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Wczorajsza rewizja |„gi A
ARGUMENTEM =

najsilniejszym i-nieodpartym „POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ"

FRANCISZKA FRLICZKI

I W dniu wczorajszym w godzi- ===
||nach rannych władze policyjne prze
prowadziły rewizję w lokalu  Dru-
kaini A, Źwierzyńskiego, Redakcji i
Administracji „Dziennika  Wileń-
skiego”, oraz lokalu Stronnictwa:

g| Narodowego przy ul. Mostowej 1. |

W wyniku rewizji skonfiskowa-|
no wszystkie znalezione egzempla-
rze ulotki wyborczej, wydanej przez|
Stronnictwo Narodowe.

Po rewizji w Stronnictwie Naro-
dowem przeprowadzono  rewizię w
mieszikaniu przy ul. Arsenalskiej 4

s m 10 u akad, Giecewicza, gdzie
, skonfiskowano ulotki wyborcze.

 

męskiej i dziecięcej.
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cywilny, mec. Tadeusz Plebanek do-|
magał się zarządzenia powództwa
cywilnego, oraz zwrócił uwągę na
świadka, Kazimierza Hebdzińskiego,
który jak z pod ziemi zawsze wyra-
sta, gdy tyliko jest jakieś zajście na

 

A.Wolańska

jest stała troska o wygodę swej Klijenteli
Bez obowiązku kupna zapraszamy do obejrzenia ostatnio nadesłanych wzorów i modeli
szlafroków puchowych, wyrobów wełnianych, bielizny, konfekcji dziecięceji szkolnej,
rękawiczek, parasolek, prześlicznych bluzeczek i wszelkiej sezonowej galanterji damskiej,

Zapamiętać jedynie należy adres
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Ligi. Narodów

 
rządu z wyjątkiem ministra spraw
wewnętrznych i ministra rolnictwa.
Na stanowisko ministra spraw we-
wnętrznych powołany został gen.
Caplikas, zaś na ministra rolnictwa

 

krwawych starć chłopów litewskich

z policią. 4

Premjer Tubelis omawiając a

wę rekonstrukcji gabinetu, ošwiad-

czył, że zarówno wewnętrzna, jak i

zagraniczna polityka Litwy nie u-
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r ы i skai,

Walka kandydatów sanacyjnych Komitet 5-ciu
Walka „Słowa* z  „Kurjerem Nic nowego pod słońcem PP PARYŻ. (Pat). Havas donosi z, czył m. in., że zbiorowe bezpieczeń igi ili mi iA ЕЛИ O An c mc : , . ‚ М, - Rady Ligi w chwili mianowania
e „a ściślej mówiąc p. Mackiewicz i Okulicz nie wymyślili Genewy, że Aloisi zakomunikował|stwo może być utrzymane wyłącz- augs ie pięciu”, _prze-

ši ы iewicza z p. K, Okuliczem nowych form walki. Ale jeśli wziąć oficjalnie w sekretarjacie Ligi, że|nie tylko dzięki stosowaniu paktu w|wodniczący zaprosił delegata Abi-
Pfria się. ki poduwagę, że rzecz się dzieje w |przy jednym stole, z Abisynją dele-| całym świecie. synji do zajęcia miejsca. Wówczas

Ч jo GTA a Yi ejmu trwa w dzisiejszym roku ery  sanacyjnej,|gacja włoska nie będzie zasiadać. „ GENEWA. (Pat). W. toku obrad Aloisi i delegacja włoska opuścili k

ai adm ug najgorszych|między członkami BB, jakoby wolk GENEWA. (Pat). Delegat Abi-| popołudniowych, które toczyły się| salę.
сLwa przedwojen-|nymi calkowicie od „złych nalecia-|syniį proi. Jeze odmówił przereda-|Pomiędzy czionkami Rady uzgodnio- GENEWA. (Pat). Po powołaniu '

"=a ego ik w postaci |łości partyjnictwa”, to mimowoli za-|gowania swej mowy lub złożenia |no projekt powołania przez Radę ;do życia komitetu 5 członków Rady i
kg wiader brudnych pomyj stanowi się człowiek nad moralną /przęproszenia. komitetu, ziožonego z 5 państw | Ligi, delegat włoski bar. Aloisi za- va

za ę przeciwnika. , |stroną życia politycznego w Polsce. GENEWA. (Pat). Koła włoskie członków Rady. Komitet ten będzie| jął swe miejsce przy stole Rady, któ-
оją wczorajszym numerze „Sło- Prasa sanacyjna cieszy się, że Luis 55 =deleg s Boski nie 'bę- badać całokształt stosunków wło-|ra w obecności prof. Kapparda

ыы najdujemy np. notaikę zatytu-|zamiast dawnego głosowania na nu- 22 Goce) V posiedzeniach|SKo-abisyūskich, celem pokojowego (Szwajcarja) przyjęła po krótkiej
waną tłustym drukiem w nastę- merki, jest głosowanie na żywych | paq Lisi, jeśli delegat abisynji bę.| załatwienia zatargu. | dyskusji raport stałej komunikacji
O sposób: „Kandydat naposła, ludzi. Szkoda jednak żerównocześ.| jzję”brał cz ny dzi w.dyskusji Rada Ligi zebrała sięo godz. 17.30. mandatowej. *
4 ulicz, zapłacił 1500 zi. prasie ży-lnie zamiast walki programów, idei | ęmyzja ta zh r Su aa Delegat wioski baron Aloisi był nie-
A” „za szkalowanie swego| wytworzyła się walka ludzi, nie- | „aisyę U tot. Jenė LA Wło.|obecny. Przewodniczący Rady za-| ,
ontrkandydata i chwalenie siebie . | przebierających w środkach. = ek aa nie| proponował utworzenie komitetu ESZKOWSKI Ž
Poli й i - K е ргёсе&епви.г:мазъше' na terenie w EOZE ke
i cjant S$SKazaliy ża postrzelenie | Ligi Narodów. ai AcY m. U MICKIEWICZA.5. © į

| GENEWA. (Pat). Na dzisiejszem|Prodi. * roPazycja zycze sez . ‘
паго owca ннна Rób i Narodów |$'ośnie Przyjęta, przyczem przew.

O CY Ligi ATOGÓW | niczący zaprzeczył, że nieobecny de' c ii i
‚ ы |przemawiał w dyskusji nad sprawą PE : : zapki I kapelusze

Warszawski Dziennik Narodo- od Pianki na. rzecz postrzelonego|zatargu włoskowbisyńskiego dele| q$*t włoski powstrzymuje się -od jesienne у
wy” donosi z Częstochowy: | powództwo cywilne. a Mados G któ zwiad głosu. ь b i

W czasie głośnych zajść nauro-| GRACZY SODSNE SASYC © я PARYŻ. (Pat). Na posiedzeniu «w _. dw dużym wyborze RA

emi е poświęcenia arrow Aa 1, NY - Be
wiązku Halerczyków w  Częsio- л

chowie dn. 30 września ub. r. został„i p Przygotowania wojenne "a

postrzelony przez policjanta Alek-|ER ROZPOCZĘLIŚMY PUD ZNĄKIEM g bi ь

Z młody narodowiecp.| $ 2 cz Ę Ś С IA - MW A isynji 4 |

Piotr Jasiński. Działo się to pod- Ką : LONDYN. (Pat). „Evening Stan-, włoskiemi Somali. Zarządca  pro- ®
czas zajść pod Jasną Górą [ W plerwszym dniu ciągnienia IV klasy 33-ej loterji oвИА‹жіе ae. | wiec a Usa otrzymał nakaz udani ®
. Ponieważ postrzelony, jak i inni państw. padły u nas dwie największe wygrane dnla gus zarządził dziś w całej Abisynji się w przyszłym tygodniu do Oga- Wa

świadkowie poznali  posterunkowe- mobilizację. Urzędowy komunikat denu z wojskiem liczącem 30.000 lu- : "1

śo Piankę, jako sprawcę postrzele- | abis wyjaśnia, że są towyłącz |dzi. W. dniu wczorajszym z Addis* К

Sai EEaakuratura oskarżyła zł nie środki ostrożności. Główna kon-, Abeby wyjechać miało 5 pociągów z |

„ksi ok 2 > "Piotra! В a centracja wojsk odbywać się ma w wojskiem. Dalszych 7 tys. żołnierzy 4

PPS Woszgoców 4 edo z re-| ; 2 prowincji Ogaden, która graniczy Zz ma byė wyslanych wikrėtee. #

wolweru, lecz RE L Tomė na Nr. 172.997 4

stępstwa nie dokonał, bowiem kula; = z a

trariła go w plecy, powodując tylko i Rekonstrukcja gabinetu litewskiego i
uszkodzenie ciała, chwilowo  zagra-| : saaa х Ё A

żające życiu”. I BERLIN. (Pat). Niemieckie biu- ruchów do pewnego stopniadopatry ы

Policjant do winy się nie przy-' Z a a ro informacyjne donosi z Kowna, iż wać się możnaw polityce partji, do а

zmał, lecz przewód winę jego udo-| gabinet litewski podał się do dy- którejnależałb. Minister rolnictwa. iš

wodnit. Prokurator Jarzębinski do-- misji. B. premjer Tubelis utworzył, Ustąpienie ministra spraw we- у

magał się ukarania winnego. Powód na Nr. 131.710 nowy gabinet, do którego wchodzą |wnętrznych —jak twierdzą w ko- "kę

"wszyscy członkowie poprzedniego| łach politycznych jest następstwem | 5 3

Нtle politycznem, a zwłaszcza strze-
lania.

2 lata więzienia, zawieszając wyko-
nanie kary na 3 lata, oraz zasądził

Faisyfikaty, przedwyborcze
„Warsz. Dziennik  Nasodowy” szechniał fałszywe odezwy i to ni-

pisze, że z rozmaitych stron kraju by komunistów, popierające jakoby

donoszą, iż miejscowe organizacje Obóz Narodowy, a tem samem ma-

BB, wydają odezwy wzywające do jące go skompromitować. Nilkczem-
udziału w głosowaniu w dn. 5 wrze- ność tę zdemaskowaliśmy wówczas.
śnia, z podpisem rozmaitych  orga- Tym razem „sanatorzy“ ošmieli-
nizacyj. Jedne z tych odezw są ni-.li się nawet podszyć pod oficjalny
byto wydane przez Stronnictwo Na- organ prasowy episkopatu polskie-
rodowe, drugie przez Stronnictwo go, rozpowszechniając fałszywy, nie-
Ludowe, a znowu inne przez Akcję istniejący wogóle komunikat” Pol-
Katolicką i inne organizacje o cha- skiej Katolickiej Agencji Prasowej

са акаа Posl. P.P. ez8 A WILNO WIELKA 6. ..

didi

 

:
Aresztowaniana Litwie

BERLIN. (Pat). Niemieckie biu-
ro informacyjne donosi z Kowna:
Śledztwo w sprawie strajku chłop-
skiego w południowej części Litwy
nie jest jeszcze dotąd ostatecznie
zalkończone. Jak donosi litewska
agencja telegraficnza do chwili 0-4
oo. aresztowano ogółem 120
osób. ;

PROKLAMOWANIE STRAJKU '

— Putwinskis.
Powodem rekonstrukcji gabinetu

były rozruchy chłopskie w północ-
nej Suwalszczyźnie. Powodów  roz-

le$nie zmianie. Kurs waluty litew-

skiej nie uległ zachwianiu.

Znany rzeźbiarz litewski na czele bandy
"BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna, iż w

okręgu Telsz zdołano aresztować

złożoną z 20 ludzi bandę  rozbójni-

ków, która już od dłuższego czasu

grasowała między Telszami a Tauro-

gami, gdzie przez dokonywanie licz-

nych napadów i wielkie okrucień-

stwo budziła grozę wśród mieszkań-
ców. Wielkie poruszenie wywołał,
fakt, że na czele bandy stał znany|

i

Najtańsze I pierwsze źródło 

rzeźbiarz litewski 57-letni Aleksan-

der Kleme Klemantis. Rzeźbiarz ten-

jest znany w całym kraju jako

autor pomników wolności, wzniesio-

nych w rozmaitych miastach litew-
skich. Położył on również duże za-

sługi przy restauracji starych iko-

ściołów. Aresztowano go w koście-

le, w chwili gdy zajęty był swą
działalnością zawodową.

 

zakupu wytwornej, modnej i

  

ralkterze katolickim. Otóż są to fal- byleby podstępem i kłamstwem za- PRZECIWKO ORDYNACJI A bg й

syfikaty i zwyczajne faiszeistwa pędziė szerokie rzesze katolickie na WYBORCZEJ. EU) | || lolė] bio) | bel
szego A yi ch Sa nicą powo polityczne podwó:- SOSNOWIEC. (Pat). «Na dzień , , К

yć źle z BB, ty ima się takicn Ko, wyborcze, dzisiejszy (komuniści proklamowali proszę DOM Wilno 3
środlków: е 15 2 sc : S `
środków. strajk ogólny robotników w Zagłę-, =: HANDL. W. k0 Ww l C KI Wielka 30 у
 

Czytelnicy nasi przypominają so| paMIĘTAJCIE O BEZROBOT-bie, że przy dawniejszych już wybo-
rach obóz „sanacyjny' rozpow-| _ NYCH NARODOWCACH.

|

 biu Dąbrowskiem, mający być pro-.
testem przeciw ordynacji j
do Sejmu i Senatu. Akcja zawiodła.

czej | Firma stale śledzi za modą i posiada ostatnie nowości sezonu

 

   



Drugi dzień cbrad

‚ СЕМЕЖА, 5.9 (PAT). Przebieg
drugiego posiedzenia 88-ej sesji Rady
w sprawie zatargu włosko - abisyń-
skiego był następujący:

MOWA PEŁNOMOCNIKA
ABISYNJI

Po krótkiem zagajeniu przewodni-
czący Guinazu udzielił głosu pełno-
mocnikowi Abisynji, prof, Jeze, który,
nawiązując do swego wczorajszego
przemówienia, przypomniał, że po-
špiech jest wskazany, gdyž Rada Ligi
znajduje się w obliczu wojny ekstermi-
nacyjnej, która może lada dzień wy-
buchnąć, W myśl art. 15.paktu Ligi,
"Rada powinna użyć wszelkich środ-
ków, celem pokojowego załatwienia
konfliktu,

Nie można jednak stosować obecnie
jakiejś przewlekłej procedury, która
mogłaby być wyzyskana przez Wło-
chy dla rozpoczęcia wojny w momen-
cie najbardziej dla "nich dogodnym.
Rada Ligi powinna jeszcze w toku bie-
żącej sesji opracować i uchwalić sku-
teczne propozycje, mogące zapobiec
wybuchowi wojny.
Rząd abisyński nie pragnie obecnie

przewlekłej debaty, odpowiadając
szczegółowo na niesłychane oskarże-
"nia włoskie. Odpowiedź ta będzie u-
dzielona później, w terminie, przewi-
dzianym procedurą Rady. Obecnie
rząd abisyński pragnie jednak zapro-
testować jaknajenergiczniej przeciw
manewrowi włoskiego przeciwnika,
który chciał zaskoczyć Abisynję,
przedstawiając w ostatniej chwili me-
morjał, pełen oskarżeń, przygotowany
już od wielu miesięcy. 3

__ Rząd abisyński nie da się wyprowa-
„dzić z równowagi przez ten manewr.

" Mówca przypomina Radzie, że pewna
elementarna, ale dziecinna taktyka
polega na rzucaniu oszczerstw na te-
go, kogo pragnie się obrabować albo
zniszczyć, Francuskie przysłowie po-

WE wiada: „Kto chce utopić swego psa,
zarzuca mu wściekliznę”'.
Rząd włoski, pragnąc zniszczyć A-

bisynję, eświadcza, że Abisynja zara-
żona jest wścieklizną. Rząd abisyński
odrzuca z pogardą oskarżenia, miota-
ne przez rząd włoski, Abisynja wie o
tem, że śdyby posiadała odpowiednią
ilość broni i amunicji, to słowne atak:
włoskie nie mogłyby za sobą pociąśnąć
agresji ze strony Włoch. Niestety,
Abisynja nie jest dostatecznie uzbro-
jona i dlatego sytuacja jest tak groźna,

PONURE ZAMIARY WŁOCH

WZA Rząd włoski pragnie wyrzucić Abi.
! synję poza nawias prawa, aby móc w

` ten sposób wyzbyć się wszystkich wią”
zobowiązań międzynarodo-

   

Н

žących
wych. Rząd włoski przypomina świa- |.

tu, że dysponuje miljonem żołnierzy,

i iże wszelka dyskusja z Abisynją na

2 stopie równości obraża jego dumę na-

|. rodową,

Rada Ligi powinna zastanowić się,czy

to oburzenie rządu włoskiego jest

szczere i czy nie kryją się za niem po-

nure zamiary, Czy rząd włoski chce
działać w imię cywilizacji, kiedy pra-

śnie zapanować nad narodem abisyń-

, skim, którego odwaga i pogarda dla

   

bo śmierci znane są w całym świecie?

