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Wrażenie .mowy min. Hoare'a
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do- nową epokę w historji Ligi Narodów

nosiz Rzyrmau: Przemówienie Samu- |; organizacji pokoju. Oświadczen:a
ela Floarea wywario złe wrażenie|Anglji stwierdza przywiązanie W.
w Kzymie, Dzienniki podały narazie| brytanja do paktu Ligi Jest ono ka-
tylko streszczenie przemówienia bezł tegorycznem potwierdzeniem —poli-
komentarzy, zaopatrując je w wy- tyki oddawna głoszonej przez Pran-
mowne tytuły, cję. Mowa Fioare uiatwia może je-
BEKLIN. (rat), Mimo zaprzątnię-|dynie pojednawcze wysiłki min. La-

cia uwagi kougresem norymberskim,|
prasa niemiecka w dalszym ciągu
siedzi bacznie wydarzenia ną tere:|
nie genewskim. Mowa ministra kioa-|
re wywołała silne wrażenie, Dzien-|
nuki opatrują przemówienie angiel- |
skiego ministra wymownemi tytuia-|
mi: „Jeżeli Liga zawiedzie — Angija!

zgiosi wystąpienie, Zagadnienie ko-|

lonjalne musi zostać rozwiązane
(Local Anzeigerj, Anglja grozi wy-
stąpieniem (Nachisausgabe). ;

PARYZ. (Pat). Agencja Havasa,
donosi z Londynu: Przemówienie sir
Samuela Hoare jest uważane w
Londynie za najbardziej jasne przed-
stawienie stanowiska* brytyjskiego
jakiego mogia oczekiwać  opinja
publiczną Anglji i zagranicy.

PARYZ (rat), Prasa trancuska
zamieściia już wczoraj komentarze
do mowy sir Samuela Hoare,

„Agence Lconomigue
ciere' twierdzi, że mowa ta stanowij raj

Deklaracija polityczna Mitiera
NORYMBERGA. (Pat), Podczas uxo-

czystości otwarcia kongresu partji narodo-

wo - socjalistycznej, przywódca okręgu

partyjnego Wagner odczytał proklamację

Hitlera do narodu niemieckiego, która jest

jednocześnie deklaracją polityczną kancie-

rza. *

Po krótkiem ujęciu ogólnej sytuacji

międzynarodowej, kanclerz poruszył Ob-

szernie wszystkie zagadnienia, dotyczące

wewnętrznego życia Niemiec, rozprawiając

się w ostry sposób z wewnętrznemi wroga-

mi reżimu. Kanclerz przeciwstawił idee na-
rodowego socjalizmu teorjom  międzynaro-
dowego komunizmu, mającego swe Źródio

w Moskwie.

Mówięc o sytuacji międzynarodewj,

kanclerz wskazał na „niepokój i niepew-

ność', charakteryzujące położenie na šwie-

cie. Rzesza niemiecka pragnie zachować
powściągliwość wobec wszystkich między-
narodowych kombinacyj. Kanclerz zapew-

mił o pokojowych zamiarach Niemiec. ł

Gwarantami pokojowemi pracy Nie-|

miec jest armja i partja narodowo-socjali- |

styczna. Narodowy socjalizm stanowił głów |

my przedmiot ataków kongresu komuni- |

stycznego w Moskwie, który w tem sposób|
dał kiasyczną ilustrację pojęcia „nie mie-|

szania się”,

"""Mówięc o wrogach wewnętrznych kan-

clerz podkreślił twarde i mocne stanowisko

partji narodowo-socjalistycznej.

Głównymi naszymi wrogami są: 1) ży-

dowski marksizm, 2) centrum, 3) pewne e-

lementy typowej reakcji  buržuazyinej.

Zwracając się do tych wszystkich prze-

ciwników kanclerz oświadczył daliśmy wara
możność, by o was zapomniano. Mamy jed-

nak wrażenie, że nasza wspaniałomyślność

została źle zrozumiana. Państwo narodo-

wo-socjalistyczne kroczyć będzie obecnie,
łamiąc niebezpieczeństwa, grožące z tej

strony. To czego państwo nie może roz-

wiązać, rozwiązane zostanie przez rucna

narodowo-socjalistyczny, gdyż państwo nie

jest tylko formą organizacyjną życia naro-

du. Partja, państwo, armja, gospodarstwo i
administracja są tylko środkami do celu,
celem zaś jest utrzymnie narodu. To, co

jest widocznie sprzeczne z ideą utrzymania
marodu, musi być usunięte. Wróg państwa

narodowo - socjalistycznego wewnętrzny

lub też zewnętrzny nie może odgrywać roli

w Niemczech.
Przechodząc do niebezpieczeństw, gro-

żących ze strony „politykujących wyznan*,

kanclerz podkreślił z naciskiem, že parija
nie miała i nie ma zamiaru prowadzenia
jakiejkolwiek wojny przeciw  chrześcijań-

stwu. Państwo narodowo - socjalistyczne

nie będzietolerować politykujących wyznań

religijnych. Narodowy socjalizm nie chce
walczyć z temi objawami,gdyż widząc nie-

 

et Finan-, wolenie z mowy, wygłoszonej wczo-

,aych ich pierwotnego charakteru wojsko-

vala. Е
„Petit Parisien' zaznacza, że po-

raz pierwszy Wielka brytanja tak
jasno określiła swoje zapatrywania
na zagadnienie zbiorowego  bezpie-
czeństwa i pokoju. Hoare rozwinął
dawną myśl brianda: palki, tylko
pakt, i nic więcej, jak pakt. Potwier.
dzając stanowisko ttdena w sporze
włosko-abisyńskim, Hoare katego-
rycznie wypowiedział się za utrzy-

sci narodów, odwołujących się do
pomocy Ligi Narodów, ale jedno-
cześnie uczynił daleko idące awanse
Włochom, proponując im wznowie-
nie rosowań w sprawie równego
podziału w świecie surowców, a w
szczególności produktów  koionjal-
nych. RY

MEDJOLAN. (Pat). Prasa wło-
ska wyraża otwarcie swe niezado*

ministraprzez angielskiego

praguąiby on skupić wszystkie siiy prze-

ciwko tym siłom,

Armja stanowi nowy filar trzeciej Rze-

szy, W tem miejscu kanclerz z naciskiem

podkreślił „zadania, zastrzeżone wyłącznie

armji”, Doprowadzito to do likwidacji tych

urządzeń, które w toku rozwoju mogłyby

przedstawić w pizyszłości zakiócenie po-

rządku”,

Zdanie to wskazuje najwyraźniej „na

pozbawienie bojowych  organizacyj pariyj-

wego.

Przechodząc do zagadnień gospodar-

czych, kanclerz wskazai na olbrzymie
trudności, z któremi uporała się Rzesza w

ub. roku po niezwykle złych zbiorach 1934

r. Podkreślił on przytem z naciskiem zde-
cydowane postanowienie niedopuszczenia

do inilacji System stalej waluty stanowi

podstawę do walki z międzynarodowym

spraw zagranicznych w Genewie.
„Corriere della Sera' mówi o wiel-
kiem warżeniu, jakie wywarła ta
mowa i nazywa min, Hoare'a „nie-
morainym moralistą, którego wy-
woay nie mogą w żadnym razie
przyczynić się do poprawy sytuacji
w załtaw$u wiosko-abisyńskim,

lurynska „Stampa“ nazywa tę
mową „pomnikiem obłudy”,

PAKYZ. (Fat). W. kołach poii-
tycznych przypuszczają, iż premjer
Lavai będzie przemawiał przed
Zgromadzeniem Ligi Narodów w

uDYNLA. (Pat). Wczoraj o godz.
9,30 rano holownik z pilotem i
przedstawicieląmi prasy wyszedł na
redę portu gdyńskiego na spotkanie
zbliżającego się m/s „Piłsudski”. Na

redzie pilot i dziennikarze przeszli

na pokład statku, składając życzenia
naczelnemu dyrektorowi linji Lesz"

czyńskiemu oraz kapitanowi statku

Stankiewiczowi.

W. chwili wejścia statku do por-

tu, stojące w porcie okręty powita-

ły go rykiem syren. Na dworcu

morskim i na nabrzeżach zebrały

się tysiączne tłumy publiczności, wi- piątek, dnia 15 b. m. tając statek długotrwałemi „okrzy-

kami.

kadaiski ij-- П

maniem niepodlegiošci iiūtegralno- Wiadze czeskie zakazały obchodu ku czci

Źwirki i
MORAWSKA OSTRAWA. (Pat).

Władze czeskie wydały zakaz. urzą-
dzenia uroczystości ku czci bohater-
skich lotników polskich śp. Żwirki i
Wigury, która miała odbyć się dn.
22 września w Cierlicku na Śląsku
nad Olzą.

Wigury

wał poświęcenie kaplicy-mauzole-
um, wzniesionego przez ludność pol-
ską ku czci obu lotników ma po-
lach Cierlicka, gdzie przed trzema
laty wydarzyła się wstrząsająca ka-
tastroła. Na uroczystości zapowie-
dziane było przybycie  tysięcznych

Program uroczystości przewody-ą pielgrzymek Polaków.

; „Dyskusja meksykańska
PARYZ. (Pat). /Havas donosi z

Meksyku, że dyskusja parlamenta:-
na nad rewizją

jest ciężko rannych. |
W, strzelaninie wzięła udziai pu-

regulaminu obrad| bliczność, znajdująca się na galerji.
przeistoczyła się w  powszechną|Policja otoczyła gmach parlamentu.

Padło ponad 100krwawą walkę. MW. mieście panuje wielkie podnie-
wystrzałów rewolwerowych. Jeden | cenie.
deputowany został zabity, dwuch

Projekt osiedlenia żydów polskich w Equadorze
LONDYN. W. toku wczorajszych

obrad pierwszej wszechświatowej
konierencji żydów polskich, za-
mieszkałych zagranicą, delegat ży-
dów polskich w  Holandji, p. Hur-
wicz z Rotterdamu, wystąpił z pro-
jektem osiedlenia ludności iżydow-

ksiej w Equadorze i założenia tam
autonomicznej kolonji żydowskiej.
Zdaniem wnioskodawcy, którego
poparł również delegat z Meksyku,
w Eguadorze istnieją warunki do za-
o. i wyżywienia tysięcy ży-
ów.

inauguracja sezonu teatralnego
GRODNO. Na uroczystą inaugu-

rację sezonu teatralnego, na którą kryzysem gospodarczym.

Proklamacja kancierza Hitlera kończy

się niezwykle ostrem zdaniem pod adre-|

sem Sowietów: „w chwili, gdy bolszewicki
żyd w Moskwie w nowej zapowiedziwalki |
głosi światu hasło zniszczenia — stajemy)

my, narodowi socjaliści, tem mocniej przy

naszym wspaniałym sztandarze, niosąc go

przed sobą ze świętem postanowieniem
prowadzenia walki przeciw dawnemu)

wrogowi”, у i

wystawiona została z ogromnym na-
kładem kosztów i pracy sztuka pt.
„Królęwski  Jedynak“ L. Rydla,
przybyli z Warszawy: reprezentant|
Ministerstwa WR i OP p. radca
W/ojciciki, oraz prezes ZASP-u p. Śli-
wicki. Przemówienie wstępne wy-
głosił ks. kam. Potrzebski,obecny
dyrektor gimnazjum męskiego im.
Mickiewicza w Grodnie. Publicz-

A iISA K Mi 26 iA iЯВ Oi IC iEIонло

wyniki oficjalne wyborów w okręgach 45 i 46
W, dniu przedwczorajszym od-

były się posiedzenia komisyj wybor-
czych okręgu 45 i 46. Dokonane zo-,
stały niektóre drobne zmiany w ob-

licznych komisyj wybowczych ob |
wodowych, co nie wpłynęło na wy-,
nik ogólny głosowania.
W okręgu 45-ym uprawnionych

do głosowania było osób 55.940. |
Udział 'w głosowaniu  wzięio

30.318 osób.

Ważnych głosów oddano 29.359.
Unieważniono 977 głosów. :
Z okręgu tego otrzymali glosow:

Stanisiaw  Hermanowicz 13.644.'

Władysław Barański 8.520.
Izaak Rubinsztejn 10.441,
Stanisław Władyczko 4.624.
Władysław Szumański 3.777.
W okręgu 46-ym uprawnionych

do głosowania było 56.358.
Udział mw głosowaniu wzięło

28,385 osób,
Ważnych głosów oddano 27.648,
Unieważniono głosów 1.177.
W okręgu tym otrzymali głosów.
Wiktor Maleszewski 13.707.
Wanda Pełczyńska 12.343.
Kazimierz Okulicz 11.686.

ność entuzjastycznie  oklaskiwala
świelną grę awtystów oraz wspania-
ią wystawę,

ŚWIĘTOKRADZTWO W. NOWEJ
WILEJCE,

W nocy z 10 па 11 bm. nieznani
sprawcy, zapomocą dopasowanych
kluczy lub wytrychów, dostali się do
kościoła w  Nowowilejce, skąd
skradli puszkę od komunikatów, na-
stępnie przedostali się do zakrystii,
skąd zrabowali relikwiarz metalowy
itrzy tace pod ampułki, Wartość
skradzionych rzeczy oceniają na zł.
130. Ponadto złodzieje złamali za-
mek u skarbonki, z której skradli
przypuszczalnie zł. 3.

PROCESY O BEZPRAWNE RYBO-
ŁÓWSTWO NA NAROCZY.

«kiaiЫ
W. drugiej połowie bm. w Mia-

dziole i Kobylniku odbędzie się kil-
ka procesów sądowych o bezpraw-
ny połów w jeziorze Narocz. Jako

 

stwa występuje Dyrekcja
Państwowych w Wilnie. Stanisław Mackiewicz 7.889.

Pożar stogów zboża
GŁĘBOKIE. Z Postaw donoszą: padły wszystkiePastwą płomieni

i wartości

Procesy tebudzą wielkie zainte-
resowanie zarówno w sferach ry-

 
oskarżyciel w imieniu skarbu pań-|

Lasów.

