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Rok XIX Wilne, 1 Września 1935

 

relicja z Siemaszk
Ч.

ów Chqdzyńska
DZIECKO MARJI I CZŁONEK TOWARZYSTWA $-СО WINCENTEGO A PAULO,

opatrzona Św. Sakramentami, spoczęła w Bogu dnia 30 sierpnia 1935 r,, przeżywszy lat 57.
Eksportacja zwłok z domu żałoby, ul. Wielka Pohulanka 25, odbędzie się w: niedzielę,

1 września, o godz. 6-ej do kościoła Św. Trójcy.
Nabożeństwo żałobne w poniedziałek, o godz, 11, poczem nastąpi pogrzeb na Ros-

sie w grobach rodzinnych.
Prosząc o miodlitwę za Jej duszę, zawiadamiają, pogrążeni w głębokim smutku
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Angielsko-dmerykcńskie koncesje w Abisynji
LONDYN. (Pat). Korespondent;

„News Chronicle" donosi z Addie-|
Abeby, że wczoraj cesarz Abisynji,
w wielkiej tajemnicy zawarł umowę
z konsorcjum  angielsko-amerykań-
skiem, udzielając mu koncesji na
eksploatację nafty w Harrarze. „Da-
ily Telegraph" potwierdza tę wia-
domość, że na czele grupy  finansi-
stów londyńskich, którzy zawarli tę
tranzakcję, stoi Rickett, zwany La-
wrence'm finansowym. W ostatnich
czasach stał on na czele wszystikich

finansowych  międzynaro-
dowych, w których zaangażowany
jst kapitał angielski i amerykański,
Odgrywa on dużą rolę w przemyśle
naftowym Iraku, Koncesja udzielo-
na przez negusa ogarnia niemal po-
łowę państwa, a mianowicie tery-
torja, na których odbywa się eksplo-
atacja bogactw kopalnianych Abi-
synji przez konsorcjum, ciągną się
od EV. Erytrei na północy do
rzeki Hawasz. Koncesja opiewa na
75 lat, Koncesjonarjusze mają zbu-
dować rurociąg z ujściem w Somali  brytyjskiem. Po podpisaniu umowy
Rickett udał się przez Dźibutii
Egipt do Europy.

  

Zjazd Lekarzy nad Naroczą
GŁĘBOKIE (Pat). Z Postaw do-

noszą: Dn. 30 sierpnia otworzył swe;
obrady w Schronisku Turystycznem
nad jeziorem Narocz dwudniowy
zjazd lekarzy powiatowych i kie-
rowników ośrodków zdrowia woje-|
wództwa wileńskiego. Zjazd za-
szęzycił swą obecnością przybyły;
samochodem z Wilna p. wojewoda,
Jaszczołt. |
W zjeździe uczestniczą poza tem:!

dyrektor Departamentu Zdrowia w
Ministerstwie Opieki Społecznej dr.

 

NA LITWIE USPOKOJENIE,
RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą:

W związku z ostatniemi rozruchami
chłopskiemi prasa podkreśla, że
rząd opanował całkowicie sytuację, |
przywracając przy pomocy organów
bezpieczeństwa porządek i spokój w| ster przemysłu i

Niektórzy z pośród |Floyar Rajchman.całym kraju.
aresztowanych uczestników zamie-

Jak donosi „,Daily Telegraph"
równocześnie toczą się doniosłe ro-
kowania o koncesję na eksploatację|
sił wodnych jeziora Tana. Kair i
Londyn miałyby dostarczyć kapita-
łów w sumie około 10 miljonów
funtów szterlingów. Zbudowane ma-
ją być urządzenia nawadniające dla
zaprowadzenia kultury rolnej na ty-
siącach helktarów gruntu, obecnie
jałowego.

WASZYNGTON (Pat). Wielka tran-

zakcja koncesyjna kapitału angielsko-ame-

rykańskiego w Abisynji jest niespodzianką

dla kół rządowych. Koła rządowe uwa-
żają, że obecność przedsiębiorstw amery-

kańskich w strefie, która może być ogar-

nięta przez wojnę, nie może być dobrze

widziana przez rząd, Sądzą tu, że rząd

oświadczy, iż przedsiębiorstwa, które lo-
kują kapitał w kraju zagrożonym, czynią to

na własne ryzyko. у

ADDIS ABEBA (Pat). Ogloszony.z0-
stał komunikat olicjalny, potwierdzający

wiadomość o zawarciu układów w sprawie

udzielenia koncesji na eksploatację złóż

naftowych na terenie Abisynji Tereny

eksploatacyjne ciągną się wzdłuż całego

włoskiego Somali i Erytrei i zajmują oł-

brzymie obszary. Koncesję otrzymała kom-

  LT
 

Ostromęcki,

zdrowia urzędów wojewódzkich No-
wogródka i Śląska, b. marszałek se-
natu prof, Szymański oraz docent tantów i
uniwersytetu im. J. P. dr.
smyciki.

Obrady. zjazdu dotyczą zagad-
nień: walki z durem
zdrowotności na Wileńszczyźnie,
walki z gruźlicą i jaglicą. Ponadto
poszczególni lekaize powiatowi wy-
głaszają sprawozdania ze swych te-
renów. W zjeździe uczestniczy ogó-
łem 50 osób.

panja amerykańska w której zaintereso-
wany jest również kapitał angielski.

LONDYN (Pat). Koncesja, uzyskana
w Abisynji przez „African Explotation and
Development Corporation“, jest największą
koncesją, jaka została kiedykolwiek udzie-
lona obcemu towarzystwu przez Abisynję.
Większość potrzebnych kapitałów ma być
znaleziona w Ameryce. Rafinerje mają być
zbudowane w Abisynji. Dochody z przed-

stwa abisyńskiego. Przedstawiciel grupy
anglo-amerykańskiej Ricket oświadczył spe-
cjalnerau —wysłannikowi „Daily  Telegra-
ph'u”, że koncesja będzie eksploatowana
nawet w razie wojny, dodając, że oświad-
czenia Mussoliniego poszanowania
brytyjskich obejmują niewątpliwie i obecną
koncesję.

BRUKSELA (Pat). W, sobotę
rano przybyła do Brukseli królowa-
wdowa wraz z córką księżną Pie-
montu. Powitane one zostały na
dworcu przez króla Leopolda i księ-
cia Karola, poczem bezpośrednio
udały się do zamiku, gdzie leży

|zmarła królowa Astrida, Postano- 
1

!

plamistym,

wiono tu, iż pogrzeb odbędzie się
naczelnicy wydziałów; w identyczny sposób, jak poprzednio

króla Alberta, z tem, że jedynie zo-
staną zniesione defilady b. komba-

wojska: Kombatanci i
Prze- wojsko zajmą miejsce wzdłuż całej

drogi, którą przechodzić będzie kon-
'dukt pogrzebowy.

Wczoraj do późnej nocy defilo-
wały przed zwłokami, królowej dzie-

„siątki tysięcy publiczności, Dziś od
samego świtu przed zamkiem ufor-
mował się ogonek długości blisko
2 km. M, in. do pałacu przyszli od-
dać hołd królowej przedstawiciele

Otwarcie Targów Wschodnich we Lwowie
LWÓW. (Pat), Wiczoraj o .godz. przedstawicieli władz

7.15 rano przybył do Lwowa na o-
twarcie targów wschodnich p.

handlu

Na powitanie p. ministra przy-
szek chłopskich mają odpowiadać| był na dworzec wojewoda lwowski
przed sądem wojennym. \

DESIVONIAINRKTOS

Koncesjowan e przez Kuratorjum Okr. SzkolnegoWileńskiego |

aednkacyjne kursy Wieczomte

 

karz szkolny,

' w WILNIE, ul. Mickiewicza 23,
pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej przyjmują zapisy na rok szkolny
1935—36. do wszystkich klas gimnazjum typu matematyczno-przyrodniezego i
humanistycznego. Zakres: duża i mała matura. System półroczny. Le-

Sekretarjat kursów czynny codziennie od godz. i6-ej do 20-ej,
prócz niedziel i świąt, przy ul. Mickiewicza 23. i

 

Belina Pralžmowski w oczekiwaniu

 

   

Ё

s

i
i
i

miejscowych,
dyrektor izby przem. handlowej

mini- Byrka, dyrektor tar$ów wschodnich
Henryk: dr. Jasiński i inni. R +

Po powitaniu p. minister wraz z
otoczeniem odjechał do pałacu wo-
ejwódzkiego.

O godz. 11-ej p. minister dokonał
uroczystego otwarcia 15-ch jubileu-
szowych targów wschodnich.
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siębiorstwa znacznie zwiększą wpływy pań-'

"słabiło opozycyjnej postawy
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Reorganizacja Stronnictwa Ludowego
Wi dinu 28 sierpnia br. odbyło się

posiedzenie naczelnego / komitetu
wylkonawczego Stronnictwa  Ludo-
wego pod przewodnictwem prez. M.
Rataja, przy uczestnictwie  człon-
ków: Amraszkiewicza St, Bogusław-
skiego Al., dr. Gralińskiego Z., Gru-
dzińskiego J., Gruszki Br., dr. Ja-
worskiego  J.,  Kosmowskiej L,
Mierzwy St., Milkowskiego St. i Re-
ka T., nieobecność usprawiedliwili:
Błasialk J. i Krysa J.

Naczelny komitet wykonawczy
po rozpatrzeniu sytuacji organizacyj-
nej Stronnictwa stwierdził, że odej-
ście kilkunastu b. posłów ze Stron-
nictwa nie wywołało zamierzonego|.
zamętu w jego szeregach ani nie 0-|

chło-
pów — przeciwnie, wywołało w

| masach ludowych głęboki, żywioło-
wy odruch przeciwko rozłamowym

| zakusom. (Wszystkie ogniwa organi-\praw wego oraz ро-,
szczególni jego członikowie i działa-
cze potępili odstępców, oceniając

zacyjne duchu ludo:

wszystkich partyj politycznych z
wyjątkiem komunistów i separaty-
|stów flamandzkich. Bardzo liczna
była delegacja posłów socjalistycz-
nych.

UDZIAŁ DELEGACYJ ZAGRA-
NICZNYCH W. POGRZEBIE,
BRUKSELA (Pat). Poseł R. P.

min. Jackowski złożył wpałacu kró-
lewskim przed trumną królowej bel--
gijskiej wieniec o barwach narodo-'
wych od p. Prezydenta R. P. Taki!
sam wieniec złożył poseł Jackowski!
w imieniu rządu polskiego. !

Do Brukseli nadchodzą zawiado-|
mienia o udziale: delegacyj zagra-
nicznych w pogrzebie królowej bel-
gijskiej, który odbędzie się we wto-
rek o godz. 10.15 rano. Anglję re-
prezentować będzie książę Yorku,
Włochy — książę Piemontu, Buł-

garję — ks. Cyryl, Luxemburg
wielka księżna Charlotta, Francję —
premjer Laval. Pozatem będą re-
prezentowane domy królewskie
Szwecjie Danji i Norwegii.

POLSKĘ REPREZENTOWAĆ BĘ-
DZIE P. WOJEWODA RACZKIE-

WICZ.
WARSZAWA (Pat).

wojewodę Raczkiewicza, b. marszał-|
ka senatu, ambasadorem nadzwy-
czajnym na uroczystości pogrzebo- we J. K, M. Królowej Belgów. W

Tel. 6-46

FRANCISZKA
posiadającej już na składzie wszystkie nowości sezonu jesiennego poczynając od naj-
modniejszych sweterków wełnianych, pończoszek i bielizny, a kończąc na rękawiczkach,
apaszkach i berecikach.
kołnierze pikowe, pantofle giranastyczne nadeszły już w olbrzymim transporcie.

— uFartuszki szkolne,

'cały dzień wczorajszy liczne

Pan Prezy-,
dent Rzeczypospolitej mianował p.“

pończoszki

ich zdradę jaknajostrzej tak pod
względem: moralnym jak i politycz-
nym. Ujawniająca się w tym momen-
cie — wyraźniej niż kiedykolwiek |
jednolitość wuchu ludowego u jego
podstaw — w masach jak i dojrze-
wające w nich wartości ideowe mu-
szą znaleźć swój wyraz w odnowio- |
nym statucie i programie Stronnic-
twa. W, związku z tem N. K. W. po-
wołał do życia dwie komisje: statu-
tową oraz ideowo-programową, któ-
rych zdaniem jest przygotowanie
odpowiednich projektów ma najbliż-
szy Kongres Stronnictwa.

fIESZKOWSKI
MICKIEWICZAJI.

Kapelusze na jesień

c. bronz, marengo.

 

 

Przed pogrzebem królowej belgijskiej
związku z powyższem: p. ambasador
Raczkiewicz uda się w dniu jutrzej-
szym. do Brukseli.

WSPÓŁCZUCIE DLA BELGJL

PARYŻ. (Pat). Do ambasady bel-
gijskiej w Paryżu przybywały przez

dele-
gacje i osoby prywaine, celem zło-
żenia wyrazów współczucia dla kró-
la i Belgji, dotkniętych tak ciężką
żałobą. Hall ambasady, w którym
wyłożono księgi do składania pod-
pisów, zamieniony został w. kaplicę
żałobną, W u wystawiono
wielki portret królowej Astrid mię-
dzy sztandarami i zapalonemi kan-
delabirami. Wśród wpisujących się
znajdują się nazwiska najwybitniej-
szych osobistości świata politycz-
nego i społeczeństwa — рагузКлео,
jak również korpusu dyplomatycz-

—| nego. э

' ZAKLAD KRAWIECKI

GW, DOWGIAŁŁŁO
ul. Świętojańska 6. Tel, 22-35.

poleca się w wielkim wyborze ostatnie
nowości na męskie ubiory.

Dla uczniów obfity dział  uniformu

  

INTER*AT
SIÓSTR URSZULANEK S. J. K.

przyjmuje uczenice szkół średnich i za-
wodowych — ul. Skopówka 4. 
 

FRLICZKI

dla chłopców i dziewcząt,

T
i
n
i
o
!

W związku z nadchodzącym sezonem, |-
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GWybory_i_ artykuł 264 K. K.
Dezercja p. Mackiewicza

W. początkach akcji wyborczej
przewidywaliśmy, że prawdziwy kło
pot z wyborami będzie miała' sa-
nacja po ustaleniu kandydatur po*
selskich.
Gdyby -w grę wchodziła opozycja,

wszystko bytoby w porządku. Wa-
lonoby w kandydatów  opozycyj-

‚ nych i byłaby źgoda i 'jedność
; wśród kandydatów prorządowych.

Ale opozycji zabrakło, więc roz-
grywka musiała odbyć Się w rodzi-
nie, ja

ży No i rzeczywiście odbywa się.
ja Już przed kilku dniami zapowie-

: dzial „maczred“ že „Stowa“,
dzie walczył o czystość wyborczą i
w myśl wskazówek premjera nie do-'

З puści do żadnej agitacji personalnej
4 i t p.

Aż tu raptem dowiadujesię'p.
Cat, że w powiecie wilejskim krąży
b. poseł Kamiński. Ale niedość tego,
bo inni kandydaci poczęli bruździć
samemu p. Mackiewiczowi, którego

"itak los pokrzywdził, stawiając go
nietylko na 4-em miejscu, ale, co
gorsza, po red. Okuliczu z konku-
rencyjnego „Kuijerka“. '

Zawrzała krew w sercu zdystan-
' sgwanego kandydata i oto wybuchł
na szpaltach „Słowa” ciężki pocisk.

Jak śmianó pod firmą BBWR
zorganizować zebranie i reklamo-
wać pp. Pełczyńską i Okulicza?    

„ROBACTWO,
B dg maBudte!2014 *

 

DYŻURY APTEK:

że bę-,

„Kronika „wileńska,

Czyn ten przyrównuje autor arty-
kułu „Słowa” do „postawienia pie-

| czątki firmowej na” prywatnych
| wekslach", ;

Jest to czyn przewidziany 'przez
art. 264 kodeksu karnego, który mó-
wi o oszustwie. )

Któż są ci oszuści?
A no, organizatorzy zebrania: pp.

Birkenmajer i Przegaliūski. ,„Stowo“
wymienia ich į nazwiska. | :
A sami reklamowani?
P. Wandę Pełczyńską organ p.

Mackiewicza wyłącza z pod podej-
rzenia, bo pisze:

„Jesteśmy zresztą pewni, že pizynaj-

mniej jeden z kandydatów tj. p. Wanda

Pełczyńska, która w krótkim czsie zamiesz-

kiwania w Wilnie, dała się nam poznać z
| najlepszej strony, nie ma nic wspólnego z

tem nadużyciem”.

Z p. Pełczyńską sprawa zatem
jasna, ale z drugim kandydatem, p.
Okuliczem, widocznie gorzej, bo ja-
koś nie ichce go „Słowo wyłączyćz
pod podejrzenia. 3

Nie naszą jest rzeczą bronić ho-
noru pp. Birkenmajera, Przegaliń-
skiego i Okulicza, ale obawiamy się,
iż nie przerazi ich groźba, której
użył p. Mackiewicz, zapowiadając
wycołanie swej kandydatury.

„Grožba' taka zapewne panów
tych nie przerazi, a szerszy ogół
dojrzy w zapowiedzi redaktora „,Sło-
wa”. robienie furliki, przez którą
można byłoby zdezertować z pola
walki.

Na froncie wyborczym coraz we-
selej: : “ ;

| Nie—wyborca. 
 

„rek, zbudowany szalet, oraz będą

,;| okoliczność, że zarówno wśród 'poli-

pos, u

 

Dziś w nocy dyżurują  następująze zniesione niektóre rudery, znajdu-
apteki: ljące się na placu. (h)

: Miejska — Wileńska 23, Chomiczew- ," ы т ż
й skiego — W. Pohulanka 25, Chruścickie-| „„,Dodatkowe oświetlenie przed-
|... go — Ostrobramska 28, Filemonowicza — mieść, Na skutek złożonych me-

i morjałów przez mieszkańców przed-Wielka 29. 4,

5 WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. mieść m. Wilna, zarząd miasta z
, — Powrót Arcypasterza. Dnia30 dniem 5 b. m. przystępuje do wstęp-

sierpnia o g. 22-ej wrócił z wizytacji nych robót nad dodaikowem ošwie-
dekanatów słonimskiego i zdzię- tjeniem przedmieścia: ul. Kalwaryj-
ciolskiego ks. Arcybiskup Metro-. skiej, Wiłkomierskiej, Zwierzyńca,

  

Sprawa „Dziennika Wileńskiego"
przed $ądem Grodzkiiń

W. piątek na wokandzie 'wileń-
skiego Sądu Grodzkiego znalazło
się kilka spraw prasowych. Między
in. rozpoznano także dwie sprawy
„Dziennika Wileńskiego". Sądził Sę-
'dzia Bocheński, oskarżał prokurator
Janowicz. Wi pierwszej sprawie na
ławie. oskarżonych obok. redaktora
odpowiedzialnego, p. Stanisława Ja-
kitowicza, zasiadł jeden ze znanych
działaczy młodych Stronnictwa Na-
rodowego, p. Stefan Łochtin. Spra-|
wata, .aczkoliwiek już dwukrotnie,
odraczana, została ponownie na.
wniosek obrońcy, apl. adw. K. Pro-)
tassewiczówny . odroczona wobec,
niestawiennictwa trzeciego oskarżo-
nego, p. Wacława  Średnickiego,
który w chwili obecnej odbywa ćwi-
czenia "wojskowe. я

W, sprawie drugiej, gdzie oskar-
żonym był tylko redaktor odpowie-
dzialny, chodziło o artykuł profeso-
ra Komarnickiego pt. „Nowa Kon-
stytucja'.

W, artykule tym, oskarżyciel pu-
bliczny dopatrzył się przestępstwa z
art. 170 К; К. w zdaniu twierdzącem,
że „za projektem konstytuoji gloso-
wał tylko jeden obóz, mianowicie
BBWR'* oraż 'w rzekomem twier-
dzeniu, autora, że „projekt Ustawy
Konstytucyjnej został uchwalony w
warunkach budzących. wątpliwości,
co do ich legalności. |

Apl. adw. Protassewiczówna zgło-
siła na. wstępie iosek. o 'odrocze-
niu sprawy, dla zawezwania świad-
ków:w osobach: prołesorów _Siroń-
skiego, Starzyńskiego i: Kuzyżanow-
skiego, którzy mieli stwierdzić tę

 

tylkków, jak i w, świecie naukowym
chwalania konstytucji obu-

dził poważne ' wątpliwości. Jedno-
|cześnie obrona zgłosiła wniosek o
|dołączenie do akt sprawy wycią-
"gów  stenograficznych  protokułów
posiedzeń sejmowych na stwierdze-
nie tej okoliczności, że podczas po-
siedzenia 26.1 34 r, nie sprawdzano
"quorum. Sąd wnioski obrony oddalił
i udzielił głosu prokuratorowi, który
prosił o ukaranie oskarżonego.

„Apl. adw. Protassewiczówna: w
swem _ przemówieniu „podkreśliła
„dwa momenty, Po pierwsze przez!
odrzucenie wniosków obrony  unie-
możliwiońo oskarżonemu przepro-
+wadzenia dowodu prawdy i po dru-

 

czas wizytacji parafji Łukonicy, de-;
kanatu słonimskiego, ksiądz. Arcy-
biskup dokonał konsekracji kościo-
ła. Pod koniec przyszłego tygodnia
Metropolita uda się na wizytację
większych ośrodków, jak Grodno,
Białystok, Lida i Wołkowysk.

Z MIASTA.
4 — Tego jeszcze brakowało, Wy-
dział kobiecy P.P.S. postanowił
zwrócić się do władz z. prośbą o ze-
zwolenie na otwarcie w Wilnie po-
radni świadomego mącierzyństwa.
— Spęd bydła na targowisko

miejskie. Wi ub. tygodniu na targ
miejski spędzono 1125 sztuk bydła i

, scową zakupiono 1050 sztuk, 17 szt.
komisja zbrakowała, zaś pozostałe

- bydło zakupione zostało przez po-
bliskie. gminy powiatu wileńsko-
trockiego. Spęd bydła jest ožywio-
ny i zapotrzebowanie większe niż w
poprzednich tygodniach. Ceny w
porównaniu z poprzedniemi  tygo-
dniami nieznacznie spadły. (h)

nego. Zakończony został w Wilnie
sezon budowlany. Według danych w
obrębie wielkiego m. Wilna w b. r.
zbudowano nowych domów drewnia-
nych 114, murowanych 17. Napra-

-  wiono i dokonano remontów w 126
| domach murowanych i drewnianych.

