe 
przystąpienie do twoOrzącego się stronnictwa, 

Ogółem nowe stronnictwo liczyć będzie: praw- 

dopodotnie w lzbie 30 deputowanych. Preze- 

sem frakcji ma zostać Renaudel, Jeden z de- 
putowanych neosocjalistycznych Marquet Oš- 
wiadczył, że nowa grupa nię mogła się zgo- 
dzić na politykę ciasnego doktrynerstwa, jaką 

uprawiała większość partii SFIO. 

W związku z roziamem w łonie francuskiej 

sekcji międzynarodówki robotniczej prasa 

przewiduje, że zmieni się również układ sii w 
parłamencie, Co może postawić pod znakiem 

zapytania sprawę większości parlamentarnej. 

Ponura anegdota 
Jest taka znana, przedwojenna, rosyjska 

anegdota, o trzech pijanych jadących dorożką, 
którym wpada w oko sklep z trumnami. 

..8asza — mówi jeden pijany do drugie- 
go — Sasza... kupimy trumienkę... co? 

— Kupimy stanowczo — odpowiada Sa- 
SZA. 

— Panom potrzebna jest trumna dębowa, 
czy metalowa? — pyta się właściciel zakładu 

pogrzebowego. 
— Jak sądzisz Saszo ?... 
— Me... metalową. — odpowiada Sasza 

po namyśle. 
BW 

To anegdota popularna. A oto anegdoia 
historyczna. 

* * ® 

. Wieley książęta Borys i Andrzej Włodzi- 
mierzowicze wracali nad ranem z Montpar- 
nasse piechotą do swego hotelu i wracali ro- 
zumie się kompletnie pijani, a szli przez 

Quartier 'Latin. Ponieważ dla człowieka pi- 
janego i nad ranem poduszka stanowi przed- 
miot interesujący, więc nie dziwnego, że w 

pewnej chwili Wielki Książę Borys Włodzi- 
mierzowiez trącił brata i powiedział: 

— Patrz, dureń jakiś powymalowywal... 
poduszki. 

— Kupię tę poduszkę — odpowiedział 
Andrzej Włodzimierzowiez, 

— Stój! poco ci poduszka? 
" — A ot, będę rzucał Tobie w fizjognomię 
Krokiem niepewnym Wieley Książęta 

włażą gdzieś i coś mówią po rosyjsku, zapo- 

minając, że to Paryż. 
— A panowie skąd wiedzą, że jestem 

Rosjaninem? — pyta pochlebiony właściciel 
malowanych na jedwabiu poduszek. 

— Kupujemy poduszki — basem 
Borys. 

— Ile? 
— (Cały... komplet. 
— Tu jest 17 egzemplarzy. 
— Wio... 
— Kosztują po 100 franków, 1.700 fran- 

ków. 
— Poczekaj Borys. Oto 1700 franków, 

BARAI 

dla zabrania czasu i posiadania gotówki na zbyt- 

ki... Takich osób wśród .pracowników inteli- 

gentnych jest dużo, jest o wiele więcej, niż 
się powszechnie przypuszcza!... Lector 

Jadoidze 
kiej z potęgą ducha Świętego jest niezawod- 
nie bardzo trudne do odtworzenia w portre- 

cie, a nawet i w utworze poetyckim. Źwykle 
staramy się możliwie dalej odsunąć świętość 
od wszystkiego, co jest ludzkie, — upraszcza- 
my najwspanialsze zjawiska i ze świętych ro- 

biny jakieś mdłe cienie, otoczone nimbem 

melistego mistycyzmu. Kto wie, czy w tym na 

stosunku do świętych, 

mówi 

  

  

niema wpływu 

A anizmu wschodniego, uznającego pra- 

wie wyłącznie świętość tylko anachoretów ? 

Tak czy owak, nie umiemy należycie po- 

dejść ani do św. Jadwigi, ani do św. Kazimie 

rza. I rzecz ciekawa: stanąć na odpowiedniej 

wysokości, aby ogarnąć całokształt cudowne- 
go zjawiska, nie mogą bodaj tylko.... artyści!.. 
Lud 'w swych prostych legendach owiele dok- 

ładniej odzwierciadla Święte postacie, — 
znacznie głębiej wczuwa się w ieh istotę. Tak 
np., święty Królewicz Kazimierz, w małar- 

stwie - tylko młodzik pobożnie klęczący przed 

żamkniętemi drzwiami katedry, — w legen- 
dzie jest przedewszystkiem rycerzem, wodzem 

prowadzącym zastępy polskie do boju z Mos- 

kalami, — na zwycięstwo. ; 

Rzeźba w kościele śś. Piotra i Pawła, od- 

twarzająca tę legendę i ukazująca świętego, 
Królewicza ną czele zastępów rycerskich, — 
6 ileż głębiej ujmuje postać Świętego, który 
był nietylko ascetą, ale rycerzem i królewi- 
czem, zdolnym do rozkazywania, prowadzenia 

i rządzenia narodem. 
Coś podobnego jest w stosunku do krėlo- 

wej Jadwigi. Legendy ludowe trafniej i 
wszechstronniej ujmują postać Jadwigi, któ- 

rą na obrazach i w utworach literackich wi- 

    

    

  

  

  

reszty nie trzeba. 

— Gdzie mam odesłać? — Dotychczaso- 

wy właściciel poduszek skacze ku drzwiom, 
widząc, że jego klijenei wychodzą. 

— W gostinnicu takuju to. 
— Dla kogo? 

— Tam już nas znajdą. 
* % * 

— Nie wiesz Borys poco nam przystali 
cały wagon jakichś šmiesznych poduszek -— 
pytał się tegoż wieczoru wytrzeźwiony Wiel- 

ki Książę Andrzej Władzimirowiecz. 
— Poduszek — poczekaj — poduszek. —. 

Słuchaj, bo ty rzeczywiście 
jakieś poduszki. 

— łŁżesz! — poczekaj, — to właśnie ty 
gadałeś coś o poduszkach jakeśmy wracali. 

— Mniejsza o to, ale co z niemi teraz 
zrobić ? 

— No cóż, darujesz pokojówkom. - 
* * * 

dziś kupcwałcs 

Było to na rok przed wojną. 
Przychodzi wojna i rewolucja. 

Wielcy książęta Borys i Andrzej Wło- 
dzimirowicze uciekają, są złapani, aresztowa- 
ni, czekają egzekucji. O kilkanaście kilome- 

trów biały front, ale tu czrezwyczajka. Wiel- 
cy książęta jak wszyscy z ich rodziny, wobec 
śmierci zachowują się apatycznie, nie robiąc 
specjalnej opery. 

Ale włazi „komisarz''. 
— Panowie mnie nie poznają? 
— Nie, nie poznajemy. 
— Ha! Ja wiem o co tu chodzi. Panowie 

przez dumę mnie nie poznają. Panowie nie 
chcą się zgodzić z tem, że człowiek, którego 
talent panowie odkryli i ocenili, służy teraz 

proletarjatowi. Ale panowie mnszą pamiętać, 
że pierwsi uznaliście we mnie talent kupując 
całą moją wystawę artystycznych poduszek 
i to w dzień zamknięcia tej wystawy. 

Wielcy Książęta patrzą na siebie, ale 

przyrodzone, dobre wychowanie wzbrania т 
wdawać się w dalsze negacje. 

Artysta- malarz i komisarz uważał je- 
dnak, że nie może rozstrzelać ludzi, którzy 
pierwsi uznali w nim talent. Wsadził do 

auta, odwiózł pod linję białej gwardji i wy- 

sadził. 
е + ® 

2 
Włodzimierzowi= 

q. m. 

Takie jest autentyczne tło ucieczki 
Bolszewji W. Ks. Borysa 

cza. 

dzimy albo w postaci nieziemskiej istoty, nie 
mającej bodaj nic wspólnego z tym „padołem 

łez i placzu““, — albo + postaci królowej, po 

jętej w sposób banalny i będący raczej tylko 

dodatkiem dekoracyjnym do wspania 
blematów królewskich, — albo, też wreszcie 
pod wpływem nie tyle legendy, ile plotki, nieg 

dyś starannie rozpowszechnianej, — spotyka- 

my się z romantyczną kochanką, niemal prze- 

mocą wyrywaną z objęć ukochanego młodzie- 

ńea albo, jak już wyraźnie plotka chce: - męża 

     

Miłość Jadwigi i Wilhelma niezawodnie 

stauowi piękny temai dla artystów i jest bar- 

dzo ważnym momentem w życiu Jadwigi, nie 
można jednak wpadać w przesadę: zbyt ro- 

mant; ie odtwarzanie miłosnego dramatu nie 

da się pogodzić z rzeczywistością,która w świe 

tle najnowszych badań miażdży wszystkie plot 
ki. Królowa Jadwiga, wychodząc zamąż za Ja 
gielłę, miała dwanaście lat! „Namiętna ko- 
chanka'', a nawet „żona'* Wilhelma, przeży- 

wająca dramat zwalezania własnego serca, mia 

O tem należy dobrze 
pamiętać, — ażeby okoliczności, poprzedzają- 
ce małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą, zarysowały 
się całkiem wyraźnie, warto przeczytać rozpra 
wę prof. J. Dąbrowskiego pod tyt. „Królowa 
Jadwiga'*, drukowaną w listopadowym nume- 
rze „Przeglądu Powszechnego““. 

  

  

  

W ostatnim czasie, w związku z wielką 

akeją domagającą się kanonizacji Jadwigi, 

ukazało się sporo prac, poświęconych świętej 

Królowej. Z artykułów, rozsianych po różnych 

czasopismach dałoby się ułożyć parę tomów. 
W przygotowaniu jest zbiorowa monografja 
Jadwigi, opracowywana przez najwybitniejsze 
siły naukowe i literackie pod redakcją dr. 
Ryszarda Mieniekiego, prof. U. S. B. 

Wydrukowano też w tym roku kilka ksią 

    

munistycznej i brało udział w t. zw. Czerwo- 

nej Pomocy. Niektórzy, aresztowani zapopzł- 
nione przestępstwa, sprowadzeni zostali z wię 

zieni Świadkowie ci utrzymują, że widzieli 

oskarżonych Popowa względnie Tanewa w cią 

gu lata 1 roku w Berlinie. Twierdzą to 
wbrew iadczeniom świadków przybyłych 

z Rosji. W toku stawianych świadkom py- 
tań, ujawniają się liczne sprzeczności. Obroń 

ca Bułgarów Teichert, zapowiada, że z Rosji 
przybędzie 2 dalszych świadków, którzy: twier 
dzę, że Popow w tym czasie bawił w Moskwie. 

LOTNICY POLSCY 
W MOSKWIE 

MOSKWA. PAT. Przyjazd pierwszej od 
czasu istnienia ZSRR oficjalnej delegacji 

wojsk polskich odbył się wysoce uroczyście 

i w przyjaznej atmosferze. 

Na dług » przed przybyciem pociągu, wio- 

zącego pułkownika Rayskiego i towarzyszą- 

cych mu lotników, stanęły na peronie dwa 

bataljony honorowe moskiewskiej szkoły lot- 
niczej, oraz pluton awjacji cywilnej, z orkie- 

strą i sztandarami. Gości na dworcu, udeko- 
rowanym flagami polskiemi i sowieckiemi 
powitał szef awjacji wojskowej, generał Aiks- 
nis, szef sztabu lotnictwa hrypin, prezes 
Ossoawiachimu i członek Rady  Rewolucyj- 

nej, generał Eideman, zastępca szefa awjacji 
cywilnej, Silin, dyrektor polskiego departa- 
mentu Komisarjatu Ludowego spraw zagra- 
nicznych, Bierjozow, oraz liczni wyżsi wojsko 
wi z dowództwa sił zbrojnych lotniczych i 
przedstawicielel wydziału lotniczego Rady Re- 
wolucyjnej Wojennej z generałem Smaginem 
na czele. Ze strony polskiej przybyli człon- 
kowie poselstwa polskiego in corpore z mini- 
strem łukasiewiczem na czele pełniącym obo- 
wiążki attache wojskowego kapitan Harland, 
bawiąca w Moskwie delegacja lotnicza z puł- 
kwonikiem Filipowiczem na czele, oraz koło- 
nja polska. 

'W momencie,g dy pociąg zajechał na sta- 
cję, orkiestra wojskowa wykonała polski hymn 
narodowy. 

Powitanie lotników polskich, tkórym od 
Mińska towarzyszył szef sztabu białoruskiego 
okręgu wojskowego, z reprezentantami awja- 
cji sowieckiej miało wyjątkowo serdeczny cha 
rakter. 