SE Czy też pragnie utworzyć potężną ar-

i miję, której mógłby użyć bądź w Afry-

23 ce, bądž w Europie, aby urzeczywist-

i ; nić swe sny o potędze?

“ Rząd włoski oskarża Abisynję, że

zagraża bezpieczeństwu sąsiadów.

Rząd abisyński odpowiada na to, że

jego ideałem nie jest poddanie narodu

abisfńskiego reżymowi militarystycz-

 

  

   
   

- Mresztowania w Berlinie

К BERLIN — 5.9 (PAT) — Śledztwo

urzędowe w sprawie katastrofy zawa-

lenia się tunelu kolejki podziemnej,
-_ budowanej przy ul. Goeringa w Berli-

|, nie, doprowadziło do aresztowania w
- dniu dzisiejszym 4 osób.

"Aresztowani zostali: 1) dyrektor
berlińskiego T-stwa budowy, Hugo

-Hoffmann, 2) inżynier, Józef Karol

Rath, 3) kierownik budowy, inż. Fritz

°° №№, 4) radca kolei Rzeszy, Wilhelm

„Weyher.

Wszyscy czterej oskarżeni zostaną o

lekkomyślne spowodowanie śmierci 19

ofiar, dokonane przez zaniedbanie pod-

stawowych reguł, jakich przestrzegać

należy przy budowie tuneli podziem-

nych. Śledztwo prowadzone było przez
naczelnego prokuratora, dr. Reimera,

przy pómocy gremjum rzeczoznawców
/ technicznych i kryminalnych z profeso-

rem politechniki berlińskiej, dr. Hert-

wigiem na czele.

   

 

nemu, ani odrywanie dziecka od ogni-
ska domowego w chwili, kiedy nau-
czyło się chodzić i mówić, aby wycho-
wywać je w duchu nienawiści i przy-
gotowywać je do przyszłych podbo-
jów.
Rząd abisyński nie pragnie dla

swego narodu tego rodzaju cywiliza-
cji. zwraca się natomiast do Ligi Naro-
dów, aby udzieliła mu swych rad i
pomogła mu w przeprowadzaniu roz-
poczętych już reform,

DELEGAT WŁOCH OPUSZCZA
SALĘ

W czasie przemówienia prof. Jeze

delegat włoski, min. Rocco, opuścił

posiedzenie Rady Ligi. Ze strony de-

legacji włoskiej wyjaśniają, że mowa

prof. Jeze była obraźliwa i tem nale-

ży tłumaczyć opuszczenie sali obrad

przez min. Rocco. .

Po przemówieniu prof. Jėze, zabral

6los delegat ZSRR.,, Litwinow, po-
czem przewodniczący oznajmił, że na

następnem posiedzeniu przedstawi

Radzie wnioski w sprawie procedury,

jaka będzie stosowana dla załatwienia

zatargu włosko - abisyńskiego,  

Na Helu ciepło
JASTARNIA — 5.9 (PAT) — Pier-

wsze dni września przyniosły na pół-
wyspie Helskim przepiękną pogodę.
Ma się wrażenie, że jest pełnia lata.
Fala ciepła, jaka nawiedziła tę część
brzegu polskiego, budzi zdumienie
wśród stałych mieszkańców. Trzeba
wziąć pod uwagę, że ostatnio notowa-
no na wydmach w słońcu 45 stopni
ciepła, a temperatura morża wynosiła
23 stopnie, śdy w zatoce była znacznie
wyższa.

Król Leopold
czuje się lepiej

BRUKSELA — 5.9 (PAT) — Stan
zdrowia króla poprawia się i monar-
cha powrócił do zwykłych zajęć, Rano
kiól przyjął premjera van Zeelanda.

Huragan we Francji
BORDEAUX —5.9 (PAT) — Jak do-

nosi dziennika „La Libertć du sud-ouest*,
huragan, który szalał w okręgu Borde-
laise, zniszczył winnice na przestrzeni

250 klm, kw, głównie pod. Lobourne.
Straty obliczają na 50 miljonów franków.

 

Środowe obrady genewskie
w oświetleniu prasy

CO PISZĄ W ANGLJI?

LONDYN, 5.9 (PAT.), Komentarze

prasy angielskiej na temat wczoraj-

szych enuncjacyj genewskich są bar-

dzo powściągliwe i ostrożne. Widocz-

na jest inspiracja zgóry, aby nie ata-

kować Włoch w związku z mową Aloi-
siego i nie przedstawiać sytuacji zbyt
pesymistycznie.

Ton prasy idzie w kierunku przygo-

towania opinji publicznej do załatwie-
nia sprawy w ramach procedury ge-
newskiej, co określane jest jako rów-
noznaczne z pewnem odroczeniem mo-
mentu kryzysu. Obszerny dokument
włoski uważany jest za wystarczający

do kontynuowania rozważań Rady Li-
gi na temat sporu abisyńskiego.

Najwyraźniej formułuje to „Daily
Telegraph", oświadczając: „Gadanie o
krytycznym dniu na samym początku
obiad Rady oparte jest na niezrozumie
niu właściwej roli Ligi. Sprawy stały-
by się krytycznemi odrazu, gdyby
Mussolini zaprzeczył kompetencji.Li-
gi osądzania sporu pomiędzy Abisynją
a Włochami. Przeciwnie jednak —
przedstawił on Lidze swą sprawę i
należy jej udzielić dokładnej uwagi,
na którą zasługuje. Rada musi ustalić
stosowną procedurę zbadania sprawy”.
Podobne stanowisko zajmuje cała

prasa angielska, podkreślając wyraź-
nie, że w obecnym stanie rzeczy o ja- |
kichkolwiek sankcjach mowy być nie
może.

UCHWAŁA ANGIELSKICH
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

LONDYN, 5.9 (ATE). Obradujący
w Margate kongres angielskich związ-
ków zawodowych przyjął dziś przy-
tłaczającą większością skierowaną
przeciwko Włochom rezolucję, w któ-
rei konóres deklaruje się za Liga Na-
rodów i systemem bezpieczeństwa ko-
lektywnego, oraz domaga się przepro-
wadzenia wszystkich wydających się
celowemi zarządzeń dla nadania sy-
stemowi bezpieczeństwa kolektywnego
realności.

Bardziej bojową od samej rezolucji

była mowa uzasadniającego rezolucję

przywódcy związków zawodowych, sir
Waltera Citrine, który m. in. oświad-
czył, że przyjęcie rezolucji, zmierzają-
cej do utrzymania pokoju światowego,
nie zrobi już żadnego wrażenia na
Mussolinim. Jedynym środkiem, któ-
ryby Mussolini dziś zrozumiał, byłyby,
zdaniem mówcy, złączone siły tych
wszystkich państw, które zdecydowane
są na utrzymanie pokoju za wszelką
cene.

„Przyznaję, że zagadnienie to jest
niezwykle poważne i ewentualnie mo-
że oznaczać wojnę. Faktowi temu jed-
nakże musimy spojrzeć w oczy. Mu-
simy sobie ponadto zdać sprawę, że
dziś nie mamy już do wyboru pomię-
dzy wojną i pokojem, lecz jedynie wy-
bór pomiędzy wojną i sankcjami, które
znów mogą doprowadzić do wojny.
Jeżeli polityka sankcyi dozna fiaska,
wojna stanie się nieuniknioną”,

KOMENTARZE FRANCUSKIE

PARYŻ, 5.9 (PAT.). „Le Temps"
podkreśla że obowiązkiem Radv jest
znalezienie formuły uczciwego kom-
promisu. Min. Eden wyłożył w ogól-
nych zarysach ten program. Wydaje  

się możliwe przeprowadzenie w АЫ-
synji zaakceptowania przez nią po-
ważnych reform, niegodzących w jej
niepodległość.
+ Sama Abisynja odwołałaby się do
Ligi narodów o zapewnienie jej rozwo-
ju ekonomicznego i reorganizacji ad-
ministracyjnej. Włochy, Francja i An-
glja byłyby najbardziej powołane do
użyczenia Etjopji tego rodzaju pomo-
cy, przyczem pomoc ta zaśwarantowa-
na byłaby w formie traktatu, zawarte-
go pomiędzy temi trzema państwami

a rządem abisyńskim. Liga narodów
udzieliłaby swej aprobaty tego rodzaju
traktatowi. Mogłoby to stanowić for-
mułkę, uzgadniającą wszystkie intere-
sy, a w pierwszym rzędzie upragnione
aspiracje Włoch. |

Deklaracje, złożone przez Aloisiego
przedstawicielom prasy zagranicznej,
zdaniem dziennika, nie wyłączają by-
najmniej możliwości pokojowego ure-
gulowania konfliktu. W tych warun-
kach zagadnienie, wobec którego zo-
stanie postawiona rada Ligi narodów,
nie wydaje się być nie do rozwiązania,
należy jednak uzbroić się w cierpli-
wość, zastosować zasady realnej dy-
plomacji i zręczność, gdyż tylko w ten
sposób można osiągnąć rezultaty.

ZJADLIWE OŚWIETLENIE
NIEMIECKIE

BERLIN, 5.9 (PAT). Dzisiejsza pra-
sa poranna obszernie komentuje prze”
mówienie min, Edena, premjera Lava-
la i bar, Aloisiego na środowem po”
siedzeniu Rady Ligi Narodów.
Genewski korespondent  „Voelki-

scher Beobachter“ pisze, że wygło-
szono wczoraj piękne i podniosłe mo-
wy. których celem było zatuszowanie
faktu, iż nie udało się posunąć spra-
wy ani o krok naprzód. Odwrotnie,
między Paryżem a Londynem niema
nadal zgodności co do dalszej proce-
dury w konflikcie włosko - abisyń-
skim,

„Boersen Ztg.“ twierdzi, że dysku-
sja wczorajsza nie przyniosła żadnej
zmiany ani w ustaleniu stanowiska
przez wielkie mocarstwa, ani też w
merytorycznem rozstrzygnięciu spra-
wy. Mowy trzech ministrów ujawniły,
że likwidacja afery z koncesją nafto-
wą nie przyczyniła się zupełnie do od-
prężenia, Nie mogło też być inaczej,
gdyż, jak podkreśla dziennik, przy-
czyny konfliktu angielsko - włoskiego
leżą daleko głębiej, mimo, że min.
Eden nie chce tego przyznać, Kilka-
krotnie jednak minister angielski pod-
kreślał traktatowe prawa Anglii w A-
bisynji, które Włochy obowiązane są
uszanować, 3
Wynik dyskusji reasumuje dziennik

w słowach: „Wielkie mocarstwa roz-
minęły się w śłównych punktach, pod-
czas gdy Włochy z . całą energją
zmierzają wprost do swego celu i
praktycznie zerwały stosunki z Abisy-
nją w takiej formie, iż dyplomatom
nie pozostaje już wiele do zrobienia”.

Trzesienie ziemi
MEDJOLAN — 5.9 (PAT) — Ob-

serwatorjum w Faenzy zarejestrowało
dzisiejszej nocy niezwykle silne trzę-
sienie ziemi, które ogółem trwało 2
godziny. Ognisko trzęsienia, znajdo-
wało się w odległości 8.200 klm.

   

d

Tysiąc trupów na Florydzie
po strasznym huragane

MIAMI, 5.9 (PAT.). Liczba ofiar hu-
raganų na Florydzie wzrośnie prawdo-

podobnie do 1000 osób,
WASZYNGTON —5.9 (PAT) — Nadal

brak ścisłych informacyj co do ilości o-
Наг huraganu na Florydzie, Wedle ой-
cjalnych doniesień, dość niepewnych spo-
wodu braku komunikacji, ilość ofiar nie
ma przekraczać 200. Reuter donosi z
Jacksonville, że liczba ta waha się od 200
do 400. Późniejsze doniesienia mówią. na
zasadzie obliczeń Czerwonego Krzyża, ©
500 zabitych. Wicher nieco ustał, choć
za/nodzi obawa nowego huraśanu.

Narazie nie sposób obliczyć strat ma-
terjalnych, w każdym razie wynoszą one

wiele miljonów dolarów. Olbrzymie ob.
szary są spustoszone, Samoloty, patro+
lujące okolice, nawiedzone klęską, zew -
sząd donoszą o trupach, ruinach, zatopio+
nych linjach kolejowych, zawalonych dro-

gach. W jednej tylko miejscowości Tam-

pa, obliczają straty na miljon dolarów. U-

rodzaj owoców jest w wielu miejscowoś -

ciach całkowicie zniszczony. Mniej ucier-
piał St. Petersburg, natomiast stacja zi-

mowa w Sarasota została poważnie zruj-

nowana.

Wedle doniesień, otrzymanych przez

waszyngtoński CzerwonyKrzyż, znalezio-

no około 100 trupów w obozie b. komba-

tantów w pobliżu m, Rock Harbor.

Zasadnicze wyniki

wielkich manewrów francuskich
PARYŻ, 5.9 (ATE). Minister wojny

Fabry wyjechał .dziś popołudniu do
Chalons sur Marne celem wzięcia u-
działu w wielkich francuskich  mane-
wrąch jesiennych, które, po 24-godzin-
nym odpoczynku dla wojska, pod ko-
niec bieżącego tygodnia wejdą w sta-
djum decydujące. Prezydent Lebrun
oraz minister lotnictwa, generał De-
nain, udadzą się na teren manewrów
w piątek. \

Szef wloskiego sztabu generalnego
Badośglio przybył dziś ze swym szta-
bem oraz w towarzystwie szefa fran-
cuskiego sztabu generalnego, Game-
lin, z Paryża do Chalons sur Marne.
W czasie uroczystości, która się odby-
ła na cmentarzu włoskim w pobliżu
Bligny, generał Gamelin udekorował
generała Badoglio insyśniami wielkie-
go oficera Legji Honorowej.

Zdaniem dzienników, manewry w
dotychczasowym przebiegu doprowa-
dziły do dwuch zasadniczych -wyni-
ków:

Okazało się, że nieomal niemożliwe
jest zamaskowanie ruchów wojsk zmo-
toryzowanych przed samolotami wy-
wiadowczemi, Piloci tych * samolotów
byli wprost zaskoczeni faktem, że ma-
szerujące kolumny, wojsk zmotoryzo-
wanych stają się widoczne na tak dużą  

odległość.Kolumny te w tumanach py-
łu i kurzu zdradzały swą obecność

już w odległości 20 — 30 klm. piloto-
wi, lecącemu na wysokości 3 do 4.000
metrów.
W. tym stanie rzeczy kolumny czoł-

gów,.samochodów ciężarowych i t. p.
stały się w czasie marszu doskonałym
celem dla samolotów bombardujący-h.
Gdy zaś kolumny starały się posu-
wać naprzód etapami celem zmniejsze-
nia skuteczności ataków lotniczych,
doprowadziło to do niepożądanego wy*
dłużania się pochodu. Ciężkie samolo-
ty bombardujące schodziły, lecąc z
szybkością 260 klm., aż do 50 metrów
ponad ziemię, pojawiały się zupełnie
nagle nad maszerującemi oddziałami i
po obrzuceniu ich bombami zdołały
umknąć, zanim środki przeciwlotnicze
wosóle zdążyły wejść w akcję.

Ponad to manewry dowiodły nie-
zwykłej doniosłości, jaką stanowi cla
wojska celowe zamaskowanie przeciw-
lotnicze. Wedłuó „Intransióeant"' oka-:
zało się też, że błękitny kolor mundu-
rów zupełnie nie andaje się dla akcji
bojowej, gdyż piechota, wyekwipowa-
na w tego koloru mundury, widoczna
była już zdaleka, podczas gdy wypo-
sażone w mundury koloru khaki pułki
żuawów całkowicie znikały w krajo-

brazie.