MIS „Piłsudski” w Gdyni
Mis „Piłsudski'” pod względem

zewnętrznym i swych urządzeń we-
wnętrznych "wywiera imponujące
wrażenie. Należy on do ikalegorji
wielkich transatiantyków zarówno
pod względem artystycznego wy
kończenia wnętrz, jak i pod wzgię-

dem technicznym.
Oticjaine i uroczyste powitanie

statku nastąpi w dn. 14 bm.
LDL keo w OAIAm A

„iydzień Dziecka”
w Wilnie

Społeczeństwo  wilenskie od kilku lai
co roku, za przykładem innych miast, orga-

nizuje na wiosnę, w dnie budzącego się

nowego życia w przyrodzie, w dnie dla

wszystkich najbardziej radosne i sioneczne

wTydzień Dziecka* W roku bież. termin

jego zostai przesunięty na jesień na po-

czątek roku szkolnego, a mianowicie w

okresie od 14 do 21 września r. b. i odby-

wa się pod hasiem „Katujmy zdrowie

dziecka”,

Potrzeb w opiece nad dzieckiem jest

dużo, bo dziecko musi mieć wszystko, co

mu się należy, Kada Generalna Źwiązku

Międzynarodowego opieki nad dzieckiem w

r. 1923 ujęia obowiązki społeczeństwa w

stosunku do dziecka w iormie następującej

% „zw. genewskiej deklaracji praw dziecka,

a mianowicie: ‚
DEKLARACJA PRAW DZIECKA.
1, Każde dziecko powinno mieć za-

bezpieczony normalny rozwój iizyczny i
duchowy. 2, Dziecko głodne winno być na-

karmione. 3. Dziecko chore — pielęgno-

wane. 4. Dziecko wykolejone — zwrócone

na właściwą drogę. 5. Dziecko upośledzo-
ne — otoczone opieką. 6. Dziecko sierota

i opuszczone — przygarnięte i wspomaga-

ne. 7. Dziecko przed innemi wiuno otrzy-
mywać pomoc w czasie klęski, 8. Każde

dziecko winno być przygotowane do za-

robkowania na życie, 9, Dziecko winno być

zabezpieczone przed wszelkim wyzyskiem.

10. Dziecko winno być wychowane w prze-

konaniu, że obowiązkiem jego jest najlep-

sze swe cechy oddać na usługi współbraci.

Komitet „Tygodnia Dziecka” w r. b.

chce przyjść z pomocą przedewszysikiem

w ratowaniu zdrowia dziecka, zamierza
wszystkie zebrane podczas „Tygodnia
fundusze oddać instytucjom opiekuńczym

na organizację ogródków zabawowych dla

dzieci w wieku przedszkolnym.
W Wilnie istnieje 20 zgórą ochron

dziennych dla dzieci najmłodszych, korzy-
sta w nich z całodziennej opieki i żywienia
około 1000 dzieci rodziców najuboższych,

bezrobotnych.

Większość tych ochron nie posiada od-

powiednich placów, na których mogłyby te
dzieci się bawić, przebywać na świeżem

powietrzu, na słońcu. Bez powietrza zaś,

bez słońca, bez ruchu, w ciasnych i ciem-

nych, nieraz wilgotnych lokalach dzieci
nie mogą normalnie się rozwijać fizycznie i-

ulegają wszelkiego ro-
jak to: krzywica, zołzy,

umysłowo, łatwo

dzaju chorobom,

| gruźlica, anemja, upośledzenie umysłowe.

Z tych to też względów Komitet Wi-
leński „Tygodnia Dziecka* zwraca się z

apelem do wszystkich obywateli m. Wilaa,

aby zwrócili uwagę na ciążący na nich obo-

wiązek wobec dziecka i złożyli ofiarę pod-
czas zbiórek organizowanych w „Tygodniu”

na rzecz zrealizowania zamierzeń Komitetu.

(—) Dr. med. H. Rudziński,

ZAKOŃCZENIE POLOWANIA
REPREZENTACYJNEGO,
W dniu wczorajszym zakończyły

się reprezentacyjne polowania w
Puszczy Rudnickiej.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej
| zastrzelił pięknego łosia.

Wczoraj Pan Prezydent Rzeczy-
backich jak i szerszego społeczeń- | pospolitej ze świtą samochodem od-

stwa. (h) jechał do Warszawy. (h)

 pezpieczeństwo żydowsko - bolszewickie,

w nocy z 10 na 11 bm. na gruntach tegoroczne zbiory owsa,

należących do folwarku Postawy 6.000 zł. Nie ulega wątj liwości, że

wybuchł olbrzymi pożar stogów ze- zaszedł tu wypadek zbrodniczego

branego zboża, Z chwilą przybycia podpalenia przez mieszkańców „jed-

miejscowej straży płonęły 4 stogi nej z pobliskich wsi, jako akt zem-

owsa. Zorganizowana alkcja ratow-|sty na osobie dzierżawcy folwarku

nicza zmierzała do zabezpieczenia | Szałkowskiego. Policja prowadzi

znajdujących się ,w pobliżu stogów energiczne dochodzenie w kierunsu

siana, Pożar trwał całą noc, a 2l- wykrycia podpalaczy. Zbiory nie
brzymia łuna widoczna była w pro”, były ubezpieczone.

mieniu kilkudziesięciu kilometrów.

| ЁЕЁПЁШШШШШШШЁ\ШШШШБШШШШЕЁ

Od Administracji Ё

WILEŃSKIEGO" będziemy zmuszeni WSTRZYMAĆ wysyła- Ė

Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM. miej-

= nie pisma z dniem 15 b. m. а

scowym, którzy zalegają z opłatą prenumeraty „DZIENNIKA
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Uroczyste poświęcenie Archiwum Państwowego
w Wilnie i otwarcie Wystawy Archiwalnej

W związku ze zjazdem  history- szcie mniejsze, lecz mające znacze” du generał - gubernatorskiego oraz

GŁOSY CZYTELNIKÓW |||

Sytuacja studenta prawa musi

  

  

 

 
  

ków polskich w Wilnie z udziałem
gości zagranicznych, który będzie
trwał od 17—25 września r. b., na-
stąpi w dniu 18 b. m. uroczyste po-
święcenie gmachu: archiwum pań-
stwowego i otwarcie wystawy ar"
chiwalnej w Wilnie.

Pierwsza wystawa arciiwalna w
Wilnie odbyła się w 1929 r. ku
uczczeniu 10-lecia przyłączenia zie-
mi wileńskiej do Polski, Pozatem
wileńskie eksponaty archiwalne po-
jechały w tymże roku do Poznania,
gdzie razein z alkiami innych archi-
wów polskich były wystawione na
Powszechnej Wystawie Krajowej.
Innych większych wystaw arehiwal-
nych w Polsce dotychczas nie było.

Na otwarcie wystawy przyjadą z
Warszawy przedstawiciele  ministe-
rjum oświaty, a przemawiać będą
m. in. naczelny dyrektor archiwów
„państwowych Witold Suchodolski i
kierownik archiwum państwowegoi
w Wilnie Wacław Studnicki.

Wystawa pokaże, czem jest ar-
chiwum, z jalkich składa się działów,
jakie ma materjały dla historji kraju.
i jak obsługuje urzędy i osoby pry-
watne w załatwianiu różnych spraw.

Eksponaty obejmą poza cie-
kawszemi aktami czasów. dawnych
te prace naukowe, które zjawiły się
już w Polsce niepodległej na podsta-
wie źródeł wileńskiego archiwum.

Poważny dział stanowić będą
materjały dotyczące walk niepod-
ległościowych, w, których liczne po-.
kolenia nasze tyle ofiar złożyły. A
więc znajdziemy tam dokumenty z
powstania |kościuszikowskiego, po-
tem z czasów emisanjuszy, dalej z
1863 r. i wreszcie z wallk popowsta-
niowych.

Wogóle cały ten bogaty materjał
z tych epok ,który może zaciekawić
szerszy ogół, będzie wystawiony w
witrynach jednej z większych sai
archiwum.

Z braku odpowiedniego pomie-
szczenia archiwum państwowe do
czasu przeniesienia się do gmąchiu
własnego mieściło się w trzech miej-
scach, w kościele po-franciszkań-
skim i w dwuch gmachach uniwer-
syteckich. Było to niewygodne za-
równo dla archiwum, jak i uniwer-
sytetu, a przedewszystkiem należa-|
ło zwolnić zabytkowy kościół Fran-
ciszkanów i oddać go dla celów
kultu. Ze względu na to, że archi-
wiumi mieściło się dawniej w kościele
Franciszkanów i że kierownikiem
archiwum miejskiego przed wojną
był obecny kierownik archiwum
państwowego, wiele osób jeszcze
"dziś mie umie odróżnić archiwum
państwowego od miejskiego i archi-
wiumi państwowe nazywa miejskim.
Od roku 1934 archiwum państwo-

we imieści się we własnym gmachu;
przy ul. Słowackiego 8. Gmach ten
ma swoją histonję. Przed wojną toz-
poczęto budowę tego $machu, który
miał pomieścić  tirmę  ksiegarską
Bunimowicza. Podczas budowy wła-
ściciel zastrzelił się na rusztowaniu.
Od spadkobierców nabył niedokoń-
czoną budowę adwokat Wróblew-
ski, który pragnął w budynku u-
mieścić swoje zbiory. Po śmierci
Wróblewskiego budynek przeszedł
na fundację jego imienia, od której
państwo _ nabyło .' niedokończony
gmiach za zł. 100.000 i nadbudowało
całe piętro i przerobiło wnętrze do
użytku archiwum. Przeciwko poża-
rowi zabezpieczony jest gmach
-przez konstrukcję / żelazobetonową,

a pozatem na każdytm: piętrze znaj-
dują się gaśnice i węże gumowe.
Jednakże z braku odpowiedniego
funduszu podłoga jest jeszcze drew-

wiezione z kościoła po-Francisż-
kańskiego i na nowo zmontowane.
Bardzo umiejętnie dokonano prze-
prowadziki 'z kościoła do obecnego
gmachu, gdyż archiwum było bez
przerwy dostępne dla: publiczności.

\ 1

Wileńskie archiwum państwowe| 2 I
odrodzo- człowiekowi daje światjest największe w Polsce

nej. Nie ogranicza się ono do terenu
jednego województwa i ma charak-|zastąpionemi

ter krajowego archiwum. Składa się
ono z akt dawnej Reecsypokpaliai i
czasów panowania rosyjski:
tomiast akt z urzędówwskrzeszonej | pracę,
Rzplitej przybyło bardzo mało z po-

| bralku imiejsca, mimo że maga-
zyny archiwum obejmują 16 km.
bieżących półek.

Jak już wspomnieliśmy, wileń-
skie archiwum państwowe jest naj-
większe w Polsce, gdyż Warszawa
nie ma zespolonego archiwum, a tyl-
ko kilka odrębnych. Pozatem do
większych archiwów zaliczyć można
archiwa we Lwowie, Poznaniu, Lu-
blimie, miejskie w Krakowie, a wre-

iego, na- człowiek światu zwierzęcemu

nie dla Wileńszczyzny, archiwum

grodzieńskie.
W, dawnym zaborze rosyjskim

podzielone były akta na archiwum

główne w Warszawie pód zarządem
Polaków (historyka Pawińskiego,

potem prof. Wierzbowskiego), oraz

archiwa krajowe w Wilnie i Kijo-

wie pod zarządem czysto rosyjskim.

Za czasów rosyjskich istniało w

Wilnie archiwum akt dawnych, a

niejako przybudówiką do niego było

archiwum witebskie, które obejmo-

wało gubernie witebską i mohilew-

ską. lo archiwum witebskie została

później włączone do archiwum wi-

ieńskiego.
Obecne wileńskie archiwum pań-

stwowe objęło poszczególne archi-

wa mastępujących urzędów rosyj

skich: po urzędzie generał - guber-

| natora, skarbu, sądów 1 zarządu

| szkolnego. :

rzez

 
ikancelarję generał - gu-

|bernatora przechodziły wszystkie
| zarządzenia polityczne, dotyczące

| naszego kraju. W wileńskiem arcni-
'wumi zachowały się niektóre tajne

miemorjały — sprawiożdania generał-
gubernatora w sprawie polityki ru-

syłikacyjnej. Mówią one o stosun-

kach narodowościowych i wyzna-
niowych na naszych ziemiach. Są tu
też akta związane z tłumieniem na-
jszych powstań i zwalczaniem róż-
|nych ruchów rewolucyjnych,
| (Alkta z archiwum skarbowego da-

(ją oblity materjał o stosunkach go-

|spodarczych, dawniej zaś zawierają

i bardzo cenne inwentarze majątko”

we, sięgające nawet XVI wieku.
archiwum sądowem można

znaleźć 'materjały do głośnej sprawy
krożańskiej, do spraw o tajne nau-

czanie i innych procesów politycz-
nych.

Niezmiernie ciekawe jest archi-

wum dawnego kuratorjum  szkolne-

go. Dawne kuratrojum obejmowało
6 gubeunji: wileńską, kowieńską,
grodzieńską, witebską, miūskąi mo-

hilewską. Są tu sprawozdania wizy-

tatorów i widać z nich, jak szeroko

rozbudowane było dawne szkolni:
ctwo polskie za czasów. Czartory-

skiego. Polskie szkoły Ikrzewiły się

w: guberniach mohilewskiej, _ witeb-

skiej i mińskiej, które dziś znalazły

się poza granicami odrodzonej Pol-

ski. Z czasów wzmożonejpolityki
rusyfikacyjnej pozostały akta, które

dają nam pojęcie, jak ta polityka

szenzona była przez szkoły, Akta
byłego kuratorjum szkolnegoi urzę-

Przed Wystawą Zogarmistrza. .
Stojąc przed oknem wystawowem skle-

pu zegarmistrzowskiego i przeglądając voz-

liczne eksponaty współczesnego przemysłu

zegarmistrzowskiego,  gubimy się  "wšro

różnorodnych marek i modeli niezdecydo-

wani, jaką markę wybrać. Wchodzimy do

sklepu i żądamy zegarka, któryby łączył w

sobie maximum zalet techniki konstrukcyj-

nej i precyzyjności mechaniki, wykwint

siejszych czasów kryzysowych dostępnością

ceny.
W odpowiedzi przedkłada nam zegar-

mistrz najpopularniejszy obecnie na rynku

tutejszym zegarek marki „Doxa”, oświad-

czając wręcz, że zegarek „Doxa” bije obec-

nie wszelkie rekordy sprzedaży na rynku

polskim, że brak jakichkolwiek reklamacji,

późniejszych u kupujących pozwala mu z

czystem sumieniem polecać ten popularny,

tani, wręcz „ludowy” zegarek o mechaniz-

mie funkcjonującym bez zarzutu i wykwint-

nem estetycznem wykonaniu, Kupujesz

„Doxę“ i przekonasz się, że dewiza Doxa

niezawodny i z najlepszych najtańszy..." to

nie szumna reklama, lecz skromne uznanie

zalet tego niezbędnego regulatora cedzien*

nego trybu życia. ̀
i „.Obojętnych na miedolę zwierząt

{ i ludzka niedola nie wzruszy“...