Następnie pułk. Rayski odebrał raport od 
dowódcy warty honorowej, poczem przeszedł 
przed frontem oddziałów a następnie odebrał 
defiladę. 

Płk. Rayski zamieszkał w poselstwie Rze 
czypospolitej Polskiej, pozostali członkowie 
delegacji w hotelu Metropol, na którym wy- 
wieszono z tej okazji chorągiew 0 polskich 
barwach narodowych. 

Odkryte miasta biblijne 
Z Londynu donoszą o nowem odkryciu 

archeologicznem, dokonanem przez ekspedy- 
cję angielską w pobliżu Haify. Ekspedycja 
odkopała resztki miasta biblijnego Mishael, 

wspomnianego przez Jozuego i niektóre do- 
kumenty staroegipskie. ; 

Miasto to znajdowalo się na wielkiej Aro 
dze pomiędzy Acre a Joppa, i miało swój o- 
kres świetności w XV wieku przed Chrystu- 
sem za czasów pierwszych królów izraelskich. 
Potem nastąpił jego upadek i nowy okres 

rozkwitu za cesarstwa rzymskiego. EL. 

Kanonizacja błog. Ludwiki 
de Mariliac 

1 listopada odbyło się w Watykanie czy- 
tanie dekretn w sprawie kanonizacji błogosła 
wionej Ludwiki de Mawillac, współzałożyciel- 

ki zakonu szarytek. 

Po odczytaniu dekretu Ojciec święty wy- 
głosił długie przemówienie, w którem sławił 
cnoty i uieumęczoną energję błogosławionej 

Ludwiki. . 
W ceremonji wzięło udział  kilkunasiu 

kardynałów i biskupów, jak również matka 
Levrua, główna przełożona sióstr miłosierdzia. 

EL. 

      

  

NOWE ŹRÓDŁO NAFTOWE 
MOSKWA PAT. W miejscowości Lok- 

hatan w okolicach Baku wytrysła nowa fon- 
tanna nafty o wydajności 20.000 tonn dzien- 
nie. 

  

żek, poświęconych Jadwidze. O jednej książce 
jużeśmy mówili, — warto jednak jeszcze raz 
przypomnieć, ze względu na jej specjalny cha- 

rakter i wyjątkową w obecnym czasie war- 

tość. Jest to książka ks. Władysława Staicha 
pod tytułem „Budzenie świętej'', dająca za- 
tys dziejów kultu Królowej Jadwigi, — książ 

szczególnie aktualna. 

Poetycką sylwetkę Jadwigi znajdujemy 
w zbiorku poezji Żotji Kijkowskiej p. t. 

„Miłość radosna''. Autorka w rozdziale ‚„Кто- 

lowe'* próbuje odtworzyć, a raczej tylko przy 
pomnieć w'sposób nastrojowy, — kilka po- 

staci królowych polskich. Rzepicha, Dąbró- 

wka, św. Kinga, Jadwiga, Bona, Barbara, 

Anna Jagiellonka, Marysieńka i Katarzyna 

Leszczyńska doczekały się poetyckiej wzmian 
ki, lepiej powiedzieć: wierszowej wzmianki, 

bo prawdziwej poezji w tych zgrabnych wier- 

szykach prawie niema. 
Jadwiga została potraktowana w sposób 

banalny i bezbarwny: 

      

W dumnym zamku rycerskim na wy- 

niosłej górze 

Chodzi młoda królowa o oczach z beryli, 

W wielkich sal wspaniałości, w cięż- 
kich szat purpurze 

Ciężar snów nienazwanych do nóg jej 
się chyli.. 

Ta „królowa 0 oczach z beryli'* (eo za 
przykry zbieg samogłosek: a — o — 0) nagle 

słyszy, że „na wawelskie podwórze zjeżdżają 
rycerze'', więc biegnie „do okna na wieżęć*... 
co dalej?... A no — nie! Autorka stwierdza 

tylko, że — „jeszcze się zorzą śmieje życie 
do dziewczyny'*, że — „jeszcze nocą nie peł- 
zły chwile zamyślenia'*, słowem, że — „jesz- 
cze się nie wypełnił cichy dramat dziecka'*... 

"W _WIRZE STOLICY 
SPROSTOWANIE 

Na podstawie artykułu 21 Dekretu w przed- 
miocie tymczasowych przepisów prasowych z 

dnia 7. 2. 1919 (Dziennik Praw Nr. 14 poz. 186) 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych prosi 
wobec ukazania się w Nr. 282 (3420) z dnia 15 

października 1933 r. Słowa notatki pod tytu- 
łem „W Wirze Stolicy”, o umieszczenie następu- 

jacego sprostowania. 

Nieprawdą jest, że „Fundacja Kórnicka” 
zmienia właściciela, natomiast prawdą jest, że 
„Fundacja Kórnicka" pozostaje właścicielem 
swoich dóbr w Województwie Poznańskiem, 
oraz pewnych objektów "w Zakopanem, zbywa- 
jąc na rzecz Skarbu Państwa jedynie 8.000 ha 
lasów tatrzańskich. 

Nieprawdą jest, że lasy tatrzańskie sta- 
nowią „8.000 ha cudownych sosen", natomiast 
prawdą jest, że sosny w tych lasach zupełnie 
niema, oraz że panującym rodzajem drzewa 
jest tam Świerk z małą przymieszką jodły w 
partjach niższych, oraz pojedyńczo buka, ja- 
woru, modrzewia, a w rejonach wysokich limby. 
Nad wodami w partjach niższych występuje po- 
zatem olsza Szara. Podszyt oraz nieznaczną 
przymieszkę w kulturach tworzy jarząb, iwa, 
brzoza, na granicy zasięgu lasów występuje ko- 
sówka. 

Nieprawdą jest, že-reszta zapłaty za nabyte 
dobra „nie będzie wielka, ponieważ Fundacja 
zalega z 2.000.000 zł. podatków”, natomiast 
prawdą jest, że na poczet ceny kupna zaliczona 
względnie zatrzymana została z tytułu zalega 
łych podatków i opłat publicznych kwota oko- 
ło 1.000.000 zł. — i to tak należności Skarbu 
Państwa od „Fundacji Kėrnickiej“, jako też 
należności od „Fundacji Kórnickiej" przypada- 
jących na rzecz instytucyj samorządowych i za- 
kładów ubezpieczeniowych. 

Nieprawdą jest, że druga część reszty 
ceny kupna ma pójść „na a conto przyszłych 
podatków", natomiast prawdą jest, że potrą- 
cone zostały z ceny kupna jedynie zaległe po- 
datki, nie zatrzymano natomiast żadnych kwot 
na rachunek podatków przyszłych, co byłoby 
zresztą niemożliwe ze względów prawnych i 
laktycznych. 

„Nieprawdą jest, że 

podatników będą szły 
Kórnickich*, natomiast prawdą jest, że Skarb 
Państwa dóbr Kórnickich nie nabył wogóle, 

gdyż dobra te znajdują się w Województwie 
Poznańskiem i pozostają całkowicie własnością 
„Fundacji Kórnickiej", nabyte zaś zostały przez 
Skarb Państwa dobra Tatrzańskie, położone 
w Województwie Krakowskiem, 

że pieniądze innych podatników nie będą 
Szły na utrzymanie nabytych przez Skarb Pań- 
stwa dóbr tatrzańskich, gdyż dobra te weszły 
w skład lasów państwowych, lasy państwowe 
zaś nie czerpały nigdy i czerpać nie mogą z ty- 
tułu swoich przepisów ustawowych żadnych 
wpływów z pieniędzy podatników. Mianowi- 
cie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej 2 dnia 30 grudnia 
1924 roku o organizacji administracji lasów 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079), 
znowelizowanego rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 86, poz. 661), oraz rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz.661) „w go- 
spodarce lasów państwowych prowadzonej na 

zasadach samowystarczalnošci, winny wydat- 
ki zwyczajne i nadzwyczajne znajdować po- 
krycie w dochodach tej gospodarki”, przyczem 
„do budżetu państwowego wchodzi suma 
czystego dochodu, obliczona na podstawie pla- 
nu finansowo - gospodarczego lasów państwo- 
wych”. Nie może zatem być mowy o pokry- 
waniu z pieniędzy podatników jakichkolwiek 
wydatków, związanych z administracją i u- 
rządzeniem nabytych dóbr. 

Nieprawdą jest, że „Fundacja Kórnicka” 

potraktowana ma być przez Skarb Państwa 

jako dochodowa fabryka konserw, jakkolwiek 

pomyślana była przez Zamoyskich jako in- 
stytucja filnantropijna przeznaczona na mnó- 
stwo pięknych cełów i służyła społeczeństwu”, 
prawdą jest natomiast, że Fundacja Kórnicka 
nadal będzie służyła celom, oznaczonym w 
ustawie o utworzeniu Fundacji Kórnickiej, że 
absolutnie nie jest i nie może być zatem bra- 

ne pod uwagę traktowanie Fundacji przez 

Skarb Państwa „jako dochodowej fabryki kon- 
serw", oraz że wreszcie właśnie nabycie dóbr 
tatrzańskich przez Skarb „Państwa pozwoliło 
na oddłużenie Fundacji Kórnickiej w drodze 
przejęcia przez Skarb Państwa ciążących na 
dobrach Fundacji długów, co na przyszłość u- 
łatwi zadośćuczynienie przez Fundację z do- 

  

„teraz pieniądze innych 

na utrzymanie dóbr 

Tyle tylko miała do powiedzenia o Kró- 
lowej Jadwidze Zafja Kijkowska. 

O wiele więcej pragnął powiedzieć Józef 
St. Czarnecki w powieści p. t. „Krzyż przeciw 

sercu, czyli Apostołka wiary. Opowieść histo- 

ryczna, osnuta na dziejach Królowej Jadwi- 
gie. 

Taki pretensjonalny dobrze tracący 
myszką, tytuł powieści odrazu nastraja czy- 
telnika nieufnie. Niestety, nieufność ta bynaj 

mniej nie zginie po przeczytaniu powieści... 
Można tylko wyrazić szczere ubolewanie, iż au 

tor, który, jak widać, dobrze zna dzieje Jad- 
wigi i żywi prawdziwy kult dla apostołki wia- 

ry, nie spróbował napisać opowiadania histo- 

rycznego dla szerszych mas ezytelników. Nie 

posiadające talentu literackiego i nie mając 
zdolności do plastycznego odtworzenia postaci 

i seen, — stworzył pan Czarnecki zamiast po- 
wieści zlepek djalogowanych notatek kronikar 

skich, przyprawionych pseudo - poetyckim so 

sem. 
Jak mało posiada autor samokrytycyzmu 

dowodzi to, że n. p. scenę modlitwy Królowej 
Jadwigi przed krucyfiksem opowiedział autor. 
wierszem, — ale jakim wierszem !... 

Oto końcowe słowa modlitwy Jadwigi: 

    

Ty mi to mówisz, mój Bóg i Pan, 
Mnie został stygmat apostolstwa dan. 

O, Jezu Chryste, bądź błogosławiony 

Boże mój i Panie w niebie uwielbiony. 

Cała się Tobie dziś na miłość dawam 
Niechaj Twa wola na ziemi się stawa. 

Po takiej modlitwie, jak stwierdza autor, 
Jadwiga — „popada w omdlenie““... To samo 

może zrobić czytelnik, uważający twórczość p. 
Czerneekiego za grafomanję, posuwającą się 
stanowczo za daleko! 

Dzień gazu we Francji 
W niedzielę dn. 5 listopada odbył się we 

Francji, podobnie jak u nas, dzień obrony 
przeciwgazowej. Zorganizowano go jednak ina 
czej: była to poprostu powszechna zbiórka 
narodowa na rzecz inwalidów wielkiej wojny, 
specjalnie zaś na rzecz „gazes'** t. j. zatrutych 
gazami. 

Wielu z „poilus'* do dziś dnia odczuwa 
następstwa zatrucia gazami, doznanego w oko 
pach. Dla nich to zbierano ofiary, aby po- 
większyś fundusz istniejącego w Paryżu Domu 
Kuracyjnego Inwalidów. El. 

Insulina cudownym środkiem 
leczniczym 

: Dr. Rudolf Fabinyi, dyrektor państwowej 
kliniki psychjatrycznej w Budapeszcie, poczy- 
nił doświadczenia nad zastosowaniem insuliny 
przy leczeniu chorób psychicznych, zwłaszcza 
schizofrenji i oligofrenji t. j. dziecięcego nie- 

dorozwoju umysłowego, występujcego szcze- 
gólnie silnie w okresie dojrzewania. 
2 Insulina okazała się w wielu wypadkach 
środkiem poprostu cudotwórczym, dając zna- 
komite rezultaty w wymienionych chorobach, 
które dotychczas uważane były za nieuleczal- 
ne: stan ogólny i samopoczncie chorych pod- 
legało znacznej poprawie i następowały okre- 
sy niema] zupełnego wyzdrowienia. 