Zmotoryzowany pułk Goeringa
na manewrach

BERLIN, 5. 9. (PAT.). W dzisiej-
szych wczesnych godzinach rannych
wyruszył z Berlina pułk „generała
Goeringa", by jako całkowicie zmo-
toryzowana jednostka, przeprowadzić

manewry w Turyngii, Bawarji i Sak-
sonji. : ;
Pułk ten poruszać się będzie z prze-

ciętną szybkością 200 klm. na dobę i
w pierwszym dniu przeprowadzi
swój pochód wojenny pod osłoną lot-
miczą. Założeniem taktycznem jest,
że pułk, będący rezerwą naczelnego
dowództwa w Berlinie, od godzin
popołudniowych dn. 4. 9. znajdujący

się w stanie pogotowia, odchodzi do..
dyspozycji armji, operującej na linji
Menu, i w dniu 5-go b. m. ma osiągnąć
rejon Jeny.
Po pierwszej fazie ćwiczeń pułk

zatrzyma się na odpoczynek w Wiirz-
burgu i następnie weźmie udział w
inauguracji zjazdu partyjnego w No-
rymberdze gdzie" przedefiluje przed
swym szefem, generałem Goeringiem
i kanclerzem Hitlerem. :
Po zakończeniu zjazdu partyjnego

pułk $enerała Goeringa odbędzie dal-
sze ćwiczenia w rejonie Hofu w Ba-
warji. :

Fiirt Rosenberga z Anglikami
na zjeździe uczonych

BERLIN — 5.9 (PAT) — W czasie

przyjęcia, wydanego dla wycieczki u-

czonych i pedagogów angielskich w

Berlinie, dr, Alfred Rosenberg wygło*
sił przemówienie, w którem oświad-
czył m. in,

Rozważając dzieje Niemiec i Anglji,
możemy stwierdzić, że konflikt z r.
1914 był jedynąwojną, która spowo-

NETTOTIT GTI

„Zarzučcie fraki“
wzywa futurysta włoski,

Marinetti

RZYM, 5. 9. (A. T. E). „Gazetta
del Popolo“ .zamieszoza odezwę.Ma-

rinetti'ego, twėrcy.. Iuturyzmu, wzy-
wającą Włochów do wyzwolenia się z
pewnych form życia.towarzyskiego,
przejętych od Anglików.

* Marinetti radzi Włochom nie pić
herbaty zarzucić frak, jako strój nie-
vzolników kretyńskiej światowości, u-
nikać wszelkiego snobizmu i wyrzec
się gry w golfa, Gładka golona twarz,
zacierająca indywidualność, puryta-
nizm i obojętność wobec kobiet —
wszystko to są anormalności.

Zarzucić należy grę w brydża oraz
konserwatywne trzymanie się da-
wnych zwyczajów i tradycyj, tworzą-
cych skamieniałe formy życia anciel-
sk'ego.  

dowała wystąpienie obu wielkich na-
rodów przeciwko sobie. Fakt ten oce-
niamy w ten sposób, że jeśli przez całe
stulecie nie doszło do starcia, interesy
żywotne były tak ułożone, iż nie mu-
siały. bezpośrednio występować w
konflikcie, .

Z tego założenia wychodząc, oba-
narody mogą oceniać wydarzenia 1914
— 1918 i wiązać z niemi życzenie, aby
już nigdy po tej wojnie nie wybuchł |
ciężki konflikt między Wielką Bryta-
nją a Niemcami.-

- Kronika telegraficzna
— Nad Darmstadtem szalała silna burza,

połączona z hutaganem, Na, lotnisku wiatr

zerwał dach z dwuch budynków, Jeden z

nich odrzucony został na odległość 80 mtr. °

W: mieście uszkodzonych jest wiele dachów

oraz powyrywanych wiele drzew. Ofiar w

ludziach nie było.

—4b. m. uległa wypadkowi samochodo-
wemu w pobliżu Deauville znana baletmi-
strzyni, Bronisława Niżyńska, wraz ż dzie-

ćmi 12-letnim synkiem i córką. Chłopiec

został zabity na miejscu, dziewczynka cięż-

ko ranna — przewieziona została do szpi-
tala, Sama Niżyńska odniosła tylko lekkie
obrażenia,

— Z Tokjo donoszą: Dzienniki japońskie

zamieszczają wiadomość, że epidemja śpiącz-

ki rozszerza.się w dalszym ciągu. Dotych-
czas zanotowano 600 wypadków zapadnięcia

na tę chorobę w tej liczbie 200 wypadków

śmiertelnych.

 



——

„TREŚĆ SYSTEMU”
„Czas, zastanawiając się nad trwa-

łością trzeciej republiki francuskiej,

która w tych dniach obchodziła

65-lecie swojego istnienia i zestawia-

jąc ją z krótkowiecznością demokra-

cji weimarskiej, oraz demokracji pol-

skiej, pisze:

„Przykłady powyższe są wielce pou-
czające, Wskazują one, że takie czy in-
ne formy ustrojowe nie decydują osta-
tecznie o trwałoścąi systemu. Decydują-
cą jest bowiem treść systemu, zasady
polityczne, które dany system stosuje i
które mogą być społeczeństwu bliskie i
zrozumiałe, lub obce i niepojęte”.

Trudno odmówić tej uwadze słusz-

ności, Rzeczywiście, zawsze tak by-

* ło, że o trwałości systemu decydowa-

ły nie formy ustrojowe, ale jego treść

oraz ludzie, którzy z tej treści wyra-

stali. Z tego punktu widzenia należy

oceniać i nasze stosunki, nie tylko z

przed maja, jak to robi „Czas”, ale i

obecne. Tymczasem publicystyka sa-

nacyjna, szczególnie od chwili wpro-

wadzenia nowej konstytucji, całą uwa-

śę swoich czytelników usiłuje obrócić

na formy ustrojowe, wmawiając w ©-
pinję, że w tem leży sedno rzeczy.

Daleko byłoby słuszniej, gdyby pra-

sa sanacyjna, zamiast utyskiwać bez

końca na stosunki polityczne, panu-

jące w Polsce przed 1926 rokiem, za-
dała sobie pytanie, czy obecnie stoso-

wane „zasady polityczne są społeczeń-

stwu naszemu bliskie i zrozumiałe”?

W tym celu należałoby dobrze za-
nalizować postawę społeczeństwa,

tembardziej, że dziś każdy to chyba
przyzna, „sztaby partyjne”, zaledwie

w małym stopniu mogą wpływać na jej

ukształtowanie. Weszliśmy w okres
zjawisk masowych, spontanicznych,
nad któremi nie łatwo jest panować

zarówno sanacji, jak i jej przeciwni-

kom. Szukanie przyczyn tej postawy
w „agitacji partyjnej”, i w  intry-

gach „partyjnictwa“, jest niczem in-

nem, jak chowaniem glowy w piasek

į unikaniem śmiałego spojrzenia praw-

dzie w oczy.
W rzeczywistości nieprzychylna po-

lityce  sanacyjnej postawa naszego

społeczeństwa, ma swoje źródło w

tem, że, jak pisze „„Czas”, stosowane

obecnie zasady polityczne „są społe-

czeństwu obce i niepojęte”.

Z jednej strony, nie są one w zgo-

dzie z wykształconemi w ciągu wie-
ków naszych dziejów tradycjami poli-
tycznemi narodu, instynktownie wy*

czuwanemi przez masy, z drugiej nie-

jednokrotnie zaprzeczają jawnej po-

trzebie wielkich reform, na jakie spo”

łeczeństwo czeka,

Dość wspomnieć takie zagadnienia,

jak kwestja żydowska, unarodowienie

życia gospodarczego, zmniejszenie

kosztów utrzymania machiny państwo-
wej, fiskalizm, etatyzm, naprawa na-

szej struktury społecznej i t. d., i t. 4.

Są to wszystko kwestje pierwszo-
rzędnego znaczenia, których ominąć

nie można,które muszą być rozwiązane

w duchu interesów narodowych, Otóż

polityka sanacyjna nietylko nie podej-

muje tych rozwiązań, ale usiłuje te

kwestje, które są żywą, bolesną rze-

czywistością, zaciemnić, zepchnąć do

ciemnego kąta, zagadać tyradami o

wadach partyjnictwa i niebosiężnych
zaletach sanacji, :

Przypomina to wiejską babę, „za-

mawiającą” chorobę i będzie miało zu-

pełnie ten sam skutek, co leki zna-

chora. . !

Życie ma swoją nieubłaganą logikę,

Dojrzałe do rozwiązań procesy muszą

być rozwiązane, a odraczanie tych
rozwiązań, wykręcanie się od nich

sprawia, że rozwiązania te, im są

późniejsze, tem stają się boleśniejsze.

Oceniając z tego punktu widzenia
polską rzeczywistość, ważąc całą głę-

boką treść polityczną i społeczną, jaka

się mieści w dzisiejszej Polsce i zesta-

wiając ją z kierunkiem polityki sana-
cyjnej, można dopiero odpowiedzieć

na pytanie o „trwałości systemu”,

Ma bowiem postokroć rację „Czas”,

kiedy pisze, że o tej trwałości decy-
dują nie formy ustrojowe, „ale treść

systemu”,  

 

WALKA Z „NIEOBECNYMI”
Podczas uchwalania nowej konsty-

tucji publicyści prorządowi zapowia-
dali buńczucznie, iż wejście w życie
nowego prawa ustrojowego stanie się
grobem stronnictw i organizacyj poli-
tycznych, a zwłaszcza Obozu Narodo-
wego. Takie same opinje wypowia-
dano przy debatach nad ordynacjami
wyborczemi. A jednak już deklaracja
Stronnictwa Narodowego, złożona w
Sejmie, iż narodowcy nie wezmą u-
działu w wyborach na podstawie no-
wych ordynacyj i że żaden narodo-
wiec nie może ubiegać się lub przyjąć
mandatu poselskiego czy senatorskie-
go, wywołała w sferach decydujących
niepokój i' niezadowolenie. Wtedy
znowu zaczęto glosiė, iž „partyjnicy“
sami wydali na siebie wyrok śmierci i
że bojkot wyborów przez dotychcza-
sowe obozy polityczne świadczy naj-
wymowniej o ich zbędności, Przytem
nie robiono różnicy i skazywano. na
zagładę nawet wielkie prądy ideowe,
które odznaczają się oryginalną twór-
czością polityczną i odpowiadają no-
wożytnym potrzebom narodu i pań-
stwa polskiego, Zwłaszcza odgrażano
się zupełnem zniszczeniem Obozu Na-
rodowego. Wyrażano nawet tu i ów-
dzie udaną radość, iż bojkot wyborów
ułatwi twórcom nowej konstytucji i
ordynacji wyborczej realizację szyb-
ką nowych form życia państwoweóo.
Cieszono się, iż nie bedzie walki, bo
przeciwnik sam usunął się z pola.

Rozpoczął się okres przedwyborczy,
który zaznaczył się tem przedewszyst-
kiem, iż cała akcja wyborcza obozu
prorządowego jest zwrócona przeciw-
ko tym, którzy do wyborów nie stanę-
li. Zwłaszcza atak przypuszczono do
Obozu Narodowego. Na zebraniach, w
pismach i broszurach walczy się z na-
rodowcami  wszelkiemi gatunkami
broni przedwyborczej, a więc fałszem,
oszczerstwem i najskrajniejszą dema-
gogją. Słuchając i czytając to wszy-
stko, ma się wrażenie, iż ten nieobec-
ny przeciwnik stał się jakby bardzo
groźny dla obecnych dzierżycieli wła-
dzy.
Wynika z tej walki, iż Obóz Naro-

dowy nie zapadł w nicość, ale wyrósł
na olbrzymią siłę, która wnet pogrąžy
w nicość właśnie tych, którzy niedaw-
no jeszcze jej zapowiadali zagładę.

Walczy się z Obozem Narodowym
obecnie istniejącym, ale dąży się do
sfałszowania historji naszego prądu.
Świadczy o tem broszura p. t. „Ende-  

cja bez maski'. W tej broszurze jej
autor powiada, iż „endecja” nie dąży-
ła do niepodległości i że odznaczał sie
nasz obóz zawsze ugodowością w sto-
sunku do zaborców, Widocznie autor
nie zna dziejów Polski w ostatnich
kilkudziesięciu latach, albo świadomie
przekręca fakty, Bo przecież wszyscy
dojrzali Polacy wiedzą o tem, iż
Stronnictwo Demokratyczno - Naro-
dowe i Liga Narodowa, pierwsze po
powstaniu styczniowem, postawiło ja-
ko cel odbudowanie niepodległego
państwa polskiego. Nietylko do nie-
podległej: Polski zmierzały wysiłki
narodowców, ale także do zjedno-
czonej Polski, z dostępem do morza
i z Górnym Śląskiem, Nawet p. mini-
ster Matuszewski w jednem z swoich
przemówień sejmowych przyznał, iż
wielką zasługą narodowców jest sta-
łe nasze dążenie ku morzu i spopula-
ryzowanie tej idei wśród szerokich
kół społeczeństwa polskiego.

Żadnej ugodowej polityki Obóz Na-
rodowy nie prowadził w stosunku do
żadnego zaborcy. Zawsze byliśmy
wszechpolakami i nie uznawaliśmy
żadnych kordonów zaborczych w
swojej działalności, Uśodowców į „ka-
taryniarzy'” autor paszkwilu może zna-
leść blisko siebie, przecież wszyscy
oni (żyjący) znajdują się właśnie w
BB.  Radziwiłłowie, Meysztowicze,
Lubomirscy, Czapscy i wielu innych ze
wszystkich dzielnic, to właśnie głów-
ne podpory obecnego systemu, nietyl-
ko podpory, ale często i kierownicy.

Największem jednak fałszerstwem
jest przedstawienie polityki narodowej
w czasie wielkiej wojny i roli Romana
Dmowskiego w tym okresie. Otóż
trzeba przypomnieć kilka dat, Dmow-
sk: od początku wajny dążył do uzy-
skania i wywalczenia niepodległego i
zjednoczonego państwa polskiego, tyl-
ko zdawał sobie sprawę, iż ten cel
może być  osiąśnięty w razie
pogromu Niemiec, Na wiosnę 1916 r.
składa Dmowski memoriał politykom
koalicyjnym i ambasadorowi Rosji, Iz-
wolskiemu, w którym wyraźnie sta-
wia prośram zjednoczenia i niepodle-
słości, A czyją zasługą jest, iż Pomo-
rze, Wielkopolska, część Górnego
Śląska i Grody Czerwieńskie należą
do Polski? Nawet nasi wrogowie w
swoich pracach obiektywnych przy-
znają, iż jest to wynik polityki narodo-
wej. prowadzonej pod kierownictwem
Dmowskiego.  

A teraz odwrotna strona medalu.
Kto to rezygnował z ziem Zachodnich
iz Gdańska? Kto dążenie do morza
nazywał „chorobą endecką”? Kto to
pisywał, iż „Niemcy są jedynymi gwa-
rantami naszej niepodległości:? Kto to
w r. 1922 w Katowicach podczas uro-
czystości złączenia Śląska z Polską po-
wiedział, iż stało się to, o czem nawet
kilka lat temu nie marzyliśmy? Takich
pytań moglibyśmy postawić wiele, ale
nie mamy zamiarów prostować wszel-
kich bzdurstw. Jesteśmy spokojni, iż
historja właśnie Obozowi Narodowe-
mu i Dmowskiemu przypisze najwięk-
szą rolę i zasługi przy tworzeniu nie-
podległej Polski, Nie znaczy to bynaj-
mniej, abyśmy chcieli odmawiać za-
sług innym, chociaż dokładnie widzi-
my, gdzieby Polskę zaprowadziła ich
błędna polityka,

Najcharakterystyczniejsza jednak
jest ta część broszury, która zajmuje
się psychiką naszego Obozu. Oto wy-
jątek z broszury:

„Endeckość” jest raczej objawem psy-

chicznym, niż politycznym. Jest to objaw

szczególniejszego zwyrodnienia lub niedo-

rczwoju władz duchowych, polegający jak-

by na paraliżu pierwiastków czynnych i

twórczych, Dotknięty tą wadą człowiek

przystosowuje się do najgorszych okolicz-

neści, jeżeli tylko nie odbierają mu one mo-

żliwości jedzenia, picia, spania i codziennego

zwykłego bytowania”, `

Ten ustęp šwiadczy o poziomie wal-
ki, jaką się prowadzi z Obozem Naro-
dowym w obecnej akcji przedwybor-
czej. Bo jeżeliby chcieli narodowcy
tylko spać, pić, jeść, jeździć samocho-
dami, zabierać cudze  przedsiębior-
stwa i używać życia — to wtedy po-
prostu przeszliby do „sanacji”',
A tu tymczasem miast tego wszyst-

kiego, siedzą w więzieniach i obozie
odosobnienia, Zresztą chyba sam au-
tor musi się zgodzić, iż z takimi ludź-
mi nie potrzeba prowadzić walki, a
tymczasem właśnie z narodowcami
prowadzi się walkę bez pardonu i u-
waża się nas za groźnego przeciwni-
ka, mimo, iż w wyborach nie bierze-
my udziału: Ta nasza „nieobecność
spędza sen z powiek „sanatorów”.
Dlaczego? Bo jesteśmy nieobec-

ni przy głosowaniu, ale zato jesteśmy
w kraju, Mamy wielką ideę, posiada-
my program przebudowy obecnych
stosunków, które budzą entuzjazm w
szerokich masach narodu. Prowadzi
się z nami walkę, bo jesteśmy obozem
przyszłości i to niedalekiej,

 

Manewry i polityka
Wedle sprawozdania urzędowego,

złożonego Lidze Narodów, Czechosfo-
wacja w razie wybuchu wojny będzie
dysponowała armją, liczącą zgórą
190.000 żołnierzy i około 550 samolo-
tów, W końcu sierpnia na pograni-
czu Słowaczyzny zachodniej i Moraw,
u podnóży Małych Karpat,oraz na Sło-
waczyźnie wschodniej,w okolicach Uż-
horodu odbyły się manewry części tej
siły zbrojnej.Po raz pierwszy od czasu
powstania republiki urządzono je na
bardzo wielką skalę, gdyż wzięło w
nich udział 78.000 wojska, Jak stwier-
dził szef sztabu głównego, gen. Krej-
czi, były one próbą współdziałania
dowództw i pracy środków łączności.
Dodajmy, że przeprowadzono ćwicze-
nia z forsowną energją, przy zastoso-
waniu wszelkich najnowoczešniej-
szych środków technicznych,

Ministrowie obrony narodowej i ko-
munikacji wyrazili uznanie i podziękę
wojsku za wzorowe spełnienie obo-
wiązku, a kolejarzom za sprawność w
służbie transportowej, Widocznie nie
można tu zastosować przysłowia o
liszce, chwalącej własny ogon, jeśli ob-
serwator postronny, przedstawiciel so-
wieckiego sztabu głównego, gen Sza-
posznikow, nie taił po manewrach po-
chwał dla armji zdyscyplinowanej,
wytrwałej i świetnie wyszkolonej w
taktyce bojowej.