. Człowiek w walce o byt codzien-

'ny /w niezliczony sposób korzysta z

pracy, pomocy i egzystencji różnego

aju zwierząt i ptactwa. o:

Niezależnie od korzyści, jakie
zwierzęcy,

często zwierzęta stają się nie-

przyjaciółmi człowie-

ka i w obronie jego giną. WSE

Czy należycie odwzajemnia się
za

korzyści. osiągnięte i przy-

wiązanie musielibyśmy o to zapytać

same zwierzęta: lecz niestety,.. —

one nam nie odpowiedzą bo ludzkiej

mowy. nie umieją... Smutne tylko i

żałosne spojrzenia lub jęki orąz ra-

ny. <katowanych  mieraz zwierząt

świadczą o tem, jaik znaczna część

ludzi odpłaca się  niewdzięcznością

za dobro otrzymane od tych bez-
bronnych istot.
Zwracamy się przeto do Was,

wszystkich, obywatele miasta Wilna

jalkże

wykonania z odpowiadającą duchowi dzi-|
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| Odezwa Wileńskiego Towarzystwa
niana. Półki również są stare, prze”|

| Opieki nad Zwierzętami

ulec zmiańie
Zbliżający się rok akademicki utrudnia systematyczne uczęszcza-

przysporzy młodzieży akademickiej nie na wykiady i student musi po-
Uniwersytetu S$. B. w Wilnie bardzo sługiwać się książką lub skryptem.
dużo trosk, Dotyczy to przede- lymczasem stale zmienna treść wy-
wszystkiem prawników, którzy; ma- kiadów stawia go w sytuacji bardzo
ją dużo powodów do niezadowoienia niepewnej bo nie można uczyć się z
z oryginalnych stosunków, panują- podręcznika, © którym proiesor w
cych na wydziale prawa i nauk sp. każdej chwili gotów jest powiedziec,
Że zwyczaje wileńskie są zupełnie że jest już przestarzały i niedobry.
odmienne niż na uczelniach innych Do tego wszystkiego dołączyć na-
miast widać z wielu różnych  iak- leży kwestję opłat. Sytuacja aka-
tów. demicka jest nad wyraz ciężką, Nie-
A więc, rzuca się najprzód w wielika jest liczba tych, których u-

oczy to, że selekcja materjału ludz- tzymują rodzice, większość pracuje
kiego odbywa się dopiero natrze- na siebie. A w Wilnie trudno zdo-
cim roku, a nie na pierwszym, jak, być pracę wogóle, a jeszcze trud-
to jest gdzieindziej. Świadczą o tem;niej pracę opiacaną dobrze. Wsku-
niesłychanie niskie cyfry- studen-| tek tego irudno opłacać w terminie
tów, którzy złożyli egzamin po trze-| czesne. Co wiedy robić? Oczywisie
cim kursie z wynikiem / dostatecz-| przychylne stanowisko władz wy-
nym, W) roku 1935 było tych szczę-| działowych mogły dużo pomóc aka-
śliwców 6 na ogólną liczbę 126: zda:|demikowi Pod tym względem dzie-
jących w 'terminie wiosennym. lLicz-| kan pwoi, Panejko w zupełności za-
ba tar mówi o tem, że widocznie na| służyt na nazwę opiekuna młodzie-
poprzednich latach  egzaminatorzy| ży. Następca jego proi. Wróblewski
nie dbali dostatecznie o poziom stu-|j zmienił zupełnie taktykę. Rządy je-
dentów i zaliczali egzaminy ludziom| go stały się okresem władzy forma-
nie nadającym się na' uniwersytet,| listyki, bezdusznej i trudnej do znie-
względnie, że działały tu jakieś mne| sienia.
niezrozumiałe przyczyny. : Fakty mówią same za siebie. Na

Jeśli bowiem porównać liczby jesieni r. 1934 skreślono z powodu
„obciętych' w Wilnie z identyczne- nieopłacenia | raty czesnego okoio
mi danemi z innych uniwersytetów, 400 studentów. Zbiorowa akcja aka-
nalejży, stwierdzić, iż. Wilno bije pod demików, prośby do dziekanatu i
tym względem rekordy. wk ministerstwa nic nie pomogły. Do-

Czemu 'to przypisać? Objektyw- piero interwencja ś. p. marsz, Józela
ny obserwator przyzńa, że wyma- Fiłsudskiego odniosta niejaki sku-
gania stawiane  egzaminowanym tek, gdyż część indywidualnie przy-
przewyższają znacznie poziom wy- jęto. :
kładów. Pomijając już szereg zapy: | Na wiosnę r. 1935 skreślono zno-
tań, stosowanych przez niektórych wu kilkadziesiąt osób. Jest wzeczą
egzaminatorów, a formą swą po- jasną, że życie stwarza dużo kon-
dobną do ormiańskich anegdotek, iliktów na tle podwyżki czesnego.
wkraczających w dziedzinę dowcipu Winnym właściwym jest kryzys no
(skiedy rak jest rybą?') bywają ta- i polityka uninistra oświaty w r.
kie wypadiki, ikiedy niesłychanie 1932 — 33, Ale rzeczą p. dziekanów
trudno zorjentować się o co właści- jest stosowanie ustaw i regulami-
wie egzalminatorowi chodzi, 'nów, stosowanie w sposób życiowy,
, Tem bardziej daje się to odczuc, a niełormalistyczny. W. przeciwnym
że system: wykładów zmienia się co wypadku stwarza się poczucie
rok. Są wypadki, iż skrypty z roku krzywdy ludzi niezamożnych,
dajmy na to X są w roku następ- Dalej idą sprawy odroczeń egza-
nym  nieużyteczne, a nawet odpo- minów. Znane są wypadki gdy na-
wiedź na ich tekście oparta kłóci wet choroba, stwierdzona przez le-
„się zupełnie z tręścią ostatnich wy- karzy klinikiU. S. B,, w której prze
kładów proteśora. Każdy rozumie, bywał student, nie byla wystarcza-
że pewne poglądy w dziedzinie nauk jącym powodem odroczenia egza-
prawnych stale ulegają. pewnym minów dla obecnego dziekana wydz.
mutacjom, ale niema tylu zmian i prawa,
dobrze wiadomo, że „postęp”. nauk Zresztą tych bolączek jest wię-
w Wilnie galopuje . w tempie tszy cej. Utrudniają one niesłychanie
razyszybciej miż w Warszawie czy studja prawnicze, są przyczyną wie-
Poznaniu. To są zagadnienia, nie- lu tragedji życiowych i sprawiają, że
słychanej wagi. Masa studencka po- masa akademicka czeka z niecier-
za naulką, w olbrzymiej większości pliwością, kiedy temi wszystkiemi
wypadków imusi pracować nad za- sprawami zajmą się ci, którzy de-
pewnieniem sobie. środków do życia. cydują w Mim. W. R. i O. P.
To absorbuje w wielkim stopniu, Student.
iINaki aksi O i E ii AOi k Owe

Pod grożoóą śmierci wyinuszał pieniądze
W. początkach woku bież. nau- ustaliła jednak, że listy te pisane

czyciel we wsi Korkowszczyzna ko- jedną ręką, ułożone zostały przez
ło  Podbrodzia, Jan  Maciusewicz, tegoż Jodelewicza, mieszkańca tej-
otrzymał list z żądaniem pod groźbą że wioski, który adresował list do
śmierci, względnie uprowadzenia ie- siebie, by na wszelki wypadek u-
go dziecka, by w określonym  miej- niknąć odpowiedzialności.
scu położył 52 zł. 16 gr. List został Sąd Okręgowy w Wilnie, w któ-
podpisany w imieniu owganizacji te- rym znalazła się sprawa sprytnego
rorystycznej literami P. O. Zanie- żyda, po 0: ieniu mu winy
pokojony' tym listem nauczyciel skazał go z zawieszeniem na jeden
zwrócił się po poradę do policji, któ rok więzienia.

żandarmerji dają wiele materjału o
panującem pod zaborem rosyjskim
tajnem nauczaniu. Widać z nich, że

lud, nawet białoruski,. dobrowolnie
garnął się do tajnej szkoły polskiej

i tworzył najczęściej z własnej int-

cjatywy dla dzieci swych szkoły,

korzystając z pomocy: dymisjonowa”
nych żołnierzy i półinieligencji wiej-

skiej. |
Wielką luką w zbiorach wileń-

skiego archiwum jest brak. metryki

litewskiej. Jak wiadomo, w dawnej

Rzeczypospolitej akta przechodziły
przez dwie kancelarje, koronną lub

litewską, zależnie od tego, jakiego

dotyczyły terenu. Akta dotyczące

ziem Wielkiego Księstwa  Litew-

skiego nazywają- „metryką litew-

ską”. Te właśnie najcenniejsze akta,

bo przeważnie z XVI i część XVII

wieku wywiezli Rosjanie w czasie

ewakuacji Wilna,w 1915 ir., począt-

kowo do Petersburga, a potem do

Moskwy i z tych akt nic Wilnu nie

zwrócili, a tylko niektóre odesłali

do Kowna. Sprowadzenie „metryki

litewskiej” do Wilna miałoby ogrom
ne znaczenie naukowe nietylko dla

Polalków, Litwinów i Białorusinów,

ale również i dla krajów bałtyckich,

których dzieje znalazły niejedno wy”

jaśnienie w dawnych aktach. Tak

więc wszyscy byliby zainteresowani

żeby metryka znalazła się w Wilnie

i wszellkie zjazdy naukowe polskie,

a szczególnie historyków, podkreś-

lają konieczność zwrotu tej metryki.

Z archiwum ao korzy-

stają prócz urzędów i osób prywat-

nych w różnych sprawach, przede-

wszystkiem historycy oraz studen-

ci filologii. 7 zagranicznych gości

przyjeżdżali m. in. docent uniwersy-

tetu kowieńskiego Szapoka, Norwe-
gowie Korlsrud i Stang, Szwed

Falck, Estończyk Liiv — dyrektor
archiwum! państwowego.

Archiwum ma dość dużą frek-

wencję, a w pewnych okresach nie

może pomieścić wszystkich pragną-
cych korzystać z jego materjałów.

Ale wogóle Wilno ma opinję miasta,

posiadającego duże zbiory naukowe,

gdyż naukowcy mogą korzystać je-

szcze 'ze. zbiorów” bibljoteki uniwer-
; syteckiej, bibljoteki  Wiróblewskich,
'bibljoteki T-wa Przyjaciół Nauk, z

| Archiwumi Synodu Ewangelickiego.
Bardzo cenne archiwum kapituły

; katolickiej będzie udostępnione do-
piero po przeniesieniu do nowego
lokalu i po uporządkowaniu.

Od pierwszych chwil odzyskania
Wilna kieruje archiwum państwo-

wem Wacław Studnicki, poprzedni
|kierownik archiwum miejskiego w

ciągu 10 lat. Wacław Studnicki cho-

dził do szkół w Wilnie i swojem po-
chodzeniem jest związany z tery-

tosjum dawnego W. Ks, Litewskie-
go. W roku bieżącym T-wo Krajo-

znawcze obchodziło _25-lecie pracy

Studnickiego ma polu ikrajoznaw-
czem. Zastępcą W. Studnickiego na
„lańowieku Kierownika jest prof. Ry
szard Mienicki. Obecnie archiwum
zatrudnia 10 pracowników, Byt
okres, za czasów „Litwy Środko-

wej', gdy pracowało w archiwum

25 osób i to jednak nie był wystar”
„czający personel. | waka

Praca przy coraz
szem porządkowaniu jest poprostu

śgruntawniej-

  niewyczerpana. Obecnie archiwum 1a akai 2 w określonem

jest w takiem. stadjum uporządko- miejscu Żył... Ś 7 { Т

wania, że mogą z niego korzysiać Następnej „pBOCY,do miejsca tego BASMA

pracujący naukowo. oraz urzędyi PIO jalkiś bals M.zamiažis Trėgiesiė przygoda  spollcaia

osoby, którym archiwum udziela РО pieniędzy. „ CZYWIŚCIĘ. Z0- -„kańca Wsi alk any Ga wiś-

stał on natychmiast aresztowany.
Osobnikiem tym okazał się ży-

„dek Szołem. Jodelewicz l. 18, przy
którym w czasie rewizji znaleziono
w kieszeni list, adresowany. doniego
rzekomo przez tę samą organizację
i podpisany także literami P. O,

+" W liście tym organizacja terro-
rystyczna zmuszała rzekomo S. Jo-
delewicza pod groźbą” śmierci do

i ia i podjęcia tych pieniędzy.w umówio-
złej woli i piętnujcie wszelkie okru- nym miejscu i czasie i zatrzymanie
cieństwa względem zwierząt i pta- tych pieniędzy narazie przy sobie., a А
ctwa, w myśl etyki nakładającej na, Wszczęte dochodzenie i ekspertyza , dostał silnych wymiotów, a następ-
każdego człowieka obowiązek miło-| <ammuwazmuwzun=wuywzwczw |" wpadł w silną gorączkę i zanik
R > słabych, nie mogących 2) Loterja fantowa na ambula-.PZL - :

ie Elko Slawal w ate obrone sie torium dla zwierząt © / 'NAPAD NA OGRÓD OWOCOWY
i o należne im miłosierdzie prosić. 3) Sprzedaż znaczka i zbiórka ZAKOŃCZONY KRWAWO.

W. celu spopularyzowania idei liczna. | ' NOWOGRÓDEK. (Pat). W! dniu
ochrony zwierząt i przyrody wśród 4) Audycja radjowa 1 & p. i t p. 11 bm. 17-letni Jan Rynkiewicz z
najszerszych warstw społeczeństwa', , Wszyscy, którzyby chcieli przy- Uzbłoci, gm. zabrzeskiej, pow.: wo-
wileńskiego oraz w celu uzyskania jAć udział w pochodzie ze zwierzę- łożyńskiego, wraz z 6-ma nieznany-
środków niezbędnych dla ambuia- tami, lubw jakikolwiek inny sposób mi dotychczas towarzyszami, uzbro*
torjum, dla zwierząt, Zarząd T-wa Przyczynić się do uświetnienia i u- jonymi w siekiery i kamienie, wpadł
Opieki nad Zwierzętami na woj. wi- Tozmaicenia tego „dnia”,* proszeni do sadu majątku Józefpol, w celu

leńskie urządza w dniu 22 września SA © zgłoszenie się do sekretarjaiu kradzieży jabłek. Dwaj stróże noc-
1935 r. „Dzień dobroci dla zwierząt T-wa ul. Żeligowskiego 4, $. 18—19. ni usiłowali wypędzić intruzów,
i ochrony przyrody* według nastę- ‚ Jednocześnie prosimy członków jednak zostali obrzuceni kamienia-
pującego programu: x > et, o łaskawe s Wezwany. na pomoc gospodarz

Sa ы _ |wanie fantów na rzecz mającej się|rowniež został poczęstowam: j
ы 11'.›121*:'03222Pario2So> odbyć w tymdniu” loterji fantowej. kamieni, a trafiony meaać

žiba, i Fanty przyjmują się w Sekre-|na ziemię. Leżąc na ziemi, wypalił.z
„ Zbiórka: plac Łukiski róg ul. tarjacie T-wa ul. Żeligowskiego 4—2 rewolweru i trafił Rynkiewicza,