‚° Jednocześnie dr. Fabinyi stosował insu- 
linę przy zatruciu narkotykami (morfiną i 
kokainą), otrzymując również świetne wyniki. 

Klinika budapeszteńska przystępuje obec 
nie do naukowego opracowania doświadczeń 
dra Fabinyi. El. 

Zagłada prasy niemieckiej 
Wiedeńska „Reichspost'* w artykule pod 

powyższym tytułem podaje szczegóły dotycza 
ce sytuacji prasy niehitlerowskiej w Niem- 
czech. 

Od 1 lutego r.b. zlikwidowało się 250 cza 
sopism, pozbawiając pracy parę tysięcy dzien 
nikarzy i pracowników drukarskich. Ogrom- 
ne wydawnictwo Ulsteina jest w obliczu ban- 
kructwa. Kilka wielkich pism, jak: Frankfur- 
ter Zeitung Miinchener, Neueste Nachrichten, 
Germania i Deutsche Tageszeitung ma prze- 
stać wychodzić 

Prosperuje natomiast prasa oficjalna, ma 
jąca swoje organa we wszystkich miastach 
niemieckich. Są to jednak t. zw. „Kopfblat- 
ter'* to znaczy identyczne wydania, w któ- 
rych zmienia, się tylko tytuł i dodrukowuje 
odpowiednią kronikę prowincjonalna. EL. 

chodów z pozostałej części dóbr wymogom 
zakrešlonym jej, w obowiązującej nadał usta_ 
wie z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnic- 
kich (Dz. Ust. R. P. Nr. 86, poz. 592). 

ADWOKAT MUSI KLEKOTAĆ 

Ghandi nie zyskałby u nas sławy adwokac- 
kiej, nieraz, gdy się przekonał, iż strona 
przeciwna ma rację mówił krótko w sądzie: — 
proszę © skazanie mego klijenta! 

Sąd Najwyższy uważa, że długie gadulstwo 
jest nieodzowną cechą adwokata, mocno też 
poczuł się urażony następującym wypadkiem: 

Podczas rozprawy kasacyjnej pewnego in- 
żyniera ze Stanisławowa jego adwokat po u- 
dzieleniu mu głosu wstał i oświadczył: „„popie- 
ram w całej rozciągłości kasację oskarżonego” 
poczem usiadł. 

— (zy to już wszystko? 
wodniczący. 

„Sędziowie, którzy właśnie ułożyli się wy- 
godnie do drzemki  rozgniewali się bardzo. 
Wystosowali doniesienie do Rady Adwokackiej, 
że powyższy obrońca lekceważy sobie swój 
zawód i naigrywa się z Sądu Najwyższego. 

Adwokaci zbadali sprawę dokładnie i 
wydali cały komunikat. 

Proces inżyniera jest obszerny, akta obej- 
mują kilka tomów, a wyroki o skasowanie 
których chodziło zawierają kilkadziesiąt stron 
maszynowego pisma. Obrońca dostał pełno- 
mocnictwa w przeddzień sprawy co świadczy- 
łoby, iż nie zna wcale aktów. Tłómaczy się 
on iż miał straszną tremę przed Sądem Naj- 
wyższym bowiem dotychczas występował tyl- 

zapytał prze- 

ko ; przed Grodzkim 0 pobicie bab w maglu. 
Myślał on, przytem, że przedługie wywody 
ze skargi kasacyjnej, zredagowane przez in- 
nego adwokata, wystarczą w zupełności. 

Sąd dyscyplinarny Rady Adwokackiej 
udzielił młodemu koledze ostrej nagany: ad- 
wokat zawsze musi mieć coś do powiedzenia! 
za cóż bierze pieniądze. K. 

Jakže dodatnio odcina się od tej poezci- 
wej w swem założeniu, lecz straszliwie nie- 

udolnej i pretensjonalnej polskiej powieści 
książka amerykańskiej autorki Charlotte Kei- 

log p. t. „Jadwiga““. 

Utalentowana Amerykanka poważnie pra 
cowała nad dziejami Królowej Jadwigi. Bada- 

nia naukowe prowadziła w Krakowie, w Wie- 

niu, w Królewcu. Zawitała i do Wilna. 

Gruntowne studja epoki, niewątpliwy ta- 
lent literacki i trafne, subtelne czucie kobiety 
pozwoliły autoree stworzyć dzieło nieprzecięt- 

nej wartości. Jest to opowiadanie historyczne, 

będące, jak zaznaczyliśmy, wynikiem poważ- 

nych studjów, ale nie jest to ściśle naukowa 
rozprawa, niedostępna dla szerokich mas czy- 
telników. Właśnie lekkość stylu, żywość nar- 
racji i wielka plastyczność zarysowywanych 

obrazów sprawiają, iż książkę czyta się jak 
najbardziej frapującą piękną powieść. 

Angielski język oryginału pozwoli książce 

Ch. Kellog na rozpowszechnienie bardzo sze- 

rokie, — doskonały przekład Róży Potockiej 

i staranne wydanie, którego dokonali oo. Jezu 

iei w Krakowie, — zapewni książce zdobycie 
czytelnika polskiego. 

Książka Ch. Kellog zasługuje na jaknaj- 
szersze rozpowszechnienie. Czytelnik znajdzie 
w niej dokładny i żywy obraz dziejów Królo- 
wej Jadwigi i będzie mógł rozkoszować się 
naprawdę dobrą lekturą. 

To jest zastanawiające: amerykańska - 
teratka o wiele lepiej poznała i odezuła Jad- 
wigę, niż pisarze polscy. 

O, literaci i artyści !... 
swoje usprawiedliwienie?... 

W. Ckarkiewicz. 

  

  

Cóż powieeie na 

 



- iałalość dokretona Anai 
Stoimy u kresu działalności dekretowej Rzą- 

na podstawie ustawy z dnia 25 marca 

1933 r., która upoważniła Prezydenta „Rze- 

szypospoliteį do wydawania rozporządzeń z 

mocą ustawy do dnia, na ktory zostąnie Zwo- 

łany Sejm na najbliższą sesję zwyczajną. 

Chcąc należycie poznać i ocenić ostatnią 

działalność dekretową Rządu, należy sięgnąć 

myślą do ostatniej sesji budżetowej Sejmu, 

która była niezwykle owocną i płodną. w 

okresie kilku miesięcy Sejm i Senat uchwalił 

wówczas nietylko budżet państwowy, ale 

zównież podłożył podwaliny pod przebudowę 

ustroju samorządowego, Stworzył szerokie 

ramy prawne dla reformy dotychczasowego 

systemu ubezpieczeń społecznych, zapoczątko- 

wał doniosłe dzieło reformy podatkowej przez 

ustawę © podatku spasłkowym i ustawę 0 da- 

ninie majątkowej, dał podstawy prawne dla 

konwersacji zadłużenia rolniczego, oraz uch- 

walił szereg ustaw, z których powstać mia- 

narzędzia do skutecznej walki. z kryzy- 

sem. W końcu uchwalił Sejm ustawę 0 sze- 

rokich pełnomocnictwach, ktoraby mogła u- 

możliwić w okresie ferji parlamentarnych ciąg- 

łość prac ustawodawczych. 

Na wstępie przeglądu działalności dekre- 

towej stwierdzić należy, że Rząd z  pełno- 

mocnictw korzystał raczej w ograniczonej mie- 

rze. Mimo, że dekretów tych jest poważna 

dość i dotyczą szerokich dziedzin życia pań- 

au, 

ty 

stwowego i prywatnego, przecież podyktowa- 

ue zostały albo koniecznością państwową 

albo zrozumiałą dążnością do uporządkowa- 

nia i ujednostajnienia dotychczasowego stanu 

prawnego. 
Poza nieficznemi wyjątkami, do których pó- 

źżniej powrócimy, wydane dekrety cechuje 

przedewszystkiem spokój, dojrzałość i należy- 

te przemyślenie, troskliwy umiar i dążenie 

do uniknięcia ryzykownego nowatorstwa. 

" jeśli wziąć pod uwagę, że okres pełnomo- 

enictw Rządu do dekretowania zbiegł się 

właśmie z czasem, w którym Świat cały prze- 

żywa wszelkiego rodzaju próby bądź „nakrę- 

tania konjunktury'. bądź ryzykownych ustaw 

walutowych, „Kodeksów pracy”, „o powoła- 
niu stanu żywicieli" i t. @. — to nasz spokój 

iodporność na cudze zaraźliwe po największej 

szęści eksperymenty, nabierają podwójnego zna- 

czenia. Trudno ocenić należycie tę naszą nie- 

zależność i odcięcie się od światowych prób 

podporządkowania szeregu dziedzin pewnym 

nowym założeniom. Jesteśmy bowiem zbyt 
bliskimi świadkami bankructwa w skali šwia- 

towej nietylko szeregu dotychczasowych  Sy- 

stemóy, ale nowych idei i założeń, które mia- 

ły uzdrowić chore organizmy gospodarcze. 

Powstać tylko może pytanie, czy okreś- 

łanie naszej niezależnej, polityki gospodarczej, 

nie pozostaje za bardzo w tyle, właśnie dlate- 
go, że musimy wyczekać szeregu doświad- 

czeń? Czy w końcu może nie okaże się w skut- 

%ach ujemne, lub spóźnione?. 
Jeślibyśmy pytanie to chcieli rozważyć 

na tle stosunków, jakie wytworzyły się w rol- 
nictwie, bo niewątpliwie możnaby było już 

*siaj stwierdzić, że staramy się u siebie 

scalic resztki, czy pozory t. zw. programu 

rolniczego, pozostawiającego rozwiązanie sze- 
regu zagadnień wolnej grze sił gospodarczych 

podczas, gdy świat cały, a nasi sąsiedzi w 
szczególności, przeszli do skrajnego protekcjo- 

nizmu, a nawet gospodarki planowej. W 
tych warunkach nasza produkcja rolnicza zda- 

ma jest na warunki zupełnie . nieokreślonej 

przyszłosci, zdana jest w końcu na powolną 

ale postępującą eliminację z eksportu bez 

żadnej rekompensaty. Skoro  rozpanoszony 
dziś, specjalnie w dziedzinie * rolniczej, pro- 
tekejonizm nawet w państwach wierzycielskich 
niemożliwia nam złagodzenie słusznego skąd 

Amnąd kursu deflacyjnego przez zwiększenie do- 
Pływu złota i walut w drodze eksportu — 

to należałoby dużo intensywniej, niż to ma 
miejsce obecnie, hamować zbędny import rol- 

niczy i umożliwić rolnictwu należyte wyzy- 
skamie rynku wewnętrzenego, który przedsta- 

wia, nawet w dzisiejszych warunkach ograni- 
czonej konsumcji, bardzo poważne możliwo- 

ŚCi.. 

  

   

Posunięcia w tych sprawach w okresie de- 

| kretowania, poza wprowadzeniem w žycie no- 

X wej taryfy celneį, oraz  niešmialemi probami 
preferencji dla niektórych krajowych surow- 

ców pochodzenia rolniczego, ograniczone by- 

ły do doraźnych i wypadkowych posunięć. 
Nie udało się również osiągnąć przywrócenia 
opłacalności rolnictwa, która nadal  umiar- 
kowana jest zarówno od strony tempa i spo- 
sobu regulowania zadłużenia rolniczego, jak 

przedewszystkiem od zasadniczych przemian w 

dziedzinie samej produkcji. 
Stwierdzenie powyższego w niczem nie 

może osłabić znaczenia dekretów, wydanych 

‚ ча innych odcinkach. 
Na pierwszy plan wśród wydanych rozpo- 

rządzeń wysuwają się niezaprzeczalnie dalsze 
akty kodyfikacyjne z dziedziny prawa i proce- 
dury <ywilnej. Niezaprzeczoną zasługą obec- 
nego Ministra Sprawiedliwości jest, że  po- 
trafit znowu urealnić poważną część prac 
Komisji Kodyfikacyjnej, ciągnących się od wie- 

tu lat. 
Nowy kodeks zobowiązań, kodeks handlo_ 

wy, prawo o spółkach z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością, zmiany w kodeksie postępowa- 

nia cywilnego, prawo o notarjacie — to bardzo 

poważny etap w dziedzinie zaprowadzenia jed- 
nolitych przepisów, to dalsza budowa nowej 
struktury prawnej Polski przyczyniające się 

organicznie do wzrostu pewności, zaufania i 
należytego wymiaru sprawiedliwości. 