Czechosłowacja przygotowuje na
wypadek wojny zarówno swe siły
zbrojne, jak i przemysł. Przytoczymy
wymowny przykład, Dostawcą butów
dla wojska są fabryki Bati w Zlinie.
Pojawiły się pogłoski, iż w razie nie-
przyjacielskiego ataku lotniczego, w
zbombardowanych zakładach zliń-
skich ustałaby praca. Okazuje się, że
nie, W pięciu godzinach przeniesiono
dla próby dwa warsztaty fabryczne do
parku miejskiego, gdzie w dwu godzi-
nach następnych robotnicy wykonali
1.500 par obuwia. Zarząd zakładów
oznajmił, że produkcja może być prze-
niesiona w ciągu doby na dowolne
miejsce 4 rozpoczęta nanowo, Podo-  

(Od własnego korespondenta)

bne doświadczenia przeprowadza się
iw innych gałęziach przemysłu, ||
Manewry na Słowaczyźnie i wyda-

rzenie wZlinie świadczą o gotowości
obronnej kraju. Te pierwsze jednak
miały stronę nietylko czysto wojsko-
wą, = i polityczną. Minister obrony
narodowej, p. Franciszek Machnik, o-
becny na wielkich ćwiczeniach, prze-
mawiał kilkakrotnie do Słowaków,
którzy z entuzjazmem witali wojsko i
ugaszczali je „czem chata bogata”, Za-
poznajmy się z najznamienniejszemi z
jego oświadczeń, jakie złożył w Seni-
cach i w Preszowie,
— Ogół kocha armię, — mówił, —

a armja idzie z ochotą pełnić swój o-
bowiązek, Jest więc, jak być powin-
no w państwie czechosłowackiem,
gdzie armja nie istnieje ani dla para-
dy, ani dła luksusu, lecz gdzie stoi w
S aa i na stražy wolnošci į demo-
kracji. Na bratniej Słowaczyźnie czę-
sto szuka się powodów do tego, aby
nas (Czechów i Słowaków — przyp.
red.) poróżnić, Ale tak, jakeśmy się
porozumieli, gdyśmy szli razem
krwawić za wolność, tak musimy się
porozumieć, kiedy idzie o jej zacho-
wanie, Przeciwnicy nasi często i
chętnie szerzą wieści, że tu pomię-
dzy dwiema głównemi gałęziami na-
rodu, Czechami i Słowakami, nie
wszystko jest w porządku, Liczą na
różne drobne rozdźwięki, wyolbrzy-
miają je i starają się użyć ich na swo-
ją korzyść. Ciężko jednak zawiódłby
się ten, ktoby się łudził, że w godzinie
próby Czesi ze Słowakami nie zdoła-
liby obronić swej ojczyzny. Dobrze się
stało, że w myśl demokratycznego
programu naszego prezydenta stara-
liśmy się świecić dobrym przykładem
jako krzewiciele zgody i pokoju. Po
16 latach, które upłynęły od wojny
światowej, widzimy jednak, że nie zro-
zumiano dobrych naszych zamiarów.
Mamy dokoła siebie państwa, które
nie wyniosły nauki z krwawej łaźni,
nie pozostało tedy nic innego, jak
zorganizować silną armję. Wszyscy,
jak żołnierze, tak i cywilni obywate-

.

 

Praga, we wrześniu.

le państwa, jesteśmy jedną armią, a
jeśli tak będzie zawsze, to niema siły,
któraby mogła się odważyć na zmie-
nienie nam granic, lub na usunięcie
nas z mapy Europy!

Niemniej charakterystyczna była
wymiana enuncjacyj oficjalnych po-
między gen. Szaposznikowem į min.
Machnikiem, Pierwszy wyraził prze-
konanie, że armje czechosłowacka i
sowiecka będą ręka w rękę rozwijać
nadal ścisłą współpracę w interesie
pokoju światowego. P. Machnik odpo-
wiedział: — Porozumieliśmy się mię-
dzy sobą imieniem swych państw, że
będziemy pracowali wspólnie nad u-
trzymaniem i zachowaniem pokoju po-
wszechnego. Republika nasza, a z
nią nasza armia, jako jej obrona woj-
skowa, nie żywią najmniejszych zamia-
rów wojny zaczepnej. To wszystko
jednak nie znaczy, że pozostalibyśmy
biernymi, gdyby ktokolwiek chciał do-
tknąć niezawisłości naszego państwa.
Dlatego urządzamy manewry, na któ-
re zwołujemy liczniejsze jednostki, a-
by je wypróbować i dowieść prżyja-
ciołom i nieprzyjaciołom, że mamy ar-
mję wyćwiczoną, na której pomoc bę-
dą mogły liczyć państwa, jednako z
nami myślące,
Warto zreasumować sobie te fakty

i oświadczenia z ostatniej doby, bo
rzucają one światło, na życie we-
wnętrzne Czechosłowacji i rozwiewa-
ia niektóre błędne o niem pojęcia.
Warto tembardziej, iż cyfry, podane
przez nas na wstępie, odnoszą się do
pierwszego dnia wojny. Gdyby do niej
doszło, w szybkiem tempie wzrosłyby
wielokrotnie.

WACŁAW MADEJSKI

;

 

PRZEGLĄD PRASY
SOCJALIŚCI PARTJĄ WOJENNĄ

Najbardziej „wojenną” partją są 07
becnie socjaliści, Jedynie komuniści
mogą z nimi konkurować w zapale
wojennym. Nazywamy obie partje
wojennemi, gdyż agitując za stosowa
niem sankcyj gospodarczych wobeg
Włoch, dążą do rozszerzenia bliskiej
już wojny włosko - abisyńskiej na Eu»
ropę. Złudzeniem bowiem jest przy”
puszczać, że Włochy poddadzą się bez
zbrojnego oporu sankcjom. Złudze-
niem także jest wiara, że groźba sank-
cyj wstrzyma je od afrykańskiej eks-
pedycji. Trudno, trzeba się pogodzić
z faktem, że — abstrahując od ich ce»
lowości w obecnym wypadku — sank+
cje nie mogą być teraz przez Ligę Na+
rodów zarządzone. Winę za ten stan,
t. j. za obecną słabość Ligi, ponosi
przedewszystkiem Anglja, która tak
dziś napiera na uchwalenie sankcyj,
Ona przecież obaliła wszystkie pró»
by sprecyzowania postanowień art. 15
i 16 statutu Ligi (obaliła m. in. proto»
kół genewski z r. 1925). Ona nia
chciała dotąd zaciągać żadnych zobo»
wiązań w obronie obecnego stanu Eu-
ropy. A teraz, gdy chodzi o jej interes
sy, usiłuje wciągnąć całą Ligę w ak-
cję antywłoską, prowadzącą do wojny,

ajostrzej za sankcjami występują
partje socjalistyczne Francji i — oezy=
wiście — Anglji. U nas sekunduje im
dzisiaj „Robotnik', choć — przyznaje
my — bez żadnego zapału.
„Zwróćmy uwagę — pisze — że socjae

lizm i klasowy ruch zawodowy podjął ener=

giczną akcję w obronie pokoju i postanos

wień paktu Ligi Narodów. Jutro i pojutrzę
obradować będą wspólnie  Egzekutywy

Międzynarodówki Socjalistycznej i Zawo*

dowej; na kongresie angielskich związków

zawodowych padło hasło sankcyj przeciw

Włochom aż do użycia sił zbrojnych włącz=

nie; socjaliści angielscy i francuscy porozu=

mieli się co do wspólnej 'akcji; szczegółrą

ruchliwość ujawnia socjalizm belgijski -—

mający żywo w pamięci rok 1914 i 'ego
skufki.

Jeżeli coś może jeszcze uratować pokój

Ligę Narodów, to właśnie ten nacisk opinji,
ta zdecydowana postawa mas pracujących,

te piękne czyny robotników portowych, ode

mawiających ładowania żywności i towa«

rów dla wojsk włoskich”.

Jedną uwagę trafną rzuca „Robot-
nik". Oto Sowiety zachowują wobeę
zatargu „grobowe milczenie'. Wolą
nie zadzierać j handlować z Mussoli-
nim. Pakt Ligi, do której należą nie
wiele je obchodzi,

PRZECIW INWAZJI OBCYCH
DOKTRYN

Miesięcznik „Nowy Ład” za siera
pień, występuje w artykule p. J, Ko.
rolca, przeciw sugestjom obcych ideo«
logij politycznych w Polsce:
„Z rezerwą — pisze — musimy obserwo«

wać obce recepty, które do nas docierają,

Każdy naród musi urządzić swe życie ną

swój sposób. Nie możemy się stać niewolni-

kami obcej myśli, bo to niewola na'gorsza &
najbardziej beznadziejna”.

W szczególności zwraca uwagę ,„No=
wy Ład” na niebezpieczeūstwo wply-
wu hitlerowskiej doktryny. „Wpływów
tych nie wolno lekceważyć, przedsta
wiają dziś one dla Polski duże niebez«
pieczeństwo',

„Nie chcemy naśladować, lecz raczej pras

śniemy tworzyć, by naśladowali nas inni,

Oto nasza zaborczość ideowa”.

FASZYZM A WOJNA

Nie broniąc wcale polityki włoskiej
wobec Abisynji, uważamy jednak, że
nie odpowiada prawdzie takie rozumo-
wanie „Nasz. Przeglądu:
„Prowadzenie wojny z Abisynją, którą ca-

ły świat uważa za szaleństwo, niemogłoby

mieć miejsca, gdyby we Włoszech istniał

parlamentaryzm lub choćby wolność słowa.

Ale widać faszyzm na dłuższą metę nie

może się obejść bez wojny”.

I defnokracje także prowadziły woj-
ny i to wojny zdobywcze, zaczepne,
kolonjalne, Demokratyczna Anglja
napadła w r. 1899 i po wojnie zaanek-
towała .dwie niepodległe republiki
boerskie, i to republiki rządzone przez
białych, Wojna nie jest monopolem
pewnych ustrojów politycznych, Jest
zjawiskiem historji świata.
W demokracji można zapomocą agi-

tacji nastroje ludności doprowadzić de
takiej gorączki wojennej, że rządy na”
wet wojnie niechętne, muszą ustąpić
wobec opinji publicznej. Przecież w
tych samych Włoszech w r. 1915 uli-
ca narzuciła pokojowemu królowi i
rządowi udział w wojnie światowej.

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

AKTUALNA PRACA P. T.

My i Oni w Walce o Konstytucję
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Stron 80. Cenazł. 1.80.
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Ostatnie podrygi przedwyborcze
sanacji kaliskiej

To, co ostatnio wyprawia sanacja
kaliska, wygląda na jakieś niesamowi-
te podrygi ludzi zdecydowanie shiste-
ryzowanych. Odbywa się jakiś dziki
taniec amatorów mandatów posel-
skich, którzy rozwijają na własną rękę
agitację zwołując reklamiarskie wiece,
tworząc „personalne'* komitety wybor-
cze j wydając ulotki z własnemi podo-
iznami i życiorysami.
Jedno z takich arcydzieł mamy wła-

śnie przed sobą, Jest to odezwa, wy-
dana 'pod firmą „żydowskiego komite-
tu wyborczego do -popierania kandy-

(Od własnego korespondenta)

datury pp, gen, Składkowskiego i prez.
Feliksa Karšnickiego“,

Tyle w każdym razie wiemy z kilku
wierszy u dołu, pisanych po polsku, bo
cału treść ulotki jest w żargonie i na-
razie przynajmniej przetłumaczyć jej
nie zdążyliśmy.
Ulotkę zdobi podobizna prezesa

Karśnickiego, który sądząc z brzmie-
nia imienia i nazwiska, jest Polakiem.
W każdym razie coś go z Żydami musi
wiązać, skoro zgodził się na przyozda-
bianie swą podobizną ulotek żydow -
skich i przemawianie na wiecu żydow-

 

P. Sanojcę ściągnięto z trybuny
i przetrzepano...
(Od własnego korespondenta)

Zainteresowanie wyborami na Pokuciu
pośród mas bardzo słabe. Natomiast ci,
którzy interesują się niemi, robią tyle ha-
łasu, jakby naprawdę było się o co
ubijać! Podobno zatarg, wynikły z pomi-
nięcia ziemian przy układaniu listy kan-
dydatów doprowadził do przesilenia wo-
jewódzkiego. Niewiadomo, czy pogłoski
te są prawdziwe, ograniczę się do przy-
toczenia faktów. A więc na zebraniu „no-
tablów”, którzy ustalają listę w Stanisła-
wowie była opozycja i wprost atakowa-
no woj. Jagodzińskiego, Ziemianie wysła-
li jakąś deputację do Warszawy. Woj. Ja-
godziński w tych dniach rozpoczął urlop.
Byleby, jeżeli te „znaki na niebie i na
ziemi'* są prawdziwe, nie zastąpiono jed-

nego ukrainofila drugim.
To dramat, Ale Kołomyja z przyległoś-

ciami jest widownią farsy, którejcentral-

ną postač stanowi nie kto inny, tylko za-
szczytnie znany b. poseł Sanojca. Rozpo-
czyna on listę kandydacką, ale ma za-
wziętych przeciwników w kombatantach
1 w ludności, niezadowolonej z jego bur-
mistrzostwa. W Kołomyi mówi się: „No
tak, u nas Sanojca nie dostanie głosów,
ale zdaje się, że będzie miał dużo zwo-
lenników w Kosowie, Kutach i w Ża-
biem”, A w Kosowie znowu prawią: „U  

Kosów, we wrześniu.

nas na Sanojcę nikt nie chce głosować,
ale podobno Kołomyja idzie za nim, jak

mur*, Wreszcie Kuty dały wyraz swemu
nastrojowi — czynem, A było tak:
Nie zasypiając gruszek w popiele, p.

Sanojca urządza we wszystkich więk -
szych miejscowościach zebrania, na któ-
rych naprzód mówi po polsku, zaznacza-
jąc z emiazą, że nie przybył prosić o gło-
sy, ani chwalić się zasługami, ale tylko
poto, aby wyborcy „zobaczyli prawowi-
tego człowieka”. Potem następuje jak w
mowach tronowych, apel do drugiej na-
rodowości w jej języku, „Grażdany, to-
warzyszi, Ukraiūci“ zaczyna się ten u-
stęp, a treść jest taka: „Przecież chcecie
mieć swego posła, wasz kandydat stoi
na drugiem miejscu, więc głosujcie na
pierwsze dwa nazwiska listy*,
Otóż gdy p. Sanojca z tą cycerońską

mową wystąpił w Katach, zaszło coś nie-
oczekiwanego: ściągnięto „prawowitego
człowieka z trybuny” i nieźle przetrze - |
pano. Policja broniła — złośliwi twier-
dzą, że bez zbytniego zapału.
Tak wygląda, jakby nowy Sejm miał

być pozbawiony ozdoby, którą w po-
przednim stanowił p, Sanojca. Chybaby...
ale o tem się nie pisze.