Najwięcej zbudowano domów na
przedmieściach miasta,t. j. na Zwie-
"rzyńcu, Antokolu i Koloni Kolejo-

' wej, która w szybkiem tempie roz-
 budowuje się. (h)

—- Opieka Społeczna w tygodniu
ubiegłym. Działalność Opieki. Spo-

° ecżnej za tydzień ubiegły przedsta-
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_deciw o stanie majątkowym — 160;
skie.uwano do lekarza — 109 osób;
 wycane poleceń na trumny — 6;
skierowano do pracy 40 osób na: dni
117, wydano obiadów — 1134 dla

* Gia. 4 osób; wydano. zapomóg pie-
niężnych zł. 305 dla 43 osób. Ogó-

'lem, wydatkowano w ciągu ubiegłe-
go tygodnia 772 zł, 40 gr.
— £ konsulatu łotewskiego, Od

polita Romuald Jałbrzykowski. Pod- Popław i t. d. h)
: Igie, że w. ten sposób akt oskarżenia|

nierogacizny. Na. konsumcję miej-.

— Zakończenie sezonu budowla-

"wia się następująco: Wydano świa- ^

Ciekawy rachunek. 68 kroków
na minutę, to znaczy 4080 kroków na go-
rdzinę, Jeden krok* ma 0,75 m. 4080 kro-
ków = 3.600 m. na godzinę, Każdy czło-
wiek chodzi dziennie conajmniej przez

'

trzy godziny miesięcznie, zatem 90 godzin, |
„rocznie 1080 godzin, a w ciągu lat 50-ciu |
"54.000 godzin, co czyni po 3,06 klm. na go- |
dzinę, licząc 165.240 km. Człowiek zatem
odbywa: w ciągu swego życia przeciętny
marsz-o 165.000 klm. długości. Każdy ka)
wywołuje wstrząs ciała i nerwów.. ..

Jest Pan wrogiem swego zdrowia i do-
brego* samopoczucia, jeśli Pan nie
na Swem obuwiu óbcasów wypukłych|
BERSON. Wystrzegajcie się naśladownic-;

"nie

 keimaiaiškus

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE
ZAPARCIE

leczą szybko roślinne PIGUŁKI
| KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

'jemne w użyciu.

Pudełko, zawierające 30 pigułek -—
zł. 2.50.

Do nabycia we wszystk. aptekach.

 

cpari się wyłącznie na piśmie Staro-
stwa Urodzkiego. Zdaniem obrońcy
pismo to nie może być dowodem wi-
ny, śdyż jest jednostronnem i nie
pozbawionem błędów  puzedstawie- '
niemi przebiegu obrad sejmowych.
Między innemi Starostwo twierdzi,
że za projelktem konstytucji głoso-
wał „Klub Młodych Narodowców”. |
A przecież w dniu 26.1 34 r, kiedy
odbywało się posiedzenie, o którem
mowa w artykule „Dziennika Wileń
skiego”, ten klub wogóle nie istniał,
gdyż powstał o rok później. Oparte
o tego rodzaju dowody oskarżenie w
niczem winy redaktora „Dziennika
Wileūskiego“ nie ustala i dlatego
obrońca wnosi o wyrok uniewinnia-
jący. W ostatniem słowie oskarżony
prosi o uniewinnienie, dowodząc, iż
artykuł nie zawiera wiadomości nie-
zgodnych z prawdą.

Sąd o godz. 2 p. p. ogłosił wyrok
skazujący redaktora „Dziennika
Wileńskiego na 200 zł. grzywny oraz
3 tygodnie aresztu

„ Ubrona. zapowiada apelację.

Zaparcie. Przodujący kliniści poświad-
czają, że maturalna woda gorzka
„Kranciszka Jozeia“ stanowi także dla
umysiowo pracujących,  neurasteników i
kobiet szybko i przyjemnie działający śro-
„dek przeczyszczający,  Pytajcie się lekarzy.

 

Fo usunięciu grubej warstwy bru-
du i kurzu, mieżiiczonej ilości gwo-
Ździ, uieumiejętnej późniejszej po-
złoty, po założeniu dziur i odptys-

. ków nowym giuntem kredowym.i
pociągnięciu miejsc tych /polimen-
tem i nowym. złotem: oraz po wzmoc-
nieniu samej płyty przez sklejenia i
nałożenie lisztów dębowych — przy
stąpionono kio (samego  malowudła,
którego oryginat szczęśliwie  daio
się odtworzyć głowa Matki Boskiej
zw. XV, a resztę — z czasów 're-
stauracji sapieżynskiej około roku
1600. Ubecnie całość wygląda impo
nująco, a szczególnie twarz Madon-
ny jaśnieje słodyczą i majestatem.
'iMa zabezpieczenia obrazu na przy
szłość od niszczenia przez przybija-
nie szat bezpośrednio do obrazu wy-
konana została piyta drewniana, w
której wycięte tragmenty widoczne
malowidła i twarzy i rąk i do, tej
piyty przymaocowano szaty srebrne.
Fłytę samą, - która wewnątrz
wybita jest miękkim materjałem ma-
suwa się na obraz. We czwartek 5
września nastąpi przeniesienie obra-
zu do kościoła, gdzie będzie wysta-
wiony przez parę dni bez szaty do
oglądania. W. rocznicę koronacji 8
września na prymarji nastąpi umiesz
czenie obrazu w ołtarzu i włożeniu nosił cuskiego. Lokal higjeniczny, prze- |

stronny, słoneczny, świeżo gruntow-; przy restauracji obrazu została wy-

odremontowany. Opłatyszkolne konana przez znanego w tej dzie- wazyewwaawocycunwiawim
„eo Znacznie zniżone, ustępstwa dla nie-

twal

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Odznaczenia dla rzemieślni-

ków. lzba Rzemieślnicza w Wilnie
przystąpiła do odznaczenia rze-
mieślników za wybitną pracę i za-
sługi, położone dla rzemiosła wileń-
skiego. Ostatnio odznaczonych zo-
stało 16 rzemieślników wileńskich
odznaką rzemieślniczą. (h) | Mickiewicza

zamożnych przewidziane,
— Roczne Kurs

/Przewłockiej w Wilnie. Zarząd

1919 roku, zawiadamia, iż
przyjmuje sekretarjat Kursów. co-
dziennie od godz, 17—19, w lokalu
Szkoły Pisania na Maszynie przy ul.

22—5.  Buchalterja:
SPRAWY SZKOLNE. Ogólno-Handlowa, Bankowa, Prze-

— _ Prywatna  Koedukacyjna
Szkoła Powsz.i Przedszkole „Pro-
mień', Wiwulskiego 4 i filja na Zwie-
rzyńcu — Witoldowa 35-a przyjmuje
zapisy na r. szkolny 1935/36. Wysoki
poziom naukowy i wychowawczy.
Francuski bezpłatnie, Dodatkowo
komplety mużykii plastyki, |
— Powia ia się, iż z

1-go września 1935 r. omadzenie
SS. Salezjanek otwiera Szkołę kro-
ju i szycia roczną praktyczną, oraz|

mysłowa. |
KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzież. W nocy z 30 na 31
bm. nieustaleni sprawcy, po wyjęciu
szyby 'w olknie, przedostali się do
mieszkańca Buszkanca Mendela, Je-
ziorna 3, skąd skradli ubranie war-

“Vtošei: 1502t;
dniem .— Aresztowanie iałszywego wy-

wiadowcy. Z polecenia władz śled-
czych aresztowany został w Wilnie

| niejaki Romuald Nowierski (Końska
Kurs kroju i szycia wieczonowy dla | 14), bezrobotny, który wpadł na po-
starszych. Kandydatki do Szkoły
przyjmowane są z ukończeniem. 4-ch
odddz. Szk. powsz.

Zapisy codziennie od 10 do 6

'mysł udawania wywiadowcy urzę-
du obyczajowego. Nowierski odwie-
dzał domy i szantażował przeważnie
kobiety, grożąc konsekwencjami.

wiecz. ul. Stefańska 37. Przyszkole  Szantażystę osadzono w. więzieniu
siostry prowadzą internat. O warun: | do d
kach «dowiedzieć się przy ul. Ste-|
Mańsjkiej 37% 001
! —— Gimnazjum

ozycji władz sądowych. (h
ostrzelenie woźnego, Wiczo-

rajszej nocyprzyul. Ostrobramskiej
im. Filomatów i |postrzelony został w twarz woźny

2А osób; wypłacono za pracę zł. 394| Liceum Handlowe S. Pietraszkiewi-( szkoły powszechnej Bernard Mac-
czówny w Wilnie przyjmuje zapisy | kiewicz (Ostrobramska 27). Ranne-
kandydatek codziennie 'od godz. go, po nałożeniu opatrunku: przez
10—2-ej: Wilno, ul. Żeligowskiego lekarza pogotowia ratunkowego, u-
1—2 Warunki przyjęcia do gi
zjum: ukończenie 6-ciu klas s oły.j

2-go września r. b. przyjęcia intere- |powszechnej; do Liceum — 6-ciu!
santów w konsulacie będą się odby-|klas szkoły średniej. )
wać codziennie oprócz niedzieli i —Prywatna VI klasowa Koedu-
świąt, od 10 do 12-tej.- ' i

SPRAWY MIEJSKI
— Regulacja rynku Kalwaryjskie-

go. Z dniem 3 września r. b. zarząd
miejski przystępuje do regulacji
ryniku Kalwaryiskiego. Na rynku |
urządzony zostanie częściowo skwe-

kacyjna Szkoła Powszechna „Dziec-
ko Polskie“ Wilno, ul. Mickiewicza
Nr. 11 m. 11 przyjmuję. zapisy do
wszystkich klas i do Przedszkola w
godz. 12—15, 'Rutynowane siły na-
uczycielskie. Troskliwa opieka wy-
chowawcza. Komplety języka iran-

 

- | mieszczono w szpitalu. Dochodzenie
prowadzi policja. (h) ' !
— Eksplozja naboju karabino-

wego. Leopold Daniszewski, 1. 10,
ząmi, przy ul. Lipcowej 34—1, zna-
lazł nabój karabinowy, który  poło-
żył па kamień i zaczął uderzać
młotkiem. Nastąpił wybuch i nie-
opattzny chłopiec został odłamkiem
naboju zraniony w nogę. Po nałoże-
niu opatrunku odwieziono go do
szpitala św. Jakóba.

Ža ul LiD ye ZN zj

koron. Zmudną i uciążliwa praca

W związku z notatką umiesz- dalszego udziału w akcji wyborczej
czoną w pismie Sz. Panów z dnia 23
bm. prosimy uprzejmie 0 łaskawe
umieszczenie następującego  wyjaś-
nienia:

„ Wyjaśnienie. й
„Wobec przyznania z mocy u-

stawy Centrali Chrześć. Związków
Zawodowych w Wilnie wśród  pra-
.cowników fizycznych najliczniejszej
reprezentacji (9-ć przedstawicieli na
ogólną liczbę 'w Okr, Nr, 45 i 46-m
26-ciu delegatów organizacyj zawo-
dowych pracowników fizycznych) —
Chrześcijańskie Związki Zawodowe
zgrupowane w Centrali Chrześć,
Związków Zawodowych w Wilnie,
organizacyjnie i politycznie zupełnie
niezależnie postanowiły  wykorzy-
słać uprawnienia w celu sprawdze-
nia możliwości wysunięcia własnych
kandydatów podczas zbliżających
się wyborów do Sejmu. Wi tym celu
Związki wydelegowały na mocy u-
chwały preezsów wszystkich  zrze-
szonych w Centrali Związków —
delegatów do Zgromadzeń Okręgo-
wych w obu okręgach Wileńskich i
wysumęły następnie swoich kandy-|
datów. i

Żadnych „zabiegów w kierunku
zdobycia głosów innych grup nie“
czyniliśmy, uważając; że umożliwie*|
nie przedstawicielom Świata Pracy;
kandydowanie, nie może być wyni-
kiem takich czy innych itargow lub“
kompromisów. .Ponieważ  kandyda-
tury nasze nie uzyskały. potrzebnej.
ilości głosów Chrześcijańskie
Związki Zawodowe będąc pozba-
wione swych kandydatów, żadnego
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Handlowe M.LISTY DO REDAKCJI. |
wyższych kursów, egzystującychp .

zapisy |

|
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№г07е рорбасе.......
Chcecie mieć tę pewność, że obuwto
Wasze będzie zawsze dobrze wy-
glądało i długo wytrzyma i że nawet
po kilkugodzinnym chodzie nie bę-
dziecie odczuwać zmęczenia, to żą-
dajcie i przy zakupnie nowego
wia i przy ceparacji starego obuwia
wyraźnie. *   

WYPURŁYCH OBCASÓW GUMOWYCH. -
Żądajcie wyraźnie marki BERSON,.

 

BUDOWA KOŚCIOŁA. W BOBO-
LEWIE, POW. DZIŚNIENSKIEGO.

Na pograniczu ZSRR, we wsi Bobole-
'wie, pow. dziśnieńskiego, powstał komitet
budowy kościoła rzymsko-katólickiego* Do
obecnej chwili pobudowano plebanję wraz
z zabudowaniami oraz 'prowizoryczną *drew-

nianą kaplicę. Materjat ma wzniesienie sta-

łego kościoła jest już przygotowany i do
budowy komitet zamierza” przystąpić *iw
najbliższym czasie. Ki ® оуещи

Budowa kościoła finansowana jest czę-
"ściowo przeż Kurję Metropolitalną oraz”z
dobrowolnych składek miejscowej ludności

 

"Restauracja obrazu idatki Boskiej.
L W KOsčieie“SW. ата а

dzinie В. krol. Jana Rutkowskiego,
Ktory, mając do pomocy siostrę

tranciszkę Wierzbicką artystkę та
iarkę zę zgromadzenia SS. Bernar-
аупек, г podziwu godnem. poświę-
cenieni i pieiyzmem pracował nad
niem około trzech miesięcy. Na tem
miejscu: składam Mu w im. Milnian
najsewdeczniejsze «podziękowaniey:: sa

„szczególniej dziękuję, „łanu. Koqser-
watorowi L-rowi Stanisławowi Lo-

'remtzowi, dzięki któremu prace te
| zostały wykonane przeważnie 'kósz-
| iem Urzędu Konserwatonskiego, '* *

kW „aa K. M. Sopoćko,©”
16 14! rektor lbośc, «św. Michała.
„B Bei . doc й

СНОКА МАТКОБА
zatruwa organizm

Zaburzenia: 'w runkcjonowaniu wątroby
i wydžieianių żóici powodują swego rodzą-
ju zatrucie organizmu, a na tem lie szereś

najrozmaitszym chorób. :
Zioła Magistra Wolskiego |, Billosa“

zawierające -. znane /' roślihy: egzotyćzne
Lombretum i Boldo, pobudzają wątrobę do
wiaściwej pracy oraż prawidłowego wydzie-
iamia żółci i powodują naturalne wypróż
nienia. Stosują się przy cierpieniach  wą*
troby i woreczka żółciowego (kamicy Żółe
ciowej)s * + eż dė po

Zioia zę znak. ochr. „Billosa”na naby*
cia w aptekach i drogerjach (składach ap*
tecznychj; - < , ES T

„ Wytwórnia Magister £. Wolski, Wąt*
szawa, Złota 14, m. 1. ! i

  

  

  

Chrześcijańskie Związki Zawodowe |
wobec wyborów |||

At

nie przyjmą. cdn
W imieniu Chrześcijańskich Związ+

ków. Zawodowych — Zarząd: Cen-
trali Chrześcijańskich "Związków Za
wodowych w Wilnie”, | -. į

Mieczyskaw Engiel |
Prezes S

" Mieczysław Engiel
Sekretarz

 

Bóle w żóiądku, ściskanie w dołku,
obstrukcje, gnicie w diszkąch, „gorycz w
ustach, zte trawienie, bóle głowy, obłożony
język i bladą cerę iatwo usunąć prżeż
częste stosowanie wody gorzkiej
Franciszka-Jozeia, biorąc wieczorem przed
udaniem się'ma spoczynek pełną szklankę
takowej. Pytajcie się lekarzy. + wydz

OSUSZANIE BAGIEN
i REGULACJA RZEK,

W, okolicach gminy hołubickiej,: pów,
dziśnieńskiego,' ukóńczono «całkowicie tegu-
lację rzeki Łaszcześlanki na diugości. 9 km.;'
osuszając w ten sposób około 800 ha grun-
tów zabaguionych, należących do К-
astu wsi, położonych naterenie gminy ho:
łubickiej. Całkowite prace przy regulacji
tej rzeki wykonali zainteresowani gospo
darze sposobem szarwarkowym,

WODA GORZKA MORSZYŃSKA
i sól krystaliczna lub proszkowana—znako*
mite środki w nawykowem zaparciu stolca.
Żądajcie w apiekach i składach aptecznych,
& NĄ k 7849
ADAa L IIA САЛЛЕ SSL

ARESZTOWANIE OSZUSTA,
Na skutek listów gończych aresztowa*

"ny został niejaki Michniuk Grzegorz ze wsi
Luczaje, gm. kudelskiej, pod zarzutem wy*
łudzenia od wielu dziewcząt pieniędzy na
poczet przygotowań ślubnych. Jak się oka-
zało, Michniuk obiecał przeszło 15 dziew*
czętom zawarcie ślubu, (h)

Ё

  



ŻYDZI
I DEMOKRACJA
Dr. H. Gotlieb, kandydat na posła

w Warszawie, podzielił się z członka-

mi ogólno - żydowskiego komitetu
wyborczego uwagami na temat bieżą-

cej polityki żydowskiej.

"Jak można wnosić z relacji „Мазхе-

go Przeglądu", p. Gotlieb przede-

wszystkiem tłumaczył się, dlaczego on

ijego generacja, „która walczyła za

demokrację i wolność osobistą”, musi

się | podporządkować „panującym

stosunkom”, Dzieje się to dlatego,

że demokracja zawiodła Żydów na ca-
łej linji, okazała się bowiem zamało

dla nich tolerancyjną. „Można — mó-

wił p. Gotlieb — dość boleśnie uginać
się nawet pod jarzmem demokracji".
Ta okoliczność wpłynęła na pogodze-
nie się jego górnej i chmurnej genera-

cji z „panującemi stosunkami",

Z tą demokracją Żydzi mają istot-

nie nielada kłopot. Dopóki demokra-
cja sprowadzała się do niszczenia, w

imię nieświadomych mas ludowych,
historycznej budowy społeczeństwa o-

raz zastępowania historycznej war-

stwy rządzącej przez znajdującą się

pod wpływami . Żydów plutokrację,
wszystko było w porządku, Ale z

chwilą, kiedy szerokie warstwy spo-

łeczne w walce o prawa polityczne,

nabrały świadomości narodowej, Żydzi

przestali wierzyć w demokrację.

To też wszędzie, gdzie nacjonalizm
przeniknął do mas ludowych i w nich

znalazł potężne oparcie, Żydzi po-
częli popierać rządy dyktatorskie, by-

leby były sprawowane w imię walki
z zasadą narodową. Poczęli oni, za

pośrednictwem lóż masońskich, nawo-

ływać do tworzenia „faszyzmu lewico-

wego", który „operując, podobnie jak
nacjonalizm, metodą antyliberalną, u-
siłuje powstrzymać wzrost nacjonaliz-
mu i zachować, w zmienionej formie,

dotychczasowe wpływy masonerji i ży-
dostwa. Jest to jedyna deska ratun-

ku, jaką widzą Żydzi wobec wzbiera-

jącej fali samowiedzy narodowej w

Europie,

Bowiem, jak mówił p. Gotlieb,

„30 stycznia 1934 r., stało się w Euro-

pie coś, co spowodowało przewrót w

naszych pojęciach, Wstaliśmy zrana i
nie znaleźliśmy się więcej na tych sa-

mych miejscach, jak po trzęsieniu zie-

mi, W owym dniu Adolf Hitler został
kanclerzem Rzeszy', Należy pamiętać,

że Hitler doszedł do władzy nie w dro-
dze zamachu, ale najlegalniej w świe-
cie, na zasadzie miłej Żydom demokra-

tycznej konstytucji weimarskiej i pię-

cioprzymiotnikowego prawa wybor-
czego, o które walczyli oni wszędzie

przez cały wiek XIX-ty, „Widmo, któ-

re ukazało się przed naszemi oczyma,

m:ówił dalej p. Gotlieb, zwie się:

paragraf aryjski! Rasa! To prowadzi
do rewizji naszych poglądów”,

I w Polsce ruch narodowy staje się
coraz bardziej ruchem szerokich

warstw społecznych. Przenika on głę-
boko w masy, zmieniając ich oblicze

i dotychczasową polityczną postawę.

W tym stanie rzeczy, metoda demo-

kratyczna jest dla Żydów nie tylko
nieprzydatna, ale wręcz niebezpiecz-

na. Zrewidowali oni przeto swoje po-

glądy na demokrację i znaleźli się po
stronie „sanacji'. Jako gorliwi wy-

znawcy „ideologji państwowej”, pogo-
dzili się oni z nową ordynacją wybor-

czą, chociaż jest ona całkowitem za-

przeczeniem zasady demokratycznej.
Do udziału w wyborach nawołuje lu-
dność żydowską zarówno „postępo-
wy” dr, Gotlieb, jak i ortodoksyjny
związek rabinów,

Ten ostatni, jak donosi P.A.T., wzy-

wa „wszystkich uprawnionych do gło-
sowania Żydów, aby wyzyskali swe
prawa wyborcze, co z pomocą Boską
przyczyni się do pomyślności ogółu
Izraela w Polsce",

=——>  

Chcieć i móc
Nie wystarczy chcieć, trzeba w do-

datku móc. To też w polityce jest
rzeczą o wiele ważniejszą wiedzieć, co
państwa mogą, niż czego chcą.
Pragnąłbym tedy przekonać Sz. Czy-
telników, że więcej się powinni inte-
resować tem, co różne narody mogą,
niż tem, czego chcą.
- Weźmy dla przykładu naszych naj-
bliższych sąsiadów. Niemcy chcieli-
by zająć terytorja na wschód od swej
obecnej granicy wschodniej — nietylko
dawne ziemie zaboru pruskiego i
Gdańsk, lecz prawdopodobnie część
dawnego Królestwa Polskiego, Litwę,
Łotwę, Estonię.,, Ruch narodowo - so-
cjalistyczny ma całą teorję co do eks-
pansji na wschód, Lecz zrobić tego nie
mogą dziś i wątpić należy, czy będą
mogli kiedykolwiek. Nie mogą dziś
dla szeregu przyczyn: 1) bo osłabła
ich moc biologiczna, 2) bo są zajęci
głębokiem przeobrażeniem wewnętrz-
nem, 3) bo są w ciężkiej sytuacji go-  

spodarczej, 4) bo nie sprzyja temu u-
kład stosunków międzynarodowych.
Nie będą mogli w przyszłości, bo roz-
winie się i wzmocni państwo polskie i
będzie zaporą w posuwaniu się Nie-
miec na wschód...