* Nie sposób należycie ocenić tylu poważ- 
ych ustaw, z których każda dotyczy ty- 
sięcy stosunków prywatno prawnych. War- 
tość ich poddana będzie niebawem próbie ży- 
čia, którę zadecyduje, czy przyjmą się na 
szereg dziesiątków lat, czy też wymagać bę- 
dą korektur i uzupełnień. Tempo życia współ- 

z esnego jest tak szybkie, że mimo najlepszych 
Masiak mogą nie przetrwać tego sędzi- 
wego wieku, jak dotychczasowe kodeksy , się- 
gające dawnego czasu zaborców. Nie może 
to pomniejszyć zasług i wysiłków zarówno 
Rządu, jak i Komisji Kodyfikacyjnej, które wło- 
żyły maximum uzdolnień i pracy w te nowe 
dzieła. Nie jest przytem rzeczą przypadku, że 
te akty kodyfikacyjne przechodzą w życie 

drogą rozporządzeń Prezydenta, a nie przez 
<а ustawodawcze. Szereg najbardziej parla- 

mentarnych krajów tego rodzaju prace, wyma- 
gające czasu, spokoju i skupienia, przedewszy- 
stkiem grona fachowców — przekazuje rządom 

do załatwienia w drodze pełnomocnictw. Rząd 
nasz swe bardzo szerokie pełnomocnictwa wy- 
korzystał przedewszystkiem w tym właśnie kie- 

runku. 

Słusznie i właściwie przeszły również jako 
dekrety, — rozporządzenie „o prawie celnem“, 

realizujące postępowanie celne i przepisy ogól- 

ne w tej materji i rozporządzenie o częściowej 

zmianie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. „w 

przedmiocie uregulowania stosunków celnych“ 

upoważniające Radę Ministrów do wydawania 

ograniczeń przywozu, wywozu i przewozu to- 

warów, a Ministra Skarbu do udzielania ulg i 

zwolnień celnych. 

Spraw finansowych dotyczą przedewszy- 

stkiem rozporządzenia o emisji 6 proc. pożycz- 

ki wewnętrznej, pod nazwą narodowej i następ 

nie o jej podwyższeniu do nominalnej wysoko- 
ści 350 miljonów złotych w złocie. Znakomite 

pokrycie pożyczki narodowej świadczy już naj- 

lepiej, jak słusznie i należycie było ocenione 

to posunięcie Rządu w trosce o zrównoważenie 
budżetu i finansów Państwa. Pozatem obok 

efektów finansowych, pożyczka dała sposob- 

ność mobilizacji i manifestacji uczuć w dzie- 

dzinie moralnej najszerszych mas spoleczen- 

stwa. 
Jednym z ostatnich posunięć Rządu jest roz- 

porządzenie „o utworzeniu Funduszu Inwesty- 
cyjnego”, upoważniające Ministra Skarbu do 

emisji skryptów dłużnych, pod nazwą bonów, 

do sumy 100 miljonów zł., z myślą ożywienia 

gospodacrzo uzasadnionych robót i zatrudnie- 

nia bezrobotnych. Jaki wpływ będą mieć bony 
Funduszu Inwestycyjnego na wewnętrzny rynek 

pieniężny okaże niedaleka przyszłość. Dzisiaj 

trudno to jeszcze ocenić, zwłaszcza gdy roz- 

porządzenia wykonawcze ustalą dopiero sze- 
reg istotnych szczegółów emisji i umorzenia bo- 

nów. 
Sprawy gospodarcze reprezentuje szereg 

rozporządzeń, wśród których na pierwszy plan 

należy wysunąć: rozporządzenie „w sprawie u- 

regulowania stosunków w hutnictwie żelaznem i 

innych metali", dałej rozporządzenie „o popie- 

raniu elektryfikacji" oraz rozporządzenie „w 

sprawie obrotu zwierzętami gospodarskiemi i 

drobiem“. Do tej grupy dekretów zaliczyć rów- 
nież należy rozporządzenie „o poborze 10 proc. 

dodatku do państwowego podatku gruntowego 

i przemysłowego” oraz rozporządzenie „o pań- 
stwowym podatku od uboju", które to ciężary 
dotknęły pewne tylko grupy gospodarcze, celem 
uzyskania środków na akcję interwencyjną w 

dziedzinie cen produktów rolnych. Mimo, że 
rozporządzenia o tem nie wspominają, spodzie- 

wać się należy, że ciężary te nie zamienią się 

w trwałe, lecz uchyłone będa, gdy przeznaczenie 

ich będzie spełnione. 

Osobną grupę stanowią z uwagi na swój 

wspomniany na wstępie wyjątkowy charakter i 

założenia dwa rozporządzenia: „o przejmowaniu 
na własność Państwa gruntów za niektóre na- 

leżności pieniężne” oraz „w sprawie przeznacze- 

nia mienia b. rosyjskich państwowych banków 
ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego". Roz 

porządzenia te, obrażające niewątpliwie dotych- 

czasowy tryb egzekucji oraz pojęcia, związane z 

prawem własności, nie stoją, niestety, na pozio- 

mie, jakiemu odpowiadają wszystkie inne de- 

krety. Powinna też znałeźć się droga i sposób 

do bardziej właściwego i celowego rozwiązania 

zagadnień, których obydwa te rozporządzenia 

dotyczą. 
Na koniec tego pobieżnego bilansu wyda- 

nych ostatnio dekretów, stwierdzić należy do- 

tkliwy wśród nich brak ustawodawstwa podat- 

kowego. Okres dekretowania niewyzyskany zo- 

stał niestety do kontynuowania tak szczęśliwie 

zapoczątkowanego przez ubiegłą sesję sejmową 

dzieła reformy systemu podatkowego. Pozosta- 

nie niepowetowaną szkodą, że przygotowane 

przez Ministerstwo Skarbu projekty: o reformie 

podatku gruntowego, o kumulacji danin samo- 

rządowych, o nowelizacji art. 2 podatku prze- 
mysłowego, i t. d. nie przeszły w drodze rozpo- 

rządzeń Prezydenta. Przyczyniłyby się bardzo 
do usanowania dziedziny podatkowej i wyja- 
śnienia zaległości podatkowych, na którem, jak 
wynika z innego aktu rozporządzenia, tak bar- 
dzo Rządowi, a również i opodatkowanym  za- 

leży. 

Praca organizacyjna Związku 

iegjonistek polskich 

Stosownie do zapowiedzi w dniu 3 b. m. 

o godz. 18-tej odbyło się w sali Sekretariatu 

Wojewódzkiego BBWR przy ul. Św. Anny 2, 

— 4, zebranie Wileńskiego Oddziału Związku 

Legjonistek Polskich, na którem p. mir. Ka- 

miński wygłosił niezmiernie interesujący re- 

ferat na temat obrony przeciwgazowej 

Po odczycie p. mjr. Kamińskiego zgroma- 

dzone legjonistki dyskutowały tematy pracy 

organizacyjnej, do czego posłużył referat in- 

formacyjny o sytuacji politycznej i pracach 

Obozu prorządowego, wygłoszony przez za- 
stępcę kierownika  Sekretarjatu Grodzkiego 

BBWR. 

W wyniku dyskusji zebrane członkinie 

Związku Legjonistek postanowiły pracować 

jak najczynniej na niwie społecznej i w szere- 

gach BBWR. 

Odpowiedzi Redakcji 
W. Pan T. K. w-m. List Pana w sprawie 

zorganizowania stow. „Spójnia*  otrzymaliś- 
my. Cieszymy się z powstania tak pożytecz- 
nej instytucji, ale to jednak nie rozwiąże kwe- 

stji, poruszonej przez Lectora, który pisał o 
konieczności dostarczenia książek _ Polakom 
zagranicą. Czy može „Spėjnia“ przy sposob- 
ności zaopiekuje się i tą sprawa?... 

NOWOOTWARTA 

SZKOŁA 

SŁOWO 

Nędzarz-samcbójca w Opiece Społecznej 
DWIE MŁODE KOBIETY NAPIŁY SIĘ TRUCIZNY 

Czego wymzga od nas 
Kasa Chorych 

O czem winien pamiętać człowiek, któremu 

fiło się nieszczęście, powiedzmy wypa- 
dek, krwawy wypadek, wymagający natychmia- 

stowej pomocy lekarskiej? Przedewszystkiem o 

biurokratyzmie tych właśnie instytucji pomo- 

cy lekarskiej. Zwłaszcza dotyczy to ubezpie- 

czonych w Kasie Chorych. Człowiek płaci, 
płaci, płaci i płaci całe życie składki członkow- 
skie, nie korzystając z dobrodziejstw Kasy Cho- 
rych, aż pewnego dnia wydarzy się mu tra- 
giczny wypadek, a wtedy stać się może z nim 
jak z ubezpieczonym pracownikiem  zamiesz- 

kałym przy ul. Płac św. Piotra i Pawła Nr. 5. 
Tam właśnie zamieszkały p. J, rąbiąc 

drzewo dnia 12. X. o godz. 2 pop. zaczepił sie- 
kierą o sznurek; siekiera zmyliła kierunek, ude- 

rzyła w rękę. W ten sposób odrąbał sobie kciuk 

lewej ręki. Pałec wisiał jedynie na skórze. Krew 

buchnęła strumieniem. Od upływu krwi p. J. 

znacznie zesłabł. Wymagana była natychmiasto- 

wa pomoc lekarska. Ktoś z lokatorów biegnie do 
telefonu nr. 14-88 i wzywa Pogotowie. — Po- 
gotowie, sw0im zwyczajem targuje się przy 

telefonie, zwleka, dowiaduje się „kto będzie 

płacić*, wreszcie oświadcza, że nie przyje- 

dzie, niech ranny bierze dorożkę i uda się do 
najbliższego szpitala! 

Nie było czasu do namysłu i chwili do 

stracenia. Krew wciąż broczyła. Domownicy 
najmują dorożkę i wiozą chorego do najbliż- 

szego szpitała, czyli do kliniki chirurgicznej 

USB na Antokołu. Tan okazano mu istotnie po- 

moc, dokonano natychmiast opatrunku, poło- 
żono chorego do łóżka. W tej klinice przebył 
p. J. 12 dni poczem powrócił do domu. 

Ale już po 10 dniach trzeba było opłacić po- 

byt w szpitalu i leczenie. P. J. jest ubezpie- 
czonym w Kasie Chorych pracownikiem. Żona 

jego zwraca się więc pod nałeżnym adresem, 

ażeby otrzymać pokrycie kosztów leczenia. 
W Kasie Chorych mówią jej, iżby złożyła po. 
danie. Oczywiście bez „podania* nic... Napi- 

sane. 
Dnia 28. X. za nr. 9126 przychodzi odpo- 

wiedź Kasy Chorych: 

„Niniejszem powiadamiam, że odmownie 
zostało załatwione podanie Pani o pokrycie 

przez Kasę Chorych całkowitych kosztów le- 
czenia.... i t. d. — ponieważ chory mógł być 
odwieziony tak samo do szpitala miejskiego, 
jak i do kliniki"... 

Tak brzmi papier urzędowy. Przekładając 

go jednak na język zdrowego rozsądku, rfa- 
leży rozumieć tak: człowiek, który sobie odrą- 
bał palec siekierą, Który broczy krwią, który 

nie może ustać na nogach, którego życie osta- 
tecznie jest zagrożone — winien w takim mo- 
mencie pamiętać przedewszystkiem 0 regulami- 
nie, o doborze odpowiedniego szpitala, w 

myśl wymagań Kasy Chorych, zastanowić się 
głęboko, czy aby postępowanie jego nie koli- 
duje z przepisami tej Kasy. Z zimną krwią, któ- 
ra ze włąśnie ubywa, powinien pomyśleć, © 
możliwościach finansowych. Tak winien czy- 
nić. A nie tak, jak to uczynił p. J. który, aby 
uratować straszliwie skałeczoną rękę, poje- 
chał do najbliższego szpitała prosząc 0 ra- 
tunek. Dlatego mu właśnie Kasa Chorych nie 
chce zapłacić. 