Letnik.

Rozpoczęły prace
komisje dla klasyfikacji gruntów

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 67, poz.

422, ogłoszone zostało rozporządzenie

ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia r, b.,

wydane w porozumieniu z ministrami:

Rolnictwa i R. R. oraz Spraw Wewn. —

o terminie rozpoczęcia prac komisyj

klasyfikacyjnych.

Rozporządzenie postanawia, że na

podstawie ustawy z dnia 26 marca r. b.

o klasyfikacji gruntów dla podatku grun-

towego — oznaczono jako termin rozpo-

częcia prac szeregu komisyj klasyfika-

cyjnych dzień 1 września r, b. Komisje,

które w tym dniu rozpoczęły prace, są

następujące: 1) Główna Komisja Klasy-

fikacyjna przy Ministerstwie Skarbu w

Warszawie; 2) wojewódzkie komisje kla

sylikacyjne w woj.białostockiem, krakow

skiem, Iwowskiem, nowogródzkiem, „ole

 

 

skiem, pomorskiem, poznańskiem, slą-
skiem,. stanisławowskiem, tarnopolskiem,
wileńskiem i wołyńskiem, 3) powiatowe
komisje klasyfikacyjne we wszystaich

powiatach w województwach nowo-
gródzkiem poleskiem, śląskiem, stanisła-
wowskiem, wileńskiem i wołyńskiem, o-
raz szeregu powiatów woj. białostockie-
śo, krakowskiego, lwowskiego, pomor-
skiego, poznańskiego, oraz tarnopolskie-

go.
Rozporządzenie weszło w życie z

dniem ogłoszenia.
Zaznaczyć należy, że klasyfikacja

gruntów jest palącą koniecznością, zwa-
żywszy, że nie była już dokonywana
przez szereg dzięsięcioleci, w którym to
czasie warunki gospodarcze zmieniły się
częstokroć nie do poznania,  

Kalisz, we wrześniu.

skim, gdzie słuchacze słusznie od
„swego' kandydata domagali się, by
przemawiał po żydowsku.
Nie mamy w tej chwili dokładnej

relacji z wiecu gen, Składkowskiego
i ciexawi jesteśmy, czy i od niego żą-
dano, by mówił w żargonie? Podobno
wiec pana generała trwał dziwnie
krótko i złośliwi powiadają, że pan ge-
nerał nie umiał „nawiązać kontaktu”
ze słuchaczami, wśród których znala-
zło się ponoć paru niezbyt przychylnie
usposobionych dla kandydatów, po-
pieranych przez żydowski komitet wy-
borczy,
Swoją drogą wzruszająco wygląda

generał i b. minister zabiegający ©
śłosy i poparcie kaliskich chałaciarzy.

Nie próżnują jednak i pozostali kan-
dydaci. Swoją odezwę wydał także
kandydat „ludu pracującego", p. Lu-
cjan Sazicki, Odezwa przynajmniej pi-
sana po polsku, chociaż drukowana w
żydowskiej drukarence J. Szczeciń-
skiego,

Treść odezwy mocno trąci komuną
i wychwala zasługi p .Sazickiego, jako
organizatora strajków w czasach
przedmajowych. W środku portret
kandydata, a u dołu wskazówka, jak
należy stawiać kreskę na karcie wy-
borczej, by p. Sazicki mógł zasiąść w
Sejmie i bronić interesów „całej klasy
pracującej", Jak i czem skończą się te
zabiegi kandydackie, niebawem prze-
konamy się, bo dzień głosowania nie
za górami,

P.K.
—н*

BilansBanku Polskiego
W ciągu 3.ej dekady sierpnia zapas złota

w Banku Polskim powiększył się o 0,2 milj.

zł do 511,5 milj. zł, natomiast stan pienię-

dzy zagranicznych i dewiz spadł o 0,5 milj,
zł. do 10,8 milj, zł.

Suma wykorzystanych kredytów wzrosła

o 33,3 milj. zł. do 765,3 milj. zł, przyczem

portiel wekslowy wzrósł o 27,5 milj. zł. do
649,6 milj, zł, portłel zdyskontowanych bi-

letów skarbowych — o 2,3 milj, zł. do 59,6

milj, zł i stan pożyczek zabezpieczonych

zastawami — o 3,5 milj. zł, do 56,1 milj. zł.

Natychmiast płatne zobowiązania spadły

0 63,4 milj. zł. do 158,6 milj. zł,

Obieg biletów bankowych — w wyniku
wyżej omówionych zmian wzrósł o 70,0 mili,

zł, do 982,6 milj. zł Pokrycie złotem obui-

żyło się do 49,13 proc. i przekracza normę

statutową o przeszło 19 punktów. Stopa dy-
skontowa 5 proc, od pożyczek zastawo-

wych 6 proc.

Ustawodawstwo

й gospodarcze
Ukazał się Nr. 67 Dziennika Ustaw R. P,

z dnia 5 września r. b., w ktėrym opubliko-

wane zostały m. in. następujące rozporzą-

dzenia o charakterze gospodarczym.

rozp. Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia

r. b, o odprawie celnej tłuszczów i olejów
skażonych oraz tłuszczu kostnego (poz 421);

rozp. Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia
r. b, wydane w porozumieniu z ministrami:

Rolnictwa i R. R. oraz Spraw Wewn. o ter-
minie rozpoczęci: prac komisyj kwalifika-
cyjnych (poz. 422),  

Ceny zboża w kraju i zagranicą
Przeciętne tygodniowe ceny głównych

zbóż w okresie od 26-go sierpnia do 1-go
września 1935 r. w/g obliczenia Biura
Giełdy Zbożowo - Towarowej w Warsza-
wie. Ceny rozumieją się za 100 kg. w
złotych.

GIEŁDY KRAJOWE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Warszawa 16.88 11.85 — 1422
Gzańsk — — — —
Рогпай 1554 1108 — 1192
Bydgoszcz 15.23 1152 — 1292
Łódź 17:44 1250 — 1363
Lublin 1587 1079 — 1047
Rėwne 1442 960 — 1047
Wilno 1760 1172 — —
Katowice 18.00 1368 — 1420
Krokėw 1617 1234 — 1281
Lwėw 1554 1108 — 1209

L] KJ 

Ch. Dewey w Warszawie
W. dniach 2-go i 3-go b. m. bawił w War-

szawie p. Charles S$. Dewey który jak wia-
domo — w latach 1927 — 1930 był doradcą

finarsowym rządu polskiego.

W czasne swego pobytu p. Charles De-
wey miał sposobność zetknięcia się z preze-

sem Banku Polskiego dr. Władysławem
Wróblewskim, oraz szeregiem osobistości ze
świata politycznego i finansowego.

Zwyżka cen
tkanin bawełnianych ?

Z Łodzi donosi P. A. .T:
Na tutejszym rynku gotowych tkanin ba-

wełnianych przewidywana jest obecnie zwy-

żka cen, Sfery zainteresowane wyjaśniają,

że wzrost cen tych artykułów nastąpi z po-

wodu zwyżki cen półfabrykatów, oraz ze
względu na niedostateczną podaż tkanin,

niewystarczającą na pokrycie istniejącego

popytu Możliwość zwyżki cen tych artyku-
łów jest tem większa, iż producenci tka-

nin ustalają rozmiary wytwórczości w spo-

sób ostrożny Granice tej zwyżki nie są

jeszcze ustalone Koła zainteresowane

twierdzą, że przedewszystkiem podrożeją
tkaniny bawełniane białe -

Do Polski przybył p. Jan Gorczyński, re-

ferent handlowy poselstwa R, P, w Kairze,
w celu nawiązania kontaktu z krajowemi ko-

łami handlowemi. P, Gorczyński udzielać
będzie informacyj i wyjaśnień o rynku egip-

skim w biurach Państwowego Instytutu Eks-

portowego w Warszawie (Elektoralna 2) w

dn 6 września b. r. od godz. 10 do 12-ej,
*

W związku z atmosferą nieufności,jaka pa-

nuje obecnie w stosunku do polityki dewi-

zowej Rumuńskiego Banku Narodowego, w
rumuńskich kołach rządowych rozpatrywa*

ny jest projekt wyłączenia z kompetencji

tego Banku wszystkich czynności dotyczą*

cych administracji i kontroli dewiz i powie-

rzenie ich specjalnemu centralnemu urzędo-

wi dewiz, podlegającemu bezpośrednio kon-
troli rządu.

*

Prasa królewiecka donosi, że litewska ra-
da ministrów uchwaliła podwyższenie szere-
gu podatków. Zwiększono podwójnie poda-

tek dochodowy od zarobku pracowników,

jak również od nieruchomości Podątek spad-
kowy zwiększono z 4 od 100 do 35 od 100

(stawka najwyższa),
*

Czasopisma gospodarcze przewidują, że

ułedobór budżetowy w Czechosłowacji za

r. 1935 wyniesie około 1.800 milj, K. e,

pTIT ia ii iii i a
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— Zapłatę oddam tobie,
— Tak sobie też i ja myślałem — rzekł z uzna-

niem Albert, :

—Szczegóły pozostawiam tobie do obmyślenia.

—Najlepiej będzie, jeśli pan o tem pary z ust

nie puści. Zjawi się pan równo o ósmej wieczór

u drzwi kuchni i powie, że jest pan moim bratem.

ROZDZIAŁ XII

Wielki bal dla uczczenia pełnoletności lorda

Belphera dochodził do punktu kulminacyjnego. Re-

rier „Wiadomości Belpherskich' i „Przewodnika

Rolniczego”, który był na nim obecny z tytułu swe-

go zawodu i mógł za pozwoleniem Keggsa przyglą-

dać się przez boczne drzwi zabawie, zauważył traf-

nie w swem sprawozdaniu z dnia następnego, że

„tout ensemble było bajkowe” i że towarzy-
stwo było „wspaniałem zebraniem pięknych kobiet

i dzielnych mężczyzn”. W głównym salonie tłoczyło

się wszystko, co było najlepsze i najbardziej arysto-
kratyczne w hiabstwie; tak, że gdyby kto rzucił w ten

tłum kawałkiem cegły, to napewno polałaby się
krew niebieska. Lordowie nadeptywali na pięty zwy-  

kłej szlachcie, dygnitarze potrącali o plecy baronów.
Zapewne jedyną utytułowaną osobą w całej najbliż-
szej okolicy, która nie brała udziału w tej świetnej
zabawie, był lord Marschmoreton; który stwierdziw-
szy, że jego własny gabinet zamieniono w szatnię,
poszedł do łóżka ze swą fajką i z egzemplarzem
„Róż białych i 1óż czerwonych” (autorka: Emilja
Anna Mackentosh, wydawca; Popgood, Crooly et
Co). Niestety był już pod kołdrą i nie miał czasu
naprawić pomyłki gdy spostrzegł, że książka nie
zawiera traktatu o jego ulubionych kwiatach, ale
jest płaczliwo - sentymentalną powieścią o przy-
godach niewinnej angielskiej dziewicy i artysty na-
szącego imię Klaudjusza.

Z zakrytej w połowie galerji przygłądał się Je-
rzy z rosnącem zniecierpliwieniem tłuraowi zebra-
nych znakomitości, Już dawno przestała go bawić
nowość wykonywanej funkcji. Scena, w której brał
udział, przypomniała mu drugi akt pewnej staro-
modnej komedji muzycznej — podobieństwo to pod-
nosił jeszcze fakt, że orkiestra raz poraz grała stare
i zapomniane melodje jego własnej kompozycji, któ-
re go znudziły już osiemnaście miesięcy temu.

Zupełny brak przeszkód towarzyszył jego wtar-
gnięciu do zamku. Najpierw miał krótką rozmowę
że starszą, poważną damą, do której nawet Albert
zdawał się odnosić z szacunkiem, a która — jak się
okazało — była gospodynią, panią Digby; potem
przyszła jeszcze krótka wymiana słów z Keggsem
(drobnostkowym i przewrażliwionym z powodu swej
odpowiedzialności, który nawet podczas konwersacji
z Jerzym, prowadził dwie inne rozmowy) — i na
tem skończyła się kontrola, po której mógł swobod-
nie dołączyć swoją obecność do ludzi mających
prawo przebywać w zamku. Do obowiązków jego  

należało usługiwać wraz z pokojówkami tancerzom,
gdy ci zmęczeni z salonu przeszli na galerję dla od-
poczynku. Żaden jednak gość dotąd się nie pojawił,
zbyt przemawiały bowiem do wszystkich wyższe
atrakcje perkietu; przez całą więc godzinę Jerzy był
sam z pokojówką i ze swemi myślami. Pokojówka
zapytała Jerzego, czy zna jej kuzyna Franka, od
roku już bawiącego w Ameryce, a otrzymawszy od-
puwiedź przeczącą miała minę zawiedzioną i przez
ostatnich dwadzieścia minut nie odezwała się do nie-
go ani słowem.

Jerzy badał wzrokiem najbliższe okolice balko-
nu, chcąc znaleźć Alberta, podobnie jak rozbitek na
morzu szuka na horyzoncie przejeżdżającego statku.
Widocznie — myślał — Maud nie może ani na mo-
ment opuścić swych gości, trzeba więc czekać dalej.
— Hej chłopcze, proszę mi podać lemonjady!
Jerzy spoglądał poza balkon, gdy usłyszał poza

sobą te słowa i wszystkie mięśnie jego karku ze-
sztywniały, gdyż rozpoznał głos znajomy. Na ewen-
tualność tę przygotowany był zgóry, ale teraz, gdy
się zdarzyła, poczuł w sobie wstrząs tremy, jaka go
ogarnęła tylko raz jeden w życiu, kiedy jakoa
i niedoświadczony kompozytor miał pojawić się na
scenie, by dziękować za oklaski. Reggie Byng byt
dlań życzliwie usposobionym i napewno by go roz-
myślnie nie zdradził, ale Reggie był także paplą,
który nie umiał dochowywać sekretu. Trzeba było,
zdecydował, odrazu postawić się mocno i przekonać
Reggie'go, że jakiekolwiek podobieństwo, jakie ten
mógł odkryć między swym towarzyszem gry z dži-
siejszego popołudnia a kelnerem wieczorowym
istnieje tylko w jego podnieconej imaginacji.

(d. e. a).  

GIELDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Hamburg 19.89 9.18 — 1332
Praga 36.62 2831 — 2530
Brno 38.23 30.18 32.34 2761
Wiedeń 34.33 25.25 29.124 25.874
Liverpool 1589 — — 1601
Chicago 2005 8.55 1312 1081
Buenos Aires 12.33 — — 1061
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Giełdy pieniężna
Notowania, z dnia 5-go września

DEWIZY

Belgja 89,10 — 89,33 — 88,87; Hos
landja 358,80 — 359,70 — 357.90; Lon*
dyn 26.26 — 26.39 — 26.13; Nowy Jork
(kabel) 5.30 i siedem ósmych — 5.33 i sie«
dem ósmych — 5,27 i siedem ėsmychį
Paryž 34,99 — 35.08 — 34.90; Praga 21,94
— 21,99 — 21,89; Szwajcarja 172,75 —
173.18 — 172,32; Stokholm 135,40 —
136.05 — 134.75.
Obroty dewizami mniej niż średnie,

tendencja dla dewiz niejednolita. W obe
rotach prywatnych: banknoty dolarowa
5.29 i jedna czwarta — 5,29 i pół; rubel
złoty 4.72 i pół w płaceniu, dolar złoty
9.02 i trzy czwarte, gram czystego zło-
ta 5.9244, marki niemieckie (banknoty)
155.00 (w zaofiarowaniu, bez odbiorców),
funty angielskie (banknoty) 26.26—26,28,

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. pożyczka budowlana 41,25 —
41,15; 7 proc. poż. stabilizacyjna 63.88 —
64,63 — 64,38 (odcinki po 500 dol.)
64.25 — 64.50 (w proc.); 4 proc. państw,
poż. premjowa dolarowa 52,30; 5 proc,
konwersyjna 67,75 — 67,85; 6 proc. poź,
dolarowa 82.75 (w proc.); 8 proc. L. Z. i
oblig, Banku gospbdarstwa krajowego po
94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z, i obligacje
Banku gospodarstwa krajowego po 83,254
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25; 7 proc. L. Z,
Tow, kred. przem. pol. funt 81,00 (w
proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,00
— 41,25; 5 proc. L. Z. m. Warszawy 69,50
5 proc, L. Z, m. Warszawy (1933 r.) 57,75
— 58,63 — 58,25; 5 proc. L. Z, m. Sie.“
dlec (1933 r.) 39,00; 6 proc. oblig. m,
Warszawy 8 i 9 em, 60.