A Sowiety? Chcialyby zbolszewi-
zować świat cały, a przedewszystkiem
Polskę. Lecz zrobić tego nie mogą,
raz dlatego, że pochłania je bolszewi-
zacja ludów Z. ŚR. R. i przebudowa
społeczna i gospodarcza Rosji, a po-
wtóre dla tego, że muszą się coraz
żywiej i gorliwiej zajmować interesa-
mi i potrzebami Rosji, a to każe im
skupić całą uwagę i wszystkie swe si-
ły na Dalekim Wschodzie — i to na
bardzo długo,

Jeśli tedy myśleć o tem, czegoby
chciały Niemcy i Sowiety, to popaść
można pod władanie strachu, a włosy
powstaną na głowie. Jeśli natomiast
ocenić spokojnie co mogą, to uspra-

 

Port La Valetta na wyspie Malta na morzu Śródziemnem, bazą angielskiejbędącej

floty wojennej.  

wiedliwionym będzie spokój i opty-
mizm Polaka, zatroskanego o przy
szłość ojczyzny.

Słowem, konjunktura polityczna, je-
śli chodzi o stosunki międzynarodo-
we, jest dla Polski pomyślna, Kto my-
śli na sposób przedwojenny,kogo preo-
kupują tylko sposoby o b ro ny przed
niebezpieczeństwem zewnętrznem,
ten mógłby dojść do wniosku, że w
takim razie nie są potrzebne Polsce
ani wysiłki zbytnie, ani czujność nad-
zwyczajna, Kto jednak tak myśli, ten
nie żyje w świecie rzeczywistym, w
świecie współczesnym. Przed Polską
otwierają się nowe zadania politycz-
ne, a od ich spełnienia zależeć będzie
jej przyszłość i jej rozwój jako naro-
du. Polacy muszą się najpierw nau-
czyć chcieć, i to chcieć znacznie wię-
cej, niż zabezpieczenia swej niezależ-
ności i całości swego terytorjum. By-
łoby rzeczą bardzo pożyteczną ,ażeby
Polacy współcześni zaczęli się bar-
dziej interesować tem, czego sami
chcieć powinni, niż tem, czego chcą
inni. Wystarczy zaś długo i uważnie
przyjrzeć się mapie Europy środko-
wo - wschodniej, ażeby się w tych
rzeczach zorjentować... Gdy zaś już
Polacy będą chcieli chcieć, to winni
się przygotowywać do tego, ażeby
także mogli móc! й

Tu dochodzimy do konkluzji: ażeby
wypełnić swoją misję dziejową w
świecie, ażeby rozwiązać zadania, ja-
kie Polsce stawia rozwój stosunków w
Europie, musi nasz naród posiadać
wielki zasób energji duchowej i siły
materjalne odpowiednie. Nie wolno
mu tedy przestać być czujnym i prze-
stać pracować nad wzmocnieniem sił
swoich. Tylko tej czujności i tej pra-
cy musi przyświecać nie myśl o obro-
nie tego, co się posiada, lecz myśl o
tych zadaniach, jakie naród polski ma
do spełnienia,

S. K.

 

„Czynnik społeczny”
Przed kilku dniami podaliśmy wią-

domość o przesileniu w Państwowej
Radzie Ochrony Przyrody. Przewod-
niczący tej Rady, prof. Szafer, zrezy-
śnował z tego stanowiska, składając
równocześnie godność delegata mini-
stra W. R. i O. P. do spraw ochrony
przyrody. Skolei także wszyscy inni
członkowie Rady złożyli mandaty do
dyspozycji tegoż ministra,

Poszło o głośny projekt kolejki lino-
wej z Zakopanego na Kasprowy
Wierch. Wszelkie usiłowania Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyrody, po-
pieranej przez czynniki kulturalne i
turystyczne z Towarzystwem Ta-
trzańskiem na czele, rozbiły się o u-
pór garści ludzi, których wpływy u
„góry” okazały się silniejszemi. Wy-
czerpawszy wszystkie możliwe środki,
członkowie Rady wraz z przewodni-
czącym zgłosili rezygnację. podając ja-
ko jej powód: „niezasięganie przez
czynniki rządowe opinji Rady przed
decyzjami, dotyczącemi bezpośrednio
sprawy ochrony przyrody”.

Nie mamy zamiaru rozstrzygać tutaj
problematu kolejki linowej na Kaspro-
wy Wierch, ograniczając się do stwier-
dzenia, że olbrzymia większość mi-
łośników gór, rozumiejących ich zna-
czenie wychowawcze w życiu narodu,
sprzeciwiła się industrjalizacji tego
niedużego skrawka Tatr, jaki znajduje
się w granicach naszego państwa.
Pragniemy natomiast na tym przykła-
dzie rozpatrzeć ogólne zagadnienie
współpracy czynnika społecznego z
administracją rządową,
Było rzeczą zupełnie naturalną, że

ludzie, którzy z obserwacji i własnego
doświadczenia wiedzieli, czem była w
okresie niewoli dla utrzymania bytu
narodowego praca społeczna, pragnęli
zużytkować ją w budowie państwa,
podnosząc jej udział w administracji
do wyżyn zasady konstytucyjnej, Jak-
kolwiek chciwa władzy — jak wszę-
dzie — młoda biurokracja nasza prze-
szkadzała, jak mogła, realizacji tej za-
sady, to jednak mimo tego stopniowo
wcbodziła ona w życie państwowe.

"Twórcy przewrotu majowego skwa-
pliwie chwycili się idei współpracy
społeczeństwa z rządem, używając
jej bardzo zręcznie jako narzędzia do
walki z Sejmem i „sejmowładztwem”.
Powołano do życia doraźnie rozmaite
Rady gospodarcze, którym później na-
dano formy prawne samorządu gospo-
darczego. Do istniejących już przy
różnych działach administracji pań-
stwowej Rad przybyły nowe,jak: Pań-
stwowa Rada Samorządowa, Pań-
stwowa Rada Wychowania Publicz-
nego, Spółdzielcza, Ochrony Przyro-
dy i & d.  

Nowa konstytucja nie zarzuciła idei
udziału czynnika społecznego w ży-
ciu państwowem, ujęcie jednak tej
idei w t. zw. dekalogu jest bardzo ©-
gólnikowe.

Jak ta współpraca wygląda w prak-
tyce?

Przypomina ona bardzo przysłowio-
wy pasztet z dziczyzny z domieszką
„w połowie” mięsa końskiego, wedłuś
recepty: „jeden zając, — jeden koń.
Znikła Państwowa Rada Samorządo-
wa, o wynikach istnienia samorządu
gospodarczego — poza jego znacznemi
kosztami — wiemy bardzo niewiele.
Są rozmaite Rady, które niezawsze
zapytywane są o radę i których ra-  

dy — dobre rady — pow w archi-
wach ministerjalnych.

Cóż to podcięło tak pięknie zapo-

wiadającą się współpracę? Może po-
lityka? Może owo przeklęte „par-
tyjnictwo''?
Ależ nie! Powołane do współpracy

organizacje społeczne, wystrzegają
się, jak ognia, wszelkiej samodzielno-
ści politycznej, W omawianym przez
nas przykładzie pod uchwałą rezygna-
cyjną widnieją podpisy ludzi znanych
ze swoich prorządowych przekonań.
Nie możemy tak dobrze, jakbyśmy

chcieli, wyjaśnić zjawiska zanikania
czynnika społecznego w życiu pań-
stwowem. Spełnił on swoje zadanie,
więc się go likwiduje.

 

10-lecie śmierci

Conrada v. Hoetzendoria
Wielkie manewry w Bolzano mają

na celu przygotowanie armji włoskiej
do walki z nieprzyjacielem, nadcią-
gającym z południowego Tyrolu, Wło- j
skie wojska miałyby bronić niezawi-
słości Austrji przed imperjalizmem
hitlerowskich Niemiec. Jakże zmie-
niły się role tych trzech państw od
czasu, gdy szef sztabu austro - wę-
gierskiego, gen. Conrad von Hoetzen-
dorf przed 23 laty planował wojnę
prewencyjną monarchji habsburskiej
przeciw Włochom. I wtedy także (rok
1911), jak dzisiaj, Włochy zajęte były
w Afryce wojną kolonjalną o Trypolis,
Mussolini, bawiąc w Bolzano (daw-
ne Bozen), znajdzie tam jeszcze ślady
fortyfikacyj, które Conrad kazał bu-
dować przeciw Włochom.

Może właśnie z powodu tych ma-
newrów prasa austrjacka tak mało
miejsca poświęciła 10-leciu śmierci
feldmarszałka Conrada, przypadające-
mu na 25 sierpnia b. r. Rocznica stała
się bardzo nieaktualną. Nieaktualne-
mi były i pamiętniki wdowy po Con-
radzie. Zostały przez rząd austrjacki
skonfiskowane,

Conrad nie miał szczęścia w starej
monarchji. Był on bodaj jedynym
człowiekiem w kierującej ekipie wie-
deńskich mężów stanu, który widział
nadchodzący koniec Austro - Węgier.
Chciał ratować je środkami, któremi
dysponował jako wódz. Wyszkoliwszy
armję i uzbroiwszy ją nowoczesną bro-
nią. proponował cesarzowi w r. 1909
wojnę przeciw Serbji, w dwa lata póź-
niej wojnę przeciw Włochom. Zdawał
sobie bowiem sprawę, że oba te pań-

'| przy osiągnięciu dec

 

stwa staną zawsze w przyszłej wojnie
przeciw Austro - Węgrom. W obu
wypadkach zwyciężył jednak jego
przeciwnik, minister spraw zagr., hr.
Aehrentahl, który nawet zmusił go na
jakiś czas do dymisji ze stanowiska
szefa sztabu generalnego. Przewidy-
wania Conrada sprawdziły się: w
wielkiej wojnie Serbja i Włochy przy-
łączyły się do wrogów Austrji.

Nie miał Conrad szczęścia i z so-
jusznikiem  Austrji: z Niemcami.
Rzuciły one niemal wszystkie swe si-
ły w r. 1914 na Francję, skutkiem cze-
$o wojska austrjackie poniosły w Ga-
licji klęskę, z której już się — mimo
sukcesu w lecie r. 1915 — nie po-
džwignęly. Falkenbogen upierał się

ji nad Sommą
ipod Verdun. Gdy Rosja w r. 1917
się rozsypała, Austrja była już tak sła-
bą, że nie mogła z tego wyciągnąć ża-
dnych politycznych korzyści. Uderze-
nie Włoch pod Vittorio Veneto w paź-
dzierniku 1918 r. przyniosło jej koniec.

Conrad już od r. 1917 nie był sze-
fem sztabu, czyli faktycznym wodzem
naczelnym. Cesarz Karol przeniósł
go na podrzędne dowództwo frontu
włoskiego. Po wojnie Conrad wy-
dał kilka tomów pamiętników. Nie
zdążył ich skończyć. Umarł zgorzknia-
ły i smutny, z żalu za starą armią.
której był wodzem, najlepszym jakie-
$o miała w czasie wojny i za starą mo-
narchją, w której Conrad widział swą
ojczyznę. Należał do utopistów prze-
szłości, do ludzi, którzy walczą o u-
trzymanie kształtów przeżytych i idei
przez czas zwyciężonych.  

PRZEGLĄD PRASY
JAK SANACJA NAWOŁYWAŁA

DO BOJKOTU WYBORÓW

Nieraz już przypominano, że wm

1930 podczas wyborów  uzupełniają-

cych w kilku okręgach (Kowel, Łuck,

Święciany, Lida, Sandomierz, Gnie-

zno) BBWR, rzucił hasło bojkotuaktu

wyborczego, Gnieźnieński „Lech“
zacytował nawet treść odezwy sana-

cyjnej, w której znajdował się taki s0-
czysty apel:
„Kto uczciwy, kto zachował niezatrute

jadem  partyjnictwa sumienie narodowe i
państwowe — ten udziału w dzisiejszych

wyborach nie weźmie”,

Wówczas bojkot wyborów był rze-
komo sprawą „uczciwości” i „sumie-
nia narodowego,

Toruńska „Obrona Ludu" przypo-=
mina nadto, że już w r. 1922 ukraiń<
skie UNDO przeprowadziło bez
względny bojkot wyborów do Sejmu.
Nie myślimy brać przykładu z ukra-
ińców, ale warto za „Obr. Ludu” pod<
nieść, że z tem UND-em
„właśnie przy obecnych wyborach „sa*

nacja” przeprowadziła ścisłe porozumienie

w sprawie udziału w wyborach i zagwaran=

towała mu „odpowiednią” liczbę kandyda«

tów! Byli to jedyni „partyjnicy”, którzy mie-

li nie tylko „szczęście” że ich dopuszczono

do rozgrywki wyborczej, ale i zaciągniętych

wobec nich zobowiązań ściśle dochowano!”

„ZAMASKOWANI ENDECY*

„Orędownik” donosi, że odstępca
od Stron. Lud, kandydat p. Wyrzy-
kowski w liście do wyborców pisze
m, in.:
„Endecy znacznie mądrzej się urządzili,

Ogłosili, że nie biorą udziału w wyborach, a

wystarczy przeczytać listy kandydatów na
posłów, których wybrano w zgromadzeniach

okręgowych, żeby zobaczyć, iż co drugi, to

zamaskowany endek“,

Wszystkie środki dobre, by skłonić
wyborców do głosowania,

„Robotnik“ informuje, że w okr.
tarnobrzeskim rozsyła się masowo
wprost z Warszawy wszystkim wybit-
niejszym ludziom z opozycji broszur<
ki z oszczerstwami na opozycję,
zwłaszcza zaś na Stron. Narodowe,
które choć nie bierze udziału w wy-
borach, to jednak jest głównym prze-
ciwnikiem zwalczanym zaciekle przez
zanikającą w terenie sanację.

NIE REZYGNACJA A WALKA |

„Słowo Pomorskie" tak ujmuje 0+
becny stan nastrojów przedwybor=
czych:
„Proklamowanie przez obóz narodowy

bojkotu wyborów mieściło w sobie — mo-

žna to dziś otwarcie powiedzieć — jedno
wielkie niebezpieczeństwo: mogło poglę-

bić w społeczeństwie obojętność i bierność

na losy kraju. Tego obóz narodowy zdołał

szczęśliwie uniknąć. Społeczeństwo zrozu-

miało, że powstrzymanie się od głosowania

jest nie rezygnacją, tylko w dzisiejszych wa-

runkach jedyną legalną formą walki z sana-

cją i walki o lepszą przyszłość państwa.

Fakt ten, potwierdzony już  wielókrotnie

zajściami na zebraniach, zwoływanych przez

kandydatów poselskich, stanowi dobry znak

dla dalszego rozwoju rzeczy w Polsce”,

CEMENT NIEMIECKI
PRZY BUDOWIE PALESTYNY

Przywódca opozycji na kongresie
sjonistycznym, Meir Grosman, opowie-
dział rzecz dla lewicowej egzekutywy
sjonistycznej bardzo niemiłą. Oto
Bank Anglo - Palestyński, stworzony
z żydowskich narodowych funduszów,
używa niemieckiego cemen-
tu do budowy swego gmachu w Pa-
lestynie, (choć istnieje cement pale-
styński). Gdy grupa młodzieży prze-
ciw temu naruszaniu bojkotu hitleryz-
mu protestowała, napadli na nią zwo-
lennicy egzekutywy sjonistycznej

„i pobili w morderczy sposób, krzycząc:

„Idźcie do Nowej Organizacji Sjonistycznej,
tu my jesteśmy panami, Będziemy używali

niemieckich towarów, jeśli się nam opłaci”,

Lwowska żydowska „Chwila” pisze
z tego powodu z ubolewaniem, że „ro-
mantyzm i ideologja gdzieś się zapo-
działy” i protestuje przeciw polityce
egzekutywy i jej wodza Ben Guriona,
która zalała Palestynę niemieckiemi
wyrobami:
„zamiast w skarpetkach tel-awiwskiej Lo-

dzii towarzysze z hasłami avoda ivrith cho-

dza w transferowych niemieckich Bamber-

gach, budują gmachy nie z cementu Nesze-

ru lecz z hitlerowskiego cementu, Nawet

Sowiety — powiada Ben Gurion — nie zer-

wały stosunków gospodarczych z Niemcami,
Cóż za obłudne — nawet? Owszem stosunki
gospodarcze Sowietów z Niemcami spad-

ły do minimum, natomiast stosunki handlo-

we socjalistycznej hegemonji w Palestynie z

Niemcami osiągnęły wprost rekordowe cy-

fry”.
Interes przedewszystkiem! Sjoniści

mają w Tel-Awiw tani cement a Hit-
ler ma w Żydach palestyńskich wy-
marzonych odbiorców, którzy biorą. i
cement niemiecki i Żydów niemiec-
kich...

  



DROGA PRZEZ WIEŚ
Wincentego Burka

Wincenty Burek — młody pisarz,
wywodzący się prosto z pod strzechy
wsi ziemi polskiej wchodzi do litera-
tury polskiej przebojem, To nie oso-
bliwa konfiskata dwu nowel („Zaku-
cznik hula” i „Stiajk' drukowanych
zresztą bez przeszkód w 1933 r, w
ABC)- z jego „Drogi przez
wieś'') zdobyła mu zasłużony roz-
głos i poczytność; choć bywają także
i... szczęśliwe konfiskaty, wiadomo
„biała plama, to reklarna”...
Burek legitymuje się rzetelnym ta-

lentem artystycznym oraz swą szcze-
rą polskością, która objawia się na
każdej karcie jego książki .
Tematem nowel Burka jest dzisiej-

sze wieś polska ze swą dolą i niedolą,
a raczej niestety—tylko niedolą. Kry-
zys, długi, zakucznicy (czyli sekwe-
stratorzy w $warze sandomierskiej),
głód, bezrobocie mogłyby się stać ła-
two śliską drogą przez wieś i pod-
nieść czerwoną gorączkę klasowości,
gdyby pióro tkwiło nie w młodych rę-
ach przedstawiciela nowego pokole-

nia,
Wśród głębokich przemian ducho-

 

+) Wincenty Burek „Droga przez
wieś", Warszawa 1935, str. 253, „Rėj“,

Ka

Nowy balet Prokofiewa
Slynny kompozytor Prokofiew pra-

cuje obecnie nad wielkim baletem, w 4
aktach według tragedji Szekspirow -
skiej „Romeo i Julja“. Premjera bale-
tu ma się odbyč na wiosnę roku przy-
szłego, w teatrze Akademickim w Mo-
skwie. Do wystawienia baletu zaanga-
żowani będą: w charakterze reżysera
Sergjusz Radłow ,a w charakterze ba-
letmistrza — Zacharow z Leningradu.
Pozatem Prokofjew ukończył swój
Drugi Koncert na skrzypce, który po
raz pierwszy wykonać ma skrzypek
franvuski Robert Soetens.

Z plastyki
Nowe wystawy w Zachęcie. — Wobec

ogromnego powodzenia wielkiej wystawy
jubileuszowej Józefa Mehoffera część
jego najcenniejszych dzieł pozostanie w
dalszym ciągu na jednej z sal wystawo-
wych, w innych natomiast dziesiaj zosta-
ną otwarte nowe wystawy.

I tak zobaczymy szereg dzieł ś. p. Jana
Ciąglińskiego, wystawę zbiorową prac
Wandy Chełmińskiej, kolekcję prac Bro-
nisława Bryknera, Tadeusza Henryka
Dąbrowskiego, Marcina Kitzna, Stefa-
na Manasterskiego, cykl „Dzieci* Wacła-
wa Piotrowskiego oraz szereg interesu-
jących dzieł na wystawie ogólnej.
, Wernisaż o godz. 12-ej w poł.

Książki polskie

w wydawnictwie sowieckiem
Nakładem Instytutu Prasy Zagra-

nicznej w Leningradzie ukazały się w
języku polskim następujące cztery
książki autorów polskich. Wandy Wa-
silewskiej „Oblicze dnia”, powieść na
tle życia pracowniczego; Henryka
Drzewieckiego „Kwaśniacy”, powieść
na tle bezrobocia w Polsce; Stanisława
Saleckiego „Robot przemysłu włókien-
niczego”, powieść odtwarzająca sto-
sunki w przemyśle łódzkim, oraz Bru-
no Jasieńskiego (Zyssmana) „Czło-
wiek zmienia skórę”, powieść na tle
życia w ZSRR.
Jak widzimy dobór niemal

naly..,

 

dosko-

 

 

wych, dokonywujących się w ostat-
nich latach w Polsce, zwłaszcza z
chwilą usamodzielnienia się nowego
PR, obserwujemy pomyślne о-
jawy i na zachwaszczonem polu li-

teratury, Do głosu poczynają docho-
dzić nowi, młodzi pisarze, przede-
wszystkiem zaś obrodziła obficie w
talenty wieś: Burek, Bąk, Młodoże-
niec, Kurek,
Burek przedstawia nam dzisiejszą

wieś w osiemnastu pięknych nowelach,
które zebrane w książkę stanowią
zwartą całość, bohaterem bowiem
wszystkich tych nowel jest wieś Oci-
nek i kryzys, który jak złodziej za-
kradł się do tej do niedawna zamożnej
okolicy.
Nowela — jeden z najtrudniejszych

rodzajów literackich — znalazła w
Burku tęgieśo mistrza, który w ozna-
czonych słowach — jak dobry gospo-
darz z Ocinka — potrafi artystycznie
opisać co zechce, podkreślając w la-
pidarnych aforyzmach swoje głębokie
i trafne uwagi,

Zagadnienie dzisiejszej wsi tak się
odbija w oczach Burka, gdy omawia
w „Kolenijach na Ocinku“, przeobra-
żenie wsi po doznanej komasacji.

„Wieś rosła, rozkrzewiała się na-
rodem, gdy morgi ostawaly tesame“
(str. 8).

Straszny głód ziemi nie pcha jed-
nak chłopa sandomierskiego w obję-
cia płytkiej klasowości — tylko jak
temu Siwemu  Kaźmirzowi, który
przewija się niemal we wszystkich
nowelach, pokrzywdzonemu przy sca-
laniu gruntów nakazuje dniami i no-
cami zasypywać Roleński dół, by
wreszcie sobie ziemi kilka morgów
przysporzyć i by u schyłku żywota
z dumą powiedzieć „— to bedzie po
mnie pamiotka, Zestarzołem sie i nic
takiego nie zrobiłem, to niechże choć
ten ślod po mnie ostanie, Dlo dziecek,
dlo wsi, dlo ludzi. Jo se ta bede lezoł
pod murawką, a toto niech zaświarcy,
zem był wkiejś na świecie” (str. 47).
Poważna postawa wobec życia, głę-

boki moralny ton życia chłopa pol-
skiego dźwięczny w burkowem dziele.