Montwiłłowskiej o godz. 11 m. 30. | Zarząd, |idtóry zmarł w drodze do szpitala,

informacyj na podstawie akt. niewskiej Adama Machniewicza, któ
ry trudniąc się pokątnem leczeniem
spowodował utratę zdrowia 47 let-
niej Zofji Harniewiczowej i 41 letnie-
go Stanisława Piotrowskiego. Krew-
„ni Piotrowskiego zatrzymali onegdaj
Machniewicza w mieszkaniu,: nago-
towali tych samych ziół, któremi
poił i leczył znachor Piotrowskiego,
'przyczem pod groźbą śmierci zmu-
sili go do wypicia większej dozy.
Machniewicz po wypiciu lekarstwa

w. imieniu tysięcy niemych stworzeń:
z garącym apelem: złagodźcie dolę
zwierzęcia, zapobiegajcie przejawom
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P.Hoare przeciw aspiracjom włoskim
Nie byłoby nic dziwnego, gdyby po

dzisiejszej mowie sir Samuela Hoa-
re'a na XVI Zgromadzeniu Ligi Na-
rodów, Włochy wystąpiły z Ligi i już
jutro rozpoczęły kroki wojenne w A-
bisynji, Nie dlatego, żeby wystąpie-
nie brytyjskiego ministra spraw zaśra-
nicznych w Genewie miało jakiś cha-
rakter agresywny wobec Włoch.
Przeciwnie, brytyjski minister prze-
mawiał ostrożnie i na tyle ogólniko-
wo, że trudno byłoby delegacji włos-
kiej znaleźć w jego mowie powód do
najmniejszej obrazy. Ale w formu-
łach p. Hoare'a mieści się stanowcze
odrzucenie żądań włoskich. Gdy p
Eden dotąd lawirował między Francją
i Włochami, to p. Hoare poprostu
przedstawił ostateczną wolę W. Bry-
tanji. Mussolini wie teraz, że Komi-
tet Pięciu nie da mu satysfakcji. Las-
ciate ogni speranza! Trzeba uciec się
do ultima ratio, do wojny. Być
może, że p. Laval jeszcze wstrzyma na
kilka dni fatalną decyzję, I Mussoli-
niemu nie byłoby zresztą wygodnem
rozpoczynać kroki wojenne w czasie,
gdy cała Liga obraduje. Musi się
bądź co bądź.liczyć z różnemi siłami,
które przeciw Włochom w Genewie
działają. Dyktator włoski prowadził
dotąd swoją akcję z pewną brutalnoś-
cią, usiłując wystąpieniami mocnemi i
śwałtownemi steroryzować przeciw-
ników Włoch. Wielu sądziło, że to jest
bluffowanie. Metoda ta mogłaby oka-
zać się skuteczną, gdyby Mussolini
przeszedł szybko do czynu. Ale te
pogróżki i wojenne zapowiedzi, trwa-
jące miesiacami, pozwoliły przeciwni-
kom Włoch zmobilizować swe siły
porozumieć się i rozpocząć kontrakcję,
która z każdym dniem wzmaga się na
sile. Już w Capetown, w portach
greckich, w Port - Said. robotnicy sa-
botują transporty włoskie. Genewa
staje się centrem mobilizacji elemen-
tów antywłoskich, które po mowie p.
Hoare'a nabiorą jeszcze więcej tupe-
tu. Już podobno państwa skandynaw-
skie i Holandja niecierpliwią się zbyt-

 

 

nią rzekomo pobłażliwością Ligi wo-
bec Rzymu, już Mała Ententa propo-
nuje ogłoszenie Zgromadzenia Ligi w
stanie permanencji, by mogło każdej
chwili interwenjować — oczywiście
przeciw Włochom... Jeśli więc deszcze
w Abisynji padać przestały, to Mus-
solinį chyba wyda nakaz ofensywy. W
Genewie już przegrał.

P. Hoare postawił Mussoliniego
przed koniecznością decyzji. Ale
właśnie po tej mowie decyzja dykta-
tora włoskiego może okazać się bar-
dzo ciężką. Bo dotąd wolno było w
Rzymie łudzić się, iż Anglja cofnie się
ostatecznie przed interweńcją w spo-
rze włosko - abisyńskim. Organy fa-
szystowskie zapowiadały, że zamknię-
cie Suezu oznaczałoby wojnę anglo-
włoską, Ale po mowie Hoare'a inter-
wencja Anślji w formie, którą trudno ›
przewidzieć, staje się coraz bardziej
prawdopodobną, Rząd angielski ulega
silnemu naciskowi swej opinii publicz-
nej, a opinja ta od socjalistów do wyso-
kich przedstawicieli kościoła anglikań-
skiego, żąda od nieśo poparcia i Ligi
i Abisynji przeciw Włochom.
Cóż powiedział p. Hoare? Zapew-

nił najpierw, że Anślja działa z pobu-
dek idealistycznych, z czystej miłości
do Ligi Narodów. Przypominamy,
cośmy już napisali o p. Amery'm,który
w r. 1925, domagając się przyłączenia
Mossulu do Iraku „zapewniał, że nie
słyszał o nafcie w Mossulu, a chodzi
mu tylko o sprawiedliwe rozwiązanie
problemu. Ach, ci ministrowie idealiści
w Wielkiej Brytanii! Z idealizmu, z
miłości dla świata. podbili połowę ku-
li ziemskiej.., P. Hcare „nie slyszal“
zapewne, że istnieje w Abisynji jezio-
ro Tsana, władca któreśo trzyma w
swem ręku los Eśiptu i Sudanu. Nic
go również nie obchodzi bezpieczeń-
stwo drogi morskiej do Indyj, ani los
przyszłej kolei Cape — Kair, Obcho-
dzi go tylko biedna, kochana Liśa Na-
rodów, którei Mussolini chce zrobić
krzywdę. Tylko bowiem Li$a może
zapewnić pokój. Zdumiewające, że je-

dnak mimo istnienia Ligi Anglja utrzy-
muje olbrzymią flotę i fortece przy
wszystkich niemal przejściach mor-
skich. Gdyby wolno było w Genewie
mówcom przerywać, to p. Laval mógł-
by przypomnieć panu Hoare, jak to
całkiem niedawno Anglja zawarła z
Niemcami traktat morski, sankcjonu-
jący złamanie Traktatu i zobowiązań
wobec Ligi, Również ciekawe rzeczy
mógłby opowiedzieć delegat Chin, o-
fiary imperjalizmu japońskiego o tem,
jak Anglja broniła członka Ligi nad

. Pacyfikiem,

Najważniejszym jest ten ustęp mo-
wy, w którym p. Hoare imieniem An-
gljj podniósł konieczność „kon -
sekwentnego przeciwstawienia się
wszystkim aktom niesprowokowanej
napaści”, Brytyjski minister nawet o-
świadczył, że gdyby Liga przestała
być narzędziem tej polityki, to prze-
stałby istnieć „główny pomost, łączą-
cy Zjednoczone Królestwo z konty-
nentem europejskim', Wygląda to na
wyraźną groźbę Anglji odsunięcia się
od Europy,w razie gdyby Liga nie
wystąpiła przeciw agresji włoskiej.
Można sobie wyobrazić, jak ta zachęta

sprowokowanej napaści' przyjęta bę-
dzie w Rzymie,

Aspiracje włoskie potraktowane zo-
stały całkiem chłodno. Jakiś » nowy
rozdział surowców, jakaś pomoc wło-
ska dla „rozwinięcia zasobów i zbu-
dowania narodowej egzystencji” Abi-
synji, ale „bez uszczerbku dla jej nie-
podległości i integralności”. To jest
nawet mniej, niż dotąd Włochom da-

| wano. A przy końcu mowy ostry atak
na „propagandę rządową”, t. j. na
Włochy.

Naprawdę, nie widać żadnych punk-
tów stycznych między stanowiskiem
Anglji, wyrażonem przez p. Hoare'a a
wielkiemi imperjalnemi .aspiracjami
Włoch. P. Hoare popycha Ligę do ak-
cji. Przychodzi termin zasadniczych
rozstrzygnięć... (m) 

0 polskość Ziemi Czerwieńskiej
Dość szeroko i dość głośno roznio-

sły się po Polsce wieści o zamieraniu
życia.polskiego na kresach południo-
wo - wschodnich i dość obszernie oma-
wiano też przyczyny polityczne: tego
objawu. Ale całego problemu to jesz-
cze nie wyczerpuje. Oprócz przyczyn
zewnętrznych, do jakich zaliczamy
małą troskę o kresy sfer polityczno-
administracyjnych, muszą w tym pro-
blemie tkwić i przyczyny natury głęb-
szej, wewnętrznej, które w rywaliza-
cji z żywiołem rusińskim cofają nas na
plan dalszy. O niektórych z tych przy-
czyn chcemy w niniejszym artykule
pomówić,
Żywioł polski w województwach po-

łudniowo - wschodnich nie jest żywio-
łem jednolitym, ani co do pochodzenia,  

ani co do czasu osiedlenia się na tej
ziemi. Gdybyśmy skonstruowali ma-
pę historyczną osadnictwa polskiego
na kresach, to brakłoby nam odcieni
barw dla oznaczenia poszczególnych
fal osadnictwa polskiego, które od
wieków polskość tutejszą zasilało. Nie
mniejszą mozajkę wytworzyłaby też
chęć oznaczenia źródeł regjonalnych,
z których kolonizacja na kresy szła.
Dziś, w jednej i tej samej wiosce kre-
sowej — nawet czysto polskiej —
mieszkają przybysze z przed paru
wieków i nowi osadnicy, potomkowie
drobnej szlachty i chłopi, a wszyscy
w dodatku przybyli tu z rozmaitych
dzielnic polskich i żyją ze sobą м/ о-
gromnem pomieszaniu.

Stan taki sprawił, że ludność polska

 

Prasa francuska

o wyborach w Polsce
PARYŻ, 11.9 (PAT.). Prasa fran-

cuska omawia wyniki wyborów do sej-
mu polskiego w tonie nieprzychylnym i
złośliwym.

Agencja Havasa w komentarzu do
wyników podkreśla szczególnie sprawę
frekwencji, uważając, że doświadcze-
nie obecnej ordynacji przemawia prze-
ciw niej. Korespondent Havasa anali-
zuje szczegółowo wyniki wyborów, je-
śli chodzi o mniejszości narodowe,
podkreślając, że mniejszość ukraiń-
ska, która liczyła 21 posłów na 444 w
poprzednim sejmie, będzie silniej re-
prezentowana w-nowym sejmie liczbą
18 posłów na 208.

„Le Matin'* komentuje wynik wybo-
rów, jako porażkę śrupy „pułkowni-
ków” i twierdzi, że wybory powinny
zainteresować  opinję francuską z
punktu widzenia międzynarodowego.
Wynik wyborów oznacza bowiem zda-
niem „Matin'a“ — że opinja polska  

zmienia swój stosunek do Berlina i
zwraca się w kierunku zacieśnienia
współpracy polsko - francuskiej,

„Le Temps” zapowiada w wyniku
wyborów radykalną zmianę ordynacji
wyborczej i dochodzi do wniosku, że
partje polityczne posiadają w Polsce
istotną siłę. Wybory, zdaniem dzienni-
ka, rozbudziły w Polsce namiętności
polityczne, trudne do opanowania.

„Le Jour“ wątpi, aby wyniki wybo-
rów miały jakieś konsekwencje dla u-
kładu stosunków politycznych w Pol-
sce. Opozycja jest zbyt rozproszona, a-
by mogła odegrać aktywną rolę. Sta-
nowisko grupy „pułkowników” jed-
nak — jak sądzi dziennik — jest za-
chwiane. Zdaniem, dziennika, wynik
wyborów oznacza wypowiedzenie się
Polski przeciw polsko - niemieckiemu
paktowi o nieagresji. /
„Le Journal“ pisze, že nie naležy

się dziwić, iż wyborcy okazali mało
zainteresowania wyborami.

na kresach nie ma ni własnej gwary,
ni własnych zwyczajów (obrzędów,
szat „piešni), ni wspólnej, ciągłej tra-
dycji historycznej, ni wspólnej, jednoli-
tej psychiki. To wszystko utrudnia
tam, gdzie jest małe uświadomienie na-
rodowe, utrzymanie się ludności przy
polskości ' Lud bowiem uchodzi
wprawdzie — jako konserwatywny—
za żywioł trudny do wynarodowienia,
ale tylko tam, gdzie ma co konserwo-
wać. A tu na kresach ludowi tych
czynników do konserwacji brakuje,
wskutek tego łatwo asymiluje się z o-
toczeniem obcem.

Skarżymy się np., że tak trudno
chłopa polskiego na kresach przyzwy-
czaić do mowy polskiej. Rzecz to zu-
pełnie zrozumiała, Z natury rzeczy —
ponieważ kresy nie mają swej gwa-
ry —'wprowadzamy na wieś język li-
teracki, a więc język, którym nigdzie,
w całej Polsce, wieś nie mówi, posłu-
gując sięna codzień śwarą kaszub-
ską, śląską, mazurską, góralską, czy
jaką inną. Tak samo góral, czy ma-
zur, wstydzi się mówić między sobą
„po pańsku”, „po miastowemu”, jak i
chłop z kresów małopolskich. Tylko
że tamci mają do użytku swą gwarę
polską, a ten ostatni, nie mając wła-
snej gwary, posługuje się „chłopskim'*
językiem ruskim,

Wieś kresowa nie posiada też wła-
snej kultury ludowej (zwyczaju, obrzę-
dów, stroi, pieśni), a będąc otoczona
dookoła bogatą kulturą ludową rusiń-
ską, ulega jej.

Poza obrządkiem religijnym niema
niczego, coby chłopa polskiego z na-
tury rzeczy, samo przez się, wiązało
z polskością.

Przed wojną była jedna rzecz, która
jeszcze podtrzymywała _ polskość
wśród ludu i utrudniała asymilację:
poczucie pewnej wyższości polskości
nad rusiństwem, Dumę tę wywoływała
wyższość gospodarcza, kulturalna i or
ganizacyjna Polaków nad żywiołem
ruskim. Dziś stosunki się pod wielu

| względami zmieniły i np. gospodarczo
oraz organizacyjnie nas Ru-ini prze-
wyžszają,
Przy takim stanie rzeczy polskość

na kresach uznać trzeba za roślinę
bardzo wątłą, która potrzebuje spe-
cialnej pielęgnacji, by mogła się dobrze
zakorzenić i należycie rozwinąć.
Trzeba tej roślinie dać dużo światła i
ciepła, t. zn. oświaty narodowej i ©-
pieki tak ze strony władz państwo-
"rych, jak i całego społeczeństwa.