AKCJE `

Bank Polski — 91,25; Lilpop — 9,004
Starachowice — 33,25.
Dla pożyczek państwowychi listów za

stawnych tendencja mocniejsza, obroty
akcjami minimalne. ›

Gielda zbožowa
Notowanla, x dnla 5-g0 wrzešnia

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.

Żyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,50;
Żyto II standart 678 gl. 12,00 — 12,25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 14,75
15,25; Owies II st. (lekko zadesz,) 468 gl,
14,25 — 14,75; Owies III st. (zadeszcz.)
438 gl, 13,75— 14,25; Jęczmień browar«
Jęczmień 679-673 gl. 13,50 — 14,00; Jęcz-
mień 647 gl. 13,25 — 13,50; Jęczmień
620,5 gl. 12,80—13,00; Groch polny 22,00
— 24.00; Groch Victorja 26,00 — 29,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradęla podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Łuw-
bin żółty — — — —.; Rzepak i rze-
pik zimowy z workiem 34,50—35,50; Rze-
pak i rzepik letni — — —; Siemię Iniane
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; 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. 23,00 —
25,00; II-B 20 — 65 proc, 22,00 — 24,00;
II-D 45—65 proc. 21,00 — 22,00; II-E
55—65 proc, 20,00 — 21,00; II-G 60—-65
proc. 19,00 — 20,00; III-A 65—75 proc.
14,00 — 15,00; Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. 0 — 65 proc.
20,00 — 21,00; II gat. 16,00 — 17,00; ra-
zowa 16,00 — 17,00; poślednia 10,50 —
11,00; Otręby pszenne grube przem.
stnd. 9,50 — 10,00; Otręby pszenne
średnie przem. stand. 9,00 — 9,50; O-
tręby pszenne miiałkie 9,00 — 9,50; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16,00 — 16,50; Kuchy rzepakowe
12.00 — 12,50; Kuchy słonecznikowe
— — — — —; Śruta sojowa 45 proc.
20.00 — 20.50.

Ogólny obrót 2257 ton, w tem żyta
885 ton. Usposobienie stałe.

Uwaga; Ceny grochu. maku, mąki f
śruty sojowej rozumieją się łącznie z wore
kiem, innych artykułów — luzem  



. Wczoraj o godz. 12-ej w południe od-

była się uroczystość odsłonięcia pomnika

Marji Curie Skłodowskiej oraz przemia-

nowania placu przed Instytutem Radó-
wym przy ul. Wawelskiej, gdzie stanął

pomnik, na plac imienia wielkiej uczonej.

Przed pomnikiem zajęli miejsca przed-

stawiciele rządu, władz miejskich, człon-

kowie rodziny uczonej, reprezentanci

wyższych uczelni, oraz członkowie wie-

lu stowarzyszeń ij organizacyj, Nieco da-

lej ustawiły się poczty sztandarowe oraz

delegacje wszystkich warszawskich szkół
żeńskich. :

Na chwilę przed rozpoczęciem uroczy-

stości przybyła małżonka Pana Prezy-
denta R. P., pani Marja Mościcka, į

| | Po wykonaniu przez orkiestrę poloneza

A-dur Chopina, wygłosił tymczasowy

prezydent miasta, p. Stefan Starzyński,

przemówienie, poświęcone pamięci uczo-

nej.
Po tem przemówieniu małżonka pana

Prezydenta Rzeczypospolitej dokonała
odsłonięcia pomnika dłuta p. Nitscho-

wej. W tym momencie chór „Harły” pod
rekcją prof. Lachmana wykonał „Gau-

de mater Polonia”.

. Następnie wygłosił przemówienie rek-

tor Uniwersytetu Warszawskiego, prot.
Pieńkowski, który m. in. powiedział:

„Dzień dzisiejszy, w którym miasto ro-

dzinne Marji Skłodowskiej - Curie czci
swą obywatelkę honorową, jest również
świętem szczególnej wagi dla Towarzyst-
wa Instytutu Radowego, chlubiącego się

jej wielkiem imieniem.

Tow. Instytutu Radowego istotnie,

LEEDS KIETASISARS AKTŲ

Muzeum kolejowe
w Warszawie

W/ Warszawie przy ul. Nowy Zjazd

Nr. 1 istnieje od kilku lat Muzeum kole-

jowe, które odwiedzane jest corocznie

przez kilkanaście tysięcy osób.

Podług statystyki, ogłoszonej przez

dyrekcję Muzeum, w 1932 r. zwiedziło je

13,624 osób, w tej liczbie 311 wycieczek,

w 1933 r. 16.402 osóby, w tem 326 wy-

cieczek, w 1934 r. 17,039 osób, w tej

liczbie 334 wycieczek. й

Z powyższego widać,.że liczba zwie-

dzających Muzeum wzrasta corocznie.

Śród zwiedza'ących jest blisko połowa

młodzieży, a około 20 proc. pracowni-

ków kolejowych. (b)

Skrócona służba wojskowa
W Dzienniku Ustaw Nr. 67 ogłoszony

został wykaz zakładów naukowych, któ-

rych ukończenie uprawnia do skróconej

służby wojskowej, Wykaz tenobejmuje

szkoły średnie ogólnokształcące, zakłady

kształcenia kandydatów na nauczycieli

szkół powszechnych i szkoły zawodowe

Część szkół średnich ogólnokształcących,

uznanych przez ministerstwo sprawwoj-

skowych, nadaje prawa absolwentom do

skróconej czynnej służby wojskowej na

podstawie świadectwa dojrzałości lub

świadectwa z ustanowionego w tych

szkołach egzaminu końcowego.

Co się tyczy państwowych szkół zawo-

dowych, w których warunkiem przyjęcia

jest ukończenie conajmniej 6 klas szkoły

średniej i w których nauka trwa nie-

mniej niż 3 lata, dają one prawa słucha-

czom do skróconej służby wojskowej po

ukończeniu czterech półroczy. Egzaminy

dojrzałości złożone przez uczniów szkół

prywatnych, nie mających praw szkół

państwowych przed ustanowioną pań-

stwówą komisją egzaminacyjną oraz ta-

kie same egzaminy złożone w charakte-

rze eksternów, również pozwalają na ko-

rzystanie z ulg. (Om)

Rozkład jazdy „torped”

W. myśl rozkładu jazdy wagonów mo-

torowych, „torpeda” łódzka odchodzi z

poziomu dolnego dworca głównego w

Warszawie o g. 10 m. 25, g. 15 m. 15

i g. 20 m. 54, z Łodzi Fabrycznej о .

7 m. 20, g. 15 m. 50 i g. 19 m. 18, kato-
wicka zaś „torpeda” z Warszawy o $.

16 m. 00, a z Katowic a g. 6 m. 30. Prze-

jazd z Warszawy do Łodzi trwa 1 $. 28

m., a do Katowic—3 g. m. 35. (b)

! Lustracia

hoteli i pensionatów

W/ związku z wejściem w życie nowej

ustawy o hotelach, pokojach umeblowa-

mych i pensjonatach, w najbliższym c"a-

sie władze administracyjne stolicy prze-

prowadzą generalną lustrację wszystkich

tych zakładów w celu stwierdzenia, czy

odpowiadają one warunkom nowej usta-

wy; w przeciwnym razie wyznaczanebę-

dą terminy na przeprowadzenie nie-

zbędnych inwestycyj, a w razie ich nie-

wykonania, stosowane będą sankcje aż

do zamknięcia przedsiębiorstw. (b)

 
 

-Stafca w hołdzie Marji Curie - Skłodowskiej
wszystko zawdzięcza wielkiej uczonej:
myśl zasadniczą, możność realizacji
swych celów, treść istotną życia we-
wnętrznego i rozwoju lnstytutu Radowe-

go.

Wmyślach założycieli Towarzystwa,

Instytut Radowy im. Marji Skłodowskiej-
Curie mał być tym żywym pomnikiem,
który naród chce wystawić jako słabą
podziękę za wszystko, co zdziałała wiel-
ka uczona dla dobra ludzkości i dla
chwały narodu polskiego”.

 

 

Odsłonięcie pomnika Marji Curie-Skło dowskiej przed Instyt. Radowym przy ul,

Waw elskiej  

Czy matura będzie skasowana?
Rozstrzygnie Państwowa Rada Ośw.etenia

Minister W. R. i O. P. wyznaczył na

dzień 2 października rb. posiedzenie

państwowej Rady Oświecenia. Przedmio-

tem obrad będą w pierwszym rzędzie

sprawy, związane z ustaleniem progra-

mu nauki dla liceów ogólnokształcących.

W myśl reformy szkolnej, licea ogól-

nokształcące powstaną za 2 lata, w cią-

gu których musi być opracowany  pro-

gram nauczania, Z zasadniczych tez re-

formy szkolnictwa wynika, iż licea ogól<

nokształcące posiadać będą charakter

pewnej specjalizacji uczniów w dziedzi-

nie nauk humanistycznych, technicznych

lub matematyczno - przyrodniczych.

Jak słychać, przy opracowaniu  pro-

gramu nauki dla liceów wzięta będzie

pod rozwagę kwestja matury. Możliwe

jest, iż matura w dzisiejszej formie bę-

dzie zlikwidowana i że zastosowany bę-
dzie inny sposób kwalifikacji dojrzałości

uczniów.
Decyzja władz oświatowych obejmie

również kwestję przyjmowania uczniów,

którzy ukończą gimnazjum nowego typu,

do liceów. Jak wiadomo, ukończenie

4-klasowego gimnazjum nie jest połą-

czone ze zdawaniem jakiegoś końcowego

egzaminu w formie projektowanej u-

 

Niosą pomoc, czystość i zdrowie
Praca koiumn odkażających P.C.X. w mieszkaniach bezrobotnych

Zarząd warszawskiego okręgu oddzia-
łu Polskiego Czerwonego Krzyża zor-

ganizował dla przedstawicieli prasy
konferencję, na której prezes zarządu, p.
Anna Roszkowska, oraz kierownik ko-
lumn odkaża'ących P. C. K. przedstawili
akcję odkażania i oczyszczania miesz-
kań rodzin bezrobotnych na terenie

Warszawy.

Akcja ta, o której, poza zainteresowa-
nymi, mało kto wie, posiada znaczenie
niezmiernie doniosłe. Warunki mieszka-
niowe na krańcach Warszawy, w sta-

rych domach są niejednokrotnie fatalne,
wprost trudno uwierzyć temu, co się sły-
szy. To trzeba obejrzeć samemu, To też
zarządowi P. C. K. należy się wdzięcz-
ność, że zaprosiwszy: przedstawicieli

prasy do wzięcia udziału przy pracy

kolumn odkażających w terenie, udostęp-
nił temsamem naoczne stwierdzenie wa-

runków, w jakich mieszkają w stolicy ty-

siące bezrobotnych. $

Praca kolumn odkażająco - oczyszcza-

jących P, C. K. polega na udzieleniu po-

„mócy rodzinom bezrobotnych w zakre-

sie higjeny życia. Pomoc ta polega na

odkażaniu i oczyszczaniu mieszkań środ-

kami dezyniekcyjnemi, przeprowadzaniu

drobnych remontów, jak tynkowanie

ścian, łatanie otworów, bielenie ścian

i sufitów, dalej na myciu podłóg roz-

czynem mydlano - krezołowym, praniu

bielizny, wreszcie i udostępnianiu miesz-

kańcom kąpieli.

Prócz tego pomoc polega na rozdaw-

nictwie ubrania i bielizny, mydła do pra-

nia i osobistego użytku, oraz środków

dezyntekcyjnych z odpowiedniem  pou-

czeniem o sposobie ich użycia.

Każdorazową akcję kolumn P. C. K.,

poprzedza przeprowadzenie wywiadu,
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Pobór

W piątek, 6 b. m., w lokalu przy ul.

Szerokiej 5, odbędzie sięsdodatkowa ko-

misja poborowa dla zamieszkałych w ob-

rębie 1, 2, 3, 4, 5, 12 i 26 komisarjatów

P. P., podlegających P. K. U. Nr. 1. Na

komisję te winni stawić » się wszyscy ci

poborowi, którzy dotąd tego nie uczynili,

o abecnie otrzymali wezwania z kom.

rządu (b)

Rejestracja

urodzonych w r. 1917

W piątek, 6 b. m., w kolejnym dniu re-

jestracji wszystkich mężczyzn ur. w r.

1917, winni stawić się w wydziale woj-

skowym zarządu miejskiego przy ul, Flo-

rjańskiej 10 w godz. od 8 m. 30 do godz.

12, poborowi „zamieszkali w obrębie IV

komisarjatu P. P., których nazwiska roz-

poczynają się od liter E. do Z.

W/ sobotę, 7. b. m., w kolejnym dniu

rejestracji wszystkich mężczyzn ur. w r.

1917, winni stawić się w wydzialewoj-

skowym zarządu miejskiego przy ul, Flo-

riańskiej 10, w godz. od 8 m. 30 do $.

12. wszyscy poborowi, zamieszkali w ob-

rębie II komisarjatu P. P. (bł

Zgłaszający się winni posiadać przy

sobie metryki urodzenia, dowody stwier-

dzające tożsamość osoby i dowody za-

meldowania w Warszawie.  

celem stwierdzenia stanu higjenicznego
mieszkania i stanu materjalnego miesz-

kańców, oraz ustalenia terminu rozpo-

częcia akcji odkażania i oczyszczania.
Alkcjęw tym kierunku zapoczątkowano
w roku 1933. Ogółem, w ciągu 11 i pół
miesiąca pracy w tym okresie, odkażono

827 izb rodzin bezrobotnych. w dzie!ni-
cy Wola, Ochota, Praga i Mokotów.
Wydajność pracy kolumn wzrasta z
każdym rokiem.

Adwokat Łypacewicz
odzyska wolność

Były adwokat, Stanisław Łypacewicz,

odsiadujący w więzieniu mokotowskiem

karę 1 i pół lat więzienia za udział w

głośnej aferze czekowej „odzyska nieba-

wem wolność. Wobec uwzględnienia

przez Sąd Okręgowy prośby o wydanie

wyroku łącznego w kilku sprawach cze-

kowych, termin zwolnienia byłego adwo-

kata Łypacewicza ustalony został na

dzień 16 września r. b. Afera adw. Ły-

pacewicza była, jak wiadomo, jedną z

najbardziej skandalicznych w ciągu 0-

statnich lat, główny jej bohater bowiem

był jednym z głównych działaczy har-

cerskich z pod znaku „sanacji“. ()

 

 а dochodzenia nie wszczyna. ,

Jak dalece akcja ta jęst celowa i po-

żyteczna, tego dowodzi wdzięczność

bezrobotnych, dla wykonawców odwie-

dzających ich mieszkania,

O pracy kolumn i gehennie nędzy

ludzkiej, wśród której praca ta się od-

bywa, napiszemy niebawem obszerniej,

1-3

Policja i szpiegostwo

Instrukcja policyjna wydana przez mi-

nistra sprawiedliwości w porozumieniu z

ministrem spraw wewn. w sprawie sto-

sunku do władz sądowych i prokurator-

skich, przewiduje m. in., co następuje.

W sprawach o przestępstwa przeciwko

bezpieczeństwu państwa policja obowią-

zana jest do ścisłego współdziałania z

oddziałem II Sztabu Głównego. Niezależ-

nie od zawiadomienia prokuratora, na-

leży natychmiast po ujawnieniu tego ro-
dzaju przestępstwa zawiadomić właściwy
organ oddziału II. Samodzielne czyn-
ności dochodzenia policja przedsiębierze
tylko w przypadkach niecierpiących zwło-
ki, gdy zachodzi obawa ucieczki podej-
rzanego, albo zatarcia dowodów  prze-
stępstwa. Poza temi przypadkami, po-

licja poprzestaje na natychmiastowem

zawiadomieniu prokuratora i oddziału II,
(Om)

  

 

„Mamy zginąć 1 maja, zginiemy teraz"
11 skazanych za czynny opór policji

Sąd Okręgowy rozpatrywał wczoraj

sprawę za'ść w Nowym Chrzanowie pod

Warszawą, na tle czynnego oporu poli-

cji stawionego przez grupę ludzi, podbu-

rzonych prawdopodobnie przez agitato-

rów komunistycznych.

Zajścia wynikły wskutek zupełnie bła-

hego incydentu.