Przysłowiowa miłość „ziemi, taka
sama jak u Šlimaka w „Placėwce“ —
przebija z ust Šlimaka Kažmierza, gdy
'Z godnošcią i zawziętością oświadcza:

Grzychby mi na duse u-
podł, jakbym ziemie utrwonił. Zeby
nie wiem co, zebym rzodki borzc miał
ino jadać, zebym gałganki na sobie

FZ

wiozoł — to ziemi nie popusce. A
hunor, to co 7...“ (str. 30),

Grzech, dusza, honorl
„Bo czy możesz przemienić swoją

duszę tem ino, że na inszy układ
žycia se nakierujesz?“ (str. 87) zapy- |
tuje Burek w glębokiej „Przepowiad-
ce o doktorze Kodrocie",
Trapią tę wieś nieszczęsną dolegli-

wości kryzysu i długi i podatki,
Autor zna nawylot mechanikę dł u-

$ u, aforystycznie tak rzecz formułuje:
„Pożyczyłeś na raz w gębie, a te-

raz oddawaj cały śpichlerz* (str. 70).
Podobny wgląd na pożyczkę i pro-

cent wykłada Doboszyński w „Gos-
podarce narodowej”, To głos nowego
pokolenia, wspólny głos katolickiej i
narodowej tradycji, na któryby nie
zdobył się pisarz w chałacie,

Nieinaczej patrzy Burek na pie-
niądz:

„Oj, ten pieniądz! Co w nim siedzi
takiego, co też on ma za władzę, że
tak potrafi zapanować, nad człowie-
kiem i kieruje nim silniej, niż wszy-
stko?| W pieniądzu schował się wi-

ZEWSZĄD...
WDZIĘCZNOŚĆ WDZIĘCZNOŚCIĄ —

GRZYWNĘ PŁACIĆ TRZEBA

W związku z wprowadzonemi niedaw-

no przez władze policyjne w Madrycie
przepisami w sprawie regulowania ruchu

pieszych na jezdni, zdarzył się w tych

dniach na jednej z głównych ulic Madry-

tu zabawny incydent. Na jednem z naj-

niebezpieczniejszych skrzyżowań ulic,

położonem w najruchliwszej dzielnicy

miasta, przechodził przez jezdnię z po-

minięciem wydanych przepisów pewien

obywatel, znany z swego wyjątkowego

roztargnienia. Zamyślony przechodzeń,

idący naukos przez jezdnię byłby nie-

chybnie wpadł pod autobus, gdyby nie

ratujące ramię policjanta, który przestra-

szonego obywatela wyniósł formalnie z

ogniska niebezpiecznego ruchu na wysep-

kę, położoną w środku jezdni. Rozczulo-

my obywatel rzucił się policjantowi na

szyję, oświadczając: „Uratował mi pan

życie! Dam panu wszystko, czego pan za-

żąda”. Policjant odrzekł na to urzędo-

wym tonem: „Nic szczególnego, nasza ta-

ryfa przewiduje za to 5 pesetów”,  

Obywatel, który, jak zresztą wszędzie
na świecie, — nie lubił płacić grzywny,
próbował uniknąćtej przykrości, propo-
nując policjantowi, że chętnie po służbie
wypije z nim butelkę dobrego wina, Po-
licjant za usiłowanie przekupstwa odpro-
wadził obywatela do komisarjatu, gdzie
spisano protokuł, Poza karą 5 pesetów
nieostrożny przechodzeń madrycki odpo-
wiadać będzie przed sądem za usiłowa-
nie przekupienia władzy.
Wdzięczność obywatela zamieniła się

w gorycz rozczarowania. Wychodząc z
komisarjatu, zwrócił się do policjanta,
który uratował mu życie, oświadczając:
„Nietylko wina, ale nawet szklanki wody
panu nie postawię”, co tamten skwitował
pobłażliwym uśmiechem..

KIEDY WYNALEZIONO KOMPAS?

Wynalezienie kompasu przypisuje się
powszechnie słynnemu żeglarzowi neapo-
litańskiemu Flavio de Melfi, który zasto-
sował go poraz pierwszy w 1302 roku, Ze
starych kronik znalezionych w jednym z
klasztorów włoskich okazało się, że już

w 1260 r. misjonarz Markus Paulus przy-  

—- - ; la M ik

dać djabeł i śmieje się szelestem pa-
pierka lub brzdękiem śrebra czy mie-
dzi. Śmieje się potwornie i dziwy z
człowiekiem wyczynia tym śmiechem.
A tak łatwo zawiedzie ten śmiech.
I przerobi człowieka, że ani go po-
znać”, (str, 85).

Stałym gościem wsi w ostatnich
czasach jest „zakucznik' (sekwestra-
tor) o którym pełno mowy niemal we
wszystkich nowelach,
O noweli „Zakucznik hula“

mówić zakazano...
Przytoczę więc typowy obrazek z

noweli „Podymne”':
wTo wczoraj zakucznik wpadł z soł-

tysem do Pietrków, na klątwy, darcia
i płach nie uważył, ino rzeczy zajął i
zawiózł do śminy. Jak Pietrek na
czas tego nie wykupi, to pójdzie toto
na licytację, Że tam Żydy za psi grosz
Pietrkowe dobra nabędą, to już jego,
zakucznika, głowa o to boleć nie bę-
dzie. Same-eś se winien, głupi chło-
pie! Trzeba płacić, co prawo święte
przykazuje. Tak to, jest — i musi'.
(str. 13),
Gwoli prawdy trzeba podkreślić,

że w Burku ani w jego postaciach nie-
ma nic „antypafstwowgeo“, nie wy-
migują się one od placenia podatkėw,
skaržą się tylko na bezduszny mecha-

nizm, którego uosobieniem jest za-
kucznik, jako instytucja,

kryzysem mocno na pieńku mają'
też i dziewczyny z Ocinka, bo wsku-
tek powszechnej biedy nie mogą
wyjść zamąż...(„Szczęście Weroniki”).
Niezwykła świeżość bije z nowel

Burka, jak się można łatwo przeko-
nać z przytoczonych urywków, mimo
młodego wieku znać wiele opanowa-
nia i wytrwałości sądu. Stąd też mimo
przykrych tematów panuje w całym
zbiorze pogoda i szczerozłoty humor.

„Chłopski naród" z pracy Burka,
to świadomy swej roli i siły w Polsce
podmiot dziejów, któremu z na-
tury rzeczy obca jest postawa klaso-
wa.
Burek jak i jego chłopi nie dekla-

muje o Polsce, bodaj ani razu nie uży-
wa slowa „Polska“, a jednak jest na-
wskroś polski i katolicki,

Przesłonięte jest jeszcze niebo nad
wsią ciężkiemi chmurami kryzysu, a
mimo to, albo może właśnie dlatego
utalentowany herold tej wsi woła:

„Trza wstać ano z padołu nieszczę-
ścia, choćby nie wiem co“. (str, 103).

STEFAN NIEBUDEK.
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Jednem cięciem
Prasa donosi, że „..minister Rzeszy,

a zarazem pruski minister oświaty,

Rust, odmówił prośbie komitetu Związ-

ku espeiantystów Rzeszy niemieckiej
zaprowadzenia nauki esperanta w

szkołach niemieckich, tudzież udziela-
nia sal szkolnych na prywatne naucza-

nie tego sztucznego języka.

W uzasadnieniu tej odmowy pruskie
ministerjum oświaty zaznacza, że taki

międzynarodowy język pomocniczy,

jak esperanto, osłabia znacznie war-

tości charakteru narodowego i nie zga-

dza się z tego względu z dążeniami ru-

chu narodowo - socjalistycznego.

Wprawdzie rząd narodowo - socjali -

styczny nie zabrania nauki esperanta,

nie zamierza jednak popierać je; w ja-

kikolwiek sposób”.

Nauka esperanta nosi czasami ce-

chy nieszkodliwego manjactwa, takie-
go samego rodzaju jak zbieranie znacz-

ków pocztowych albo morskich musze-

lek i tem należy sobie tłomaczyć po-

błażliwość w tolerowaniu „kameral-

nych“ studjėw poronionego pomysłu
d-ra Zamenhofa. Co innego jednak,

gdy usiłuje się wyjść z czterech ścian

własnego pokoju i szerzyć powszech-
nie ideję międzynarodowego, sztucz-
nego, oraz brzydkiego — i jak jeszcze!
— języka. Tu już nacjonalistyczny

rząd kładzie stanowcze vefo.

Inaczej u nas. Gdy w czerwcu 1932-go

roku odbywał się w Warszawie mię-
dzynarodowy kongres esperancki, goś-
cinnie mu użyczono sali Rady Miej-
skiej.

Na ostatnim znowuż zlocie harcer-

skim esperanto traktowane było jako
jakaś wyższa sprawność jednocząca

wajOf

Boją się © demokracje !...
Film „Baron Cygański”, przerobiony

ze słynnej operetki, zabroniono wyświe -
tlać w Czechosłowacji. Powodem zatar-
gu jest to, że niektóre piosenki, włączone
do filmu (których nie zawierała operet-
ka), nie mogą być tolerowane w społe -
czeństwie demokratycznem. Ciekawe!...

 

ZE ŚWIATA FILMU
Tymczasowym kierownikiem powsta-

łej w tych dniach Międzyn. Izby Filmo-
wej został jej inicjator dr. Scheuermann,
przewodniczący ostatniego międzynaro-
dowego kongresu filmowego w Berlinie,
Dr. Scheuermann udaje się za trzy mie-
siące do Paryża na zebranie Rady Na -
czelnej Izby, gdzie zostanie dokonany
wybór stałego przewodniczącego Izby.
Jak wiadomo, siedzibą tej organizacji na
okres pierwszych dwuch lat jest Berlin.

*

Francuskie Ministerstwo Wojny, ma-
jąc na względzie bezrobocie panujące w
kraju, a w szcześćlnościwśród statystów
filmowych zabroniło używania przez wy-
twórnie filmowe, wojska jako statystów.

*
W wytwórni niemieckiej Cine-Alliance

rozpoczęto zdjęcia do filmu „Student z
Pragi” pod kierunkiem Arthura Robiso-
na. Scenarjusz opracowany został według

wiózł z Chin doskonale zachowany kom-
pas. Misjonarz ten stwierdził w swych
notatkach że Chińczycy posługują się

kompasem od kilkuset lat. Właściwości
igły magnetycznej odkryć miał w roku
1120 przed Chrystusem cesarz chiński
Chingus, sławny również jako astronom.
W pierwotnych kompasach chińskich i-
gła magnetyczna nie spoczywaał na osi,

lecz była umiejscowioną na korku, który
wrzucano w basen z wodą. Igła płynąc z
korkiem na wodzie wskazywała kierunek
północy.

NIE TAKI DJABEŁ STRASZNY...

Według dotychczasowych relacyj przy-
rodników, stawą najokrutniejszego roz-
bójnika wśród płazów,cieszyłsię obok
krokodyla, znacznie od niego mniejszy a-
ligator. Przypisywano mu nawet okru-
cieństwo większe nim starszemu jego
krewniakowi z nad Nilu. Obecnie jeden
z przyrodników amerykańskich E, A. Me.
Iihenny, który poświęcił się głównie stu-
djowaniu życia i obyczajów aligatorów
usiłuje wybielić swych czworonożnych
przyjaciół, — twierdząc że są to całkiem
miłe zwierzątka, łagodne prawie jak ba-
ranki. Aligatory rzekomo nigdy nie rzucą
się niesprowokowane, na człowieka. Na

lądzie aligator — który podobnie jak  

noweli Hansa Heinza Ewersa. W głów -
nych rolach występują Adolf Wohlbriick,
Dorota Wieck i Eugen Klópfer,
Swego czasu dużem powodzeniem cie-

szył się „Student z Pragi", film niemy z
Conradem Veidtem w roli głównej.

*

Emil Jannings grać będzie w filmie
„Traumulus“ w režyserji Carla Froeli-
cha (wytw. „Tobis“).

 

 

wszystkich skautów świata. Urządzona
nawet pądobóz esperantystów...

PAT w związku z tem pisał nawet,

że „...w całej Polsce zauważyć się daje

ożywiony ruch esperancki w kołach

harcerskich. W wielu miastach Polski

odbywają się kursy języka esperanto;

odczyty na temat tego języka itp".

Wydaję mi się, że w tej sprawie me=

toda narodowo - socjalistyczna, jest

słuszna: dla manjaków poblažanie,

ale szerzyć brzydoty, szczególnie

wśród wchodzących w życie pokoleń

nie wolno! Nie struje ona wprawdzie;

ale może zakazić.
Szkoda młodej krwi.

ZE ŚWIATA
KULTURY

KONKURS

Konkurs z dziedziny malarstwa zdobnie

czego. — Cech „Malarzy w Katowicach (ule

Drzymały Nr. 17) ogłasza konkurs, który w;

kompozycji ornamentacyjnej obejmuje roz»

wiązania kompozycji ujętej w formę fryzų

ściennego, lub deseniu ściennego, lub też

skombinowanej z fryzu i deseniu ścienneśę

na tle architektury wnętrza.

 

 

Poszczególne zadania powinny być zao+
patrzone. w kolor tła ściennego z wyszcze+

gólnieniem do jakiego celu zdobniczego mą
mieć zastosowanie ornament, narysowanyj

na arkuszu wielkości przynajmniej 40 X 60

cm Każdy uczestnik konkursu winien kie<

rować się myślą przewodnią, aby poszcze«

gólne kompozycje odpowiadały warunkom

stworzenia ornamentu o takich walorachę

które oryginalnością cech zdobniczych wy*

różnią się wysokim poziomem artystycznymię

tak pod względem harmonji kolorów zastos

sowanych możliwie w szczupłych ilościachą

jak i wytworną linją, opartą na motywach

rodzimych, zaczerpniętą z polskiej sztuki

ludowej. 4

Za najlepsze prace będą rozdane trzy nas

środy pieniężne, mianowicie: 150 zł., 100 złę
i 50 zł, Cech zastrzega sobie prawo zakuw
pienia lepszych prac w cenie 10 zł. za sztue

kę.

Prace należy nadesłać najpóźniej do dnę

16 października 1935 r. przyczem każdy

uczestnik powinien podać swój dokładny
adres. Otwarcie konkursu i przyznanie nae

gród nastąpi w dniu 20 października b. me

w Katowicach, gdzie w tymże czasie odbę*

dzie się VIII Ogólnopolski Kongres Malarzy

i Lakierników, organizowany przez wyżej
wspomniany Cech.
Zaznaczyć należy, że inicjatywa tego nad

wyraz potrzebnego konkursu wyszła ze śro*

dowiska  rzemieślniczego. A  kawiarnianf

tecretycy „sztuki dla szerokich mas” sie*

dzą, dyskutują i popijają pół czarnej...

TEATR

Sztuka Żeromskiego w Helsingtorsie, —
W bieżącym sezonie teatralnym w finlandze

kim Teatrze Narodowym wystawiona będzię
szuka Żeromskiego „Ponad śnieg".

 

 

Wystawa kaszubska w Kartuzach
Zbiory znakomitego ludowego poety

kaszubskiego dr. Aleksandra Majkow-
skiego wystawione zostały w mieszka-
niu prywatnem poety. Eksponaty obej-
mują wszystkie dziedziny życia kultu-
ralnego Kaszub w okresie niewoli w
odrodzonej Polsce. Niezwykle bogaty

krokodyl, porusza się na ziemi z trud.
nością nie jest wcale groźny. Człowiek
zaatakowany przez aligatora może z ła-
twością uciec, W wodzie zwierzę to wy-
daje zawsze przed rzuceniem się na swą

ofiarę płaczliwe dźwięki, A więc nie jak
dotychczas przypuszczano w celu zwa-
bienia ofiary ale w celu ostrzeżenia jej
przed swą obecnością. Natomiast wszy-
stkie zbrodnie przypisywane dotychczas
aligatorom popełnia pewien gatunek ry-
by żyjącej w tych samych wodach i łu-
dząco podobnej do aligatora, Być może...

NIEMY TESTAMENT
Rzecz się dzieje w Innsbrucku, w Ty-

rolu avstrjackim. Zawezwano miejscowe-
go rejenta, aby spisał testament umiera-
jącego człowieka. Umierający oświad-
czył, że mówić już nie może, więc ostat-
mią swą wolęobjawiać będzie przez ski-
nięcia głową. Rejent zabrał się natych-
miast do spisywania ostatniej woli umie-
rającego, Ne zapytanie, czy zamierza kre-
wną swą, obecną w pokoju, uczynić dzie-
dziczką majątku, umierający odpowie-
dział skinieniem głowy. Po wygotowaniu
testamentu, przedłożył go rejent chore-
mu, który, skinąwszy znów głową, po-
łożył pod aktem swój legalny podpis.

Obecni podpisali również. Chory nieba-

wem zmarł,  
jest zwłaszcza dział, obrazujący wy»
dawnictwa kaszubskie, ilustrowany
licznemi dokumentami. Poeta osobiścią
dołożył starań, by wystawa dała jak«
najdokładniejszy obraz dorobku kultu«
ralnego Kaszub. :

iirii ii,

Wdowa po nim chciała oboliė testa
„ment, jako nieważny. Jednakże sąd w
Innsbrucku zawyrokował: Umierający
nie mogąc już głośno zatwierdzić swej
ostaniej woli, może w tym razie uczynią

to zapomocą znaku, wszystkim zrozu«
miałego, Skutkiem tego należy uważać
testament za prawnie ważny, a ekargę
wdowy o unieważnienie testamentu oda
dalić, Tego samego zdania był sąd ape
lacyjny. Testament uznano za prawnie
ważny i obowąizujący, a skargę o unie«

ważnienie niemego testamentu jedno
głośnie sędziowie oddalili. i

ZBIORY OWOCÓW W EUROPIE
Z Bułgarji donoszą że tegoroczny zbiór

wszystkich gatunków owoców zapawias
da się w ogólności zadawalniająco, szcze«
gólnie pięknie dojrzewają winogrona.
We Francji, wskutek mrozów zbiór fa

błek i gruszek wypadnie średnio. Kwia«
tów jabłoni i gruszek było bardzo mało
oraz były opóźniane.
We Włoszech zbiory wypadną dużo le+

piej, jak przypuszczano, gdyż szkody wy=
rządzone mrozami okazały się mniejsze
mimo początkowych dużych obaw,
W Portugalji natomiast zbiory orze=

chów przepadły, podobnie i w Syrjių
Zbiory jabłek w Styrji wypadły przecięte
nie, jabłek i śliwek dużo lepiej.

a

 



Nie bedziemy marnować głosów...
„Nie będziemy marnować głosów”,

ło nie formuła bojkotowa „partyjni-
ków", ale najdosłowniej przepisany
tytuł artykułu wstępnego z dziennika
miejscowej sanacji. Oczywiście w ar-
tykule tym uzasadniano myśl, by nie
marnować głosów.., zrozumiałe, że
głosów wyłącznie sanacyjnych, bo nie-
ma obawy o inne głosy.

Placzego nie należy marnować gło-
sów sanacyjnej rodziny dowiadujemy
się z omawianego artykułu:
„Jednak ordynacja wyborcza usta-

liła na nasz okręg tylko dwa mandaty
poselskie i tylko dwu kandydatów z
pośród ośmiu wyróżnionych może uzy-
skać mandat — reszta „siłą faktu, od-
padnie, a głosy na nich oddane będą
marnowane,

Że zrozumienie tego faktu istnieje w
gronie samych kandydatów, postawio-
nych na dalszych miejscach listy —
świadczy wycofanie swego nazwiska z
listy kandydatów przez p. Wacława
Święckiego.

Należy wierzyć, że dla dobra spra-
wy i pozostali kandydaci, nie posiada-
jący szans przejścia przez wybory w
dniu 8 września r. b, wycofają swe
nazwiska przelewając swe wpływy na
czołowych kandydatów, którzy bez-
sprzecznie są kandydatami całego
społeczeństwa i miasta i powiatu.

W obecnych bowiem wyborach nie
chodzi o ambicje osobiste, ani o osobi-
ste sympatje, lecz o zmobilizowanie
wszystkich sił społecznych do walki o
lepsze jutro Polski, o realizowanie
wzniosłych idei wielkiego Budownicze-
go Ojczyzny — Marszałka Józefa Pił-
sudskiego“.

Uprzywilejowanymi kandydatami na
których należy „przelać swe wpływy”
są w okręgu częstochowskim pp. mini-
ster pracy i opieki społecznej p. Jerzy
Paciorkowski oraz dyrektor K, K. O.
p. Kobylecki.
Na firmamencie miejscowej sanacji

jedne gwiazdy wschodzą, inne gasną,
ale wszystkie pochodzą z pod jednej
świazdy..,

Tak np. zgasła pośledniej miary
gwiazda — b. pos. dr. Bieluchowski,
jeden z najbardziej typowych czwar-
tobrygadzistów, posiadacz kilku intrat-
nych stanowisk, który ostatnio dość na-
śle przycichł w swej „społecznej”
działalności.
Na liście kandydatów do Sejmu fi-

guruje też na jednym z końcowych
miejsc rozłamowiec ze Stronnictwa
Ludowego, b. pos. Bardziński, „wy-
zwoleniec" który oddawna już żył w
przyjaźni ze starostwem, a teraz mimo
stuprocentowej lojalności przepadnie
bo,.. nie wolno marnować głosów sana-
cyjnych.
Ponieważ ma zginąć „partyjnictwo”,

więc sanacja utartym w okresach
przedwyborczych zwyczajem obiecuje
na lewo i prawo, Zarzucono sieci na
rzemieślników,

Na ostatniem zebraniu Okręgowego
(Towarzystwa Rzemieślniczego podano
do wiadomości, że B. G. K. przyzna
dla rzemiosła częstochowskiego kredyt
w wysokości 400.000 zł. Kredytów u-
dzielilaby K. K. O, na 4 proc. w sto-
sunku rocznym, Czy zapowiedź ta
znajdzie urzeczywistnienie okaże naj-
bliższa przyszłość.