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI 

do „przeciwstawienia się aktom nie--
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PRZEGLĄD PRASY
PRAWDZIWE ROZMIARY
ABSTYNENCJI WYBORCZEJ

Nic nie pomogą wykręty prasy sana-
cyjnej: W rdzennie polskich okręgach
wstrzymanie się od wyborów przybra-
ło rozmiary poprostu olbrzymie. Nie
należy żonglować cyfrą 46,5 proc. Jest
to wprawdzie cyfra głosujących, ale
nie cyfra głosujących ważnie, Prze-
cież np. w samym Krakowie 7.000 wy-
borców głosowało nieważnie, to zna-
4głosowało wbrew swej woli.

o drugie zaś, na cyfrę 46,5 proc.
złożyły się głównie okręgi wschodnie,
narodowościowo mieszane, których
wyniki z wiadomych względów nie
mogą wchodzić w rachubę, gdy się
chce z wyborów niedzielnych poznać
wolę narodu polskiego,
Komunikat PAT-a podał, że różni-

ca między frekwencją z r. 1930, wy-
nosząca 74,8 proc. a frekwencją z 8-$o
września b. r. wynosi 28,3 proc. Dla-
czego jednak brać pod uwagę  frek-
wencję w wyborach r. 1930, w któ-
rych z powodu unieważnienia wielu
list partyjnych, setki tysięcy wybor-
ców nie miały na kogo głosować i nie
poszły do urny. Lepiej przypomnieć
bezstronniejsze (trochę) wybory z r.
1928, Głosowało wówczas 78,3 proc.
W ten sposób różnica: między frek-
wencją z przed lat 7 a procentem z 8
września wzrasta do 32,8.

I jeszcze rzecz jedna, Gdy mowa o
rdzennie polskich obszarach zachod-
niej i południowej Polski, to ich u-
dział w głosowaniu był i w r. 1930 i
w r. 1928 o wiele wyższy od przecięt-
nego. Są to obszary najkulturalniejsze
i politycznie najaktywniejsze, Posia-
dają kilkudziesięcioletnią tradycję wy-
bierania posłów. Otóż w zachodnich
województwach procent głosujących w
r. 1930 wynosił 86,6 (gdy przeciętny=
74,8), a w Małopolsce wynosił 75,9, W.
porównaniu z temi cyframi frekwencja
Wielkopolski spadła obecnie o 50 do
65 procent, a w Małopolsce o 40 —
50 procent

NA KASZUBACH
ABSTYNENCJA = 80 PROCENT

W okręgu Nr. 104, nadmorskim, by-
ło uprawnionych do głosowania
137.240 wyborców, Głosowało 59.083,
w tem 9.765 niewažnie. Oddało więc
ważne głosy tylko 49.318 wyborców,
t. j. 35 proc, uprawnionych. Głosowali
licznie Niemcy, Kaszubi wstrzymali się
w 80 procentach. W Gdyni — donosi
„Kur, Pozn.* —

„na 40.630 uprawnionych, oddano waż-
nych głosów zaledwie 13.289 i w tem
mieszczą się jeszcze głosy, oddane przez
wyborców „objętych spisami obywateli
polskich, a zamieszkujących wolne mia-
sto Gdańsk. Polacy z Gdańska, przeważ-
nie zależni urzędnicy kolejowi, głosowali
w Gdyni. liczając głosy śdańskie, któ-
rych oddano około 2.000, otrzymamy w dad
koniecałe 11.000 głosów obywateli Gdy-
m .

Tak więc, w rzekomo ultrasanacyj-
nej Gdyni głosowało ważnie zaledwie
27 proc. Przepadł tam b. min. Za-
rzycki,

TUPET „GAZETY POLSKIEJ“

Miarą konsternacji, jaką wybory
wywołały w obozie sanacyjnym, jest
artykuł „Gaz, Pol.”", która udowadnia,
że „wybory obecne są powtórzeniem ,
wyborów z r. 1930”. W przeciwsta-
wieniu do „Kur. Por.', który wzorem
PAT-a, zwala część winy na deszcze i
złe drogi (ależ w Warszawie, w Wiel-
kopolsce, w Łodzi, są drogi wspa-
niałe i właśnie frekwencja była naj-
niższa, podczas śdy, na bezdrożnem
Polesiu najwyższa), „Gaz. Polska“ tlu-
maczy, że pierwszą przyczyną „pew-
nej dodatkowej abstynencji” jest

„ugruntowane w społeczeństwie prze-
konanie o zupełnej stabilizacji stosunków.
W niejednym niewyrobionym umyśle po-
czucie to zamienia się w wiarę w zupeł-
ną ich niezmienność. Wiarę o tyle nie-
słuszną, iż stałość pewnego kierunku nie
wyklucza, oczywiście, rozwoju. Ale dla
wielu prostaczków słuszne odczucie, iż
wybory nie mogą wywołać rewolucyjnych
zmian, spowodowało machnięcie ręką na
udział w takich wyborach”, ”

Wynikałoby z tego, że w Kobryniu
i wogóle na Polesiu panuje brak wia-
ry w stabilizację stosunków i dlatego
„glosowano“ masowo, a największą
wiarę w stabilizację žywią Wiell.opol-
ska i Malopolska Zachodnia, Rozumo-
wanie „G. P.“ jest šmieszne,

Oczywišcie organ sanacyjny zapo-
wiada po raz setny „nicošė polityczną“
opozycji. Ito w chwili, gdy spadek
wpływów sanacji przejawił się w cy-
frach tak frapujących!

„Goniec Warsz. donosi, że niektóre
zbyt komiczne w swym tupecie ustę-
py tego artykułu zostały w warszaw-
skiem wydaniu usunięte lub złagodzo-
ne, Widocznie znalazł się ktoś w re-
dakcji kto ma jakieś poczucie śmiesz-
ności.



 

Piąty rok „radosnej twórczości”
w gimnazjach

Inteligentna część polskiego społe*
czeństwa ani się obejrzała, jak rozpo-
częła się już druga połowa od szeregu
lat zapowiadanej, szumnie reklamo-
wanej i pod niebiosa wychwalanej re-
formy sanacyjnej naszego szkolnict-
wa średniego. Dotychczasowe troja-
kiego typu ośmioklasowe gimnazjum

o jednolitej w każdym typie tak zw.
podstawie wychowawczej, zostaje о-
becnie rozkawałkowane pa trzy zu
pełnie odrębne i niczem z sobą niepo-
wiązane części, z których najmłodsza
(dawne klasy gimnazjalne I i II) we-
szła już w skład jednolitej w całem
państwie szkoły powszechnej jako jej
klasy V i VI; część środkowa (klasy
gimnazjalne od III do VI) już w poło-
wie została przekształcona na czte-
roklasowe gimnazjum typu również
w całem państwie jednolitego; w sta-
djum zaś móławicowem przebywa je-
szcze w biurach i komisjach minister-
jalnych część ostatnia, która ma być
za 2 lata realizowna jako 2-klasowe
tylko, bardzo wielorakie w swych
ptośramach liceum czyli przedszkole
uczelni akademickich.

KLASA TRZECIA |
Rozpoczynający się obecnie rok

szkolny zastaje nas już na początku
drugiej połowy reformy gimnazjum,

wchodzi bowiem w życie jego klasa
III (dawna V) wraż z nowemi, świeżo
przez władze ministerjalne nakaza-
nemi do użytku podręcznikami, Czas
już przeto wielki, aby społeczeństwo
polskie ogarnęło wzrokiem cały do-
tychczasowy wyńik niezwykle ener-
gicznie i uporczywie forsowanej refot-
my, mającej być rzekomo wyrazem
nowoczesnej najbardziej i postępowej

myśli pedagogicznej.
Mamy właśnie przed sobą świeżo

wydany, niestety niekompletny jesz-

cze zbiór podręczników, które dostały

się już do rąk młodzieży klasy III

gimnazjalnej. Rok następny będziedla

tej młodzieży rokiem ostatnim jej po”

bytu w śimnazjum, poczem uzyska 0-
na świadectwa ukończenia i bądź roz-

płynie się po przygodnych stanowi-

skach zarobkowych w życiu, bądź za-
pełni 2-letnie licea, mające decydować

o jej fachowości zgodnie zpowołaniem

4 uzdolnieniem poszczególnych przed-

stawicieli iprzedstawicielek tej mło-

dzieży.

SKĄD CZERPANO WZORY?

To, co wspomniane podręcznikiw

sobie zawierają, mówi nam o treści

reformy, o jej obliczu, a jak przeko-

namy się dalej, jest to dla naszego

społeczeństwa śroźne memento,które

winno wzbudzić w nas czujność jak-

naiwiększą. .

Nie czas i nie miejsce rozwodzić

się w tym krótkim szkicunadwszyst-

kiemi szczegółami urzeczywistnianej

obecnie reformy szkolnej, nie mniej

jednak powinny być wyraźnie uwy”

datnione zasadnicze cechy i cele tej

relormy, Jeżeli więc chodzi o zdefin-

jowanie w słowachnajprostszych tego,

co mają na celu projektodawcy i rea-

lizatorzy nowego, dokonywanego obe-

cnie na naszem społeczeństwie do-

świadczenia, to bez ogródek powiemy,

że jest to ni mniej ni więcej, tylko

ścisłe wzórowanie się na bols z e-

wickiej jednolitej szko-

le pracy („iedinaja trudowaja

ezkoła'), nota bene obecnie w stali-

nowskiej Rosji już nieaktualnej.

O tem wiedzieć powinien każdy u-

czciwie i rozumnie myślący Polak-na-

rodowiec, winien też zdawaćsobie na-

leżycie sprawę z powagi iniebezpie-

czeństwa wytwarzającej się sytuacji

dla sprawy narodowej. о

wiem, co też z całą stanowczością

stwierdzamy, o celowo i świadomie zor-

ganizowany przez pewne sfery zamach

na kulturę polską w jej dotychczaso-

wych źródłach i ośniskach, jakiemi

były gimnazja dawnego typu, mniej:

sza o to, racjonalnie, czy wadliwie

zorganizowane i kierowane. i

Przechodząc od powyższych twier-

dzeń do ich uzasadnienia faktami, pod-

kreślamy przedewszystkiem to, co sta-

nowiło cechę najistotniejszą nie tak

dawnej, lecz dziś jużpośpiesznie reor-

ganizowanej szkoły bolszewickiej, a

co niestety w całejrozciągłości daje

się stwierdzić na nowej organizacji

gimnazjum w Polsce, Cechą tą jest

prostacki w swem założeniu i celach

utylitaryzmu w nauczaniu szkolnem, u-

tylitaryzm stosowany kosztem istot-

nej wiedzy oraz tak bardzo ważnej i

cenionej w wieku młodocianym dy-

scypliny umysłowej. Pośoń za sensa-

cja i aktualizacją, napychanie głów

młodzieży pstrokacizną niezrozumia-

łych dla niej zupełnie, ale zato barw-

nie i szumnie reklamowanych w tak

zw. prasie postępowej najnowszych

zdobyczy nauki i techniki, w imię ja-

koby zbliżenia tej młodzieży do rze-

Chodzi tu bo- .

czywistości życiowej, — oto motyw
przewodni sanacyjnej reformy szkol-
nej, uwydatniający się jaskrawo w no-
wych podręcznikach na klasę III gim-
nazjalną.

I cóż z tego, že np. w wydanym
przez Ossolineum podręczniku fizyki
pp. Bąkowskiego i Lorenza uczeń 15—
czy 16 letni naogląda się mnóstwa roz
maitych zdjęć fotograficznych a to
chłodni sdyńskiej (str. 11), a to prze-
środy wodnej (71) im. Prezydenta Mo-
Ścickieśo na Śląsku pod Bielskiem
(str. 130), a to polskich statków wo-
jennych i handlowych, czy urządzeń
portowych w Gdyni (str. 156—161),
balonów sterowych i wolnych (str,
180 i 181), obserwatorjum, P. I. M, w
Jabłonnie Leśjonowej, zobaczy nawet
portret jedynego tylko coprawda fi-
zyka, wielkiego polskiego uczonego
ś. p. Marjana Smoluchowskiego (str.
220). Wszystko to piękne, ale po prze-
studjowaniu całego en bloc pod-
ręcznika uczeń ten nie będzie miał
z pewnością „zieloneśo pojęcia" ani
o zasadach fizycznych działania chło-
dni, ani o elementarnych sposobach
(obliczania parcia wody na tamy; nie
zdobędzie nafośólniejszych nawet wia
domości o hudowie statków wodnych
i powietrznych, (nie będzie wiedział
nawet, co to sa zaznaczane na m»-
pach meteorologicznych (str. 204)
milbary, w których P. I. M, wyra-
ża ciśnienie barometryczne, a już jak
najmniej dowie się 0 treści i znacze-
niu słówniejsżych przynajmniej prac
naukowych Smoluchowskieśó w dzie-
dzinie fizyki, W całej książce znajdują
się dosłownie tylko 4 (cztery) wzory
matematyczne i to podane z mnó-
stwem zbędnych omówień i rachunko
wych uzasadnień. Zato umieszczono
tam bardzo dużo wątpliwej wartości
dydaktycznej eksperymentów fizycz-
nych, stanowiących w istocie swej
tylko rozszerzenie i powtórzenie tego,
co uczeń przerabiał już dawniej w
szkole powszechnej, eksperymentów
nurzących swą rozwlekłością i dro-
biazgowością. Na doświadczenia te
traci się mnóstwo czasu i miejsca,
miast wprowadzać ucznia odrazu in
medias res, uczyć go nie tylko
eksperymentowania, co jest w pewnej
mierze zresztą w szkole niezbędne,
ile śruntowneśo rozumie-
nia zjawisk przyrody ipraw niemi
rządzących.
Książka roi się od symplicystycz-

nych lub wręcz fałszywych określeń i
ilustracyj w rodzaju nprz. stopnia błę-
du rachunkowego przy obliczaniu po-
wierzchni (str. 11), mnóstwa szkarad-
nych i niezdarnych, jeżeli chodzi o
stronę techniczną, rysunków, żebyż
przynajmniej tylko schematycznych;
zawiera nawet takie tendencyjne fał-
sze naukowe, jak przypisywanie Niem-
cuwi Lidenfrostowi (str, 56)
wyjaśnienia stanu sferoidalnego cie-
czy, które to wyjaśnienie stanowi za-
sługę naukową fizyka francuskiego
Boutiśny. Na dobitkę dodano
jeszcze nonsens, tłumiaczący wybuchy
kotłów parowych stanem  sferoidal-
nym wody, śdy istotną przyczyną zja-
wiska jest zwykle jej przegrzanie w
kotle,

NUDA I ROZWLEKŁOŚĆ

Niewiele korzystniej od poprzednie-
śó przedstawia się inny również wy-
dany przez Zakład im. Ossolińskich
podręcznik $eometrji p. B. Iwaszkie-
wicza. Objęty programem nowej kla-
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sy III gimnazjum wykład matematyki
wprzeciwieństwie do fizyki razi w
tym podręczniku suchością, nudą i
rozwlekłością; pozbawiony jest nie-
tylko jakichkolwiek wzmianek, ale
niestety wielu starych, lecz wypróbo-
wanych metod i pomysłów dydaktycz-
nych w śeometrji, że wymienimy bo-
daj tylko piękne twierdzenie o ,„śno--
monie"iwypływające zeń wnioski.
Ani umywał się ten nowy podręcznik
do dawnych doskonałych prac w tej
dziedzinie chociażby Wi. Wojtowicza,
ani do podręczników zasłużonego,
nieodżałowanej pamięci polskiego pe-

I dagoga - patrjoty, J. Zydlera.