Dnia 28-$o kwietnia b. r. Franciszek

Wydryszak, Feliks Plenzler i Piotr Bur-

chardt zaczepili ha drodze jakąś kobietę,

Zobaczył to posterunkowy z tamtejszego

posterunku policji, przyszedł więc z po-

mocą napastowanej kobiecie, Gdy jed-

nak chciał wylegitymować  młodzień-

ców, ci stawili mu dość zdecydowany 0-

pór. Policjant wyjął rewolwer, aby nim

zagrozić. Wtedy młodzieńcy obsypali go

gradem wyzwisk i ruszyli na niego z nie-

wątpliwie nieprzyjaznemi zamiarami, W

obronie własnej posterunkowy użył bro-

ni. Oddawszy strzał w powietrze, wypa-

lił poraz drugi i ranił w nogę Wydiy-

szaka. To krótkie zajście zwabiło na

drogę wielu innych młodych ludzi, za

którymi pojawiły się i kobiety. Wobec

groźnej postawy tłumu policjant wyco-

fał się, Schroniwszy się na posterunek w

Nowym Chrzanowie, policjant zabaryka-

dował się wraz z kolegami i zażądał po-

mocy policyjnej z Warszawy. Zanim jed-

nak pomoc przybyła, tłum obrzucił po-

sterunek kamieniami, tłukąc wszystkie

szyby wśród okrzyków: „Zamordowali

naszego towarzysza! Dranie! Gliny!“

„Mamy zginąć 1-go maja, to zginiemy

dzisiaj!”

Ponadto tłum zażądał, aby policja we-

zwała pogotowie dla rannego, który jed-

nak, mimo odniesionej rany, był jednym  

z prowodyrów zajścia i narówni ze zdro-
wymi szturmował do posterunku.
Wreszcie nadeszła rezerwa policji z

nadkomisarzem Fuchsem — tłum rozpę-
dziła, aresztując prowodyrów.

W wyniku przeprowadzonego następ-
nie śledztwa jedenastu najbardziej czyn-
nych uczestników zajść oskarżono przed
sądem. W dniu wczorajszym odbyła się
rozprawa, w wyniku której zapadł wy-
rok, skazujący wszystkich oskarżonych
na 8 miesięcy więzienia z zawieszeniem

wykonania kary,

 у—

Zmiany w rozkładzie
Jazdy autobusów

W związku z przedłużeniem do Śród-
borowa linji autobusowej Warszawa —

Otwock, eksploatowanej przez warszaw-

ski powiatowy związek samorządowy,
„Autobusy powiatowe” odchodzą obec-
nie z Warszawy do Otwocka o g. 6 m.

58, o godz. 8 m, 00, g. 9 m. 00, g. 10 m.

15, $. m. 00, g. 13 m. 00, g. 14 m. 10,
g. 15 m. 30, g. 17 m. 00, g. 17 m, 55, g. 19

m. 25, g. 20 m. 30, do Śródborowa przez

Otwockog, 5 m. 20, g. 6 m.20, g, 7 m.

45, g. 8 m. 30, g. 9 m. 30, g. 11 m. 00,

& 12 m. 30, g. 13 m. 45, g. 14 m. 50. g.
16 m. 50, g. 17 m. 30, g. 19 m. 00, g. 20
m, 00 i g. 21 m. 30, do Karczewia o g.
8 m. 40, g. 11 m. 30, g. 14 m. 15, g. 16
m. 50, g. 19 m. 45. Wszystkie te autobu*
sy odchodzą z pl. Krasińskich. Pozatem
o g. 6 rano wyrusza autobus do Karcze-
wia z rogu Nowego Światu i Al. 3 Maja. 

przednio t, zw. małej matury. Jest nato-

miast prawdopodobne, iż uczniowie

zgłaszający się do liceów poddanibędą

egzaminowi wstępnemu z dziedziny da-

nej specjalności (humanistyka, nauki

techniczne, matematyka) w zależności

od tego, do jakiego typu liceum zechcą

uczęszczać, k

Dwuletni okres przewidziany dla ulo-

ženia programu nauki w liceach i roz-

strzygnięcia kwestji matury, uważany

jest za wystarczający do wszechstronne-

go zbadania i przedyskutowania nasuwa-

jących się zagadnień. (pr)

 
 

Nowy dyrektor rzeźni

Ustąpił dotychczasowy kierownik

rzeźni miejskiej dr. Władysław Piask:e-

wicz, który jest równocześnie prezesem.

Rady giełdy mięsnej i dyrektorem Związ-

ku spółdzielni mleczarskich i jajozar-

skich. Następcą jego został p. Tadeusz

Iwański, (b)

Nieco drożej

Według danych Inspekcji handlowej,

koszt wyżywienia rodziny. pracowniczej

w okresie od 26 do 31 sierpnia r. b.

wzrósł w porównaniu z poprzednim tygo-

dniem o. 0,24 procent i wynosił przecięt-

nie zł, 2,56 dziennie, (Om)

Żydowskie brudy
Miejska służba zdrowia podczas lu-

stracji w porze nocnej szeregu zakładów

przemysłowych zamknęła ostatnio pie-

karnię Hersza Grynberga przy ul. Kroch-

malnej Nr. 5, za robactwo i brudy, oraz

nielegalną wytwórnię serów. Wytwórnia

ta mieściła się w prywathem mieszkaniu

niejakiego Jankla Bergsona przy ul. Lesz-

no 75, w pokoju sypialnym, gdzie noco-

wało 6 osób. W pokoju tym znaleziono

zapasy twarogu w brudnej balji, Część
twarogu i gotowych serów zniszczono,

część zaś zabrano w celu zbadania labo-
ratoryjnego, ‚— (om)

®

0 pocztę na Rakowcu
W związku z oddaniem do użytku no-

wego osiedla na Rakowcu, mieszkańcy
tej dzielnicy apelują do władz poczto-
wych o otoczenie tej dzielnicy swoją
opieką, W pierwszym rzędzie mieszkań-
cy proszą o zainstalowanie tam skrzynek

pocztowych, (b)

Żyd wymówił pracę...
Śledztwo w sprawie samobójstwa 21

letniej Władysławy Kisielnickiej (pl. żel.

Bramy 6), która wyskoczyła z czwartego

piętra, zabijając się na miejscu, ustaliło,

że przyczyną rozpaczliwego kroku było

wymówienie jej posady przez chlebodaw-

cę - Żyda Chaima Zareckiego, właścic'e-

la domu, w którym rozegrał się tragiczny

wypadek. ;

Dorożek więcej,
taksówek mniej

W dziale ruchu wydziału przemysło-

wego zarządu miejskiego zarejestrowano

na 1 b. m.: 1.628 dorożek samochodo-

wych (w r. z. w tym samym czasie 1.751),

1.682 dorożek konnych (1.554), 3.085 wo-
zów konnych (3.249), 33 karawanów kon-
nych (45), 1.545 wózków ręcznych (1.697)
oraz 12.778 rowerów (10.922), Na 1 wrze-
śnia r, b. zarejestrowano powożących do-
rożkami konnemi 2.983 (w r. r. 2.671),
powożących 'wozami konnemi — 3.049

(3.173), rowerzystów — 12.366 (10.546),
posłańców — 154 (182), wreszcie traga-
rzy — 1.372 (1.532). (b)

Choroby zakażne
w Warszawie

W/ okresie od 25 do 31 sierpnia zare-
jestrowano w Warszawie 31 przypadków
duru brzusznego, co stanowi o 18 mniej,
niż w poprzednim tygodniu, 2 — duru
rzekomego „którego w ub. tygodniu nie
odnotowano wcale, 32 — szkarlatyny (o
23 mniej), 17 — dyfterytu (o 4 mniej),
41 — odry (o 1 więcej), 13 — kokluszu
(o 8 mniej), 2—jaglicy (o 1 więcej), 56—
gruźlicy (o 13 więcej), wreszcie 3 —
włośnicy (o 2 więcej).

OFIARY
Na bezrobotnych narodowców:

Janusz Rabski, zł. 20, — zamiast kwiatów
na trumnę ś. p. red. Stefana Olszewskiego.

l

 



Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA,
W, dalszym ciągu pogoda o za-

chmurzeniu zmiennem z przelotnemi
deszczami,

Chłodno.
Umiarkowane, chwilami  pory-

wiste wiatry z kierunków  zachod-
nich.

DYŻURY APTEK: йDziś w nocy dyżurują następują:e
apteki:

Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-
skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste
tańskiej,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.|
— Pamiątka Jubileuszowej Mszy,

Św. odprawionej przez księdza!
Florjana Markowskiego w XXV-ą!
rocznicę pracy kapłańskiej w dniu 8)
września 1935 r. w Wilnie w koście-
le Opatrzności Bożej Księży Salezja-
nów przy ul. Dobrej Rady, o godz.|
10.30 rano. !
— Kościoł św. Katarzyny. Po-|

rządek nabożeństw w tym kościele!
we wszystkie niedziele i święta na-|
stępujący: |

1. O godz. 6.30 Prymarja. į
2. O godz. 10 Msza szkolna,
3. O godz. 12 Msza cicha. :
4. O godz. 18.30 Codzień krótkie

kwadransowe nabożeństwo do O-
parzności Bożej, połączone z ado-
racją Najśw, Sakramentu. o

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Zarząd Gniazda T-wa Sokół

w Wilnie podaje do wiadomości, iż
z dniem 3-go września rb. wznowił
ćwiczenia w następujących  se-
kciach: gimnastyczna męska i żeń-
ska, lekkoatletyczna i gier sporto-
wych, fechtunkowa, tenisowa, sttze-
lecka, zabaw dziecięcych  (dorost.
sokoli) oraz nowość w Wilnie gra w
kółko tenisowe.

Zapisy przyjmuje i infonmacji u-
dziela sekretarjai Gniazda, który
jest czynny codziennie od godz. 18
do 20-ej za wyjątkiem sobót, nie-
dziel i świąt. '
— Zarząd Cechów Stolarzy za-

wiadamia, że zebranie ogólne
członków ma się odbyć w dniu 7
bm. tj. w sobotę o godz. 7-ej wiecz.
w lokalu przy ul. Ludwisarskiej 8.

Na porządku dziennym sprawy
pożyczek rzemieślniczych i inne.
— Zarząd Wojewódzki Ižolskich

Związków Obrońców Ojczyzny w
Wilnie, komunikuje, iż koncert,
który miał się odbyć dn. 7.1X o godz.
8.30 w Sali Konserwatorjum przy ul.
Końskiej 1 został odłożony na sobo-'
tę dn. 14,1X o godz. 8 m. 30.

KRONIKA POLICYJNA.
— Niedozwolony zabieg W dniu 5

września przybyła |do szpitała św. Jakóba;
niejaka Władysława Słomińska L 35, zam.!
przy ul. Żwirowa Góra 7, z objawami
sztucznego poronienia. Przeprowadzone w
tej sprawie dochodzenie ustaliło, że spę-
dzenie płodu dokonała Apolonja Iwaszkie-|

 

wiczowa, (ul. Żwirowa Góra 7), którą za-
trzymano i przekazano wiceprokuratorowi
na m. Wilno. i

— Skradzione przedmioty, W dniu 5
bm. w czasie rewizji u paserki Bąk Rozy trow“.
ul. Kijowska 25 ujawniono bieliznę pocho- (płyty).

 

„licję u paserki Chany Markowskiej,

jedno z ostatnich przedstawień  komedji
„P. Schureka, w przekładzie M. Hemara
pt. „Muzyka na ulicy”, Ceny  propagan-

dzącą z kradzieży na szkodę niejakiej Ga-
luskiej Nowogródzka 15.

W czasie rewizji dokonanej przez po-
zam.

przy ul. Gęsiej 2 m. 8 odnaleziono różną
bieliznę, pochodzącą z kradzieży na szko-
dę Stamisławy Żywieckiej, ogólnej warto-
ści 650 zł. Sprawców kradzieży nie zdołano
ustalić,

— Postrzelony przez kochanka swej
żony. Wczoraj o godz. 17 na ul. Bazyljań-
skiej postrzelony został w okolicę klatki
piersiowej niejaki Piotr Łabuć l. 32. Kula'
utkwiła pod prawą łopatką. Ze słów ро-
szkodowanego, którego umieszczono w
szpitalu żydowskim, wynika, iż strzelił do |
niego z rewolweru pó krótkiej sprzeczce
kochanek jego żony. -—

WYPADKI.
— Zamach samobójczy. W dniu wczo-

rajszym w zamiarach samobójczych wypi-
ła większą ilość esencji octowej niejaka
Melanja Czerniawska, zam. przy ul. Zeli-
gowskiego 6—16. Powód samobójstwa —
ciężkie warunki materjalne. Nieszczęśliwą
w stanie groźnym odwiozła karetka pogo-
towia ratunkowego do szpitala św. Jakóba.

— Przejechana wozem. Zofja Stankow-
ska l. 39, zam. przy ul. Lelewela 6 — 2, w
dniu wczorajszym przejechana została na
placu katedralnym, u wylotu Cielętnika,
przez parokonny wóz wojskowy. Z. Stan-
kowska doznała ogólnego potłuczenia ciała.

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

Bernardyńskim. Dziś, o godz. 8 m. 30 w.  
dowe.

Jutro, o godz, 4 ukaże się na przed-
stawieniu popołudniowem  komedja mu-
zyczna pt. „Muzyka na ulicy” — ceny pro-
pagandowe.

— Premjera w Teatrze na Pohulance,
W przyszłym tygodniu odbędzie się pre-
mjera w Teatrze na Pohulance komedji an-
gielskiej lrving'a Kaye Davis'a pt. „Wszyst
kie prawa zastrzežone“ — w przekladzie F.
Sonieniowskiego, z gościnnym występem,

wybitnego aktora teatrów warszawskich,
Marjusza Maszyńskiego.

UWAGA! — 1) Administracja Teatru
Miejskiego (W. Pohulanka 11) przypomina,|
iż wydaje od godz. 10-ej do 2-ej popoł le-|
gitymacje zniżkowe 25 proc. na sezon
1935-6 dla instytucji urzędniczych państwo-
wych, komunalnych i prywatnych, na listy `
zbiorowe z  wyszczególnieniem nazwisk.
Cena legitymacji 1 zł. |

2) Dyrekcja Teatru podaje do deca
mości, że kupony kupowane w  książecz-
kach do lóż i na parter — ważne są do;
dn. 20-$go września 1935 r.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“.  Dziš,
„Domek trzech dziewcząt”, operetka osnu-
ta na motywach F. Szuberta.

W niedzielę o godz. 4 pop. po cenach
zniżonych „Domek trzech dziewcząt”.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 7 września 1935 roku.
6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.

poranny. Muzyka. Giełda rolnicza. Audycja
dla szkół. 11.57: Czas i Hejnał. 12.05:
Dziennik południowy. 1%45: Koncert. 15.25
Chwilka dla kobiet. 13.30 Faust Gounoda—
Fragmenty (płyty). 14,30: Ordonówna na
płytach. 15.00: Recytacja. 15.15: Codzien-
ny odcinek powieściowy. 15.25: Życie kul-
turalne miasta i prowincji. 15.30: Koncert
solistów. 16.00: Lekcja języka francuskie-
go. 16.15: Płyty. 16.30: Skrzynka technicz-
na. 16,45: Cała Polska śpiewa — aud. 17,00
Nabożeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie.
17.50: Sandomierz. 18.00: Słuchowisko dla
dzieci starszych pt. „Bieg na 1000 me-

18.40: Instrumenty dęte  drewniąne
19.00: Przegląd prasy  rolniczej,,

|

 

 

 

 
 

      
Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Z za kotar studjo.
Zapomniany „Zielony balonik”,

„Zielony balonik* w Jamie Michaliko-
wej w Krakowie był swego czasu głównym
ośrodkiem ruchu literackiego, malarskiego,
artystycznego. Tutaj wzięło swój początek
szereg dzieł polskiej literatury, tutaj kon-
centrowało się przed wojną wszystko co
było nowe, postępowe, nieraz wręcz rewo-
lucyjne. W dowcipnych piosenkach i wier-
szach wyśmiewano  słabostki ówczesnego
spoeiczeństwa przedewszystkiem t. zw. to-
warzystwa krakowskiego. Zapomniane utwo
ry „Zielonego balonika” przypomni nam je-
den z czynnych członków tej grupy arty-
stycznej, znakomity  recytator, długoletni
dyrektor teatrów krakowskich  Teofil

| Trzciński dn. 7,1X o godz, 23.05.
Muzyka operetkowa.