Nie pozbawiony jest pewnej pikan-
terji fakt, iż kredytów udzielać będzie
K. K.O., której dyrektor kandyduje
na posła. Zresztą obiecanki cacanki,

Kandydatury urzędników, bo ci prze-
ważają na listach kandydackich, natu-
ralnie nie wzbudziły wśród zaintereso-
wanych t. j. nawet wśród sanatorów

| |
 

 

(Od własnego korespondenta)

zbytniego entuzjazmu, nie mówiąc już
o obojętnej dla wyborów masy chłop -
skiej. „Pierwszaki”, jak określają u-
rzędników chłopi kresowi nie cieszą się
popularnością wśród chłopów w po-
wiecie częstochowskim, co melancho-
lijnie przyznaje sanacyjny dziennik
miejscowy, pisząc:
„Pod otrzeźwiającem działaniem tej

propagandy sanacyjnej, wieś zaczyna
rozumieć, że wcale nietrzeba być chło-
pem, aby w Sejmie uczciwie i godnie
bronić interesów szerokich mas chłop-
skich i że skuteczną obronę tych inte-
resów właśnie mogą przeprowadzić na
terenie sejmowym tacy światli i wpły-
wowi ludzie, jak czołowi nasi kandy-
daci min. Opieki Społecznej Pacior-
kowski i kierownik Komunalnej Kasy

 

 

Częstochowa, w sierpniu.

Oszczędności i prezes Federacji Wa-
cław Kobyłecki,
To nie są karjerowicze, którzy pcha-

ją się do Sejmu dla kilkuset złotych
miesięcznie, a ludzie, mający zeszczyt-
ną przeszłość i wszelkie tytuły po te-
mu, by otrzymać i godnie piastować
mandaty żaufania publicznego”,

Oprócz sanatorów krzątają się żywo
w akcji propagującej wybory tylko
Żydzi, których w Częstochowie i po-
wiecie uprawnionych do głosowania
jest 25 tysięcy.
Obóz Narodowy wszędzie podkreśla

swoje zasadnicze stanowisko wobec
wyborów, pracując energicznie wśród
szerokich mas społeczeństwa polskie-
go.

CZĘSTOCHOWIANIN.

REKZZZAREREJ

 

 

Mieczyk Chrobrego
godłem wsi

Rozwój Obozu Narodowego w Zamojszczyźnie

Tak jeszcze niedawno zamojszczy-
zna (pod tą nazwą rozumiemy regjon,
obejmujący powiaty: zamojski, toma-
szowski, biłgorajski i hrubieszowski),
była wylęgarnią demagogicznych gru-
pek lewicowych, od „Wyzwolenia“ po-
cząwszy poprzez „Stronnictwo Chłop-
skie” aż do „okoniowców'” włącznie
Czerwony radykalizm szczególnie roz-
Pętał się tu w pierwszych latach nie-
podległości, chociaż przedtem zamoj-
szczyzna miała piękne za! sobą karty.
Broniła się kiedyś przed prześladowa-
niami religijnemi, któremi Rosjanie
nękali Unitów, oraz  przemycała

 

Z CAŁEGO KRANJU
GRUDZIĄDZ

Spłonęło 200 owiec, 40 koni i kilka-
dziesiąt krów, — Piorun uderzył w zabu-
dowania gospodarskie majątku p. Han-
stelda w pow. grudziądzkim. Powstał po-
żar, który w mgnieniu oka objął szopę ze
słomą oraz dwie olbrzymie stajnie dłu-
gości 80 m., w których znajdował się ży-

wy inwentarz,
Mimo natychmiastwoego ratunku zdo-

łano wyratować jedynie 5 koni i kilka
krów. Spłonęło natomiast żywcem 40 ko-
ni, 200 owiec, kilkadziesiąt krów oraz te-
goroczne zbiory, złożone w stodołach.
Szkody wyrządzone pożarem wynoszą
przeszło 100.000 zł, Spalone objekty by-
ły ubezpieczone.

KAŁUSZYN

Z ruchu narodowego. — Dnia 25 b. m.
odbyło się w Kałuszynie pod przewod-
nictwem kol. Jana Świątkowskiego ze-
brania Stronnictwa Narod, przy udziale
około 500 członków. Na zebranie to
przybył kol, Marjan Kobylarz, b, więzień
Berezy, który omówił obecną sytuację
polityczną. Drugim mówcą był kol. Rudaś
Stanisław. Następnie wśród niezwykle
podniosłego nastroju nastąpiła uroczysta
dekoracja mieczykami Chrobrego kilku-
nastu najzasłużeńszych członków.

ŁĘCZYCA
Podziękowanie. — Prezes Stronnictwa

Narodowego na powiat łęczycki, włoś-
cianin Stanisław Zasada, nadesłał nam
następujące pismo:
„W czasie największego nasilenia pra-

cy w gospodarstwie — podczas żniw —
zostałem zaaresztowany za pracę naro-
dową i przetrzymany w więzieniu łęczyo-
kiem przez trzy tygodnie. Naskutek in-
terwencji adwokatów narodowców zosta-
łem zwolniony z więzienia 17 b. m. za
kaucją, złożoną przez moich przyjaciół.

Ogrom pracy, jaka mnie oczekiwała,

była ponad moje siły, po nabyciu bowiem
nowej gospodarki zmuszony byłem w tym
czasie przewieźć budynki, inwentarz ży-
wy i martwy na nową siedzibę. Rozczu*
lony jestem braterską pomocą kolegów
rolników, którzy mimo własnych prac
dwukrotnie dostarczyli po 30 — 50 wo-
zów i w ten sposób pomogli przewieźć
moją chudobę, Za ten szlachetny ich u-
czynek, za tę chrześcijańską przysługę
wobec pokrzywdzonego brata składam
im z głębi serca staropolskie „Bóg za-
płać”,

Stanisław Zasada”.

 

 

 

NAKŁO

Śmierć na ściernisku, — w Garsinie
pod Nakłem znaleziono w polu zwłoki
gospodyni Radacowej. Zmarła przecho-

 

 

ZELWOWA
Co grają w teatrach?

ŚŚrj Rozmaitości: nieczynny do nie-
dzieli.

Repertuar kin.
Apollo: Niedokończona symfonia.
Atlantic: Audjencja w Ischlu.
Casino: Ulica szaleństw.
Chimera: Baboona.
Grażyna: Viva villa,
opernik: Tunel.

Marysieńka: Tunel,
Muza: Wielki gracz { Szczęście na

mlicy,
palace: Malowana zasłona.
an: Malowana zasłona.

Raj: Miłość Tarzana.
Stylowy: Miasto pod terrorem,

Tow. „Samoobrona” rozlepiło przed
Kilku dniami afisze, wzywające młodzież
szkolną i jej rodziców do czynienia zaku-
pów szkolnych wyłącznie w firmach
chrześcijańskich. Jak się okazuje, część
tych afiszów — ito w śródmieściu —
"zdarto. Kto to uczynił, łatwo się domyś-

liė, Czy jednak — należy s'ę zapytać —  

polska organizacja nie ma już prawa od-
nosić się z wymienionym wyżej apelem
sznura telefonicznego, a przymocowaw -
szy ją do klamki powiesił się.

adwo-Zamach samobójczy 92-le
kata. — Targnął się na życie dr. Adam
WRA RAT ghM sra

lwowski, ezes adwokack'ej,
który jużBY bie lat nie uprawiał prak-
tyki i żył samotnie w pięciopokojowem. z
luksusem urządzonem mieszkaniuz
ul „Akademickiej 26, utrzymująs в
dochodu swego majątku ziemskiego
Tarnopolem, Od dziesięciu lat dr. Hes-
wath nie wychodził ze swego mieszkania,
a w ostatnim czasie owładnięty był silną
depresją psychiczną, spowodu której
targnął się na życie, — uwiązał pętlę ze
sznura telefonicznego a uwiązawszy ją
do klamki powiesił się.

Dziennikarz angielski we Lwowie. —
We Lwowie bawił ostatnio dziennikarz
angielski red, Martin Mac Lankhlin, ko-
respondent „Spectatora”. Ze Lwowa wy-

jechał na Huculszczyznę.  

dziła przez ściernisko boso i nastąpiła na
twardą łodygę ściętego zboża, która jej
przecięła żyłę. Wskutek tego nastąpił
silny krwotok i z powodu upływu krwi,
nie mając żadnej pomocy, nieszczęśliwa
włościanka zmarła.

RADOM

Licytacja domów przez Tow. Kredyt,—
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m.
Radomia podała do ogólnej wiadomości,
iż od dnia 14 do 19 listopada odbędzie się
u rejentów radomskich: Falkiewicza, Lo-
bońskiego, Kerna i Nowachowicza licy*
tacja 23 nieruchomości miejskich, zanie-
zapłacenie rat pożyczki tegoż Tow. Kre-
dytowego. W listopadzie też będą wysta-

wione na sprzedaż domy w Końskich,
Opocznie i Opatowie u tamtejszych
rejentów, A ponieważ wiemy, że ży-
dostwo posiada obecnie wielkie pie-
niądze, przeto już można  spodzie-
wać się, kto wykupi te ostatnie domy z
polskich rąk.

„Sprytny“ lekarz. — Dowiadujemy się
od jednego dorożkarza o ciekawym fak-
cie. Oto pewien pracownik Państwowej
Fabryki Broni w Radomiu wsiadał do do-
rożkii pojechał do doktora Cunga, z któ-
rym potem pojechał do swego domu, po-
łożonego koło tejże fabryki broni. Gdy
wizyta lekarska w mieszkaniu tegoż pra-
cownika skończyła się, dr. Cung otrzymał
od niego należną opłatę za pomoc lekar-
ską oraz 2 złote dla dorożkarza za prze-
jazdy, która to suma była zgodzona u-
przednio, Doktrów Cung wziął dwa zło-
te, pojechał z tym dorożkarzem do domu
i przysłał przez służącą tylko 1zł. 50 gr.,
zatrzymując sobie 50 groszy, które były
przeznaczone dla tego dorożkarza za 3
przejazdy. Oto postępowanie Żydów,
którzy na każdym kroku starają się wy-
zyskać biednych.

Lekarze sprzeczali się — robotnik
zmarł! — Na stacji Skarżysko wpadł nie-
dawno pod pociąg robotnik pracujący na
kolei, Koła wagonów obcięły nieszczęśli-
wemu obie nogi poniżej kolan. Po opa-
trunku przez kolejowego felczera, robot-
nik ten leżał na tejże stacji przeszło 4
godziny, gdyż Ubezpieczalnia sprzecza-
ła się z koleją o to, kto ma zająć się tym
biedakiem, który wkońcu z upływu wiel-
kiego krwi zakończył życiel

Z rady miejskiej. — Dnia 24.8.35 r. od-
było się nadzwyczajne zebranie rady
miasta Radomia pod przewodnictwem
wiceprezydenta inż. Radomskiego, któ-
ry podał do wiadomości zebranym, iż
władze nadzorcze zatwierdziły regula-
min komisji rewizyjnej uchwalony na po-
siedzeniu rady „Zarząd miejski otrzymał
od Funduszu Pracykredyty w sumie 205
tys, złotych na rozbudowę sieci wodocią-
gowo - kanalizacyjnej w Radomiu. Poru-
szono też sprawę zaciągnięcia pożyczki
na inwestycyje w Banku Komunalnym w
Warszawie. Na zamknięcie kolonji dzieci
bezrobotnych zaprosił zarząd miasta rad-
nych oraz przedstawicieli miejscowej
prasy. Ostatnio wydany został komuni-
kat zarządu do mieszkańców Radomia o
zgłaszaniu w Zarządzie Wodociągów {
Kanalizacji zażaleń oraz życzeń w kwe-
stji zaopatrzenia placów i ulic w należyte
oświetlenie, Podania z życzeniami w tej
sprawie wolne są od wszelkich opłat, mo-
ga też być przesyłane pocztą!

Sprawa W. Czapskiego. — Niedawno
odbyła się rozprawa dyscyplinarna prze-
ciwko b. naczelnikowi wydziału prezy-
djalnego magistratu m. Radomiu, Wikto-
rowi Czapskiemu, który od czasu dłuż-
trzego przebywa w więzieniu. Po zbada-
niu świadków komisja dyscyplinarna wy-
mierzyła Czapskiemu największą z kar,
mianowicie zwolnienie z pracy bez od-
szkodowania i utratę wszelkich praw na-
bytych podczas pracy w magistracie ra-
domskim,

 

 

STANISŁAWÓW

Pilot zaangażowany do Abisynji, — Od
„lat mieszka w Stanisławowie Antoni

Antonowicz Krysztowskij, major-pilot
wojsk rosyjskich, który po przewrocie w
Rosji osiedlił się w Stanisławowie i zaj-
mował się handlem, W ostatnim czasie
znalazł się w trudnych warunkach, sta-
nął przed bankructwem, Niedawno
wniósł on prośbę do rządu abisyńskiego,
w której ofiarował swe usługi w organi-
zowaniu lotnictwa abisyńskiego. W dniu
wczorajszym otrzymał wezwanie, aby na-
tychmiast przyjechał do Paryża i zgłosił
się w tamtejszem poselstwie, gdzie otrzy-
ma dalsze instrukcje. Krysztowskij wyje-
chał już do Paryża. {

 

SOCHACZEW

Zebranie Stronnictwa Narodowego. —
Dnia 25 b. m, odbyło się zebranie dele-
gatów kół wiejskich Str. Narod w So-
chaczewie. Referat o sytuacji politycznej
wyśłosił delegat z Warszawy. Prelegent
omówił obecną sytuację polityczną, tu-
dzież wskazał na istotne zadanianaro -
dowców w obecnym czasie, oraz na do-
datnie konsekwencje tego, że cała lud-
ność polska niechętnie się odnosi do sa-

nacyjnych wyborów.
W dyskusji poruszono szereg spraw

związanych z pogłębieniam pracy naro-
dowej na danym terenie — poczem wśród
niezwykle entuzjastycznego nastroju za-

kończono zebranie.

WOLBROM

Tragiczny wypadek w iabryce, — W
fabryce wyrobów gumowych „Wolbrom
w Wolbromiu wydarzył się straszny wy-
padek, którego oliarą padło trzech ro-

botników. 1

W kotłowni, wskutek silnego ciśnienia
sprężonego powietrza, została wyrwana

przykrywa kotła. W fabryce rozległ się

groźny huk i wyleciały szyby. Trzej ro-
botnicy, zajęci obsługą kotła, Franciszek
Skalski, Leonard Haberko i Leon Cie-
piał, doznali obrażeń, przyczem dwaj
pierwsi zostali ranni bardzo ciężko. Ofia-
ry przewieziono do szpitala.

Na miejsce wypadku wyjechali z So-
snowca inspektor pracy inż. Wesołowski
oraz podprokurator,

 

 

Zamość w sierpniu,

przed wojną przez granicę „Polaka'
oraz „Przegląd Wszechpolski”,

Wszystko to się zmieniło w latach
1918 — 19-ych. Mało kto wie, że na
przełomie tych dwóch lat doszło na-
wet w Zamościu do przewrotu komu*
nistycznego, który został po jednodnio=
wej bitwie stłumiony przez 23 pułk
piechoty z Lublina,

Dzisiaj wszystko się zmieniło i ruch
narodowy panuje nad nastrojami
wszechwładnie. Kilka placówek wiej-
skich przemieniło się obecnie w około
120 kół Stronnictwa, ożywionych do-
skonałym duchem, ideowo mocnych i.
karnych. Ruch narodowy ma w swoich
szeregach nawet zesłańca do Berezy,
Kartuskiej kol. Kolesę z Komarowa,
Kierownictwo pracy spoczywa dzi<

siaj na barkach niestrudzonych: kole
mec, Barskiego i Rzewuskiego,
Niedawno odbył się w Zamościu de-

brze obesłany kurs ideowy, oraz zjazd
kierowników kół Stronnictwa z powia-
tu tomaszowskiego w dniu odpustu w;
Dzierąžni,
We wsi skonsygnowano większe od-

działy policji z komendantem powia-
towym na czele. Mimo to zjazd odbył
się w porządku i wykazał doskonałą
postawę zebranych.
Po przemówieniach delegatów, ze-

brani rozeszli się do swoich wsi, wzno-
sząc okrzyki na rzecz Wielkiej Polski,
Obozu Narodowego oraz jego przy-
wódcy — Romana Dmowskiego. Wszy=
scy obecni doskonale sobie zdawali
sprawę, iż przed idącem pokoleniem
stoją zadania miary ogromnej, których
nadchodzące wybory wcale nie przy-
špieszą.

Proces unarodowienia zamojszczyz+
ny ułatwiają przywódcy stronnictw lu-
dowych przez swe oportunistyczne i о-
bliczone jedynie na karjerę osobistą
zachowanie.

Głośny Miłguj Malinowski, słynny,
z obiecywania „gruszek na wierzbie”,
zdradził ostatnio ludowców na rzecz
sanacji, za nim poszedł b. poseł, mec.
Czernicki, doniedawna jeszcze zacie-
kły przeciwnik obecnego systemu, dzi
siaj sromotnie wyrzucony przez swych
kolegów ze Stronnictwa Ludowego za
solidaryzowanie się z rozłamowcami.
A jeszcze jeden „obrońca ludu“ byly
senator z „Wyzwolenia“ Zubowicz ma
dzisiaj tłustą rejenturę w przemysło=
wym Sosnowcu. :

Zaznaczyć należy, że w dniu, w któ-
rym przyszła wieść o zdradzie przy-
wódców ludowych, Obóz Narodowy,
odniósł duże sukcesy na terenach ob-
jętych do tej pory przez stronnictwa,
stojące na gruncie klasowym.
Wszystko to ogromnie niepokoi sa*

nację, z
Niedawno starosta tomaszowski przy<

jechał do jednej z wsi celem „uświado*
mienią wyborczego” mieszkańców.
Gdy go otoczyła setka chłopów z mie-
czykami, wielce zdenerwowany siadł
do auta i odjechał.
Mieczyk Chrobrego staje się dzi-

siaj wzorem innych miejscowości $o*
dłem wsi w całej zamojszczyźnie.

NARODOWIEC. 
 

 

U sprzedawców gazet
żądajcie

„WARSZAWSKIEGO

DZIENNIKA NARODOWEGO

Z KRAKOWA
Kina polskie: ||
Apollo: „Caranga“. 2
Promień: „Wiosenna parada”,
Słonko: „Antek Policmajster". |
Sztuka: „Noc na Transatlantyku”.
Świt: „Przebudzenie. Kay
Uciecha: „Powrót Frankensteina".
Wystawa ilustrowanej książki. Bibljo-

teka Jagiellońska przygotowała Wysta-
wę ilustrowanej książki XV w. z włas-
nych zbiorów. Wystawę urządzono w sa-
li Obiedzińskiego w Collegium Maius (ul.
św. Anny 8, I p.); będzie otwarta w dn.
od 2 —21 września, od 9 — 15,

Śmierć w pociągu, zs w ągu
osobowym w wagonie I kl. między sta-
cjami Kraków — Bonarka a Kraków —
Płaszów, zmarła chora na gruźlicę nau-
czycielka szkoły powszechnej Wanda Ło-
za, lat 25, zam. w P. ierzbiu, pow.
Garwolin, Wezwany lekarz Pogotowia
ratunkowego polecił przewieźć zwłoki
do zakładu medycyny sądowej w Krako-

e.
"Dyslokacja sądów krakowskich. W dru-
£iej połowie września b. r. nastąpi zmia-

 

na w dyslokacji niektórych sądów kra-
kowskich, Mianowicie oddziały cywilne
sądu ae będą przeniesione z ul.
św, Jana na ul, Starowiślną do budynku
zajmowanego dawniej przez starostwo.
Budynek tenpo ukończeniu niezbędnych
adaptacyj będzie przeznaczony całkowi-
cie na cele sądowe. Na ulicę Starowiślną
przeniesiony zostanie także z Podgórza
sąd pracy, W Podgórzu pozostaną jedys
nie oddziały karne sądu grodzkiego, ,

Kradzież naczynia stołowego.Onegdaj
nieznany sprawca przy pomocy wyważe«
nia drzwi dostał się do mieszkania Kno-
blocha Józefa zamieszkałego przy ul.'
Blich L. 4, skąd skradł garderobę oraz
srebrne naczynia wartości 1.270 złotych.

Ulice Krakowa otrzymują kosze na
śmiecie. Stosownie do uchwał Komitetu
Czystości Krakowa sekcja czystości ulic
wspólnie z Wydziałem Pidówianyw. Za-
rządu miejskiego opracowuje wykaz ulic,
na których kolejno ustawione będą ko=
sze na śmieci w zwiększonej niż dotych=<;
czas ilości,   



    

<czania spłaty zaległości

+daninie majątkowej na okres 6 miesięcy bez

„daninie majątkowej w wypadkach

; dzonej nieściągalności do kwoty 1000 zł. dla

MUZYKAPRZYSZŁOŚCI
Bank Gospodarstwa Krajowego

trudni się — między innemi — analizą
położenia gospodarczego kraju, Sytua-
cję w lipcu charakteryzuje w szcze-
gólności temi słowy:

„Trwające od kilku miesięcy tenden-
cje detezauryzacyjne, przyczyniające
się w dużej mierze do wzrostu ruchu
inwestycyjnego, w niektórych dzie-
dzinach, a zwłaszcza w budownictwie,
wystąpiły w lipcu r. b. ponownie, po
krótkotrwałem osłabieniu w maju i w
czerwcu, wywołanem niepokojami o
los niektórych walut złotych.. Dzięki
uspokojeniu międzynarodowej sytuacji
walutowej w pierwszej i drugiej deka-
dzie lipca, nastąpił w Polsce dalszy
wzrost wkładów w instytucjach finan-
sowych, oraz wzrosło zainteresowanie
papierami wartościowemi przy zwyż-
kowej naogół tendencji kursów, Wy-
płacalność kredytobiorców w prze-
myśle i handlu pozostała zadawalają-
"ca, natomiast rolnictwo ciągle stabo
jeszcze wywiązuje się ze swych zobo-
wiązań”,

Nie ulega kwestji, iż zjawisko te-
zauryzacji przybrało w kraju naszym
szerokie rozmiary. Ile złota, bankno-
tów i bilonu spoczywa nieruchomo, w
ukryciu — z tego trudno sobie zdać
sprawę. W każdym razie są to sumy
wcale poważne. i wprowadzenie ich do
życia gospodarczego oddziałałoby sil-
nie na jego rozwój.