KTS LNK GITANA 

FOSFATYNA 
JJ FALIERA 
gi IDEALNY POKARM DZIECKA 
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DA TWEMU DZIECKU 
SIŁĘ i ZDROWIE 

wiewia ma 

ź Syndykatu Dzienni- 
karzy Wilenskich 

Z Syndykatu Dzienikarzy Wileńskich о- 
trzymujemy następujące komunikaty: 

1. — Na mocy uchwały Walnego Zebra- 
nia członków Syndykatu Dziennikarzy Wileń 
skich z dnia 5 b.m. Zarząd Syndykatu Dzien- 

nikarzy Wileńskich zwrócił sie do członków 
Syndykatu p.p. Piotra Kownackiego i Alek- 
sandra Zwierzyńskiego z zapytaniem, jak za- 

mierzają reagować na zarzuty, skierowane 
pod ich adresem podczas rozprawy sądowej w 

Sądzie Okręgowym w Wilnie, w dniu 29 paž- 

dziernika r.b. W odpowiedzi p.p. Piotr Kow- 
nacki i Aleksander Zwierzyński, oświadczyli, 

ž obalač będą te zarzuty na drodze sądowej. 
Wobec tego dalsze swe kroki w tym przedmio 
cie, Zarząd Syndykatu uzależnił od wyniku 
powyższych spraw. 

IL — Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich na posiedzeniu w duin 6 b.m. pod 

przewodnictweru prezesa Syndykatu red. Ma- 

ria Szydłows'iego, ukonstytuował się jak na- 

stępuje: pierwszy wiceprezes red. Walerjan 
Charkiewicz, drugi wiceprezec red. Bolesław 
Wit-Święcicki, sekretarz red. Józef Jurkie- 
wicz, skarbnik re Piotr Kownacki. 

TI — Zarząd Syndykatu  Dzienikarzy 

Wileńskich po rozpatrzeniu protokółu Walne 
go Zebrania z dnia 5 b.m. zakwestjonował 
formalność wyboru trzech z pośród pięciu 
kandydatów na członków Sąd uDzienikar- 

skiego. Na 31 oddanych głosów otrzymali kol. 
Kol. rek. K. Luboński — 14, red. dr. St. Kodź 

— 14 1 red. A. Zwierzyński — 11 głosów, 
nie uzyskali więc większości, wystarczającej 
do wyboru. Zarząd stwierdza, iż wobec tego 
wybór Sądu Dziennikarskiego w komplecie 
nie został dokonany i że okazało się koniecz 
nem przeprowadzenie na najbliższem nadzwy 
czajnem walnem zebraniu wyboru uzupelnia- 
jacego. Zarząd Syndykatu 

Dziennikarzy Wileńskich 

I     

    

DYPLOMOWANA | 

TAŃCÓW| 
W elegancko nrządzonym lokalu przy nl. AD. MICKIEWICZA 31 m. 4 I p. front. 

WANDY JABSÓWNY opszzzesS ii dujezzuka 
Komplety towarzyskie, stndenckie, młodzieży uczącej się. — Lekcje indywidnalne. 
(Giupom ustępstwa). Wykłady odbywają się nowoczesnym stylem angielskim, — 

Wyaczam każdego bez wzgięda na zdolności, Dobór towarzystwa ściśie przestrzegany 

WILNO. Wczoraj w lokalu opieki spo- 
łecznej magistratu poderżnął sobie brzytwą 

gardło i arterje na lewem ręku 65-letni 
Andrzej Frąckiewicz, bezrobotny i bezdomny. 

Samobójcę w stanie ciężkim przewiezio- 

no do szpitala żydowskiego. Również wczoraj 
napiły się esencji 19-letnia Jadwiga Mackie- 
lewiczówna (Tartaki 7) i 18-letnia Jadwiga 

Sawicka (Ogińskiego 13). 

Ulokowano je w szpitalu Sawicz. 
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WTOREK 
о: 7 Wzchód słeńca g, 6,37 

ai Zachód słańca g. 3,30 
Gottryda 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z dnia 6 listopada 1933 t 

Ciśnienie średnie: 749. 

Temperatura średnia: + 2. 
Temperatura najwyższa: + 5. 
Temperatura najniższa: 0. 

Opad: 0,9. 
Wiatr: połudn. zachodn. 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: pochmurno, wiecz. deszcz. 

SKARBOWA. 
— Podatek od nieruchomości. Właściciele 

nieruchomości miejskich zwrócili się do władz 

centralnych z prośbą o wydanie polecenia urzę- 

dom skarbowym przestrzegania decyzji ma- 

gistratu w sprawie rozłożenia na raty podatku 

od domów i nie egzekwowania naelżności do 

czasu spłacenia ostatniej raty. 

Chodzi o raty postanowione przed dniem 

31 sierpnia t.j. z czasu kiedy wymiar i po- 
bór podatku od nieruchomości należał do mia- 

sta. 

MIEJSKA. 
— Wileński Okręgowy Urząd Miar -— 

informuje, że: 

1)Z dniem 31-go grudnia rb. upływa ok- 
res ważności cech legaliżacyjnych na: a) — 
przy miarach, suwakach do mierzenia drzewa, 

* pojemnikach, pr dach do odmie 
zyny, odważ h i wagach zwyc 

dlowych i dokładniejszych, ocechowanych w 
1931 roku, b) — licznikach energji elektrycz- 

nej prądu stałego, obrotowyc 

i wahadłowych oraz 

mocy nominalnej powy 
chowanych w roku 1930. 

2) Wymienione narzędzia miernicze win- 
zgłoszone do urzędów miar celem uzys 

kania następezej legalizacji przed dniem 31- 
grudnia 1933 roku, gdyż: 

3) Zgodnie z art. 12 dekretu o miaracii 
cecha legalizacyjna po upływie okresu ważno- 
Ści, uważa się za nie była, wobec czego sto- 
sowanie i przechowywanie w obrocie publicz- 
nym po: dniu 31-go grudma 1933 r. wymienio- 
nych narzędzi mierniczych » wycasłemi cecha- 
mi legalizacyjnemi, będzie na:uszeniem art. 
14 powołanego dekreta i jako takie karaace w 
myśl art. 23 tegoż dekreta. 
— Koncesje na autobusy zamiejskie. Przed- 

siębiorcy autobusowi którzy dotychczas ek- 

spłoatowali linie zamiejskie postanowili wspól. 

  

    

       

        

  

  

    

j 108 kilowatów, oce- 

    

nie poczynić starania © udzielenie im jako 

spółdzielni, prawa wyłączności na tych lin- 

jach. 
Chodzi o to, że z wiosną r. 34 wpro- 

wadzony zostanie przymus koncesyjny i „Ar- 

bon* całkiem poważnie chce zagarnąć w 

swoje ręce zamiejski ruch autobusowy. Za- 

niepokojeni są tem miejscowi przedsiębiorcy. 

— Śnieg w Wilnie. Wczoraj po silnych 

wiatrach, które trwały cały dzień, wieczorem 

wypadł w mieście śnieg. Śnieg zaraz topniał. 

SZKOLNA 
— Shelley's Institute. — Zapisy na Kur- 

sa Kryzysowe (po 8 zł. mies.) języka: i 

skiego, trancuskiego, niemieckiego, p. 
kancelarja codziennie od 11-tej do 13-tej i 
od 17 do 19-tej. 

Zygmuntowska 20 m. 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
201 Środa Literacka. W dniu jutrzejszym 

będzie miała charakter dyskusji na tematy ak- 
tualne. Temat i prelegentów podamy w nume- 

rze jutrzejszym. Początek o godz 8.30 wiecz. 

w lokalu Związku Literatów, Ostrobramska 9. 
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego — 

wspólne z Wil. T-wem Oto-Larynologicznem od_ 
będzie się dnia 8 b. m. o godz. 20-tej w sali 
przy ul. Zamkowej Nr. 24, z następującym po- 

rządkiem dziennym: 
Prof. Dr. Szmurło — Demonstracje prepara- 

tów anat. — patolog.. z Kliniki Oto - Laryng. 
2) Dr. Libo — Przyp. wytrzeszczu gałki ocznej 
w następstwie polipów nosowych 3) Doc. Dy- 

lewski — Przyp. dyspnasia spastica. 
4) Dr. Lewande — Przyp. ropnia mózgu po- 

chodzenia usznego. — 5) Dr. Rywkind — 
Przypadek ropienia mózgu po- 
chodzenia nosowego. 6) Dr. Berlinerblau 
Przyp promienny krtani. 7 Doc. Wąsówski — 
Przyczynek do kliniki i farmakologji Eukodal'u 
Merck'a. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. — 
We środę dna 8 listopada b. r. odbędzie się w m 

godz. 8 wiecz. w lokalu Seminarjum  filozofi- 
cznego Uniwersytetu VIII posiedzenie Sekcji 
Dydaktycznej. Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości. 

— Walne Z: nie „Koła Polonistow“ 
nauczycieli szkół średnich. odbędzie się wgim- 
mnazjum państw. im. Czartoryskiego (ul. Orze- 

szkowej 9) dnia 10 października 1933 r. o 
godz. i9-tej w pierwszym terminie, о godz. 
19.30 w drugim terminie bez względu na ilość 
członków. Obecność obowiązująca. 

— Zrzeszenie Absolwentów Gimn. ). Le- 
leweła w Wilnie. Dnia 19 listopada 1933 roku 
o godz. 10 rano odbędzie się w Gimnazjum 
Zygmunta walne zebranie na które zaprasza 
wszystkich absolwentów byłego gimnazjum |. 
Lelewela w Wilnie Zarząd Zrzeszenia  Absol- 
wentów 

Obecność wszystkich absolwentów 
konieczna ze względu na ważność obrad. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
nych Ostrobramska 9 m. 4. W piątek 10 b. m. 
odbędzie się odczyt Dr. Arcimowicza p. t. 

   

jest 

Wilno w historji literatury. Początek o godz. 

18-tej (6 po poł.). 

Wrażenia z wycieczki poselskiej do 
Jugosławii na „Czarnej kawie* Klubu Społecz. 
nego. W środę przyjeżdża do Wilna poseł Jan 

Walewski z Warszawy, który na skutek za- 

proszenia Zarządu Kłubu Społecznego wygło- 

si w tym dniu o godz. i8-tej na „Czarnej 
kawie“ odczyt p. tt „Wrażenia z wycieczki 

parlamentarzystów polskich do Jugosławii". 

Jak się dowiadujemy w odczycie swym 

poseł red. Walewski omówi jednocześnie ca- 

łoksztalt stosunków polsko _ jugosłowiańskich, 

poczem zwyczajem przyjętym na „czarnych 
kawach* odbędzie się dyskusja. 

Nadmienić się godzi, iż odczyt ten ze 
względu zarówno na osobę prelegenta, który 

jest doskonałym mówcą, jak i temat jego od- 
czytu wzbudził szerokie zainteresowanie wśród 

sfer inteligenckich Wilna. 
„Czarna Kawa” odbędzie się w sali posie- 

dzeń BBWR pzry ul. św. Annny 2 — 4. 

— Doroczne Walne Zebranie Członków 
Zrzeszenia Asystentów USB. We wtorek dnia 14 
listopada r. b. o godz. 19-tej w pierwszym ter- 

minie, a o godz. 19.30 w drugim terminie w 

sali II Gmachu Głównego odbędzie się do- 

roczne Walne Zebranie Członków Zrzeszenia 

Asystentów U. S$. B. 

Porządek dzienny: 1) Wybór prezydjum Ze- 

brania, 2) Odczytanie protokółu poprzedniego 
walnego Zebrania. 3) Sprawozdania ustępu- 

jących władz Zrzeszenia, 4) Wybór władz 
Zrzeszenia na 1933-34 r. akad. 5) Wolne wnio- 

Ski.. 

RÓŻNE 
— Posiadacze P. O. S. Jak się dowiaduje- 

my w skład programu obchodu Święta 15-le- 

cia Niepodległości Polski ma wejść udział w 
defiladzie posiadaczy P. O. S. na terenie mia- 
sta Wilna. Wilno posiada około 5 tysięcy o- 
sób, które zdały egzamin sprawności fizy- 
cznei. у 

Dlatego tež každy posiadacz P. O. S. po- 
winien uważać za swój obowiązek stawić się 

na miejsce zbiórki i wziąć udział w defiladzie. 
— Sprawa hOnorowa pomiędzy pp. ppor. 

Jaguczańskim Feliksem a p. Janickim Sta- 
nisławem, która powstała wskutek .przemówie- 
nia p. Janickiego Stanisława na zebraniu Mło- 

dzieży Wszechpolskiej dnia 24. X. 1933 r. w 

sali Śniadeckich USB — została załatwiona ku 
honorowi stron obu. 