NAWRÓT DO STAREJ SZKOŁY

Gdy tedy tak śmiało i uporczywie
nasze władze szkolne realizują swą
opartą na wzorach obcych reformę,
warto zaobserwować, co dzieje się
w chwili obecnej w prawdziwej koleb-
ce tej reformy — sowieckiej Rosji.
Oto z najnowszych oficjalnych (bo in-
nych tam niema) podręczników rosyj-
skich, fizyki i matematyki na pozio-
mie naszej nowej klasy III gimnazjum
widać aż nadto wyraźnie nawrót do
szkoły starej, ale wypróbowanej,

Podręcznik fizyki z całą swobodą
operuje tam materjałem matematycz-
nym z algebry i trysonometnii niezbęd
nym do gruntownego uzasadnienia
teoretyczneśo poznawanych przez,
ucznia praw przyrody, jest przytem
zadziwiająco krótki, zwięzły, a mimo
to nie pozbawiony wielu ciekawych,
a dla ucznia całkiem zrozumiałych
wiadomości o najnowszych, najpoży-
teczniejszych zdobyczach w dziedzi-
nie nauki i techniki.

Bo czerwony carat moskiewski już
zrozumiał, choć może poniewczasie,
że dotychczasowe prostactwo i nieuc-
two w szkole elementarnej i średniej
nie wytworzyłyby mu nigdy tak bar-
dzo potrzebnych kadr pracowników
(„aparatczyków”'), przystosowanych
do potrzeb nowoczesnei wielkiej in-
dustrji, którą tak chełpi się państwo
sowietów na cały świat, a z którą ra-
dy sobie dać nie może po szeregu
„piatiletek“ jej budownictwa.

U nas już od wielu lat rozlegają się
coraz mócniejsze śłosy ostrzegawcze
profesorów na wyższych uczelniach,
że zapełniający te uczelnie maturzyś-
ci polscy wykazują stan przygotowa-
nia naukowego nadwyraz ubogi i cha-
otyczny, że profesorowie ci zmuszeni
są tracić mnóstwo cennego czasu na
wdrażanie swych słuchaczy do pod-
stawowych elementów nauki, których
niestety nie dała im matura gimna-
zjalna. Stan ten nieznacznie w ostat-
nich czaasch polepszony trwa dalej.

Ale co dziać się będzie za lat czte-
ry, śdy do naszych! uniwersytetów i
politechnik dostaną się absolwenci
zreformowanego gimnazjum i wielo-
rakich liceów? To też obowiązkiem
naszym jest już teraz bić na trwogę,
budzić umysły i sumienia obywatel-
skie wobec groźby niesłychanego zu-
bożenia i schamienia całej kultury
polskiej na wszystkich jej szczeblach
od najniższych aż do najwyższych, bo
tem właśnie śrozi nam realizowana о-
becnie „wielka” reforma szkolna. Ma-
my jednak w Bogu nadzieję, że z nie-
bezpiecznej drogi szkoła polska może
jeszcze zejdzie z chwilą, śdy zaświta
nam jutrzenka nowej ery odrodzenia
naszej ojczyzny w ustroju narodowym.
w ARGUS.

BE WCZK TI SEL TEST ITK IAIKO TNT

Przed kongresem historyków polskich
Jak już donosiliśmty w dniach od 17

do 20 b. m. odbędzie się w Wilnie
VI-ty powszechny zjazd historyków
polskich. Owarcie zjazdu nastąpi 17

b. m. o godz. 11-ej w sali Śniadeckich
w Uniwersytecie Stefana Batorego.
Po przemówieniach inauguracyj-

nych wygłosi odczyt dyr. Ludwik Ko-
lanowski o mji polsko-litewskiej.
Właściwe obrady naukowe zjazdu
podzielone są na osiem sekcyj, które
obradować będą pod fachowem prze-
wodnictwem najwybitniejszych na-
szych uczonych. W dniu 21 września
przewidziana jest wycieczka uczestni-
ków zjazdu do Grodna, celem zwie-
dzenia tamtejszych zabytków i pamią-

tek historycznych.
Zgłoszenia na zjazd przyjmuje i in-

formacyj udziela Polskie Towarzy-
stwo Historyczne, Lwów, Uniwersytet.

Świeżo ukazał się pierwszy tom
„Pamietnika“ zjazdu wileńskiego
(Lwów 435, str. 575, nakładem Pol.
Tow. Historycznego), obejmujący stre-
szczenia 63 referatów, Mamy wśr
nich pięć referatów obejmujących
prześląd badań nad dziejami Litwy.
Dziesięć referatów dotyczy  litew- skiej historji politycznej. Wszystkie

referaty sekcji historji prawa dotyczą
 

również spraw litewskich: AE

związku Polski z Litwą, statutów li-

tewskich oraz feudalizmu litewskiego.
Również sekcja historji gospodarczej

i historji kultury zajmuje się prawie

wyłącznie sprawami związanemi z

Litwą. Mamy trzy referaty tyczące

dziejów kultury umysłowej na Litwie,

dwa o unii kościelnej w w. ks. Litew-
skim, cztery o reformacji na Litwie.

Widzimy więc, że zjazd wileński

będzie miał zupełnie wyraźne nasta-
wienie naukowe w kierunku zbadania
spraw litewskich. Tem bardziej wypa-

da żałować, że tylko z politycznych
względów wstrzymali się od udziału
w zjeździe historycy litewscy.
TWOI TOPIEOYSTERELTA TNATAN

KTO KORZYSTA z usług firmy
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ZMIENIAJĄ SIĘ CZASY

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
rządzą sanatorzy, Dzięki temu nauczy-
cielstwo publicznych szkół powszechnych
było wciągnięte do rydwanu polityki BB.
i oddało temuobozowiwielkie iliczne u-
sługi
Od kilku lat wyłącznie z pośród człon-

ków Związku rekrutuje się cała admini-
stracja szkolna. Cieszy się on, naturalnie,
szczególnemi jej względami. To pozwoli-
ło mu zgromadzić w swych szeregach
dziesiątki tysięcy nauczycieli.

Dawniej, kiedy się Związek reklamo-
wał, zawsze podnosił te swoje potężne
koneksje. Poufale tytułował różnych dyś-
nitarzy „kolegami”, Przechwalał się przy
każdej okazji dobremi z nimi stosunkami.
Dumnie głosił, że decydujący wpływ wy-
wiera na wszystko, co dotyczy szkolni-
ctwa i nauczycieli.

Obecnie zmieniło się to,

Wśród  nawoczycielstwa publicznych
szkół powszechnych panuje teraz ogrom
ne rozgorycznie z powodu fatalńej sytu-
acji, w jakiej się znalazło nauczycielstwó
i szkolnictwo. Dlatego trzeba się było u-
ciec do innych sposobów reltlamy.

Na wiosnę r. b. rozesłał Związek do
wszystkich nauczycieli wydaną dużym
kosztem sporą książeczkę (112 str.), dru-
kowaną na ładnym papierze z licznemi i-
lustracjami. Przedstawił w niej rozpacz-
liwe położenie szkolnictwa i potrzebę
„podjęcia energicznych środków, zmie-
rzających do uratowania podstaw kultury

marodowej budowanej przez szkołę”.

Waiosek praktyczny broszury był taki:
zapisujcie się wszyscy do Związku, wtedy

dopiero będzie mógł on „działać w imie-

niu całego nauczycielstwa” i otrzyma

„(prawo opinjowania wszelkich projektów

ustaw oświatowych”, „wszystkich pro-

jektów organizacji pracy ucznia i nau *

czyciela“,
Podobny charakter ma pierwszy powa-

kacyjny numer „Giosu Nauczycielskie +

go”, organu Związku. W szeregu artyku*

łów maluje ponury obraz szkolnictwa pol-

skiego. Czytelnik „Warszawskiego Dzien-
nika Narodowego” nie znajdzie tam nic
nowego, ale będzie miał potwierdzenie

tych informacyj, jakie podawaliśmy,

KATASTROFA SZKOLNICTWA
POWSZECHNEGO

Przedewszystkiem „Głos Nauczyciel-

ski bije na alarm z tego powodu, że ponad

miljon dzieci w wieku szkolnym znajduje

się poza szkołą. Ogromnie duży procent

uczniów uczęszcza na naukę bardzo nie-

regularnie z powodu „zaniechania przez

władze szkolne należytego wykonywania

obowiązku szkolnego”. Liczba drugo-

rcoznych mimo wszelkich zarządzeń prze-

kracza 20 proc. Stale obniża się stopień

organizacyjny szkół, Na jednego nauczy-

ciela wypada coraz więcej uczniów: w 678  

szkołach waha się od 211 do 230. Dzieci
z każdym rokiem mają mniej godzin nau<
ki Doszło do tego, że „pięć godzin nauki
głośnej na tydzień — musi wystarczyć
dziecku wiejskiemu w szkole I stopnia,
gdy dziecko miejskie dla przerobienia te-
go samego kursu ma 16 i 17 (dawniej 18)
godzin nauki“. Nauczycielstwo jest prze-
pracowane, a rezultaty nauczania w szko*
łach są coraz gorsze.

FIKCJE

Zdaniem „Głosu Nauczycielskiego”
„zasada powszechności szkolnictwa z0+
stała gruntownie podważona” i „złama-
na”, Fikcją jest przymus szkolny, „Jedno-
litość ustroju szkolnictwa” przekreślono.
„Absolwent z takiej szkoły wiejskiej bę
dzie miał zamkniętą drogę do jakichkol-
wiek innych stopni i typów szkół”. „Ab-
solwenci szkół powszechnych nawet tych
najwyżej zorganizowanych — a więc
elita szkolna — zdają egzamin do szkół
średnich coraz słabiej, ooraz gorzej...
wkońcu przyjdzie czas, że wszelka drogą
dalszego kształcenia się dla absolwentów
szkół powszechnych publicznych będzia
zamknięta”, „Reforma szkolna, przepojo-
na duchem sprawiedliwości społecznej,
staje się fikcją „bardzo dotkliwą dla dzia
ci zubożałej inteligencji, pracowników
umysłowych, nodziców pozbawionych
pracy i zrujnowanego włościaństwa”.

WIEŚ ODSUNIĘTA OD GIMNAZJUM

Dalej „Głos Nauczycielski'* stwierdza,
„że w obecnem nowem gimnazjum w I i
II klasie, jak to widzimy, niema synów
chłopskich”, Wiieś „została zupełnie od<
sunięta od szkoły średniej”,

PRETENSJE DO
„SIEDZĄCYCH NA ZŁOCIE*

Jest rzeczą charakterystyczną, że

„Głos Nauczycielski” całe swoje oburze-
mie z powodu katastrołalnego stanu
szkolnictwa polskiego kieruje pod adre-

sem tych, którzy „siedzą na złocie”. Na-
turalnie ich nie żałuje i czego ma sobia
odmawiać przyjemności wystawiania im

całej litanji żądań?
Wszystkie niedomagania szkolnictwa

powszechnego usunęłoby natychmiast ja-

kie kilkanaście tysięcy nowych etatów
nauczycielskich. „Powinna być powszech-

ność przedszkoli”. Należy to zrobić .u-

stawowym obowiązkiem samorządu”,
„Miarodajne czynniki” musząprzystąpić

„w najkrótszym czasie” do „rozwiązania

problemu realizacji obowiązkowego do-

kształcania młodzieży w wieku od 14 —
18 roku życia” i t. p.

Bardzo prosty program ma „Głos Nau-

czycielski”. Trzeba powiększyć o jakie

sto lub dwieście miljonów wydatki pań-

stwa i samorządów na oświatę. Ci, którzy

„siedzą na złocie”, niech płacą.

Jednem słowem, klituś - bajduś. Stara

demagogja występuje znów na scenę,

Wieczory rodzidelskie
Wiele się u nas mówi i dosyćpisze o

współpracy domu i szkoły w wychowa+

niu, (zapominanierazo roli wniemKoś-

cioła), ale konkretne formy tej współpra-

cy są dosyć ubogie. „Wywiady” rodziców

u wychowawcy, tu i ówdzie żywsza dzia-

łalność kół rodzicielskich przy szkole ist-

miejących, zazwyczaj idąca wkierunku

organizowania dożywiania (śniadań) lub

wyjazdu na kolonje czy obozy letnie, cza-

sem udział rodziców w organizowaniu u-

roczystości szkolnej czy zabawy młodzie-

ży — i chyba nie wiele więcej tych form

możnaby wskazać.
W. katolickich środowiskach Niemiec

wyrobóła się interesująca forma „wieczo-

rów rodzicielskich", bardzo szczęśliwie

odpowiadająca temu założeniu, że powo-

dzenie działalności j zale-

ży, dziś może więcej niż kiedykolwiek, od

czynnego zainteresowania rodziców za-

tywnego, świadomego wpływu na dzieci.

Nie potrzeba zaś dodawać, że tam, gdzie
szkoła nie wypełnia należycie zadania

lub usiłuje urabiać dzieci w duchu

sprzecznym z ideologją domu, uaktywnie-,

nie oddziaływania rodziny nabiera jesz-
cze większego znaczenia.

Wieczory rodzicielskie może organ'zo-
wać szkoła, proboszcz, jakieś stowarzy-

szenie, grono rodziców Zbyt liczne nie

odpowiadają celowi, więc w szkołach o

dużej liczbie młodzieży zapraszaćby na-

leżało na „wieczór* osobno rodziców

dzieci z poszczególnych klas czy paru
klas, nie całej szkoły.
W programie powinna być zawsze

krótka pogadanka, dyskusja, która iest
najważniejszym punktem „wieczoru”, —
dalej część rozrywkowa, jakieś produkcje

dzieci, odczytanie czegoś interesującego,

utwory muzyczne, choćby z płyt czy głoś-

nika, po"2z zdjęć fotograficznych np. z
wyciecz.:. «zy kolonij, jeśli jest do dyspo-

zycji epidjaskop, lub pokaz przezroczy,

gdzie jest latarnia, może nawet film
A oto niektóre tematy, opracowane w

  

TENZADOWOLONYprawdziwie | pewnej niemieckiej książce traktującej o  
„wieczorach”: dom rodzinny £ szkoła we
wzajemnej współpracy, cele i działalność

szkoły katolickiej, obowiązki rodziców

wobec młodzieży kończącej szkołę, jak

wychowujemy dzieci na czynnych chrześ-

cijan, zwalczanie kłamstw dziecięcych,

wychowanieludzisamodzielnych i t. d. W
pr polskich wieczorów trzebaby;
szerzej uwzględnić zagadnienia wycho «

wania narodowego, praktycznego przy =

gotowania do życia, wychowania gospo<

darczego i t. d.
Długie wieczory jesienne i zimowe dają

sposobność, zwłaszcza na wsi i w małych

miastach, wykorzystania pomysłu „wie-

czorów rodzinnych'', gdzie tylko się znaj.
dzie osoba z inicjatywą i dobrą wolą. Na*
wet w małych grupkach kilkoosobowych,

może zresztą lepiej niż na licznych zebra-

niach, możnaby omawiać zagadnienia wy-
chowawcze. Uczestnicy jednego „wie-
czoru” mogliby potem rozsiewać myśli
tam opracowane na innych zebraniach
rodzicielskich, przez siebie organizowa-
nych. Gdyby się zjawiło zainteresowanie
tą sprawą, z pewnością znalazłaby się ja-
kaś instytucja społeczna, któraby pomy-
ślała o przygotowaniu i wydaniu pomocy,

organizacyjnych i BR :

—--——1-1

NOTATKI
PROJEKTY PROGRAMÓW

Ministerstwo W. R. i O. P. opracowało
projekty programów nauki w  publ.cz-
nych szkołach powszechnych drugiego i
pierwszego stopnia z polskim językiem
nauczania. Przed wprowadzeniem tych
projektów w życie zostanie co do nich
zasiągnięta opinia szerokich kół naue
czycielskich.