Bardzo to miło jest posłuchać czasami
lekkiej muzyki operetkowej, szczególnie,
śdy podana jest w dobrej formie i dobrem
wykonaniu. Toteż chętnie słuchać będzie-
my muzyki operetkowej w wykonaniu Ma-
łej Orkiestry Pol, R. pod dyr. Zdzisława
Górzyńskiego, fragmentów z ulubionych
sztuk Lehara, Abrahama,Stolza itd. dn.
7.1Х о godz. 20.00.

Koncert symioniczny.
Sobotni koncert symfoniczny o godz.

22.00 Orkiestry P. R. pod dyr. Stanisława
Nawrota obejmuje w programie swym u-
twory Wagnera Lalo. Pucciniego i Saint-
Seansa. Solistką tego koncertu będzie
śpiewaczka Marja  Bojar-Przemieniecka,
która wykona słynną arję Elżbiety z „Tann
hausera“, arję z Ponchielliego „Giotondy“
i Giordana „Andrzeja Chenier“.
„Bieg na 1000 m.“ — słuchowisko z Po-

znania.
W sobotę dn. 7 wrześnią o godz. 18.00

— 18.30 „Teatr Wyobraźni”) transmituje z
Poznania na całą Polskę słuchowisko dla
dzieci starszych pt. „Bieg na 100 ш" —
pióra wybitnego autora słuchowisk  Tade-
usza Markowskiego. Podajemy — poniżej
treść tej audycji: Tematem słuchowiska są
właściwie dwa „biegi na 1000 m“, których
dokonuje ambitny mistrz swojej szkoły
Janek i jego skromniejszy kolega Jurek.
Jeden bieg „na pomoc” w trudnych i nie-
bezpiecznych warunkach, drugi bieg spor-
towy na wygodnej bieżni
nych okrzyków kolegów. Który bieg trud-
niejszy, który wymaga większego wysiłku
i poświęcenia? Ten temat jest dramatycz-
nym wątkiem akcji, Autor wyprowadza go
z dziwnej przygody Janka a rozwiązuje na
szkolnem boisku w czasie biegu na 1000 m.

Pogadanka radjowa o Sandomierzu.
Sandomierz — starożytny gród warow-

ny, panujący nad widłami Wisły i Sanu
dawna stolica województwa, jedno z naj-
starszych »miast Polskich, znane już za Bo-
lesława Krzywoustego, — dziś uroczy i ma-
lowniczy zakątek polskiej ziemi — zasłu-
śuje ze wszech miar na bliższe poznanie.
Jim Poker, odwiedziwszy Sandomierz, po-
dzieli się swemi wrażeniami ze słuchacza-
mi Polskiego Radja w swym feljetonie pit
„Sandomierz* w sobotę dn. 7.IX o godz.
17.50. A

Koncert solistów z Poznania.
W sobotę dnia 7 września o

15.30—16.00 przed mikrofonem rozgłośni
poznańskiej wystąpią z koncertem solistów ,
dwaj znakomici artyści poznańscy: Alek-
sander Karpacki — śpiew (baryton) i Fran-
ciszek Łukaszewicz — fortepian. Występy
tych artystów będą popisem wirtuozji tak
śpiewaczej jak i instrumentalnej, Także i
program koncertu urozmaicony jest szere-
giem mało znanych utworów. Audycja ta
transmitowana będzie z Poznania na wszyst
kie rozgłośnie Polskiego Radja.

19.10: Rozmowa o Tomaszu Zanie. 19,25:
Koncert reklamowy. 19,35: Wiad sportowe,
19.50: Pogadanka aktualna, 20.00: Muzyka
operetkowa. 20,45: Dziennik wieczorny.
20.55: Obrazki z Polski współczesnej. 21.00
Audycja dla Polaków zagranicą. 21.30: We-
soła syrena. 22.00: Koncert. 23,00: Kom.
met. 23,05: Zapomniany „Zielony Balonik”,
23.30: Muzyka taneczna.

   

 

wśród  przyjaz-,

godz. ,

Burza nad.pow.

Nad powiatem wilejskim i moło-
deczańskim przeszła silna burza po-
łączona z uderzeniemi piorunów, Od
wichru zniszczonych zostało kilka-
dziesiąt drzew i zniesionych da-

chów. Od uderzeń piorunów zapali-
„ło się wiele budynków. W kilkuna-

Z Brasławia donoszą, iż nad je-
|zioralmi brasławskiemi zwinięte zo-
| stały obozy akademickie spo'towo-
wodne, W obozach tych w ciągu la-

i studentek z
Poznania i Krakowa.

KDEREKI Li AA NTSTD otZZA K

POWRÓT ROBOTNIKÓW
: Z ŁOTWY.
Z Turmont donoszą, iż codzien-

nie granicę  polsko-łotewską prze-
kraczają większe i mniejsze grupy
robotników i robotnic powracają-
cych z robót rolnych na Łotwie, Po-
wrót wszystkich robotników  pol-
skich zatrudnionych na Łotwie na-
,stąpi w drugiej połowie bm. i pierw-
szych dniach października.

Powracający robotnicy a zwłasz-
cza robotnice wyrażają się niezbyt
pochlebnie o pracodawcach  łotew-
skich i skarżą się na wyzysk i nie-
taktowne obejście się, (h) 
„KU SZKOLNEKO NA POGRA-

NICZU.
Staraniem dowództwa Baonu K.

O. P. w Podświlu zbudowany został
budynek szkolny i oddany do użyt-
ku dnia 3 bm. przez delegację KOP.
władzom szkolnym.

+, Zanzaczyć należy, iż budynek
zbudowany został z funduszów  ze-
„branych wśród oficerów, podofice-
rów i szeregowych KOP.

Z dniem 3 bm. w szkole nowoza-
„łożonej znalazło naukę 100 dzieci.
i.  Imicjatywę KOP społeczeństwo z
Podświla i okolicznych miejscowo-
ści powitało z całym uznaniem,
przyczem dowództwo Bataljonu о-
a adres z podziękowaniem. h
ATSTTT ZSEKTIEMS STRESTIEOTS

Listy do Redakcji.
Na skutek motatki, umieszczonej w

„Dzienniku Wileńskim" z dnia 2 września
rb. pod tytułem „Wyłudzanie datkówi
ofiar" Administracja Głównej Księgarni
Wojskowej M. S. Wcjsk, uprzejmie prosi
Szanowną Redakcję o łaskawe umieszcze-
nie następującego wyjaśnienia:

Przedstawicielem GŁ. Ks. Wojsk. M.
S. Włojsk. na Województwo Wileńskie jest

'Pp. Leon Filipp, zam. w Wilnie, przy ul.
Jagiellońskiej 7, m. 12, posiadający legity-
mację, wystawioną przez Gł. Ks. M. S.
Wojsk. za Nr. 641.

P. Leon Filipp upoważniony został do
rozpowszechniania i _ zbierania zamówień
na wydawnictwo:  „Illustrowana Kronika
Legjonów Polskich* i z osobnikami, oma-
wianemi w notatce niema nic wspólnego,
oraz takowych do współpracy mie angażo-
wał.

  

ta przebywało z górą 200 studentów
Warszawy, Lwowa,!

ODDANIE DO UŻYTKU BUDYN-,

mołodeczańskim
i wilejskim

stu wypadkach były wzywane stra-
,że ogniowe.

Burze z uderzeniami piorunów w
m. wrześniu są b. rzadkie i miesz-
kańcy wsi tłumaczą je jako źle wró-
żące zjawisko. (h)

zwinięcie obozów,akademickich
Wyjeżdżający  akademicy byli

życzliwie żegnani przez społeczeń-
stwo brasławskie. (h)
 

 SPŁOSZONY KOŃ SPOWODO-
WAŁ ŚMIERĆ.

NOWOGRÓDEK, Dnia 3-go bm.
wieczorem 60-letni Mikołaj Łoboz
mieszikaniec wsi Poście gminy Horo-

|dziej jechał szosą  Nieśwież—Horo-
idziej. Na widok nadjeżdżającego od
|strony Nieświeża autobusu koń Ło-
boza przestraszył się, i w ostatniej
chwili skręcił gwałtownie w po-
przek drogi, zrzucając gospodarza
wprost pod koła pędzącego samo-
chodu. Staruszek doznał zgniecenia
klatki piersiowej, tak iż mimo po-
mocy wezwanego lekarza, zmarł w
drodze do szpitala.

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
L. 0. P. P.

KRONIKA LIDZKA.
WYROK SKAZUJĄCY

NA URZĘDNIKÓW KULEJO-
WYCH ŻA ŁAPOWNICIWO

W LIDŽIE.
W, sądzie Okręgowym w Lidzie,

była rozpatrywana sprawa urzędni-
ków kolejowych Józeta Ponx i Wa-
cława Osowskiego, za wymuszenie i
branie pieniężnych łapówek, od
podwładnych im robotników  kole-
jowych, uzależniając od tego prze-
szeregowanie takowych, do wyż-
szych stopni płacy i awansów służ-
bowych. Na przewodzie sądowym
ustalono, że oskarżeni urzędnicy
pobierali łapówki od szeregu lat, i
sprawa powyższa ujrzała światło
dzienne dopiero w dniu 24 września
i. b. Główny świadek oskarżenia
Jerzy Wincza, w dniu ws i
nym doręczył Ponxowi 40 zł. a Osow
skiemu 20 zł. pieniędzy w  bank-
notach 20 złotowych, przyczem nu-
|mery tych banknotów były przed
doręczeniem zapisane w policji, po-
nieważ Wincza, o powziętych przez
niego zamiarach uprzedził organa
policyjne. Po przyjęciu gotówki,
sprawcy zostali aresztowani a 3
banknoty 20 zł. załączono do spra-
wy jako dowód rzeczowy. Po prze-
słuchaniu świadków,  przemówie
niach prokuratora i obrońców sąd
po dłuższej naradzie ogłosił wyrok
mocą którego skazał: Józefa Ponxa
na 3 lata a Wacława Osowskiego, na

| 2 lata więzienia. Kaa

i
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

 

 

PAN| DZIŚ poczatek o go0dz. 22; ą—— nių) 2060 paso w oiniuėi odis,En ach
© Ka SRGDAAARKAWNTIINNNII wygody, osobne wejście. Może być bez

“ umeblowania. Staiy lokator. OfertyRewelacyjny Film PolskijIIUSKUOIEC-ZATÓJM „zrzec, Se:: T| uu ama aria ZIE° ° е_ ® 66 naturalne kąpiele solankowe, siarczane, borowinowe, | NIAJCIE PRASĘ| ,. 2 : STUDENT‚ inhalatorjum — słynna Naftusia — tani sezon je- NAROBOW. Poszukuję U. S. B. udziela ko-
D Ll ę ń Oielkie DIZ od Ta ; ień d Zie azjatki”-_"eksped"|repetycji w =

”” i sienny wrzesień — październik Glass sis ps, aktóry odniósł wiełki sukces na Międzynarodowej Wystawie Filmowei w Wenecji. Reali КЕЛБ IDTS TRZWYORECKCA:TT WOREKTRZEGDOROECEOD, sklepu z kaucją. O-|polski i jęz. niemiec-zaeja Józef Lejtes. W rolach glėwnych K. JUNOSZA STĘPOWŠKI, FR. BRODNIEWICZ ierty do Adm. „Dz.|ki. Zgłoszenia: Adm.i in. Nad Program: Muzyczny KOLOROWY dodatek p t: „PAPIEROWY SMOK" orazSRB SZA — WilL* pod „Podać|„Dz. Wil" dla „stu-kreskówka | najnowszy PAT. Na I s. czny zniżone. NOWOOTWARTA FIRMA 22 ONE?warunki”. = iFryй a RECOZYВЛа atorego йHELIOS Wkrótce wielki film erotyczny odsłaniający i J a m Ė ž » i ė Cc. Z K a į _ BYŁY PPP ET' tajniki serc kobiety WILNO, WIELKA 11. Filja: Świętojańska 6 („JANUSZEK”) B|oiicer poszukuje ja-|gj POMOŻMYyCLAUDETTE COLBERT, f poleca na nadchodzący sezon jesienny: kiejkolwiek . pracy bliźniU R 0 J 0 N Y ŚW l A T CHARLES BOYERIJOAN DLA PAŃ: a: RDZY bluzki, apaszki, rękawiczki i wszelką wić "a. owa аоааХаа лы kama. onłekcję damską. : e „ 652‚ ВЕММЕТ DLAPANOW: pulowery, krawaty, kołnierzyki, bieliznę i wszelką męską galan- 69—3| Po ore aaо ; wg. A.Heriza. Reż. terję, a także co potrzeba DLA DZIECL Wszystko dla ® B aka GacsHN Lejtesa, Kwiat aktor- : szkół od A do Z, fartuszki, kołnierzyki, pończoszki i t. p. GOSPODYNI doskodsąe jak doL stwa w rol. głównych||] Towary PORE gatunków, SE ` С?з.':поште niskie. praktyczna, z ukoń- zdrowia, z łaski Pa-*r0s.my zapamiętać ardes: 11 i ŚWIĘ SKA 6. czoną kola gospod. B й ы:
— jako‚ | »оООО ° э ‚ . PRZYJMĘ 4 TI poszukuje pracy. Re- Kaj! słaby,peDARMO DAJEMY|į Mieszkania | aso2 SOSNA. ea © „a. Pie|da, zyćipokoje z utrzymaniem lub pielęgniarka, rutyno- Dz. Wie: dl G się na SE "51| A ' 5 Boboli! AezadpóKóJ bez. Brzeg Antokol- |. dobivas Szała wana, skromnych wy- ivodsai“ tak a=R юjs i

50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW TANIO! % AE ei kuchnia, balkon ze ki Nr. 177ml. — eini niedro- 5% e Pra“ |wa Gėra 1 — 14. kad peiaobys będącdo konserwewania owoców, jarzyn, grzy- PRĘDKO! z ezzo а nie! wszelkiemi wygoda- POKÓJ z osobnem|$o, okazyjnie. Uni- u BOWAŃIYCH ho zupełnie bez wyjścia,
pledas: SOLIDNIE! еа -Wileźake A Wiadowość wynajcia. wejściem 4 wynaję-|wersytecka PA 2 rych. Miejscowość 0-[a AMRa się =doracą4 wyszuku eszkania 6 = ci В 6 > i -przy EE rowek eg słoi BIURO m. 9. cy lub u właściciela|dziennem o der IEEE as = 2 d NAUKA. i mia ojo“zapraw. "Univ real WPOBLIŻU5 jod sp Se RZ g77|niem. ul. Mostowa 19). PRA tato 22-47, Kiss moc w z"oi > ae ! gmuntowi ©. 8.  |m,7. śr. CA. IE | GBOIAKAKAGRKA. | jatku na еко —„Ir@Па „Irena-Patent“ „Un batai eh aaa || iasika ks lub lekkiej pracy. ul.Żądać we wszystkich sklepach. na ul. mieszkanie 3 pok., Kupno | MIERNICZY Bona po - sia

Skład fabryczny na województwo pół-||MICKIEWICZA 30. kuchnia, woda, zlew, į is Vradaš I SZOFER, dyplomowany  poszu-, ” „B. Antoni lunocno-wschodnie tel. 22-11. klozet.  Tatarska 8. p Rurzędnik, oebijo Pra u arie (> aaa act „Dz. sai ai A NRERRW"WWREZCENA ||c:, przyjmie jakąkol- |czyc| przysięgłych | ca, a, łagodna Zi"D/H. „T. ODYNIEC zPO| a ie ki BÓRTEMAK wiekbądź pracę biu-| lub jakiejkolwiek. |dobrym rosyjskim|"wł. L MALICKA kań i pokoi umeblo-| 8-mio POKOJOWE |remontowane, sło- mały w dobrym sta- rową, czy też jako bądź. Łaskawe oferty potrzebna. _ Zgłaszać CZY JESTE» JUZWilno, ul. Wielka 19. sk 4-24, ||wanych. - Opłata od|mieszkanie z wygo-|neczne w. ładnej i|nie sprzedam za 300 szołer. Najchętniej w kierować: Prawy Żoł-|się z świadectwami: CZŁONKIEM2 L P. T. Wlašcicieli nie-|dami do odnajęcia.|zdrowej | dzielnicy.|zi. od zaraz ul. Kra- majątku, Na żądanie nierski zaułek 13 m.|Zamkowa 26 m, 6 od. с' j ieli 4 | | STRONNICTWAPoszukujemy przedstawicieli ruchomości po wy-|Gimnazjalna 4 m. 2.|Antokolska 35, 59|kowska 34 m. 1. kaucja,  Szeszkińska 3, P. Zaborowski, 8—10 r. 79'i komisantėw. najęciu. BAZA oO mmm, 371 (Zwierzyniec). — i NARODOWEGO

 Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 
 