— Ubezpieczanie rzemieślników. W izbie 
Rzemieślniczej rozpatrywany jest obecnie 
projekt ubezpieczania rzemieślników w formie 
przymusowej oszczędności. 

Ustawa ubezpieczeniowa wprawdzie przewi 
duje dobrowolne ubezpieczenie nieuprawnio- 

nych lecz wobec wysokości stawek nie kaž- 

dy z rzemieślników może z tego korzystać. 
Projekt oszczędności przymusowych dosto_ 

sowany jest do warunków poszczególnych 
gałęzi rzemiosła. 

—Czytelnia RWZA Ostrobramska 9 m. 4 
otwarta codzień od 18-tej do 21-ej. Wstęp 20 gr. 
Abonament miesięczny 1 zł. 

— Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie (ul. Bakszta 
11, tel 10-30) podaje do wiadomości zainte- 
resowanym kupcom i.przemysłowcom, że sze- 

reg firm z Poznańskiego i Pomorza nadesła- 
ło swe oferty na zakup następujących towa- 

rów: wędzone i żywe węgorze, wędlinę, ryby, 
suszone grzyby, herbatę, sery litewskie, żywe 
raki, sandacze, rękawiczki skórkowe, kurtek 

kożuchów litewskich i t. p. . 

Szereg firm tamtejszych chciałoby ekspor- 
tować do Wilna różne towary lub oddać przed- 
stawicielstwo bardzo solidnym firmom  spo- 

" żywczym. 

Informacji: udziela Biuro Stowarzyszenia 

tylko osobiście codziennie od 16 — 18. 
— Dla smakoszów. Kawa jest dla bar- 

dzo wielu nietylko napojem  zaspakajającym 
pragnienie i głód, lecz również smakołykiem. 
Dlatego też przy kupnie kawy zwracamy spe- 
cjalną uwagę na jej gatunek i aromat. Smak, 
aromat i wydajność kawy zależ w bardzo 

znacznym stopniu od tego, czy jest świeża 
i prawidłowo palona. Pragnąc sprostać naj- 
wybredniejszym wymaganiom znana  publicz- 
ności warszawskiej firma Teofil Marzec, 

Warszawa, Mazowiecka 5 i Marszałkowska 
89, uruchomiła najnowszej konstrukcji maszy- 

ny do palenia kawy, dzięki czemu kawa na- 
byta u Marca; codziennie świeżo palona, jest 

nadzwyczaj aromatyczna i wydajna. Firma 
Marzec posiada stale wielki wybór herbaty 
chińskiej, ceylońskiej i indyjskiej w opako- 
waniu i luzem «us wagę. 

— Automobil klub fitewski. Urzędy celne 
otrzymały połecenie uznawania książeczek tu- 
rystycznych wystawionych przez „Automobil 

klub litewski”. Za przepustki wystawione 

przez ten klub pełną odpowiedzialność wobec 
skarbu przyjął na siebie „Automobil klub Pol- 

ERA 

    

    

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia „Fraulein Doktor“ 

Dziś we wtorek 7 b. m. o godz. 8-ej wiecz. 
„Fraulein Doktor" — sztuka, która cieszy się nie_ 

bywałem powodzeniem, tak ze względu 
kawą fabułę jak również bogatą wystawę 

czele. 

— Teatr Objazdowy — gra dziś 7 b. m 
w Brasławiu świetną komedję satyrystyczną 

St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba" w 
wykonaniu pp. H. Biernackiej, M. Sierskiej, 
A. Łodzińskiego, M. Bieleckiego, St. Martyki, 

„Sekcji 

na cie róg Wileńskiej b. pracownik 
1 ków żydowskich Ch. 

świetne wykonanie z H. Skrzydłowską na cze- Paikidagis “ 

Z Komitetu Obchodu 

Rocznie Historycznych 
Dnia 6 b.m. odbyło się pod przewodni- 

etwem Rektora USB, prof. dr. W. Staniewi- 
cm kolejne. posiedzenie Komitetu Wykonaw- 
ezego Obchodu Rocznie Historycznych, na któ 
rem zostały rozpatrzone sprawy, związane z 
organizacją tegorocznych obchodów. 

W końcu b.r. zostanie przedewszystkiem 
zorganizowany obchód rocznicy procesu Kroż 
skiego, połączony z odsłonięciem pamiątkowej 
tabliey w sali województwa, będącą niegdyś 
salą rozpraw sądowych. > 

W związku «z obchodem 300-ej rocznicy 
śmierci Lwa Sapiehy postanowiono zwrócić 
się do Magistratu z prośbą o nazwanie płacn, 
porożskiego przy kościele św. Michała „Pla- 
eem Iwa Sapiehy**. Uroczystości uwzględ- 

nią: uroczyste nabożeństwo, odczyt (prawdo- 

podobnie w sali Sapieżyńskiej w murach św.- 
michlskiej, oraz wycieczki, zaznamiające wl 
nian z dawnemi siedzibami Sapiehów. 

Nieco zbliżony progarm będzie zasto 

sowany w celu uczczenia 400-ej rocznicy in- 

nego hetmana — ks. Konstantego Ostrogskie- 

go. Komitet będzie prosił Magistrat o upo- 

rządkowanie dziedzińca po-bazyljańskiego, od 

nowienie drugiej bramy, oraz przyznanie na- 

zwy: „Dziedziniec Księcia Konstantego 
Ostrogskiego'*. 

Program obchodu innych rocznie zostanie 

skonkretyzowany w najbliższym czasie. 
Jedym z fragmentów uczezenia 70-tej ro- 

cznicy powstania styczniowego będzie odsło- 
nięcie 12 b.m. pamiątkowej tablicy ku  czei 
bohaterskego powstańca, por. Mikolai. Tabli- 
ca ta będzie wmurowana na ścianie kaplicy 

cmentarza ewangeliekiego. 
Czy dojdzie do skutku projektowana wy 

stawa, narazie nie waidomo, gdyż prof. M. 

Morelowski, który się podjął zorganizowania 

Wystawowej i opracowania szczegó- 
łowego programu, na zebraniu był nieobecny 
1 © pracach Sekcji Wystawowej nikogo nie 

powiadomił. n. z 

ИЦЕГ 
М М 

[KTE 
Reporiai z pobytu w Palestynie 

pióra 

KSAWEREGO PROSZYŃSRIEGO 

  

wyszła z driku 

I jest ćo nabycia + 

we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 3.80 

Wichrowskiego czyni największe wysiłki, aby 
aby premiera „Czar wolca* wypadła jaknaj- 
lepiej, z Marją  Kaupe, laureatką konkursu 
wiedeńskiego, na czele, Józef Ciesielski, 

LU GRAJĄ w KIWACHr 
PAN — 12 krzeseł. 
HELIOS — Ostatnia carowa. 
CASINO — 1) Dzieci Palestyny, 2) Od- 

rodzona Palestyna. 
ROXY — Kobieto nie grzesz 
LUX — Kain i Artem. 

WYPADKA I KRADZIEŻE. 
— QOkradziona Ochronka. Skradziono na 

szkedę ochrony żydowskiej mieszczącej się 
przy ul. Kopanica 8, różną bieliznę, wartości 
209 zł. W czasie poszukiwań część bielizny 
odnaleziono w zaroślach, pomiędzy ul. Subocz 
a Popławską. Sprawców poszukuje policja. 

— Skradziona garderoba Możejce Wła- 
dysławowi (Obozowa 84) skradziono z szafy 
garnitur męski i palto wartości 80 zł. 

3 Suknię wartości 40 zł. skradia  Andrusz- 
kiewicz Stefanja (Kalwaryjska 5). Suknia na- 
leżała do Janowiczowej Stefanji (Lwowska 30). 

; 2 poduszki i bieliznę wartości 30 zł. skra- 
dziono Ławrynowiczowi Kazimierzowi (Ogór- 
kowa 49). Dochodzenie policyjne ustaliło, że 
poduszki skradła córka Ławrynowicza — Marja 
która po dokonaniu kradzieży wyjechała w nie. 
wiadomym kierunku. 

      

  

Uderzył w twarz kobietę 
WILNO. Wczoraj w dzień na ul. Gdańskiej 

jednego z ban- 
w twarz córkę 

pannę S. 

Wstrętny wybryk został zaobserwowany 
Ok, który mimo, że napastnik u- 
skował zbiec, zatrzymał go i odprowadził 

komisarjatu, A 

O zatargu między Ch. a panną $. pi. 
Vorbrodta i Skolimowskiego. 8 b. m. w Pod. Saliśmy przed kilku tygodniami. Ch. oskarżył 
brodziu, 9 b. m. w Postawach. ja przed policją, że pod pretekstem narze- 

— Ostatnie przedstawienia „jJasnowłosego CZEStwa wyłudzała Od niego różne prezenty, 
Cygana* po cenach zniżonych. Ostatnie 
dni „jJasnowłosy Cygan", czaćowar będzie 

już a jednocześnie przyrzekła. swą rękę innemu. 
Ch. zakwalifikował to jako oszustwo, i z 

swemi melodjami publiczność. Dziś w dalszym tego powodu, zwrócił się do policji o inter- 
ciągu „Jasnowłosy Cygan". Ceny zniżone. — wencję. Gdy nie odniosło to skutku Ch. wy- 
Zniżki ważne. 

teatralny pod kierownictwem K. Wyrwicz - 

; warł swą zemstę w ten sposób. 
— Premjera „Čzar walca“ Cały aparat te- — 

(Dołezy ciąg kroniki na sólo Kal)



  

W tekście obwieszczeń Zarządu Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie o licytacjach publicznych nieruchomości miejskich. i 

'dziernika 1933 roku + w numerze 298 „Słowa z dnia 31 października 1933 :oku, z powodu omyłek drukarskich błędnie wydrukoiwano pozycje niżej wymienione: 

Nr. 284 na stronicy 4 w kolumaie 3 przy poż. 

SPROSTOWANIE 
Pozycja 

co niniejszem prostuje się. 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskieś) 

WILNO - TROKI 
— POŻAR. Na szkodę Borowika Adolfa 

mieszkańca wsi Szyłany, gm. gierwiackiej spa 
lił się dom mieszkalny, chlew i spichrz, ogół- 
nej wartości 5.000 zł. oraz na szkodę Borowi- 
ka Franciszka — dom mieszkatny i chlew, ogól- 
nej wartości 1.500 zł. Pożar powstał wskutek 
wadliwej budowy pieca. 

POSTAWY 
— ZABITY NA ZABAWIE. Na zabawie ta- 

necznej we wsi Łuże, gminy miadziolskiej pobi- 
A ae, mieszkańca tejże wsi. Kiei- 

odwieziono do szpitala w Wilejce, gdzie 
wkrótce zmarł. 

Radle wiieńskie 
Wtorek, dnia 7 listopada 

11.30 — Przegląd prasy 
12.05 — Muzyka lekka. 

12.30 — Dziennik połudn. | 
12.38 — D. c. muzyki. 
15.25 — Program dzienny. 

15.30 — Giełda roln 
15.40 — Muzyka 

16.25 — Skrzynka P. K. O. 1 

16.40 — Pogadanka. | ` 
16.55 — Koneert. 
17.50 — Codzienny odcinek pow. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — Skrynka muzyczna. 

18.35 — Muzyka taneczna. 

19.00 — Program na środę, 
=, 1905 — Odezyt litewski. 

19.20 — Rozmaitości. . 
„| 19.25 — Feljeton aktualny, į 
: 19.40 — Wiad. sport. He 

19.45 — Dziennik wieczorny 
20.00 — Przemówienie  przemjera —Ję- 

(z Ok. drzejewicza 15-lecia Niepodległości) 
+ 20.15 — Koncert. i 

2115 — Kwadr. liter. 
21.30 — Koncert życzeń. 

22.00 — Słuchowisko. 

, 22.40 — Muzyka taneczna. 
23.00 — Kom. meteor, | || 
23.05 — Muzyka taneczna. : › 

NA NADCHODZACĄ ZiMĘ: 
Jacgerowską bieliznę wełnieną męską, dam- 
ską i dziecinną. Modne sweterki, pulowery, 
rękawiczki, pończochy wełniane oraz ciepłe 

B= getry 1 inna uowości sezonn 
poleca śajkniej 

| Hm „Źródło Nowości" 
właśc. ZOFJA JANKOWSKA 

WiLNO, WIELKA 15 

Spr. Nr. 502-869/33. 
а OGŁOSZENIE 

* Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie rewiru 

IV-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Bazyljań- 

skiej Nr. 4. ną zasadzie art. 602 KPC' ogłasza, 

że w dniu.9 listopada 1933 r. od godziny 10 

rano odbędzie się Sprzedaż z przetargu pu- 

blicznego ruchomości — 

  

1) przy ul. Kwiatowej 7 m. 10 — składa= 
jących się z iimeblowania mieszkania, w-g 0“ 

szacowania na sumę zł. 1020. — 3 
2) przy ul. W. Pohulanka Nr. 4i — skla 

dających się z jednego motocykla w stanie pod- 

niszczonym t-my „F. N.*, Nr.  karoserji 45130 

(powtórna licytacja), w-g oszącowania na zł. 