ZALEGŁE NALEŻNOŚCI
Skarb Państwa nie wypłacił dotychczas

nauczycielstwu publicznych szkół po-
wszechnych sum należnych z tytułu do-
datku na mieszkanie za czas od 1 czerw=
ca 1924 r. do 31 marca 1931 r.

PW ZY St OŁ 4

 



 
  

  
  
  
  

 

  
  

 

  

 

  

 

  

      

  

 

  

  

  

Dzień 8 września, ze względu na przy-
padające w tym dniu święto Narodzenia

_N, M.P. jest dla Częstochowy dniem spe-
cjalnie uroczystym, gdyż na dzień ten

zawsze Ściągały na Jasną Górę piel-
śrzymki z całej Polski. W roku bieżącym,
wboec przypadających na dz. 8-go wybo-
rów, władze kościelne zarządziły specjal-
ny większy zjazd pielgrzymek na 26
sierpnia, aby nie przeszkadzać ludności
w dniu wyborów w spełnianiu obowiązku

/ „obywatelskiego”, Jednem słowem ro-
biono wszystko, aby Częstochowa, w dru-
śą niedzielę września zajęta była tylko
wyborami. Jednak już 6 b. m. mimo nie-
pogody i chłodu zaczęły ściągać na Ja-
sną Górę śrupy pielgrzymów, wprawdzie
bez księży, ale dość liczne. Po tych właś-
nie kompanjach można było już wniosl:o-
wać o stanowisku ludności wiejskiej wo-
bec wyborów.

Dla narodowców w mieście wybory
rozpoczęły się od poniedziałku dn. 2 b,
m. w dniu tym mieliśmy początek a-
resztowań. Jako pierwszy. wzięty był kie-
rownik grodzki Str. Narod. kol, Jan Rut-
kowski, następnie w środę aresztowano
prawie wszystkich kierowników kół miej-
skich i od tego dnia codziennie u kogoś
przeprowadzano rewizje, gdzieś, kogoś a-
resztowano i ciąśle kogoś szukano, tak
już do samej niedzieli.
W niedzielę 8 września, z samego rana

na ulicach miasta nie było żadnego ruchu.
Miasto jakby wymarło, tylko dawno u nas
niewidziane konne patrole policyjne, о-
raz półciężarówki samochodowe z uzbro=

— па policją w hełmach stalowych prze-
jeżdżające ulicami miasta, ożywiały je

trochę, nadając dniu temu cechy raczej
p wyjątkowego, aniželi dnia wybo-

Dopiero około godz. 10 ludzie dążąc
do kościoła zaczęli ciekawie obserwo-
wać lokale wyborcze, które przecież przy
wyborach do rady miejskiej były mimo
desztzu cblegane „obecnie poznać je by-
ło można tylko po funkcjonarjuszach P.P,
mających regulować ruch i pilnować po-
rządku, z czem trzeba przyznać wiele
kłopotu nie mieli, Jedynie tylko w dziel-
nicy żydowskiej, od samego rana znać
było ożywienie. Żydzi do urny szli grem-
jalnie, oddając ostentacyjnie kartki na
dwóch czołowych kandydatów, W dziel-
nicach zamieszkałych przez ludność ka-
tolicką udział głosujących był tak mały,
że zaczęto robić przypuszczenia, iż żaden
z kandydatów nie otrzyma dostatecznej
ilości głosów. Dla przykładu przytoczy-
my obwód: kolonji urzędniczej Lesiniec,
gdzie na 2200 uprawnionych do głosowa-
nia, głosowało 240 osób, z czego 40 gło-
sów unieważniono, W dzielnicach ro-
botniczych jak Stradom, Zawodzie, O-
statni Grosz, gdzie obwody również wy-
nosiły około 2 tys. wyborców, do godzin
wieczorowych głosowało po sto kilka о-
sób.
W miarę dobiegania do końca głosowa-

nia klęska sanacji stawała się widoczniej-
szą. Rosło też jej zdenerwowanie. Samo-   

8 września w Czestochowie
(Od własnego korespondenta)

chody z policją coraz częściej jeździły po
ulicach miasta. Wreszcie około godz.
19,40 ciężarowe samochody zatrzymały
się przed lokalem Str. Narod. przy Al.
Wolności 18, lokal otoczono ze wszyst-
kich stron i znajdujących się w nim człon-
ków w liczbie 86 osób, bez względu na
wiek i płeć zabrano i przewieziono z
szybkością 80 klm. na godzinę do urzędu
śledczego. Poza tem nic przebiegu wybo-
rów nie zakłóciło. Wprawdzie w dzielni-
cy Stradom, komisje urzędowały w 2-ch
lokalach zdemolowanych, ale zostały one
przez nizenanych sprawców zniszczone
jeszcze przed rozpoczęciem urzędowania

komisyj.
Po godz. 21 rozpoczęły się gorączkowe

obliczania głosów. Sanatorzy, których, aż
7 kandydowało w naszym okręgu byli
ciekawi, który odpadł, bo każdy z nich

był pewny, że właśnie on przeszedł, Du-

żo krwi napsuły im głosy nieważne. Wo-
bec nikłej trekwencji każdy taki głos był
dla nich b, cenny, a tu zamiast głosu, na
kartce tej znajdowali jakieś zdanie po-
ruszające coś z zagadnień żydowskich,
prawdę o sanacji, pospolite przekleństwa,
a nawet propozycje całowania zakrytych
części ciała.
Wedłuś ogłoszonych nieoficjalnych wy-

ników głosowania („Słowo Częstochow-

skie” Nr. 207) na posłów wybrani zostali,

tak jak zapowiadaliśmy, min. Paciorkow-

ski 14,058 głosami miasta i 12.143 głosa-

mi powiatu, oraz dyr. Kobyłecki 11.593
głosami miasta i 8.741 głosami powiatu,
Pozostali kandydaci otrzymali od 3 do 5

 

Częstochowa, we wrześniu

tysięcy głosów. Ogółem z dotychczas o-
głoszonych 43 obwodów miejskich na o-
gólną ilość 44 padło na kandydatów
33.725 głosów. Licząc na wyborcę dwa
głosy dowodziłoby to, w Częstochowie
głosowało 16.863 wyborców, co przy
75,499 uprawnionych do głosowania daje
22,3 proc. irekwencji. Biorąc pod uwagę,
że w Częstochowie było około 20,000 Ży-
dów uprawnionych do głosowania i że
Żydzi liczny udział brali w głosowaniu,
można z całą pewnością twierdzić, że lud-
ności chrześcijańskiej odsetek głosują -
cych nie przekroczył 10 proc.
Dużo do myślenia dają wyniki z powia-

tu, Według tego samego źródła, z 64 ob-
wodów wiejskich, na ogólną liczbę 78,
podane jest, iż wogóle powiat dał 34.033
śgłosy, co znaczyłoby, że głosowało 17.017
wyborców. Ponieważ powiat miał upraw-
nionych do głosowania 81.858, dowodziło-
by to, że głosowało 20,7 proc. Cyfry te o
tyle są ciekawe, że w powiecie kandydu-
jących z naszego okręgu 3-ch rolników о-
trzymało razem w sumie 10.052 głosów, a
kandydaci czołowi aż 20.884. O tej dużej
liczbie głosów mówią z tem większem
niedowierzaniem, że wiadomem jest, iż
były takie obwody, gdzie wogóle w ca-
łym obwodzie głosowało 3-ch wyborców
i sołtys, albo w innym na 1335 wyborców
głosowało 17. A był też taki obwód, gdzie
nawet nie wszyscy członkowie komisji
wyborczej głosowali. Ale o sprawach tych

będzie można z całą pewnością pisać do-
piero po ogłoszeniu oficjalnych wyników  wyborów. H-ski.

W Przemyślu głosowało około 10 proc.
Polaków

Były poseł

W uzupełnieniu naszej wcżoraszej ko-

respondencji podajemy ostatecznewyni-

ki wyborów w Przemyślu i całym okręgu.

Okręg obejmujący powiaty przemyski, ja-
rosławski i j i posiadał zdecy -

dowaną przewagę „ukraińską”, przyczem

ogólna liczba uprawnionych do głosowa-

nia wynosiła 197.000, z tego ogółem gło-

sowało osób niespełna 30 proc, a liczbo-

wo w jaworowskiem głosowało na 37.000

uprawnionych 20.000, w jarosławskiem na

13.000 uprawnionych osób 20.000, w po-

wiecie przemyskim na uprown, 55.337 0-

sób 14.410, a w Przemyślu mieście na

31.663 osób 9.949, w czem nieważnych aż

1.091. W całym okręgu ogółem nieważ-

nych kartek oddano ponad 12 proc.

Niezwykle charakterystycznie przed-

stawiają się wyniki w samym Przemyślu.

Wynika z nich niezbicie, że gdyby nie

głosy rusko - żydowskie, to pogrom sa-

nacji byłby zupełny. Mówią o tem wyraź-

nie cytry z poszczególnych obwodów gło-

sowania, które tylko tam daly powažniej-

szy procent glosujących (ponad 30 proc.),

gdzie znajdują się skupienia rusko-ży-

dowskie. Skoro weźmiemy pod uwagę, że

Żydów i Rusinów uprawnionych do gło-

sowania było 16.892, a w całym mieście

oddało głosów niespełna 9.000 osób, to

 

Wileński „kociokwik” powyborczy

Takiej zabawy wyborczej, jaką miało

Wilno, nie widziało zapewne żadne mia-

sto.

Aktorami, którzy zainicjowali całe te

pocieszne widowisko, byli dwaj redakto-

rzy tutejszych dzienników sanacyjnych:

pp. K. Okulicz z „Kurjera Wileńskigo" i

St. Mackiewicz ze „Słowa”.

Gdyby nie ci dwaj młodzi publicyści,

wybory przeszłyby u nas całkiem niepo-

strzeżenie, ponieważ nikt się niemi na-

prawdę nie interesował, ża wyjątkiem sa-

mych kandydatów. Zresztą niektórzy

kandydaci też nie bardzo akcją wyborczą

przejmowali się, ponieważ zrozmaitych

względów kandydatury ich uważane były

za przesądzone.

Do liczby takich kandydatur zaliczyć

należy rabina Rubinsztajna, p.Prystoro-

wą i gen. Želigowskiego. O tych wiado-

mo było zgóry, że do Sejmu muszą

przejść, co też się stało, Również sporą

dozę zimnej krwi ujawnił prezydent mia-

sta, dr. Maliszewski, który miał pierwsze

miejsce na liście, więc mógł liczyć

na głosy mniej „ušwiadomionych“ lub

 

ZELWOWA
Co grają w teatrach?
"Teatr Wielki: Czwartek godz. 20-ta

„Awantura w raju".
Teatr Rozmaitości: W czwartek nie-
nny, w piątek „Mój kochany głupta-

sek”.
Repertuar kin:
Apollo: Wojna w królestwie walca.
Atlantic: Audjenoja w Ischlu.
Casino: Dla ciebie tańczę.
Chimera: Aranga.
Grażyna: Siostra Marta jest szpiegiem.
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Mała mateczka.
Muza: Poszukiwaczki złota.
Palace: Marzące usta.
Pan; P. skie moce i Poco praco-

wać.
Raj: Nędznicy I Paryż wogniu.
Stylowy:Deine rw.
Świt: Rzymskie dale i Przedmieś -

cie.

Narodowa Organizacja Kobiet we Lwo-

aeye ki pomi kerbatk Ra :в t i na sol ią е ra

Aionas sią dn, 14 b. m. o godz, 18-tej w

lokalu N. O.K.(Klonowicza7).Wczasie
herbatki kierowniczki półki złożą

PEREŁ sądowy o panoramą,— Chodaipór sądowy o — o
panoramę starego Lwowa, wykonaną

zeż inż, Witwickiego. Jeżeli sprawa

upna - Acana panoramy znalazła się

przed sądem, to dlatego, że prez.Droja-
nowski sprzeciwił się nab: dzieła inż,
Witwickiego z miasto, tłumacząc
2 krok względamiNo wrony
ymczasem — w czasie | prezy-

denta na urlopie — panorama została na
mocy uchwały zarządu mie'skiego zaku-
piona, o czem p. ; i zaa

przeglądaniu asygnat ogra
la wczorajszej rozprawie prez. Droja-

nowski wyjaśnił, iż tranzakcję zawarto
jedynie wskutek nielojalności jednego z

urzędników magistratu. Urzędnik ten nie

został iągniety do odpowiedzialności
WT rnej i, dlatego, że poło-
żył dużezasługi dla Lwowa ijegokultu-

PTiyyrok wopisanejsprawiezostanie o-  

głoszony za dwa tygodnie. Kulturalne sfe-
ByLwowaoczekijągo ztemwiększą cie-
kawością, że panorama inż. Witwickiego
istotnie winna być zakupiona przez mia-
sto ze względu na dużą wartość arty-
styczną i tarną. Nie od rzeczy

też będzie, jeżeli dodamy, iż prez, Droja-
mowski z zasady robi „oszczędności” na
kulturze, Przykładowo wystarczy wska-

zać na fakt zlikwidowania przezeń nagro-
dy literackiej miasta bez porozumienia
się z radą miejską, która przecież uchwa-

liła swego czasu statut nagrody.
Ciekawe, dlaczego Drojanowski

nieoszczędza B „na Tapėh, a:
К: A

e Sanak 7
Skryłobójczy zamach. — Na folwarku

4 “ м powiecie im zar
een! inż, KrzesinowskizęLwowa,

zajęty jako likwidator Ziemskiego Towa-
rzystwa Parcelacyjnego parcelacją mająt-
ku Dołhe i Opary, stanowiącego własność
hr. Skarbka. Gdy wymieniony inżynier w

GrierAwadia dciu, nieznany sprawca strzelił
trzykrotnie z karabinu przez A

okno. Wszystkie trzy strzał zn by;
EZczy sprawcy zbiegli, Żatia był
AP aktem zemsty z powodu

parcelacji ów.
Road Si. -— Mada

wemu wypad! uległ w czasie przeta-
czamiia wozów kolejowych robo rafi-
nerjiAntoniŁućko, który dostał się w
zaw dwu „cy i doznał zgniecenia

piersiowej. groźnym stanie po-
dołów przewiozło go do szpitala pod.
szec ;
Žanossamobójczy, — Wieczorem do-
SO Kenis Ea
wyścigowym na ersenkėwce w lesie na
drzewie przydrożnem zwisają zwłoki ja-
kiegoś mężczyzny. Wdrożone dochodze-
nia , iż tarśnął się na życie 65-
letni emer, ogrodnik miejski, Jan Paliń-
ski, i ły ma Zofjówce. Paliński
przeniesiony został niedawno na emery-
turę, skutkiem uporczywej choroby i po-
padł w rozstrój nerwowy.