Jednakże detezauryzacja w więk-

 

 

szym zakresie jest u nas jeszcze muzy-
ką przyszłości, Do uruchomienia bez-
czynnego złota i martwych dziś bank-
notów nie wystarcza stałość waluty,
jakkolwiek niepokoje walutowe nie-
wątpliwie powodują ucieczkę do złota,
Dużą rolę w naszych stosunkach gra
obawa przed fiskusem, który wielkiem
zainteresowaniem darzy każdy świeżo
ujawniony kapitał i bada, czy nie re-
prezentuje on przypadkiem jakichś
nieznanych organom skarbowym do-
chodów, które należałoby obłożyć
odpowiednią stopą podatkową,

Najpoważniejszym czynnikiem w
interesującej nas kwestji jest psychika
zbiorowa, optymistyczny nastrój spo-
łeczeństwa, przeświadczenie, iż rzeczy
idą ku lepszemu, ku poprawie, iż
wchodzimy w okres bardziej pomyśl-
nego kształtowania się stosunków, w
okres wewnętrznej swobody i swobo-
dnej inicjatywy.

W kraju, który od szeregu lat nie
może zrównoważyć swego budżetu
państwowego, w którym przedsiębior-
stwa śgną się pod ciężarem świadczeń
publicznych, a tak decydująca gałąź
gospodarki, jak rolnictwo, nie widzi
jeszcze perspektywy rentowności i za
przedmiot dążeń stawia jedynie zaha-
mowanie spadku dochodów, w którym
narasta dramat bezrobocia wsi i miast,
ludu i inteligencfi, a troska o niepew-
ne jutro chmurzy coraz liczniejsze czo-
ła, który nie widzi u góry planu wyj-

Na raty
Ministerstwo skarbu  upoważniło

izby i urzędy skarbowe do odraczania
i rozkładania na raty oraz do umarza-
nia nadzwyczajnej daniny majątko-
wej i podatku majątkowego.

lzby skarbowe upoważnione są do:
1. zezwalania na ratalną spłatę i odra-

w nadzwyczajnej

względu na wysokość zaległości;

2. umarzania zaległości w nadzwyczajnej

stwier-

poszczególnych płatników w ciągu roku

budżetowego;

3. zezwalania na ratalną spłatę zaległo-

ści w podatku majątkowym do kwoty 50,000

zł. bez ograniczenia czasu, do kwoty zaś

200,000 zł. na okres czasu,  nieprzekracza-

jący 2 lat;

+s4/ odraczania spłaty zaległości w podatku
"majątkowym na okres czasu, nieprzekracza-

jący 6 miesięcy;

5. umarzania zaległości w podatku mająt-

kowym w wypadkach stwierdzonej nieścią”

galności do kwoty 10 tys. zł. dla poszcze-  

gólnych płatników w ciągu roku budžeto-|

wego,

Urzędy skarbowe upoważnione zo-
stały do:

1, zezwalania na ratalną spłatę i odra-

czanie spłaty zaległości w nadzwyczajnej

daninie majątkowej na okres 2 miesięcy bez

względu na wysokość zaległości;.

2. zezwalania na ratalną. spłatę zaległo-

ści w podatku majątkowym do kwoty 50 tys.

zł. na okres 6 miesięcy i do kwoty 20 tys.

zł. na okres 18 miesięcy;

3. odraczania spłaty zaległości w podat-

ku majątkowym do kwoty 50 tys. złotych na

okres 2 miesięcy. >

Umarzanie nieściągalnych należ-
ności nie jest — oczywiście — żadną
ulgą, posiada znaczenie czysto po-
rządkowe.
Jaką wartość praktyczną mieć

będzie odraczanie i rozkładanie na
raty — wykaże doświadczenie.

Rolnicy jeśli chodzi o daninę mająt-
kową > domagają się wogóle jej
zniesienia.

Niepowodzenie pożyczki narodowej
pierwsze w historji Stanów Zjednoczonych

Z Waszyngtonu donosi P. A. T.:
Poraz pierwszy w historji St. Zjedn. Am.

emisja obligacyj państwowych, ostatnio wy-

łożona do subskrypcji, nie została pokry-

ta w terminie. Chodzi tu o 100 miljonów do-

larów obligacyj 4-letnich, oprocentowanych

па 1 1 pół proc. a wyemitowanych przez
Federalne Towarzystwo Hipoteczne. Sub-
skrypcja wyniosła zaledwie 85 milj, dolarów.

Jakkolwiek wiadomość o niepowodzeniu

emisji obligacyj państwowych wywołała

bardzo ujemne wrażenie, wyrażana jest na-

ogół opinja, że kredyt państwowy nie ucier-
pi w wyniku tej klęski, Siery bankowe
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twierdzą, że niepowodzenie emisji spowo-

dowane zostało zbyt niskiem oprocentowa-
niem papierów.

Charakterystyczna jest opinja  niektó-
rych ster finansowych, według której nie-

pomyślny rezultat omawianej emisji przypi-

sać należy nasyceniu rynku walorami pań-

stwowemi.

Zdaje się, że nie tylko w Stanach
Zjednoczonych rynek nasycony i prze-
sycony jest walorami państwowemi.

Niektóre państwa zanadto żyją nad
stan i na kredyt,  

— Bez powodu. Ma pan słuszność, bez żadne- |
$o powodu. To jest, chcę powiedzieć, że —

ścia z istniejącego położenia i w któ-
rym obywatel czuje na każdym kroku
opiekę coraz potężniejszej biurokra-
cji — w takim kraju niema jeszcze
warunków dla szerszego procesu de-
tezauryzacji,

I dlatego sądzimy, iż objawy dete-
zauryzacyjne, o jakich wspomina
B. G. K., występują w szczupłym za-
kresie i sprowadzają się przedewszy-
stkiem — jak słusznie zaznacza biule-
tyn B. G, K. — do budowania domów,
zwłaszcza domków.

Być może również, iż źródło po-
wyższe zasila częściowo wkłady w in-
stytucjach finansowych, częściowo
zaś płynie ku papierom wartościo-
wym.

Otóż to właśnie jest dla naszych
stosunków bardzo charakterystyczne.
Ujawnione kapitały nie przejawiają
żywszej dążności do zainteresowania
się produkcją czy handlem, do uloko-
wania się w przedsiębiorstwach. W
tym względzie żywią obawy i nie wi-
dzą dla siebie pola i widoków rentow-
ności. Przekładają cichy żywot w ka-
sach oszczędnościowych czy bankach,
przekładają procenty i kupony nad
bezpośredni udział w wytwórczości i
obrotach handlowych.

Przedewszystkiem jednak spoczy-
wają nadal pod powierzchnią życia
gospodarczego, oczekują bezczynnie
pomyślniejszej chwili, szczęśliwszych
perspektyw, jaśniejszego okresu, w
którym górującą nutą stanie się ży-
wa wiara w lepszą przyszłość narodu.

—-

Na giełdzie mięsnej
Urzędowa ceduła giełdy mięsnej w War-

szawie z dnia 29 sierpnia, Ceny za żywiec
rozumieją się za 100 kg. żywej wagi loco

Warszawa. Ceny za mięso rozumieją się za

1 kg. loco hala hurtu, przed nawiasem ubo-

ju warszawskiego, w nawiasie przywozowe.
Woły młode mięsiste 76, starsze tłuste —

85, starsze karmne — 60. Buhaje starsze

tłuste — 65, starsze karmne — 52. Krowy
oddojone, tłuste, wszelkiego wieku — 76,

oddojone mięsiste — 63, karmne — 55. Cie-

lęta odżywione — 75. Świnie słoninowe od
150 kg, wzwyż — 128, od 130 do 150 — 110,

mięsne od 110 wzwyż — 93. Wołowina zady

I gatunek — 135 (115), II gatunek — 125
(105), przody koszerne I gat. — 130, II gat.
— 115. Cielęcina zady I gat, — 160 (150),
II gat. — 140 (130), przody koszerne I gat.
— 130, II gat. — 110. Baranina zady —(135).
Wieprzowina słoninowa I gat, — 140, mię-

sna II gat. — 130 (125).

Urzędowe sprawozdanie komisji noto-

wania cen na Centralnej Targowicy w My-
słowicach z dnia 29 sierpnia. Ceny rozu-
mieją się za 100 kg. żywej wagi loco Targo-
wica. Stadniki pełnomięsiste, wyrosłe naj-
wyższej wartości rzeźnej — 73, pełnomięsi-

ste młodsze — 64, miernie odżywione młod-
sze i dobrze odżywione starsze — 54. Peł-
nomięsiste, wytuczone jałówki najwyższej
wartości rzeźnej — 74, pełnomięsiste, wytu-
czone krowy najwyższej wartości rzeźnej do
lat 7-miu — 74, starsze, wytuczone krowy i
mniej dobre, młodsze krowy i jałówki — 64,

miernie odżywione krowy I jałówki — 55,

licho odżywione krowy i jałówki — 47. Cie-
lęta najprzedniejsze, tuczone — 90, średnie,
tuczone i najprzedniejsze ssaki — 80, mniej
tuczone i dobre ssaki — 70, liche ssaki —
60. Świnie tuczone ponad 150 kg. żywej wa-
gi — 145, pełnomięsiste od 120 do 150 kg.
żywej wagi — 129 , pełnomięsiste od 100 do
20 kg. żywej wagi,

 

 

Bojkot gospodarczy Żydów -
na terenie Zgierza trwa

Do „Orędownika' donoszą ze Zgie-

dia już o aresztowaniu w Zgie-

rzu sześciu Młodych Str. Nar. w sobotę 24
iw niedzielę 25 b. m. pod zarzutem bloko-
wania sklepów, składów | warsztatów pra-
cy żydowskich i rozdawania ulotek, na-

wołujących do bojkotu gospodarczego Ży-
dów.

Aresztowania te rorzuchwaliły niebywale
Żydów, którzy puszą się swojemi wpły-
wami.

Ludność chrześcijańska jest tem oburzo-

na do głębi Tydzień bojkotu gospodarcze-
go Żydów trwa i jest przeprowadzony kon-

sekwentnie w myśl powziętego planu.
Zgierzanie! Popierajcie wyłącznie sklepy

 

Ustawodawstwo
gospodarcze

Ukazał się numer 65. Dzienika Ustaw

R. P. z dn. 29 sierpnia r. b. w którym m.
in.opublikowane zostały następujące rozpo-

rządzenia o charakterze gospodarczym:

rozp. Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia
r. b. w sprawie zmiany opłat od pojazdów

mechanicznych i od niektórych pojazdów
konnych na rzecz Państwowego Funduszu

Drogowego (poz. 400);

rozp. Rady Ministrów x dn, 21 sierpnia
r. b. w sprawie zwolnienia tłuszczu kakao-

wego z pod opodatkowania (poz. 406);

rozp. Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia
r. b. o dodatku lokalnym dla funkcjonar-

juszów państwowych, oraz oficerów i szere-

gowych Straży Granicznej, pełniących służbę

na obszarze W, M. Gdańska (poz. 407);

rozp. Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia

r. b. o dodatku lokalnym dla pracowników

państwowego _ przedsiębiorstwa „Polska

Poczta, Telegraf i Telefon", pełniących służ-

bę na terenie W. M. Gdańska (poz. 408).

" Warzywa

Ceduła hurtowego targu warzywnego
Polskiego Związku Producentów Warzyw w

Warszawie z dnia 29 sierpnia. Ceny rozu-
mieją się w złotych, Bakłażany 100 sztuk —
20. Bób młody łuskany 100 kg. — 13. Buraki
(botwina) młode 100 szt. — 7. Cebula mło-
da gat. I 100 szt. — 12, gat, II — 7, twar-

da gat, I 100 kg. — 9. Fasola strączkowa
zielona 100 kg. — 45, żółta — 60. Groch
strączkowy 100 kg. — 45. Kabaczki 100 szt.

8. Kalafiory gat. I 100 szt. 8, gat. II
— 1. MI — 1,50. Kalarepa 100 szt, — 15.

Kapusta biała 100 kg. 4, w główkach 100
szt, — 12, czerwona 100 szt, — 13, włoska

— 13. Koperek młody 100 szt, — 3. Koper

młody 100 szt. — 7. Kukurydza 100 szt, —5.
Majeranek 100 szt. — 10, Melony 100 szt. —
80. Marchew „mloda 100 szt. — 7. Ogórki
świeże luzem I gat. 100sz,—2.50II gat, —

1,50. Korniszony 100 kg. — 60. Pietruszka

młoda natka 100 szt, — 9, Pomidory gat, I
100 kg. 22, gat, II — 13, Pory 100 szt, —

15. Rzodkiewka 100 szt. — 2.50, Sałata 100
szt. — 2.50 Selery 100 szt, — 20, Szczaw 100

kg. — 10. Szczypior 100 szt, — 5. Szpinak

100 kg. — 12. Ziemniaki jadalne transport
wozowy 100 kg. — 5.

Grzyby
Borowiki świeżego zbioru w hurtowej

sprzedaży za 1 kg. gatunek „czapeczki I* —
12, „czapeczki II" — 11, „Prima“ — 8,50,

I-szy — 1.50, II-gi — 6,50, „Žėltaki“ — 2,50.

 

— Naturalnie, potwierdził Jerzy. Nie zrozu-
miał ani słowa z tego, co doń kompan powiedział.

"P. G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— Psiakrew, żebym choć wiedział, jaki jest

sposób na zyskanie uczucia kobiety. Inni umieją się

jakoś do tego zabrać, ja nie umiem, Nie wiem na-

wet jak zacząć. Czuję, że ona widzi, co się ze mną
dzieje, przegląda mnie na wskroś, i patrzy na mnie,
jakbym więcej zasługiwał na litość, niż na potępie-

nie, ale zarazem, jakby czegoś ode mnie oczekiwa-.
ła. No, ale ona dziewczyna wyjątkowo zdolna, a ja
jełop. Położenie chyba beznadziejne? !

| Jerzy, w poczuciu własnego nowego szczęścia
znajdował teraz przyjemność w pocieszaniu dru-
"gich.
ь — Wcale nie beznadziejna. Pan powinien —

— Co? į
Jerzy potrząsnął głową. ‚

‘ — — Ech, właściwie nic tu poradzić nie można.
—Ja też nie wiem co robić. Cholera!
Jerzy zastanowił się.
— Wydaje mi się, że ostatecznie to rzecz

szczęścia. Albo ma się szczęście, albo się nie ma. Ja,
naprzykład, Czemu we mnie zakochała się ta cudną
dziewczyna?  

— Nie, nie, ma pan zupełną rację. Bez powo-
du, — wszystko to rzecz szczęścia. Samemu nic się
nie wskóra.

—Ciągle się kręcę koło niej, tak, że mnie nie
może wyminąć, Zawadzam jej na każdym kroku.
Może to dobra taktyka?
— Może.
— Ale ilekroć się spotkamy, nigdy nie mam jej

nic do powiedzenia.
— To niedobrze.
—Śmieszna historja. Nie jestem przecież z na-

tury milczący. Ale kiedy z nią się spotkam, to nie
wiem czemu — śmieszne!

Wypróżnił szklankę i wstał,
— No; czas mi w drogę. Niech pan nie wstaje.

Zagramy znów którego dnia, dobrze?
— Doskonale. Kiedy tylko part zechce.
— Więc do widzenia.
— Do widzenia,
Jerzy został sam ze swemi rozkosznemi myśla-

mi. Nigdy jeszcze nie czuł tak mocno, że żyje. Był
„jakby jakąś nanowo stworzoną istotą. Na wszystko
patrzył ze świeżą ciekawością. Zauważył cykanie
zegara, jak coś czego nigdy przedtem nie słyszał.

Gdy do ust podniósł szklankę, czynność ta mia-
ła w sobie dziwny urok nowości. Osiągnęły w nim
pełnię czujności wszystkie władze, Mógłby nawet—
— Czy to byłoby dobrze, — przerwał mu tok

„rozmyślań Reggie, wyłaniając się z drzwi w magicz-
ny sposób — ofiarować jej czasem kwiaty? Przy-
szło mi teraz właśnie na myśl, kiedy siadłem do kie-
rownicy. Ona dość lubi kwiaty.

 

Zaostrzenie wrażliwości szło jakoś w parze z dziw-
nem roztarśnieniem w stosunku do tego, co mówili
inni. Ten brak uwagi” chwilowo uczynił go niezdol-
nym do prowadzenia rozmowy.
— Dobrze, więc spróbuję jej ofiarować kwiaty.

Czuwaj!
— Do widzenia,
—Dol

, Reggie odszedł, poczem dał się słyszeć odgłos
odjeżdżającego auta. Jerzy podjął znów wątek
swych myśli.

Czas dla człowieka tak marzącego nie istnieje.
Czyupłynęła minuta, czy parę godzin, Jerzy nie
potrafiłby powiedzieć: ale wtem zauważył przed so-
bąwyrostka — złotowłose, błękitnookie pacholę
w liberji lokajczyka, Ocknął się. Toż to był chłopak,
który miał oddać list do Maud. Był to nader pożąda.
ny w tej chwili intruz. Z czemże przyszedł?

—Dzień dobry, oznajmił. się chłopak.
— Dzień dobry, Chochliku.
— Ja nie jestem Chochlik.
—Może to i dobra nazwa dla ciebie.
— Mam dla pana list od lady Maud,
— W kuchni znajdziesz placek i butelkę kwa-

su, rzekł Jerzy, przejęty wdzięcznością dla smarka-
cza. — Spróbuj, czy dobre. |
— Co nie ma być dobre, odburknął mały po-

słaniec. AE

(den).  

chrzešcijaūskie! Każdy grosz wydany u Ży«
da, pomniejsza majątek narodowy! Swój do

swego, po swojel Kupując towar krajowy,
ulżycie doli polskiego robotnika,!*

—..

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 30-go sierpnia

DEWIZY
Belgja 89,10, (sprzedaż 89,33, kupno

88,87); Holandja 358,15 (sprzedaż 359,05,
kupno 357,25); Londyn 26.30 (sprzedaż
26.43, kupno 26.17); Nowy Jonk 5.29 i je-
dna ósma (sprzedaż 5.32 i jedna ósma,
kupno 5.26 i jedna ósma); Nowy Jork
(kabel) 5,29 i jedna czwarta (sprzedaż
5.32 i jedna czwarta, kupno 5.26 i jedna
czwarta); Paryż 34.99 (sprzedaż 3508,

kupno 34:90); Praga 21.95 (sprzedaż 22,00
kupno 21.90); Szwajcarja 172.60 (sprze-
daż 173.03, kupno 172.17); Stekholm
135.55 (sprzedaż 136,00, kupno 134.90);
Berlin 212.70 (sprzedaż 213.70, kupno

211.70),
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz mocniejsza. Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych — 5.27 i je-
dna czwarta, rubel złoty — 4.70, dolar
złoty — 9.03, rubel srebrny — 1.83; 100
kopiejek w bilonie rosyjskim — 0.84,
gram czystego złota — 5,9244. W obro-
tach prywatnych marki niem. (bankno-
ty) — 163.50; funty ang, (banknoty) —

26.27. 4
› PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. poż. budowlana 40.75; 7 proc,

poż.  stabilizacwjna 63.63 — 63,38 —
63.75 (odcinki po 500 dol,) 64.00(odcinki
po 100 dol.) 68.00 (w proc.); 4 proc.
państw. poż. premjowa dolarowa 53,00;
5 proc. konwersyjna 67,50 — 67,40 —

67,50; 6 proc. poż. dolarowa '81,50: (w
proc.); 5 proc. poż. kolejowa 60,00; - 8
proc. L. Z. Banku gosp. kraj. 94,00 (w

proc.); 8 proc. obl. Banku gosp. kraj.
94,00 (w proc.); 7 proc, L, Z, Banku gosp.
kraj. 83,25; 7 proc. oblig. Banku. gosp.
kraj. 83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego
94,00; 7 proc, L, Z, Banku rolnego 83,25;
4 i pół proc. L. ziemskie 47,00; 4 i pół
proc. L. Z. Warszawy 67,00; 5 proc.'L.

Z Warszawy (1933 r.) 57,13 — 57.75 —

57,50, “
Dla pożyczek państwowychilistów za-

stawnych. tendencja mocniejsza, dlaakcji
— utrzymana, Pożyczki dolarowe w.ob-

rotach prywatnych: 8 proc. poż. z.r. 1925

(Dillonowska) 90,50 (w proc.); T proc.

„poż. śląska 71,25 — 71,00 (w proe.).
AKCJE

 

| Bank Polski 92,00 — 9250 — 9225;
Warsz. Tow, fabr, cukru — 34,75; Stara-

chowice — 33,80.

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 30-go sierpnia

Pszenica czerw. jara szkl, 775 gl. 17,50
— 18,00; Pszenica jednolita 742 gl, 17,50
— 18,00; Pszenica zbierana 731 gl. 17,00
— 17,50. |

Žyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,50;
„Žyto II standart 678 gl. 12,00 — 12,25;
Owies I st, (niezadeszcz,) 497 gl. 15,00 —
15,50; Owies II st. (lekko zadesz.). 468 gl.
14,50 — 15,00; Owies III st. (zadeszc,)
438 gl. 14,25 — 14,50; Owies no-

му — 12,50 — 13,00; Jęczmień browar*
ny 689 gl. bez obrot: —
Jęczmień 678-673 gl. 13,25 — 13,75; Jęcz-
mień 649 gl. 13,00 — 13,25; Jęczmień
620,5 gl. 12,25 — 12,75; Groch polny 22,00
— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Łubin niebieski — — — —; Łu-
bin żółty — — — —; Rzepakirze-
pik zimowy z workiem 31,00—32,00; Rze*
pak i rzepik letni — — —; Siemię Iniane
basis 90 proc, 31,00 — 32,00; Mak nie-
bieski 43,00 — 46,00; Ziemniaki jadalne
— — —; Mąka pszenna gat. I-A 0-20
proc. 31,00—33,00; Mąka pszen. gat. I-B
0—45 proc. 29,00 — 31,00; I-C 0 — 55
proc. 27,00 — 29,00; I — D 0 — 60 proc,
25,00 — 27,00; I-E 0 — 65 proc. 22,00 —
24,00; II-B.20 — 65 proc, 21,00 — 22,00;
II-D 45—65 proc. 20,00 — 21,00; II-E
55—65 proc. 19,00 — 20,00; II-G.60—65
proc. 18,00 — 19,00; III-A 65—75 proc.
13,00 — 14,00; Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 21,00 — 22,00; I gat, 0 — 65 proc.
20,00 — 21,00; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16,50 — 17,50; poślednia 10,50 —
11,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 900 — 9,50; Otręby pszenne
średnie przem. stand. 8,50 — 9,00; O-
tręby pszenne miałkie 8,50 — 9.00: O.

tręby żytnie 7,25 — 7,75; Kuchy Inia-
na 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe
11,50 — 12,00; Kuchy stonecznikowe
—————; Šruta sojowa 45 proc.
19,00 — 19,50.
Ogólny obrót 2280 ton, w tem żyta 337

ton. Usposobienie stałe. REY
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąkił

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wore
kiem, innych artykułów — luzem |



&

Zmianyw umundurowaniu wojska
„Polska Zbrajna“ przynosi następują-

ce informację:

„Wydanę w r, 1919 przepisy ubiorcze
wojska regulowały doraźnie palącą wów-
czas sprawę ustalenia typu munduru żoł-
nięcza polskiego bez specjalnego uwzglę-
dmienia w szczegółach potrzeb życia po-
kojowego, jak również wymogów pola.
Nie było wtedy też czasu na szczegółowe
techniczne opracowanie wzorów i typów
poszczególnych części umundurowania.
W ciągu ubiegłych dwóch lat wskutek

wymagań życia pokojowego oraz potrzeb
wojennych i na podstawie zdobytych
własnych kilkunastoletnich doświadczeń,
przepisy te poddano rewizji. Przeprowa-
dzono studja nad różnemi przedmiotami

umundurowania i próbowano w oddzia-
łach przydatność różnych projektów.
Wykończono opracowanie opisów i wa-
runków technicznych części składowych
umundurowania.
Wprowadzenie do użytku sprecyzo-

wanych technicznych typów części umun-
durowania nastąpi stopniowo. W pierw-
szej, najbliższej kolejności oficerski

płaszcz dwurzędowy zastąpiony zostanie
płaszczem sukiennym jednorzędowym

typu szeregowców.
Jednocześnie zniesione będą noszone

przez oficerów najrozmaitszych odmian i
odcieni płaszcze letnie gabardinowe, w
miejsce których zostanie na czas pokoju
wprowadzona dla oficerów i starszych
stopni podoficerów peleryna sukienna,
jako letnie okrycie wyjściowe.