800.— 
Wymienione mienie 

flektujący na nabycie oglądać 

pod wyżej wskazanym adresem. 
Wilno, dnia 17/23 października 1933 r. 

Komornik IV rewiru 

A. Maciejowski 

ruchome mogą re- 
w dniu licytacji 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Dobrze. Chociaż nie jestem pewien, 

czy mam dużą intuicję, — róześmiał się Ken- 

naway. — Poznałem ich trochę na pokładzie. 

Rozmaitóść typów jest tu cechą żasadnieza. 

— A więc Keane, naprzykład? 

— Człowiek o wielu obliczach. Nie mogę 

zrozumieć, skąd on wziął pieniądze na tę pod- 
róż!To droga podróż, proszę pana! 

— (Czy zamordowany, Mr Drake wyod- 

rębniał się wśród innych? / 

° — № @шёут stopnin. Niesukodlimy starv 
gentleman, bardzo towarzysko, usposobiony, 40 

było zresztą dosyć dla nas hurzące, ze względn 
na jego głuchotę, pan rozumie! Ostateeznie, 
ja byłem leaderem przy wiwatach w szkole, 

więe mi to znów tak bardzo nie szkodziło! 

= Co pan myśli o Loftonie? 

— Ten jest zupełnie obcym typem. Jest 
wyksatałeony i zna się na tem , eo robi. Żeby 
pan słyszał jego krótkie przemówienie w To- 
wer. On jest zmęczony i zamyślony stale, ale 

to mie dziwnego, z eałą tą gromadą ludzi na 

głowie! 
A Honywood? — Duff zapalił fajkę. 

_ — Nie widziałem go, ani razu na. pokła- 
dzie. Myślę, że nie wychodził ze:swej kabiny. 
Poznałem go dopiero wczoraj rano. 

— Bujał! Stałem między niemi, kiedy od ° 

bijališmy od molo w Southampton. Jestem 

pewny, że nie zamienił dwuch słów. 

— To ciekawe, — mruknął zamyślony 

  
Wydawca Stanisław Biachiewie, 

Do akt Nr. 277 1933 r. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Łyntupach 

zamieszkały w Łyntupach, na zasadzie art. 
602 KPC obwieszcza, że w dniu 16 listopada 
1933 r. o godz. 10 rano odbędzie się licy- 

tacja publiczna ruchomości, należących do 

Władysława Mackiewicza w jego lokalu w 
zaść. Dobrzyń, gm. Żukojańskiej, pow. świę- 

ciańskiego składających się z maszyny do 
szycia, zegaru szatkowego, szafy, 2 kanap, 

2 fotelów, 4 krzeseł, stołu, sieczkarni, wialni, 
10 uli ramowych "czynnych, domu, spichrzu, 

wozowni i chlewu (budynki na orzbiórkę) — 

oszacowanych na łączną sumę zł. 1268 — gr— 

która rozpocznie się od połowy ceny oszaco- 

wania. 
Ruchomości oglądać można w dniu licy- 

tacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej poda- 

nym. 

Łyntupy. dnia 23 października 1933 r. 

Komornik inż. |. Skowroński 

Dotyczy sprawy Nadleśnictwa Podbrodz- 

kiego w Podbrodziu i inn. p-ko Władysławowi 
Mackiewiczowi. 

  

  

FORVI L 

   
PUDER DLA 
DIĘKNEJ PANI 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, u- 
siłujących pudry o łudząco podobnych opako- 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

5 Fleurs Forvil Paris. 
Oryginalny pudet 5 Fleurs Forvil Paris posiada 

napis na denku 

„POUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody toale- 
towe i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz inne * 

zapachy. 

I) i AO MU V L: 

R ZĄDAJCIE 
we wózystkici: apiekack 

składach aptecznych rnane 

Śśredkn ed wicisków 

Prow. A. PAKA, 

  

    
    

  

13) 

Zwyciezca 
Duff. — Czy pan przyjrzał się Honywoodowi 

dziś rano? 
— Tak, wyglądał, jak człowiek, który zo- 

baczył ducha. Uderzyło mnie to. Ale Lofion 
poinformował mnie, że jego wycieczki są bar- 
zo popularne wśród chorych i starych ludzi. 

Spodziewam się, że będę miał ucieszną podróż, 
w tem towarzystwie. 

— Miss Potter jest czarującą panienką! 
° — Tak, to prawda — i dlatego właśnie 

ona opuści naszą grupę. Tak zawsze bywa ze 

mną. — takie już moje szczęście! 

— No, a eóż pan powie o tym Minchinie? 
Twarz młodzieńca rozjaśniła. się: 
— Ach;to jest dusza naszej wycieczki. 

Pieniądze sączą się ze wszystkich jego porów. 

Wydał już trzy kolacje z szampanem. Niewie- 
lu się ha to skusiło: Benbowowie, Keane, ja i 

stara Miss Luce. To jest sportsmenka w każ- 

dym calu, nie opuści żadnej okazji. To znaczy, 

że ci wszyscy goście przyszli na pierwszą ko- 
lację. Na następnej był jnż tylko Keane i kil- 
ku okropnych pasażerów, których Mixi pością 

gał z palarni okrętowej. 
— Zebranie było zbyt wesołe, c0? 

— Nie to, ale po dobrem przyjrzeniu się 
Mixy'emu, nawet szampan nie okupi jego to- 

warzystwa. 
Duff roześmiał się. 

Dziękuję za informacje o Keanie, — 
” powiedział, wstając. 

— Tylko niech pan nie przypisuje temu 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

rewiru X1-go, zam. w Wilnie, przy ulicy Zyą 
muntowskiej Nr. 12 — 6, na zasadzie art. 676 

$1i 679 K.P.C., oraz postanowienia Sądu 
Grodzkiego w Wilnie z dnia 23-IX 1933 r. 

za Nr. III. E. 499/33, obwieszcza, że w dniu 
11 grudnia 1933 roku, od godziny 10-tej rano, 
w Sali Posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Nr. 1, przy ul. 3-go Maja Nr. 4, odbędzie -się 
w drodze licytacji publicznej sprzedaż nieru- 

chomości, należącej do Witolda Wagnera, po- 

łożonej w Powiecie Wileńsko-Trockim, gmi- 
ny Soleczniekiej, składającej się z części ma- 

jatku ziemskiego „Wójtostwo jGudelskie'* vel 
„Gudelki“ i części majątku ziemskiego „Wiel 
kie Soleczniki vel Gudełki*', obszaru 966 ha 
7500 mtr. kw., z zabudowaniami, szezegółowo 
opisanemi w protokule zajęcia z dnia 19-IV 
1933 roku. 

Powyższa nieruchomość posiada księgę 
hipoteczną, przy Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie, w Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. 
hip. 1486, w której w dziale IV-tym są uja: 
wnione pożyczki, kaueje i ostrzeżenia na 
rzecz różnych wierzycieli hipotecznych w su- 
mie łącznej 192595 zł. 10 gr. w złocie, 11457 
dol., pozatem ciążą inne ścieśnienia i ograni- 
Gzenia; wymienione w dziale III-cim tejże księ 
gi hipotecznej. 

Nieruchomość ta we wspólnem  posiada- 
niu z innemi osobami nie znajduje się i po- 
dlega sprzedaży w całości, na  zaśpokojenie 
pretensji Towarzystwa Budowy i Sprzedaży 
Samochodów Sp. Ake. w Warszawie, w su- 
mie 1419 dol. 

Nieruchomość ta została oszacowana w 
sumie trzysta pięćdziesiąt tysięcy (350.000) 
zołtych. 

Licytacja rozpocznie się od sumy wywo- 
łania dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięć- 
set (262.500) złotych. 

Osoby, zamierzające przyjąć udział w - 
cytacji, winny są złożyć Komormikowi działa- 
jącemu dowody posiadania obywatelstwa pol- 
skiego, oraz rękojmię wysokości 10 proc. su- 
niy oszacowania, w gotowiźnie, albo w takich 
papierach wartościowych, bądź książeczkach 
wkładowych instytucyj, w których wołno u- 
mieszczać i fundusze małoletnich, i że papie- 
ry wartościowe przyjęte będą w wartości 3/4 
części ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki lieytacyjne, o ile dodatkowem obwie- 
szczeniem nie będą podane do wiadomości wa- 
runki odmienne; że prawa osób trzecich nie 
będą przeszkodą do licytacji i 

własności na rzecz nabywey bez zastrzeżeń, 
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu 
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o 
zwolnienie nieruchomości lub jej części od 
egzekucji i że uzyskały postanowienie wła- 
ściwego Sądu nakazujące zawieszenie egzeku- 
cji; — że w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dnie powszednie od godziny 8 do 18-tej, akta 
zaś postępowania egzekueyjnego można prze- 

glądać w Sądzie. 

    

Komornik Sądowy R. Žan. 

  

   

  

©fiary 
Ku ucezezeniu zacnej pamięci w pierws 

rocznicę śmierci ś.p. Zofji z hr. Kossakow- 
skieh Meysztowiezowej na II konf. T-wa Pań 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Marjan 

Sipniewski zł. 5. 
Franciszek Oskierko zamiast kwiatów i 

świateł na groby, dla głodnych zł. 5. 
Dr. Piotr Grzegorzewski z Grodna dla 

biednych dzieci z ulicy Dzielnej zł. 5. 

zbytniego znaczenia. Nie lubię opowiadać plo- 

tek. Ale biedny Mr. Drake był taki miły dla 
tkieh.  Dowidzenia. — pewnie się jesz- 

cze zobaczymy ? 
— Tak, człowiek nie da sobie rady, bez 

pomocy! — odrzekł Duff. 
Detektyw wyszedł wreszcie, po uciążli- 

wej pracy całego ranka, z hotelu. Małe zielo- 
ne auto czekało na niego. Gdy już miał wsia- 
dać, wesoły głos zatrzymał go. 

— Panie Inspektorze, niech się pan od- 

wróci i spojrzy na mnie. 
Duff mimowoli usłauchał prośby. Na chodniku 
stał Mr. Elmer Benbow, uśmiechając się sze- 

roko i trzymając swój aparat, gotówy do zdję 

cia, —a teraz niech pan zdejmie kapelusz... bo 

światło nie jest dzisiaj dobre, pan rozumie. 
Złorzecząc wewnętrznie Duff wykonał 

prośbę. Człowieczek z Akron trzymał aparat. 
na wysokości swych oczu i kręcił korbę. 

— 0, niech pan nie pożałuje nam małego 
uśmiechu, to dla tych ludzi w Akron... pan ro- 
zumie! A teraz proszę się poruszyć trochę, o 
tak, jedna ręka na drzwiezkach auta. To bę- 

dzie extra film dla nieh: sławny inspektor ze 
Scotland Yardu, opuszczający Broom's Hotel 
w Londynie, po śledztwie z powodu tajemni- 
czego morderstwa na jednym z uczęstników 

wycieczki dookoła świata. A teraz, niech pan 

wsiada do auta... Dziękuję! 

— Osioł! — rzucił przez zęby do swego 

szofera Duff. — Pojedziemy przez Vine 

Street. 
Po krótkiej chwili zatrzymali się przed od- 
działem polieji przy Vine Street. Dom ten 
schowany jest na tak krótkiej uliczce, że nikt 
prawie nie zma jej. Duff zwolnił szofera i 

  

Antonowiczowie Aleksander i 
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° М1еКТЕМТСТА 22, 

przysądzenia » 
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Premjecs! Arcysensacyjny niesamowity film, o którym mówi c:ły świat 

„Wyspa zatraconych dusz" 
osnuty na tle pow. H. Wellsa, T:jemnice śmierci i życia. Rewelacyjna obssda: 

ny Neron z lilmu „W cieniu krzyża* CHARLES LAUGTHON, RICHARD ARLEN orsz znakomity BELA LUGOSI 
Kobieta: Pantera KATHELEN BURKE 

Najnowsze atrakcje, Seanse: 4, 6, 8 i 1020. Na premierę honorowe bilety nieważne, 

  

Pan 
Tylko dziś ,„ 12 KRZESEŁ 

DYMSZA — BURJAN — POGORZELSKA. 
JUTRO PREMJERA! 

„Człowiek, ktūry ukradt serce“ 
Odzwierciadlenie morsineści i etyki kraju dolarów. Pieśń wielkich serc. 

  
Dzwięnowe nino 

„ROXT“ 
Dziš Wielkie Arcydzielo rež. E. A. 

    

DUPONTA 

p. t. DWA SERCA w NIEWOLI (Cdwieczna pieśń) 
Konflikt rasy i miłości. Zew krwi czy głos miłości? Motto: Mary ghetta kryły zazdrośnie tajemnice grzesznej miłości... 

    

  

  

'el 15-28 W rol. gł. Henry Garat i Mary Glory, Nad program: Komedja i tygod iki. 

Giełda warszawska TF ało De | Na Kary Krof ` Zanim dacie eglo- POPIERAJCIE : la Kursy Krefa 
Z dnia 6 listopada. Baczność! szenie do pism miej- i szycia przyjmję #- 

DEWIZY 8 scowych o: L. 0. P. P. ES Nea ‚ ® 

й ceny ogłoszeń | a Gdańsk 17827 — 173,70 — 17284 Sprawdzcie ża zosta. Królewska 5 —18. 
Hotandja 359,15 — 360.05 — 358.25 rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż Ą .. ш — — — — — 
Londyn 28,06 — 28,08 — 28,21 27,93. SŁOWA 3 UADOZIÓŻNONE 50 
Nowy York 5,75 — 5,74 — 5,77 — 5,71 ogłoszenia do oraz de Pos Z 
Nowy York kabel 5,76 — 5,79 — 5,73 wszystkich pism TANIO I bardzo R ae 
Paryż 34,86 — 34,95 — 34,77. w P, A a 3 ygodnie jest załatwić EA ska 

Stokholm 144,50 — 145.20 — 143,80 
Szwajcarja 172,60 — 173,03 — 172,17 

Włochy 46,85 — 46.97 — 46,73 
Berlin w obrotach prywatnych 212,50. 

Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENT. 
Pożyczka budowlana 38,25 
Seryjna 108. 
5 proc. konwers. 49.75. 

4 proc. premj. dolar. 48,50 — 48,30. 

T proc. stabiliz. 51.63 — 52,00 — 52,63 
(drobne) 

7 proc. LZ: VK Przem. polsk. 37-— 
4 i pół proc, Ziemskie 43,75 
8 proc. warsz. 44.75. — 45.50 — 44,75 

Pożyczki przeważnie mocniejsze, listy niejed- 

nolite. ы 

AKCJE 

Bank Polski 79,75 Cukier 22. Lilpop 11. 

Tendencja mocniejsza. 
Dolar w obrotach 

Rubel 4,72. 

Pożyczki polskie w N. Jorku; Stabiliza- 
cyjna 78. Inne nie notowane. 

prywatnych 5,80. 

  

Okazyjnie do wynajęcia przy ul. Biskupia 4 
MIESZK ANI dobrze odremon- 

towane, trontowe 
na I piętrze ze wszelkiemi wygodami. Do- 

wiedzieć się telef. Nr. 188     
  

  

= ECIW PRZECIW GRYPIE KATAROM. 
OM REUMATYCZNYM. 

wszedł do domu. Hayley był w swym gabi- 

necie. 
— $kończyłeś bracie, — zagadnął wcho- 

dzącego. 

Duff spojrzał na niego wymownie. 

— Nie skończę z tem nigdy. To jest spra 

wa niedorozwikłania, — wyjął zegarek, — już 
blisko południe. — Czy chcesz zjeść ze mną 

śniadanie, chłopcze ? 
Hayley był chętny do pogawędki i wkrót 

ce zasiedli przy stoliku w „Monico Grill'*. 
— (Głowa do góry! — rzekł Hayley, gdy 

przyjaciel jego siedział ponury i milezący. 

— Mój Boże! — odpowiedział smętnie, 

— (zy miałem kiedy podobną sprawę? 

. — Skądże ten pesymizm ? „Zwyczajne s0- 

bie morderstwo. 
— Tak, morderstwo samo w sobie jest 

zwyczajne i w zwykłych okolicznościach łat- 
we do rozwiązania, ale zwróć uwagę na to: 
wyjął notes i otworzył, — mam tu nazwiska 
szesnastu osób, a wśród nich jest ten, którego 

szukamy. No, dobrze. Ale ci ludzie podróżują. 

Gdzie jadą? Dookoła świata, jeśli łaska! Nie 

mogę ich powstrzymać, pojadą coraz dalej i 

dalej od miejsca zbrodni: Paryż, Neapol, Port 

- Said, Singapore, jakich tylko miejscowości 

Lofton nie wymienią! 
— Ależ możesz ich zatrzymać tutaj? 
— Tak sądzisz? Cieszę się, że tak myślisz, 

a jednak tak nie jest. Mogę zatrzymać tutaj 
mordercę, gdy będę miał dostateczne dowody 
jego winy. Ale muszę je zdobyć niezwłocznie, 
w przeciwnym razie mogą zajść międzynarodo 
we komplikacje. Konsulat Amerykański może 
wystąpić, nawet Ambasador, mogą mnie inter 
pelować z Ministerstwa. Na jakiej zasadzie 

  

za pośrednictwem Biura Reklamowego 

5. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

` ” 
GIELDA ZBOžOWO-TOWAROWA I LNIAR 

SKA W WILNIE 
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L DOROŚN WYRÓB posz mzztewi I poszukuje mieszkania z 
tanio utrzymawiem, wzzmiaw 

do sprzedania 2 domy za konwersacje fraz- 
drown ę z 10 mięsak, cnskie, Może równieź 
i lokalem na sklep. — za się gospodarst- 
Ogród owocowy. Ziemi = wiejskim LJ 
400 sążai. Stalowa N+5 wiejskiem, prowadze- 

-- niem iuternate. Zgłe-   

    

  

szenia do adm. „Słowe* 
Z dnia 6 listopada 1933 r. dla p. L. 

Za 100 kg. — parytet Wiłmo. -m——— -— 

CENY TRANZAKCYJNE: SŁUŻĄCA 
Żyto I stand. 1571 — 15.75. ui Pore 
Owies stand. niezadeszczony 14.86. się E kačkui, Šviade- 
Owies zadeszez0ny 12,79. ctwa — poszukuje 
Mąka pszenna 0000 luks. | 34,50 — 35 z A Na 2 J. Jasiuskiege, 13 
Žytnia 55 proc. 25 — 2550."1" K. į A. FIBIGER * “ 5. 
Žytnia 65 proc. 20-— 21.50 uznane za najlepsze w cu a 
Sitkowa 17 — 18, mł — na ==RÓŻNE 

Razowa 18. raty wynajęcie. — R żne 
Razowa szatrowana 18.50 Kijowska 4, H. Abelow  KEEEEEEKN ЧОВЛЕ 

Kasza grycż. 1/1 palona 43 TE Litości 
1/2 palońa =Lokale A 

1/1 biała + 240 Loka e polecac a w 
Perłowa Nr. 3 30,50  pęwwYvYYYYYYTYYYYYY  nrzędniku magistrackia 
Owsiana 44 — 47 — — — — — — z trojgiem dzżeci. Mę- 
Siemię Inanie 90 proc. 

CENY ORJENTACYJNE: 
Żyto II standart 

Pszenica zbier. 
Jęczmień na kaszę zbier. 
Mąka pszenna 0000 luks. 

35,91 — 36,72 

5 

   16, — 165) 

Otręby żytnie 10,50 
Otręby pszenne cienkie 10.50 
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LeKarze Dr. Janina 
rs PIOTROWICZ - 

PNA JURCZENKOWA 
Blumowicz Ordynator szpit. 

Choroby skórne, wene- Sawicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wieez. 

ryczne i moczopłciowe. 
WiELKA 21 — tel, 921 

od 9—1 i 3—8 
W. Z. P. 23. 

mam zatrzymać ich? Gdzie pewność, że jeden 

z tych niefortunnych wycieczkowiczów popeł- 

nił tę zbrodnię? Mówię ci, że nie mamy prece- 

densu podobnej sytuacji. Takie wypadki nie 

zdarzyły się nigdy dawniej. 

Duff wyjął notes. — Przejrzyjmy wspól- 

nie listę tych ludzi: Miss Pamela Potter, ład- 

na amerykanka, która postanowiła za wszelką 

cenę znaleźć mordercę dziadka. Nasz przyja- 

ciel dr. Lofton, który miał małe nieporozumie- 

nie ze zmarłym starcem i którego rzemień był 

narzędziem mordu. Mrs. Spicer, mądra, spryt- 

na i nie dająca się złapać na pytania. Mr. 

Honywood. 

— A, tak, Honywood — przerwał Hayley, 

— na pierwszy rzut oka wybrałbym go bez na 

mysłu! 

— To byłby dostateczny materjał dowo- 

dowy! — rzekł drwiąeo Duff. — Pozornie on 

jest mordercą. Ale cóż stąd? Nie mam żad- 

nych danych! 

— Qzy rozmawiałeś z innymi? 

— Tak. Człowiekiem z Nr. 30 Mr. Pat- 

riek Tait. 

Tu Duff opowiedział o dziwnym ataku 

sercowym, spowodowanym niewiadomą przy- 

czyną. Hayley sposępniał: 
— 06ż myślisz z tem zrobić? 
— Myślę, że musiał go uderzyć widok 

czegoś, lub kogoś. Ale to sławny prawnik i 

sam zapewne w przeszłości był artystą w 

umiejętności zadawania ogni krzyżowych. Do- 

kazałbyś cudu, wyciągając od niego coś, czego 

powiedzieć nie chce. Z drugiej strony, może 

on i nie ma nie poważnego do powiedzenia. 

Zapewnial, že miewa ataki zupełnie niespo- 

dzianie. 
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obdarci Łaskawe alisry 
w produktach i ubre- 
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— — — — — 

Potrzebne 

2 pokojowe z wygoda- 

administracji dla W. Ł, 

T-wo Św. Wim 
woła o pomoc dla 
letuiego starca mające- 
go raka. Sym miody 

— — — — —— gruzlik przy mim z 
MŁODA czworga małemi dzieć- 
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wychowswczyni wyje- 
dzie do dzieci od lai 
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poważne. — UI, Wielka 
+7—3 Od 12—2 ® 

już grnzliczne — uę- 
dza «urzyczące., Bek 
ubrań, chieba, miesz- 
kanie fatalne. O naj- 
drobniejsze ofiary pro- 
szę skłsdać pod literą 
N. do Redakcji „Słows” 

  

— W każdym razie musimy o nim pamię 

tać. 
— Ale jest jeszcze trzeci, — Duff opo- 

wiedział o Kajetanie Keane. — Jest to praw- 

dziwy lis w spodniach. Chytry i, jak sam 

przyznał, kłamliwy. 

— A imni? 
Duff potrząsnął głową. ; 

— Nie ciekawego. Miły młody <hłopice 

— towarzysz Taita. Graez w polo z blizną ma 

twarzy: Mr. Viviani, znajomy Mrs. Ireny Spt- 
cer. Ułomny „włóczęga, z West Caast —Ress. 

Rodzeństwo Fenwick pyszne ludziki bez zaa- 

czenia, brat przestraszony do nieprzytomności 

chee opuścić wycieczkę. 

— Ach, tak? Chce opuścić? 

Tak, ale nie przejmuj się tem. Tex czło 

wiek nie miałby dosyć silnych nerwów, by za- 

bić zająca. Wolę już podejrzenia skierować 
na Loftona. 

— Więc pozostałych nie podejrzewasz? 

| — Owszem, muszę ich wszystkich mieć na 

oku. Ale to nie ma znaczenia. Tacy Mr. i 

Mrs. Benbow z miasta, zwanego Akron; on 

jest handlowcem i ma dosłownie bzika ne pax 

kcie zdjęć kinowych z wycieczki. Ma zamiar 

przyjrzeć się wszystkiemu, co widział w pod- 

róży, dopiero po powrocie do domu, nie ves 

niej! Ale zauwaž: on powiedział, że Akrem le- 

ży w pobliżu Cantonu, Ohio. 

— A, tak, adres na kluczu? 
— Właśnie. Ale on nie może być w 40 

wmieszany. Jestem pewien, — że to nie tea 

rodzaj ezłowieka. Następnie jest starsza dama 

Mis. Luce, która objeździła. cały świat. I para 
z Chicago, o towarzystwo, Mrs. * Mr. 

Mixy Minchin...