Dla ochrony przed deszczem w czasie
służby otrzymają oficerowie i starsi stop-
niem podoficerowie prawo noszenia pe-
leryn przeciwdeszczowych (konni — z
wewnętrznemi rękawami przypinanemi),

Wskutek sprecyzowania opisu tech-
nicznego czapki - rogatywki usunięta zo-
stanie dowolność w noszeniu różnych od-
mian tej czapki i obowiązywać będzie
właściwy typ czapki - rogatywki z den-

kiem usztywnionem, tak, jak to ustalają
przepisy z r, 1919, zatwierdzone jeszcze
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Krój czapki otrzyma wygląd estetycz-
niejszy.
Kurtka ołicerska polowa — wprowa-

dzony będzie jednolity typ tak dla ofice-
ra, podoficera, jak i dla szeregowca —

będzie miała z tyłu dwa boczne rozcię-
cia; środkowe rozcięcie odpadnie. Kie-
szenie nie wyjdą  nazewnątrz, a będą,

wszyte.
Wszystkie części haftowane (orzełki,

oznaki stopni, inicjały na maramienni-
kach, wężyki i t. d.) oraz sznury nara-

mienne į na czapkach, jako też temblaki
będą oksydowane, a nie, tak jak obecnie,
jasne.

Zamiast temblaków z nici srebrnych u-
stanowione zostaną temblaki metalowe.

Zniesione zostaną płaszcze skórzane
dla generałów i dla rejonowych inspek-

 

Do niedawna jeszcze półhurtownicy i

detaliści rybni nabywali ryby rosyjskie,

głównie sandacze, bezpośrednio w so-

wieckiej misji handlowej.
Ostatnio handel ten został zmonopo-

lizowańy w rękach braci Koper. właści-

cieli trzech firm hurtowych, którzy są

wyłącznie nabywcami ryby sowieckiej.

W następstwie detaliści muszą korzystać
z usług hurtowników, a ponadto naraże-

ni są niejednokrotnie na straty, gdyż w
ładunkach są b. duże manca, które mu-
szą być wkalkulowane do ceny ryb. Na
rynek warszawski przybywa stosunkowo

dużo ryby sowieckiej, gdyż naprz, w 0-

kresie od 19 do 24 b. m, dowóz jej wy-
niósł 5.100 kg. (b)  

torów koni. Kurtki skórzane będą mogły
być używane tylko przez żołnierzy.lot-
nictwa, broni pancernych i w.innych, od-
działach motorowych, ale tylko w czasie
wykonywania służby, Noszenie kurtek
przy stroju garnizonowym lub  wyjścio*
wym nie jest dozwolone, i

Oficerowie i podoficerowie zawodowi
służb otrzymają spodnie ciemne wieczo-
"rowe z lampasami.

Poza służbą i w służbie, gdy olicero:
wie nie będą przy szabli lub pistolecie,
nosić oni będą. tylko pas główny pasa o-

Hcerskiego; odpadnie zatem noszenie pa-
ska poprzecznego, który potrzebny jest
tylko w służbie przy obciążeniu pasa
głównego. Pas poprzeczny niszczy poza
tem materjał kurtki.
Omówione powyżej postanowienia o u-

mundirowaniu podane zostaną dlatego
do wiadomości ogółu, gdyż nie wskazane
jest spławianie sobie nowych rzeczy,
nieodpowiadających sprecyzowanym ty-
pom, których nie wolno będzie dona-
szać, jak to dawniej bywało praktyko-

wane”,

Warszawski rynek miesny
musi ulec gruntownej reformie

Atak, jaki przypuścili do kieszeni kon-
sumentów miejskich, a również niewąt-
pliwie i producentów, zorganizowani hur-
townicy mięsni z Centralnego Związku
Kupców Branży Mięsnej pod wodzą Aro-
na Kleina, zaczyna się załamywać w o$-
"niu jednolitej opinii, oraz energicznych
zarządzeń powołanych do tego władz.

Trwająca rewizja komisarjatu rządu w
centralnym związku odsłoni długi sze-
reg ciekawych momentów. Narazie, ze

 

Prezes Górecki w cyrku:
przemawia na wiecu Federacji

Piątkowy występ generała R. Górec-
kiego... w cyrku miał wzmocnić w stolicy
akcję przedwyborczą, która jak dotych-
czas zawiodła na całej linji, To też się-
śnięto do wypróbowanych metod „za-
praszania” j sprowadzono urzędników i

wożnych magistrackich, umundurowa-

nych w mundury „Federacji wraż z or-

kiestrą tramwajarzy, oraz funkcjonarju-
szy z innych państwowych przedsię-
biorstw. Wiecowników przywożono sa-
mochodami wprost z warsztatów pracy.

Mimo, iż na zebranie wpuszczano tyl-
ko za specjalnemi żetonami potulnych i
posłusznych — gmach cyrku i przyległe
ulice były obsadzone silnemi oddziała-
mi policji. W pogotowiu też stała osła-
wiona motopompa. Wewnątrz gmachu

również było dużo policji: kasą cyrku,
kulisy, przsiścia i stajnie cyrkowe były
zapełnione granatowemi mundurami.

Na miejscu, gdzie tańczą konie, usta-

wiono podjum dla mówców i krzesła dla
elity”, :

W momencie, kiedy wiceprezydent za-
rządu miejskiego p. Ołpiński uprzejmie,
witał dygnitarzy, z pod kopuły cyrku
spadła jedna z dużych lamp na głowę ja-
kiegoś pana, siedzącego na miejscu dla
wyróżnionych, | SRK

Powstało zamieszanie, rannego wynie-
siono z areny: cyrkowej, a tymczasem p.
Ołpiński dalej uprzejmie witał gości,
przypominając sobie w końcu i powstań-
ców 1863 r. obecnych na wiecu.

_128 przybyło zaledwie 30 osób. P. Górecki zacząłodstwierdzenia, że

zebranie w cyrku nie jest zwykłem ze-
braniem przedwyborczem, że przecież
teraz nie może być wieców przedwybor-
czych i t. p., ale za chwilę zaczął wy-

chwalać nową konstytucję i ordynację
wyborczą. Dalej mówca oświadczył, że
wszystko to co było do maja 1926 r, było
złe. Mówił też o nowym człowieku i o
„partyjnikach“, a w końcu wezwał obec-

nych, aby wszyscy poszli do głosowania,
Rzekome obecne zło w Polsce, to wy-

"mysł opozycji, to brak szerszego poglądu
na całokształt spraw państwowych i t. p.
— słowem p. Górecki wygłosił typowe

przemówienie agitacyjne — przedwybor-
cze.

To samo było i z innym mówcą który
zastąpił nieobecnego min. Kościałkow-
skiego. Mówca jednak nie uzgodnił ze
swoim poprzednikiem treści przemówie-

nia.
Nastrój na sali był ospały, Kiedy prze-

wodniczący wezwał obecnych, zamyka-
jąc zebranie, do odśpiewania „Pierwszej
Brygady” — to wprawdzie pieśń tę za-
intonowano, jednak jej nie skończono.
Cichaczem każdy z ulgą uciekał do do-
mu, mając dość popisów p. Góreckiego.

Prelegent i... trzech słuchaczy
Nieforiunne wystąpienia kandydatów na posłów
Warszawa obojętnie przyjęła występy

„artystyczne” umizgających się o manda-

ty poselskie kandydatów. Nietylko na

„odczytach' i „koncertach” publicznych,

«ale też na zebraniach urzędników „sana-

cyjnych” organizacyj, na które wpu-

szczano'za specjalnemi zaproszeniami, w

stosunku do organizatorów i mówców

panował nastrój wysoce nieprzyjazny.

Wszystkie zebrania odbywają się pod o-

pieką policji, a frekwencja jest nikła.

Tak np. na piątkowe zebranie w szko-

le powszechnej przy ul. Czerniakowskiej

Przemawiał kandydat Szczepański,
Gdy mówca zaczął atakować Obóz. Na-

rodowy, zebrani zaprotestowali  prze-

 

wytoczył procesy urzędnikom miejskim

W kancelarji prezydenta miasta kil-

ku urzędników złożyło w swoim czasie

memorjał, zawierający skargę na dwóch

wyższych urzędników miejskich, Male-

szewskiego i Desza. Memorjał zarzucał

tym dygnitarzom miejskim, że rozdają

za pieniądze posady, a posiadając duże
wpływy w biurze personalnem, powodu-

ją redukcje niewygodnych dla siebie u-
rzędników. W dalszym ciągu memorjał
głosił, iż Maleszewski i  Desz założyli

stowarzyszenie „Poręka'”, które poręcza-

ło za egzekutorami miejskimi, Kandydat

do stowarzyszenia musiał, poza ustaloną

składką, wpłacić 100 zł. na fundusz dy-

spózycyjny dla prezesa. Pozatem zarzu-

cano obu inne sprawki. !

Wskutek memorjału przeciwko Male-

szewskiemu i Deszowi, rozpoczęto do-

chodzenie dyscyplinarne, w wyniku któ-

rego Maleszewski został zdegradowany o

jeden stopień służbowy, Desz natomiast

uniknął konsekwencyj.

* Skolei obaj urzędnicy wystąpili ze

"rzucił Deszowi,
kryminalistą, że w czasie

 skargą do sądu przeciwko podpisanym

pod memorjałem „oskarżając ich o znie-

sławienie. Do odpowiedzialnošci nasku-

tek skargi
urzędników:  Wojdę,  Sypniewskiego,

Kratzera, Olszewskiego, Klimczewskiego

i Jaworskiego. Sprawa jeszcze się nie od-

była, gdyż wyznaczony poprzedni termin

odroczono.

Niezależnie od tego Desz wystąpił ze

skargą o zniesławienie przeciwko Henry-

kowi Kratzerowi. Sprawę tę rozpatrywał

sąd grodzki XII-go oddziału. Kratzer za-
że jest on notorycznym

wojny był

szpiegiem niemieckim, prześladował Po-

laków, a kilku członków POW. wtrącił

do więzienia. .

Zbadani šwiadkowie zeznali, iž w cza-
sie okupacji niemieckiej Desz spełniał
rolę tłumacza przy żandarmerji  nie-

mieckiej, przyczem wskazywał, żandar-
merji te osoby, które posiadały zapasy
żywności, a również bił i maltretował

' przesłuchiwanych.

 

Przeciw żydowskiemu pośrednictwu
Wymiana podręczników szkolnych

Zbliżający się początek roku szkolnego

wysuwa na porządek dzienny sprawę

zakupów podręczników szkolnych, ksią-

żek i pomocy naukowych, Rokrocznie je-

steśmy świadkami niesłychanych wprost

scen, jakie rozgrywają się na ul. Świę-

tokrzyskiej, gdzie gnieżdżą się żydow-

skie księgarnie : antykwarnie. Każdego

przechodzącego chłopca czy też dziew-

czynkę zaczepiają żydowscy księgarze,

wciągając do sklepów i proponując na-

bycie książek.

Z drugiej strony młodzież szkolna,

pragnąc sprzedać niepotrzebne podręcz-

niki, wyzyskiwana jest przez Żydów z
racji swej nieświadomości,

Celem dopomożenia rodzicom i mło-

dzieży przy zaopatrywaniu się w zaleco-

ne podręczniki szkolne bez wysokich

kosztów żydowskiego pośrednictwa, Liga

opieki nad młodzieżą szkolną m. st.

Warszawy (Nowy Świat 7 m, 35) organi-

zuje od kilku lat wymianę podręczników  

szkolnych dla ubogiej dziatwy i młodzie-

ży szkolńej w Warszawie.
W roku bieżącym w dniach 3, 4 i 5

września w godz. od 15 do 19 organizu-

je Liga następujące centralne punkty

wymiany: :

a) na dziedzińcu gimn. im. św. Stani-

sława ul. Traugutła 1, dla Warszawy;

b) na terenie Pragi w ogrodzie im. W.

E. Rau'a za kościołem św. Florjana dla

szkolnictwa praskiego.
Oceny książek w/$ urzędowych katalo-

gów w zależności od stopnia zniszczenia

i kolejności wydania dokonywać będą

delegaci Ligi, zaopatrzeni: w. specjalne о-

paski. R. 0. M. Ocena odnotowywana

będzie na każdej zakwalifikowanej do |

wymiany. książce dla orjentacji nabywcy.

Zarząd Ligi prosi o zwrócenie uwagi

rodziców i młodzieży, ażeby bez oceny

urzędowych delegatów Ligi w żadne po-
rozumienia z nikim na punkcie wymia-

ny nie wchodzili,
W razie wątpliwości lubcelem uzyskania

| szej akcji zarządom

 

informacyj jak sprzedający tak kupujący

winni się zwracać do pp. delegatów dy-
żurnych, którzy czuwać będą nad niedo-
puszczeniem elementów niepożądanych
(spekulanci książkowi) na punkty wy-

miany. :
Dodatkowych informacyj co do powyž-

zakładów nauko-
wych udziela biuro Ligi w godzinach od
11 do 13-ej (tel. 9-66-25).

— 

Żydowski epetytna„0azę”
Dowiadujemy się, że do sądu okręgo-

wego w Warszawie wpłynęła oferta od
Pp. J. Sznapira, S. Majdego na dzierža-
wę znanej restauracji i batu „Oaza”,
Jak wiadomo, lokal ten pierwszorzę-

dny i reprezentacyjny w stolicy, którego
wnętrza  dekorowal niezapomniany
mistrz, ś. p. Wincenty Drabik, cieszył się
wielką popularnością. Czy dziś miałby
być oddany w ręce żydowskie?

Maleszewskiego pociągnięto

ciwko temu bardzo energicznie i wzno-
sząc okrzyki na cześć Obozu Narodowe-
go i jego przywódcy Romana Dmowskie-
$o opuścili zebranie. Na sali pozostał
prelegent z trzema słuchaczami.

Podobnie skończyło się zebranie, u-
rządzone przez kandydata Jakubowskie-
go przy ul, Kopernika 30. I tu p. Jaku-
bowski wobec stanowiska zebranych, nie
mógł dokończyć swoich wywodów o „do-
brodziejstwach'* nowej ordynacji wybor-
czej, a publiczność, opuszczając zebranie,
manifestowała na cześć Obozu Narodo-
wego.
„Jakże dużo pracy kosztuje zdobywanie

mandatów poselskich... |
;-——

1 września wchodzi w życie nowa ob-
niżona taryfa gazowa. Gazownia miejska
m. st, Warszawy rozpoczęła już rozsy-
łanie konsumentom bezpłatnie cennika
gazowego. Nowa taryfa nie zawiera ani
opłaty stałej, ani opłaty za gazomierze.
Każdy następny metr sześcienny gazu
jest coraz tańszy,
Prócz obniżki ceny gazu, gazownia

miejska m. st. Warszawy utrzymuje na-
dal w mocy rabat w wysokości 8 gr. od
1 m. sześc. zwiększonej konsumcji w r. b.

w porównaniu z analogicznym okresem
r. z. (b)

Przysiągł nie bić dziecka
Mieczysław Wróbel, fryzjer z zawodu

stanął przed sądem, oskarżony o znęca-
nie się nad swoją trzyletnią córeczką.
Wróbel urządzał żonie ustawiczne awan-
tury, zarzucając jej, że źle wychowuje
dziecko, Wracał on często do domu nocą
pijany, budził dzieckoidawał mu lekcje...
dobrego wychowania, ucząc, jak ma się
zachowywać wobec o'ca, Gdy dziecko
nie chciało na niego patrzeć i spuszczało
oczy, wówczas jak sam zeznał przed są-

dem — wpadał w pasję i katował dziew-
czynkę.
Wobec sądu Wróbel okazał skruchę i

przysiągł uroczyście sędziemu, że nigdy
"więcej nie będzie bił i. przestanie się
wtrącać do wychowania dziecka,
Sąd skazał Wróbla na 6 miesięcy

więzienia z zawieszeniem wykonania ka-
ry na 3 lata. Po wysłuchaniu wyroku
Wróbel powtórzył raz jeszcze swoje przy-
rzeczenie. »

 

Akcja brygady kontroli skarbowej zli-
kwidowała prawie zupełnie nielegalny
handel zapalniczkami i kamieniami w
śródmieściu, To też o ile taki handel
odbywa się jeszcze, ma to miejsce na pe-
ryferjach miasta, Ostatnio jednak rów-
nież na krańcach Warszawy handel taki
ulega stopniowej likwidacji. Urzędnicy
B.K-S. stwierdzili, iż niektórzy właści-
ciele budek, sklepów tytoniowych, my-
dlarni handlują nielegalnie sprowadza-
nemi z Niemiec kamieniami. Chodziło o
ujawnienie, w jaki sposób sprzedawcy o-
trzymują towar. Po dłuższej obserwacji
ustalono,iż przynoszą takie kamienie do-
mokrążni handlarze. Mianowicie, Efraim 

 

względu na toczącą się rewizję, nie moż-
na jeszcze żadnych szczegółów ujawnić.

Dyktatura cen, jaką narzucał związek
rynkowi warszawskiemu, nie ograniczała

się tylko do napychania kieszeni tym
panom. Nie wahali się oni bowiem nawet
w stosunku do skarbu państwa przed tego
rodzaju pociągnięciami, które przynosiły
duże straty,
Kupcy hurtownicy, zakupując towar na

prowincji, sprzedawali go na rynku war-

szawskim zapomocą swoich pisarzy oraz
innych nieoficjalnych pośredników, rze-
komo jako swój własny towar, a tym-
czasem był on własnością tych kupców,
którzy nie posiadali patentów i którzy
nie mieli prawa wstępu na giełdę, W ten
sposób ukrywano faktycznie przeprowa-
dzane transakcje, a w ostatnich czasach
wahań cen żywca, szereg kupców, nie
posiadających patentów, dorobiło się
znacznych zysków.
A to wszystko przyczyniło się tylka

do śrubowania cen i powodowania wspo-
mnianych strat,
нк)

Dziennikarz
jugosłowiański
w Warszawie

Bawi w Warszawie znany dziennikarz
i publicysta jugosłowiański, red. Dedier,
przedstawiciel dziennika „Politica” w
Belgradzie. Red. Dedier interesuje się
całokształtem stosunków polskich, (pr.)

Wystawa włoskiej
architektury
w Warszawie

We wrześniu r. b. odbędzie się w gma-
chu politechniki warszawskiej wystawa
włoskiej architektury, Wystawa, mająca
obrazować współczesne budownictwo
włoskie, urządzona zostaje staraniem
min. pracy i propagandy w Rzymie oraz
ambasady włoskiej w Warszawie. (pr)

Z inicjatywy dyr, Stybla z warszawa
skiego okręgu L. O. P. P. zorganizo-
wała lot na balonach wolnych dla przed-
stawicieli stołecznej prasy.

W piątek o godz. 11,45 wystartowały
balony „Toruń'” pod kierownictwem kpt.
Hynka oraz balon „Syrena”, pod kierow-
nictwem por. Pionko — unosząc 6 dzien-
nikarzy w podróż powietrzną.

Warunki dla lotu dobre, pogoda jed-
nak pochmurna, Szybkość wiatru mini-
malna, Wiatry przeważnie z północy.

- .

Inwalida wojenny, p. Kazimierz Fili-
powicz, pracował w biurze adresowem
w wydziale ewidencji zarządu miejskie-
go. Pisał podania, wypełniał za drobną
opłatą formularze, utrzymując się z tej
pracy.

Kierownik: biura, Koziejowski dawał

mu niedwuznacznie do zrozumienia, że
życzyłby sobie od niego jakichś preezn-
tów, Gdy Filipowicz złożył o tem ra-
port do władz miejskich, odebrano mu
placówkę, a następnie wytoczono spra-

wę karną o bezprawne pisanie podań.
Kiedy p. Filipowicz przedstawił zezwo-
lenie podpisane przez b, prezydenta
miasta min. Kościałxowskiego, okazało
się, że zezwolenie takie musi uzyskać a-
probatę... starosty. S

Sprawę Filipowicza rozpatrywał sąd
grodzki. Proces odroczono, celem „we-
zwania świadka przedstawionego przez
Filipowicza.

„ Należy zaznaczyć, że placówkę inwali-
dy powierzono jednemu z emerytów miej-
skich.

 

_szmugiel z Niemiec
Wykrycie magazynów kamieni do zapalniczek

Słomnicki, zam. przy ul. Muranowskiej 8,
i Abram Flint, zam, przy ul. Krochmal-
nej 12. Dalej stwierdzono, iż Słomnicki
posiadał u siebie w domu na składzie
2400 kamieni, podczas gdy Flint przecho-
wywał 2.600 kamieni w mieszkaniu są-
siadki wdowy, której płacił 5 zł. tygodnio.

wo za przechowanie przemytu. Winnych
pociągnięto do surowej odpowiedzial-
ności, Sporządzono pozatem ponad 40
protokułów, przeciw właścicielom bu-
dek, mydlarnii sklepów tytoniowych,
którzy sprzedawali szmuglowane do
Polski kamienie pochodzenia niemiec-
kiego. (Om)

   



 

Teatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Pożeśnalne przedstawienia
p. Hildy Skrzydlowskiej. Dziś w „Muzyce
na ulicy” — o godz. 4 popoł. i 8 m. 30
wiecz. — pożegna się z publicznością, po
dwuletniej pracy, p. Hilda Skrzydłowska,
której szereg wybitnych ról zyskał jej u-
znanie i gorącą sympatję publiczności. —
Ceny miejsc zniżone.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Muzy-
ka na ulicy".

— Teatr Muzyczny „Lutnia”** Dziś o
godz. 8.15 wiecz. po raz drugi Schuberta
„Domek trzech dziewcząt”. Operetka wy-
wołała ogólne zainteresowanie. Kasa czyn-
na w ciągu całego dnia od godz. 11.

Jutro — „Domek trzech dziewcząt”
— Qtwarcie sezonu widowisk popołu-

dniowych w „Lutni”*. Dziś o godz. 4 popoł.
nastąpi otwarcie przedstawień popołudnio-
wych. Graną będzie operetka F. Schuberta
„Domek trzech dziewcząt”.
— Teatr „Rewja”. Dziś 3 przedstawie-

nia (4.30, 7.00 i 9.30) rewji sportowej p. t.
„Olimpjada P.O.S.“
W poniedziałek premjera nowego pro-

gramu p. t. „Minister jedzie”.
— Cyrk „Arena“ przybywa do Wilna

własnym pociągiem, składającym się z 40
wagonów, we wtorek rano. ; Inauguracja se-
zonu odbędzie się we wtorek, dn. 3-go
września rb. na placu przy ul. Mickiewi-
cza 55, u zbiegu ul. Tartaki,

"Z za kotar studio.
Przez białoruskie puszcze.

Dla iluż z was, mili radjosłuchacze,
wyprawa kajakowa po mało znanych, wąs-

 

najnowszej produkcji 1935/36

Realizacja Józef Lejtes (twórca „Młodeqo Lasu") Role główne; KAZIMIERZ JU NOSZA.
/ STĘPOWSKI, FRANCISZEK BROBNIEWICZ!

już wkrótce w REPREZENTACYJNYM KINIE WILNA

kich a malowniczych rzekach kresowych
jest synomimem pięknie spędzonych waka-
cyj? Będziecie mogli odświeżyć swe wspo-

/ mnienia z letnich wycieczek, słuchając fel-
jetonu d-ra Axel Stjerna p.t. „Przez biało-
ruskie puszcze”, który nadany zostanie
przez radjo w niedzielę, dn. 1 września
o godzinie 21.30.

Pogadanka dla dzieci z Poznania.

W niedzielę, dnia 1 września, o godz
16.00—16.15 z Poznania usłyszą mali radjo-
słuchacze z całej Polski przez głośnik opis
awanturniczych przygód jednego z najbar-
dziej popularnych polskich podróżników
współczesnych Arkad. Fiedlera. Śmiały po-
dróżnik opowie swoim słuchaczom dzieje
swego pobytu wśród „indjan koroadów”.

Transmisja radjowa z meczu
Polska — Niemcy.

W dn. 1 września o godz. 23.05 odbę-
dzie się w Warszawie na Stadjonie Wojska
Polskiego mecz bokserski między drużyna-
mi Polski i Niemiec.

Jest to najważniejsza impreza sezonu;
letniego. Spodziewany jest udział około;
10.000 widzów, co na stosunki bokserskie!
w Polsce jest liczbą niezwykłą. Przyjadą
pociągi specjalne z Niemiec i licznych
miast Polski.

Polskie Radjo transmitować będzie
przez 25 minut najbardziej sensacyjne mo-
menty końcowych walk i wyniki. "Trans-
misja nadana zostanie w godzinach wie-
czornych, tak, że amatorzy sportu bokser-
skiego, którzy będą chcieli poznać prze-
bieg całości imprezy, będą mogli udać się
na mecz osobiście i zarazem posłuchać|
transmisji. Sprawozdawca Polskiego Radja
wyznaczony zostanie w wyniku specjalnego |
konkursu. l

WIELKIEJ
PRZYGODY

 

DZIŚ!HELIOS|
Nasz chieb

Rež. KING VIDORA
Potęžny flim, osnuty na tle najżywotniejszych zagadnień doby obecnej.

Balkon 25 gr. parter od 54 gr. °Nad program; Atrekeje.

wielkim ztotym medalem Ligi Narodėw
Zaszczytnie odznaczone

powszedni
 

CASINO|
KOBIETA z MONTE CARLO
» Bestja morska

2,godziy miłej rozrywki.; Emoćja!.Napięciel Baikon 25 gr. Parter £4 gr.

UWAGA. Dziś początek o g. 12-ej. Każdy musi zo-
Ębaczyć największą rosyjską komedję muzyczną |PAN|

ŚWIAT SIĘ SMIEJE
Każdy musi usłyszeć przeboje: „S u r c e*, „Tjuk-Tjuk" i In. w originalnem wyko-
naniu UTIESOWA | ORŁOWAĄ, Nad program: Świetny dodatek. muzyczny p. t. „KRÓLO-
A WA ABRYATYKU" i najnowszy „Pat.* Na Is. belkon 25 gr. parler 54 grį

Początek seansów o godz, 12, 2, 4, 6, 81 10.15

REWJA |
 

Z udziałem całego zespołu. Ceny miejsc:

& wu Pw

Dziś 1 września ostatnizdzień programu p. ta OLIMP JADA P.O.S,

STOPI

CYRK į iwieyniec „Arena“
OTWARCIE!fCyrku we WTOREK 3-go września o godz., 8 m. 30 wiecz

WSPANIAŁY NOWY PROGRAM światowych atrakcji l

NOWOOTWARTE. we,własnym, nowym lokalu

Gi о.. РО. ЗАН
w WILNIE

Przyjmuje wpisy uczniów w WIEKU SZKOLNYM do klasfi,
li, III nowego typu.

Nauka przed południem
Kancelarja czynna codzienne od 16 30 — ;8.30 g. tymezasowo

w lokaiu gimnazjum dla dorcsłych, Lubwis=rsva_ 1.

 

Iruskaolec-
naturalne kąpiele solankowe, siarczane, borowinowe,

 

Początek e 2-ej
Dziś dwa przepiękne fllmy w jednym programie

ze znaną gwiazdą
akranu Lili Dago-
wer w roli tytułowej

Joknem Barrymore
w roli gł.

z genjzlnym aktorem,
potęgą ekranu

Fra$ment z „Dożywecia* w radjo. 1
Komedja „Dožywocia“ nie jest wymie-

nióna w spisie czołowych arcydzieł Fredrv,'
nie uważa się jej za komedję reprezenta-|
cyjną, jak np. „Śluby panieńskie", czy
„Zemstę”, Sztuka ta posiada jednakże wa-
lory, niejednokrotnie wyższe i głębsze od
wielu innych. Jest to „par excellence" ko-
medja psychologiczna, w której celem jest
nietyle przebieg akcji, lecz charakterystyka|
postaci. Treść komedji jest tu raczej tylko|
kanwą, na której autor haftuje w sposób
mistrzowski prawdę wewnętrzną człowieka.
W śląd za swym wielkim mistrzem Molje-
rem, Fredro niezbyt dba tutaj o prawdopo-
dobieństwa fabuły. Główna jego troska
skupia się na wyposażeniu bohaterów w
największe bogactwo cech, których suma
byłaby wcieleniem pomyślanego charakteru.

: Wizerunek skąpstwa, upostaciowiony w tej
komedji w trzech zupełnie różnych indy-
widualnościach: lichwiarza Łatki, Twardo-
sza, oraz Orgona, ukazuje nam swoje obli-
cze w sposób genjalnie wszechstronny.

Fragment słuchowiskowy z tej komedji
nada Polskie Radjo w niedzielę, dnia 1.IX,
o godzinie 13.00.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 1 września.

9.00: Czas i pieśń. Gazetka rolnicza.'
Muzyka. Dzien. por. 10.00: Transmisja'
nabożeństwa. 11.57; Czas. 12.00: Hejnał.'
12.05: Życie kulturalne miasta i prowincji.
12.15; Poranek muzyczny. 13.00: Fragment
słuchowiskowy. 13.20: D. c. poranku mu-
zycznego. 14.00: Recytacje prozy. 14.20:
Koncert życzeń. 15.00: Audycja dla wszyst-
kich. 15.45: Budujmy zdrową wieś od pod-
staw — felj. 16.00: Wśród Indjan Koroa-

Jedea Jedyny wyświetlany na Wystawie w Wenecji
rewelacyjny FILM POLSKI

WILNO, WIELKA 11.

DLA PAŃ:
: konfekoję damską.

Towary pierwszorzędnych gatunków.

„WIE

1. Kurs maturyczny gimn: 
fachowe.

! regjonalne.

NOWOOTWARTA (Eu

Jan Frliczkai!
Filja: Świętojańska 6 („JANUSZEK“)

poleca na nadchodzący sezon jesienny:
bieliznę, swetry, pończochy, bluzki, apaszki, rękawiczki i wszelką

Strach ma wielkie oczy
JAK TAM BYŁO NAPRAWDĘ Z UCZONYM ŻYDOWSKIM?

W” dniu wczorajszym zamieściliś-
my wzmiankę pt. „Niespokojny u-
czony”, zawierającą wiadomość O
awanturze, wywołanej na statku
„Šmigly“ przez żydowskiego  uczo-
nego, prot, Dubnowa.

Ponieważ wypadek ten został
przez żydofilską prasę sanacyjną
przedstawiony w sposób niezgodny
z prawdą, przeto na podstawie słów
jednego ze * świadków
przebieg zajścia.

Około g. 2 po południu na sta-
tek „Śmigły', powracający z Werek
do Wilna wsiadła wycieczka po-'
znańska w liczbie ponad 100 osób.
I iii 2 iai ZOK TRYWE WKASE di W

dów — opowiadanie. 16.15: Recital
skrzypcowy. 16.45: Cała Polska śpiewa.
17.00: Muzyka taneczna. 17.40: Migawki

18.00: Koncert Ork. P. R. 18.30:
Słuchowisko. 19.10: Wil. wiad. sportowe.
19.15: Koncert reklamowy. 19.25: Pieśni.
19.45: Co czytać? 20.00: Transm. z pierw-
szej podróży S/M „Pilsudski“. 20.30: Mu-
zyka. 20.50: Dziennik wieczorny. 21.00:
Na wesołej lwowskiej fali.
żujmy. 21.45: Wiadomości sportowe. 22.00:
Nasza marynarka gra. 22.40; Muzyka ta-
neczna. 23.00: Kom. met. 23,05: Transm.
meczu bokserskiego Polska—Niemcy. 23.30:
Muzyka taneczna.

FIRMA

DLA PANÓW: pulowery, krawaty, kołnierzyki, bieliznę i wszelką męską galan-
terję, a także co potrzeba
szkół od A do Z, fart uszki, kołnierzyki, pończoszki i t. p.

dlaDLA DZIECI Wszystko

Ceny możliwie niskie.

Prosimy zapamiętać ardes: Wielka 11 i Śwłę.
am. mc ма

'Maturyczne i Dokształcające Kursy

DZA"
KRAKÓW, ul. Br. Pierackiego 14.

prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące
drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpujące opracowanych

skryptów, programów i tematów,

j wpisy na nowy rok szk. 1935/36, na:
azjum.

1-a. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.
2. Kurs średni do egz. i 6-ciu kl. gimn.
3. Kurs niźszy w zakresie I i II kl. gimn, nowego ustroju.
4. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. ®

UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymuj
materjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów
to obowiązkowe egzaminy
Wykładają wybitne siły

ce miesiąc, oprócz
opracowania. Nad-

badają 3 i roku szkoła: postępy uczniów.ją 3 razy w ciągu ego оЙ,

 

"ków wycieczki statek przybił

21.30: Podró-

 

 

Aczkolwiek statek był zamó-
wiony wyłącznie dla wycieczki, to
jednak kierownik statku wpuścił na
pokład licznych pasażerów w. tej
liczbie kilku żydów z prof. Dubno-
wym: na czele,

Kierownictwo wycieczki zażąda-
ło, by (żydzi opuścili statek, gdyż
statek zamówiony był dla: wyciecz-
kowiczów, którzy nie życzą sobie

podajemy Podróżować w  takiem  towarzy-
stwie.

Żydzi wezwania nie usłuchali,
statek tymczasem odbił od brzegu.

Już podczas podróży doszło do
bardzo ostrej wymiany zdań, spo-
wodowanej aroganckiem  zachowa-
niem: się intruzów, aż wreszcie na
skutek energicznych żądań  człon-

do
brzegu i nieproszonych pasażerów
wysadzono.

O żadnem grożeniu rewolwerem
ani usiłowaniu wrzucenia do wody
syna Dubnowa, nie było mowy.

Widocznie sprawozdawcy — pi-
semka sanacyjnego wysłuchali  re-
lacyj awanturujących się żydków,
którzy wszędzie gotowi dopatrywać
się conajmniej pogromów.

DARMO DAJEMY
50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW

do konserwowania owoców, jarzyn, frzy-
bów etc.

przy zakupie $warantowanych słoi
do zapraw

oraz
{: 66
i „irena „Irena-Patent“

Żądać we wszystkich sklepach.
Skład fabryczny na województwo pół-

nocno-wschodnie

D/N. „T. ODYNIEC,,
. м1, L MALICKA,

Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24.
Poszukujemy przedstawicieli

i komisantów.

a

 

'

 

Ronc. przez Raratorjam Okr. Szk. Wil.

Kursy Maturalne
Im ST. ŻEROMSKIEGO

System nauki półroczny. Zakres mała
t duża matura. Wykłady na niższych kur-
sach. w-g nowego programu gimnazjum.
Siedziba kursów: Mickiewicza 19; Zapisy
przyjmuje się od g. 16—20 a w g. ran-
nych od 10—I2 Portowa 10-3, tel. 21-08.   

& ANQONS.JiW poniedziałek 2 września otwarcie sezonu
Inauguracyjaem przedstawieniem .ewjowym p.f:ż3

„Minister jedzie"
Balkon 46 gr., ulgowe 70 gr, 2.miejsce ! zł.

1 mie'sce i zł. 40 gr.

Tylko kilka dni . й

 

(WIESIGŁYJE
REBIATA)    

   

 

STOPI
w WILNIE, na placu przy

ul Miekiewicza 55.  

 

  ) -RES =

klep galanteryjny

ZOFJI,-JANKOWSKIEJ
Wilno, WIELKA 15

Poleca osłatnie nowości na sezcn jesienny w zakres'e kon-
fekcji,| gzlanterji męskiej | damskiej. į

DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ: fartuszki, berety, kołnierzyki,
peńczoeny, pantofle 1 t. d, w.wlelkimiwyborze najtaniej

zdrój! | WEMOROIDACH Place

kijzk

 

i m je. .J (KAWAWIENi ZW u;

NUDYARICOL
    

ogrodzie

   SRPE bok Litewskiej   

 

 
 

 

 

250 i 350 kw. sąż. w Odremontowane,
owocowym Nneczne,

sprzedaje się przy ul. zdrowej
Montwiłowskiej 4, o- ogródkiem. Ul. Anto-

Kli- kolska 35,

TANIO
sprzedaje się folwark
33 ha z zabudowania-
mi, 5 klm. od stacji
Gudogaj. Wiadomości
ustnych i listownych
udziela ksiądz Każar-
nowicz w Zabłociu
Lidzkiem.
 

№
ОЬ
de

'WYNCZA
tańczyć

U atbal.

KAND JABEÓWNA
Zapisy nalekcje
kompletowe i indy-

-—  

Dwa pokoje
dla 2 uczniów (ucze-
nic) klas młodszych
gimn. przy rodzinie;

opieka i ewent. po-
moc w naukach za-

iona, ul. Mo-
stowa 7 m. 5. 38

MIESZKANIE
do wynajęcia: 5 po-
koi z wszelkiemi wy-
godami. W. Pohulan-
ka 36, u dozorcy.

MIESZKANIE
do wynajęcia 5 po-
koi i kuchnia I-e pię-
tro, elektryczność,
złew, słoneczne, ciep-
łe i suche, Ul. Jasna
22 (Zwierzyniec) 28

TANIO! widualne. Miekie-
więza 31 — front. V 
 

|УРОНЕс
„ Mieszkania
a 2pokoje ą

Mieszkanie

PRĘDKO!
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkania
BIURO

POŚREDN, MIESZK.

„Uniwersal
postało przeniesione

na ul
MICKIEWICZA 30.   2, 3 i 4 pokojowe,

sło-
w ładnej i
dzielnicy, z

836—1
inhalatorjum — słynnao 0 sezon je- АЛАСЕ ИЕАа Miki. Wiadomość. aa

а ień — październik. miejscu od godz. 10 =ak sienny wrzesie październ Ę i aa a Tanio

=о— 0 wark AT ŁAWY — |dobre mieszkaniя [° |i e 6 sprzedani: bardzo| PIANIN оааа оао
MYDtA TOALETOWE | Kupno ładnie położony, 7ha,'z powodu natychmia- opieka dla

„CzteryAsy" MARCEL 4!
"ToAS Y, pošrėd:
"najprzedniejszych mydeł

toaletowych
Poleca Skład Apteczny||

Władysława Trubiłły
Wilno, LUDWISARSKA 12

(róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę:

78 przecudnych zapachów.

spożywczy przy ul.|można ziemi nabyć sicwegosprzedaż wyjazdu Tamże dwa pokoje
 

 

Mostowej z racji wy-|więcej — budynki sprzedaje się bardzo Tartaki 26—6
jazdu do sprzedania, |nowe. Inform. na niedrogo. WOD” RLZ

Ba sprzedania Wiad. w adm. „Dz.| miejscu; Jerozolimka- |vkiego 2 m. 15. 32 MIESZKANIE

Wi.“ 26—1|Kalwarja, w pobližu| — do wynajęcia od 1
września 4 pokojowe,krzesła, foteliki i pół- f|foteliki firmy  „To- =

net“, žiranki koloro- Działki M2 si
we, mosiężne kron-| ziemi do sprzedania KUPIĘ ę
sztejny, żyrandole, niedrogo, w ładnej Ё stylowa
wentylatory elek| mieįscowošci.  Infor-|jdom za gotówkę do|pierwszorz. warsz.
tryczne i t. p. Dowie-|macje: S. Janusze-|20.000 w ruchliwym |iirmy, oraz tremo
dzieć się: ul. Mickie-|wicz ul. Popowska|miejscu. Oferty do|ramy do
wicza d. 22, mieszk. 2-a od g. 4—6. „Dz. WiL* pod „Do-|Sosnowa 17 m.
4, od godz. 5 do 7, - —= chodowy A. K.“, (Zwierzyniec).

kol. Zgod. iadłośćkozśoda, posiadiość| Sprzedaje

jadalnia|Piaski 9.

obrazów.|2 pokoje
5|do wynajęcia. Stara |jerski 5 m. 10. .

36133 m. 5,

obszerne,  słpneczne,
suche i ciepłe, wolne
jod podatku. Antokol

25—1

i MIESZKANIE
z kuchnią

Uczni
lub uczenice przyjmę
na mieszkanie z ca-|
iodziennem utrzyma-
niem. Opieka solidna.
JUL Wileńska 31 m. 5.
1  45—1

| Pokój
z elektr, osobnem

troskliwa wejściem, z korzysta- dzieć się pocztówką
panienek. niem kuchni, możnaz opłaconą odpowie-

J. Ja-|
47

Natych-
| „miast ;:
przyjmę służącą, sa-
modzielną  gospody-
nię, umiejącą dobrze

dla uczni.
|siūskiego 18—12,
  

  

-—-|gotowač. Świadectwa|udziela lekcyj, specj.:
Zgłosze-| łacina, fizyka, języki.materjałówwymagane.

jnia: zaułek  Święto-

Mieszkanie
pok. z kuchnią,

słoneczne, ciepłe do
wynajęcia.  Zwierzy-
niec, Jasna 10. 35

3, 417
pokojowe mieszkania |

 

ze wszystkiemi wy- |,
godami do  wynaję-|
cia. Woda  miejska|
piatna przez najem-
cę według 'wodomie-
rzy do Zarządu Miej-
skiego. Ofiarna 4, 20

3-pokojowe
mieszkanie ze wszyst-
kiemi wygodami od
zaraz do wynajęcia.

NAUCZYCIELKA
potrzebna na wieś do
dwóch dziewczynek
(l i II gimnazjalna) z
dobrym niemieckim.
Antokolska 8, m. 3.

į EIKCARTGS

‚ RÓŻNE.
"UTP" NRYSETASEA о
—

NAJTANIEJ
do „Dziennika Wi-
leūskiego“ i „Glo-
su Will“ OGŁO-
SZENIA, KOMU-:
NIKATY itp. przyj- *
muje Biuro Ogło-°
szeń Stefana Gra- i
bowskiego w Wil- i
nie, Garbarska 1,!

tel, 82, į
810—0| Krakowska 51. 19

MIESZKANIE
3-ch pokojowe z
wszystkiemi wygoda-
mi (łazienka, watter),
do wynajęcia Plac
Metropolitalny 3 na-
przeciwko mostu Za-
rzecznego. 31

Przyjmę
na mieszkanie uczą-
ce się panienki, opie-
ka solidna, cena ni-
ska w pobliżu  gi-
mnazjum, = Mickiewi-

a 37 m. 30, 27

" WAŻNE
dla słabszych na płu-|
ca. Za 2 zł. całkowite!
utrzymanie z osob-|
mym pokojem, Dowie-

 

 

 

dzią: Sekretarjat „Ca-
ritas* Połuknie pocz-
ta k/Wilna. Teleion
Nr. 4 29
iakiaii

Ho NAUKA. ||

an

usuwa pod gwarancj.„AXELA” - KREM;
słoik tylko 2 zł. De
nabycia w składach
aptecznych i  perfu-
merjach. 11

"NAUCZYCIEL
rutyn. przygotowuje
ze wszystk. przedm.
specjal. młodzież wie-
|ku szkolnego do kl. I,
II, III, VI, VII gimn.
państw., oraz matury
6 i 8 kL Ceny b. nis-
kie! Sto — procent
składa! Boniiraterska
12 m 3. 43—2

Kursy kroju
i szycia

koncesjowane przez
|Ministerstwo W. R. i
jo: P. S. Stefanowi-
wiczówny, Wielka 56
m. 3. Zapisy  co-
dziennie.

Ubrania.
  STUDENT U. S. B.

Zgłoszenia do Admin.

9046.

uczniowskie z włas- -
nych i powierzonych

poleca
pracownia krawiecka

44| „Dzien. Wil* dla Nr. | Wojtkowskiego, Uni-
17—2; wersytecka 2, m, 5,

 

 
ъ
Odpowiedzialny redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