 

wręcz nie zorjentowanych w  persona-

ljach zwolenników sanacji.
Pozostali kandydaci stanęli do „wal-

ki“, przyczem nie żałowali sobie przy-

jemnych epitetów i rewelacyjnych nie-

raz oskarżeń,
Prym, jakieśmy to już zaznaczyli,

trzymali pp. Okulicz i Mackiewicz.

Nienawiść tych dwóch wyznawców

„ideologji', datuje się z czasów daw-

niejszych i czytelnicy nasi pamiętają z

pewnością polemikę, jaką ci panowie to-

czyli z sobą w ubiegłych latach, przy-

czem już wtedy nie szozędzili sobie

„gorzkich słów prawdy”.

M. in, chodziło o sprawę otrzymywa-

nych subsydjów. į

P. Mackiewicz bardzo się obraził o to,

że posądzono go o utrzymywanie „Sło-

wa! na rachunek skarbu i czarno na bia-

łem dowiódł, że na miano „utrzymanki”

zasługuje jedynie „Kurjer Wileński”, któ-

ry w swoim czasie pobierał 15.000 zł.

miesięcznej zapomogi, śdy „Słowu” wy-

starczały ogłoszenia o licytacjach mająt-

ków ziemskich, których to majątków

właścicieli mianuje się „Słowo” gorącym

obrońcą.
Dziś kłótnia powstała nie o subwencje

rządowe, lecz o mandaty i ow. głosy ży-

dowskie.
Zaczął oczywiście red. Mackiewicz,

któremu trudno było pożegnać się z my-

ślą, iż nie będzie już piastował ma nd a-

tu poselskiego. Djety poselskie zapewne

nie miały znaczenia dla tak bezintere-

sownego wyznawcy najczystszej „ideolo-

gii”.
Otóż „Słowo' zarzuciło na ten raz p.

Okuliczowi, że się reklamuje w prasie

żydowskiej, która zamieściła płatne ży-
ciorysy tego posła, a ponadto „słodko
mdłe zachwyty” nad jego osobą.
W odpowiedzi organ red. Okulicza u-

jawnił, iż to p, Mackiewicz usiłował prze-
kupić prasę żargonową, by reklamowała

$o zamiast znienawidzonego rywala z
„Kurjera Wileńskiego". Pośredniczył w
tej tranzakcji niejaki Rozental oraz ja-
kaś „osoba zaufana”, jak daje do zrozu-
mienia „Kurjer Wileński”, zapewne ad-
ministrator „Słowa”, p. Luboński.

Podczas tych pertraktacyj miał p. Mac-
kiewicz zapewniać swych żydowskich

kolegów, że nigdy nie był antysemitą,
że jest wielkim zwolennikiem Żydów,

szczególniej tych, co słuchają rabinów i

wierzą w przykazania Talmudu. Jeśli
chodzi o cyfry, to p. Mackiewicz miał
wspominać ooś o 500 zł., gdy zasobniej-
szy w gotówkę (15.000 zł. miesięczneśo

subsydjum) p. Okulicz, zapłacił jakoby
za reklamowe artykuły aż 1.500 zł,
Co półtora tysiączka, to nie jakieś tam

pięćset złociszów, no i oczywiście sympa-
tje żydowskie zdecydowanie przechyliły
się ku redaktorowi „„Kurjera Wileńskie-

go”, który od szeregu lat niezłomnie

trwa w walce z „antysemitnikami”,
Nic też dziwnego, że w Wilnie o ni-

czem innem nie mówiło się po kawiar-

niach, jak o walce tych potentatów pra-
sowych. Obliczano ich szanse i czynio-
no zakłady,  Stawiano więcej na Mackiewicza, któ-

Wilno, we wrześniu.

ry w walce raz poraz szafował taką bro-

nią, jak powoływanie się na opiekę i au-

torytet samego premjera Sławka, które-

go p. Mackiewicz obwołał uroczyście

mężem opatrznościowym. Ale widać

gwiazda p. Siawka chyli się ku zachodo-

wi, gdyż w wyścigu mandatowym zajął

p. Mackiewicz ostatnie miejsce, ustępu-

jąc nietylko oficjalnym faworytom, jak

dr. Maleszewskiemu i p. Pełczyńskiej, ale

pozostając daleko w tyle nawet za swym

bezpośrednim rywalem, red. Okuliczem,

który zdobył 11.560 głosów, śdy redak-

torowi „Słowa” udało się zgromadzić je-

dynie 7,333 zwolenników.

Wprawdzie sprawozdawca „Słowa”,

pragnąc pocieszyć swego szefa, naliczył

tych głosów nieco więcej, bo 8.092, ale

to sytuacji nie zmieni, gdyż mandatu p.

Mackiewiczowi nie zwróci.

Czeka nas zresztą dalsza zabawa, po-

nieważ red, Mackiewicz w ostatnim,

przedwyborczym numerze swego pisma

zapowiedział, że się po wyborach dopie-

ro naprawdę porachuje ze swym rywalem

oraz z całą organizacją wileńskiego BB.

Red. Okulicz także szykuje się do wal-

ki i mobilizuje swych przyjaciół politycz-

nych, którzy już rozpoczęli kontrofensy-

wę, skreślając red. Mackiewicza z listy

członków Związku Peowiaków, „na pod-

stawie odnośnego wyroku sądu honoro-

wego”.

Jak wyglądał ten wyrok i na czem był

oparty, narazie nie wiemy, ale spodzie-

wamy się, że niebawem i ta sprawa zo-

stanie wyświetlona.

Ale walka potentatów prasowych by-

najmniej nie wyczerpuje programu wido-

wiska wyborczego, gdyż do głównego

duetu Okulicz - Mackiewicz, należy do-

dać solowy występ p. Kamińskiego, któ-

ry broniąc się przed zarzutami nadużywa-

nia stanowiska służbowego w walce

przedwyborczej, zapowiada wytoczenie

„oszczercom” procesu sądowego.

Ponadto także kodeksem karnym ope-

rowali w swych zapasach rywale z „od-

cinka gospodarczego”. Zwolennicy pre-
zesa Izby Rzemieślniczej. p. Szumań-
skiego, wydali odezwę, zalecającą rze-
mieślnikom tę właśnie kandydaturę. W
odpowiedzi zwolennicy p. Hermanowicza
oskarżyli ich o fałszowanie podpisów

pod odezwą wyborczą, czyli o przestęp-
stwo z art, 120 k. k. (dawniej art. 3 roz-
porządzenia Prezydenta R. P. z dn. 129
1930 o ochronie czystości wyborów).
Czy wszystkie te sprawy istotnie znaj-

dą się w sądzie? Bardzo wątpimy.
Gdy przyjdzie kociokwik powyborczy,

wileńscy przeciwnicy pogodzą się jakoś,
bo trzeba będzie stawić wspólnie czoło
niebezpieczeństwu, które rośnie stale. Bo
przecież i u nas wybory wykazały, że
wpływy Obozu Narodowego rosną z dnia
na dzień. ; ‚

Ani przeszło 100 procent głosujących

na p. Podoskiego w Kobryniu, ani po-
mniejsze „cuda” z terenu województwa

wileńskiego nikogo nie zdołają oszukać.

Wieśniak kresowy albo nic o wyborach
nie wiedział, albo świadomie powstrzy-
mywał się od głosowania.

Cała rozgrywka wyborcza odbywała się  

Burda kompromitująco padł!
(Od własnego korespondenta)

Przemyśl, we wrześniu.

zdamy sobie sprawę z pełni sanacyjnej
klęski, Z radością trzeba podnieść, że
choć Przemyśl jest siedzibą bardzo duże-
go garnizonu, to jednak mundury wojsko-

we były równie wielką rzadkością, jak su=

tanny lub habit, Uderza wielka ilość gło-
sów unieważnionych, przyczem sensacyj-

nie wypadła dzielnica „„Garbarze”, za-

mieszkała w większości przez pracowni-

ków państwowych, gdzie na uprawaio-

nych 1518, głosowało 519, a z tego waż-

mych kartek było zaledwie 248, przyczem
reszta tych kartek była zaopatrzona w

obelżywe napisy. Podobny rezultat daly,

wybory w dawnym IV okręgu „Zasania”,
gdzie z początkeim b. r. Stronnictwa Na=

ródowe odniosło tak wielki sukces w trzy-
krotnych wyborach miejskich,

Wyniki głosowamia wykazały, że mię:

dzy kandydatami rozegrała się gorsząca

walka. Np. w Przemyślu zwolennicy BB.

złamali sojusz z „Ukraińcami j zamiast

na Lelewicza głosow. na b. posła Burdę

Podobny objaw zanotowano też w po

wiecie jarosławskim, Na ogólnym wyniku

to jednak nie zaważyło, bo ruski powiat
jaaworowski głosował ściśle wedle układu.
Perła i azdoba poprzednich sejmów b. po-
seł Burda sromotnie przepadł, a wybrań-
cami okazali się protegowani starościńscy

filosemicki książę Sapieha oraz redaktor

„Diła'”* Celewicz. Na zakończenie trzeba

powiedzieć, że przy uwzględnianiu unie<

ważnionych głosów, których było około

12 proc,, sanacyjne komisje uwzględniały

wyłącznie tylko kartki zupełnie zamaża-

ne lub zniszczone, a natomiast tysiące

kartek pokreślonych i zaopatrzonych

krzyžykami i rozmaitemi napisami u=

względniano. W sumie wynik wyborów

został przyjęty przez opinję publiczną, ja*

ko niebywała klęska sanacji (w.)

Z KRAKOWA
Kina katolickie:
Apollo: „Idziemy po szczęście”.
Promień: „Wiosenna parada”.
Stella (Słonko): „Ańtek Policmajster",
Sztuka: „Dziewczę z obłoków”.
Świt; „PatiPatachon jako jazz-ban=

dzišci“.
Uciecha: „Mała mateczka”,
Zorza: „Przybłęda”,
Katastrofa kolejowa Krakowem—

Wydarzyla się katastroia kolejowa tuż za

stacją Kraków — Dąbie, która na szczęś-

si enie przybrała większych rozmiarów.
Na manewrującą lokomotywę ż dwoma

wagonami towarowemi najechała moto -

rówka, powracająca z Czyżyn, w iku

czego zostały lekko ranne 4 osoby. Przód

motorówki uległ poważniejszemu — 20452 -

czeniu. Natychmiast po jen wezwa-
no otowie ratunkowe. Na miejsce wy-

jechało dwuch lekarzy z taborem sanitar-

nym. Rańni zostali: Józef Łopatka, la-

kierinik, lat 45, zam. ul. Salinorna 11. (Le-

karz stwierdził ranę tłuczoną prawego
policzka, oraz liczne zdarcia órka na
c. żona jego (odr. ia na głowie),

ojciech Leszczyński, lat 49, murarz,

zam, Wola WE Z a cięta dłu-
ga 3 em, na lewym u iowym, oraz

otarcia naskórka na podudziach). Andrzej
Malinowski lat 40, piekarz, zam. Czy-
żyny 227 (drobne otarcia naskórka na
czole). Wszystkich rannych przewieziono
ma stację pogotowia ratunkowego, skąd
po zeniu uda'i się do domów,

Wizyta chińskiego złodzieja w Krako-
wie, — Onegdaj na dworcu osobowym w
Krakowie przytrzymano Majera Isomera,
urodzonego w Chinach z zawodu fryzjera,
zamieszkałego ostatnio w |Warszawie,
Dokonał on kradzieży z torebki damskiej
ma szkodę Jadwigi Jumiewiczowej, za-
mieszkałej w Jaśle, dwuch biletów jazdy
kolejowej Kraków — Wiedeń i jednego
biletu na psa. Następnie usiłował on do-
konać kradzieży kieszonkowej na szkodę
niejakiego Bugajskiego, zamieszkałego w
pana e. na podniesiony

wyskoczył z pociągu na peron, a u-
pada/ąc rozbił sobie kolanoi doznał zdar-
cią naskórka.
Przybór Wisły pod Krakowem, — O-

statnio w Krakowie Wisła przybiera co-
raz bardziej, tak że w poniedziałek przy-
bórwynosił 222 cm. zaś wewtorek
235 wDo a, nadeszły wiado-
mościiż prz wód w powiecie mowo-
sądeckim i Hnanwrolczh staje się z każ-
dym dniem coraz bardziej niepokojący.
Jakkolwiek przybór wód narazie nie jest
niebezpieczny, jednak powołane do życia
Komitety Powodziowe rozpoczęły swoją
akcję na terenach zagrożonych ewentual-
nym wylewem.

w rodzinnem kółku sanacyjnych mache-
rów, gdy masy pozostawały na uboczu.

Zresztą, gdyby sanacja miała na te mar
sy wpływ, czyżby doszło do tego, że w
walce wyborczej zostali zdystansowani
właśnie dwaj redaktorzy, tak reklamo-
wani przez swe pisma.

Widocznie tych dzienników nikt z do-
brej woli nie czyta, skoro głosu ich nikt
nie usłuchał.
Słowem, zabawa się skończyła, a duże

pieniądze zapłaci za nią... Grecja.
WILNIANIN

 

 

     



Mamy wyniki handlu zagranicznego
za sierpień b. r. Według tymczaso-
wych obliczeń Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, przywieźliśmy za 71.956
tys. zł., wywieśliśmy—za 77.026 tys. W
rezultacie otrzymamy dodatnie saldo
w sumie 5.070 tys. zł. Nadwyżka ta
jest cokolwiek większa od lipcowej, je-
dnakże przedstawia się bardzo skrom.
nie,
W ciągu pierwszych 8 miesięcy bie-

żącego roku dodatnie saldo bilansu
handlowego przyniosło zaledwie 34,4
miljony zł., gdy rok ubiegły, jeden z
gorszych pod tym względem,
sumie 176 miljonów.

 

ae |

Porównując rok bieżący z jego po- równaniu z r. 1934 jest bardzo znacz-
przednikiem, nie możemy — oczywiś- ne i stanowi dla nas w obecnym stanie
cie — zapominać i o pewnej zniżce
cen i o rosnących trudnościach wy-
wozowych, Polityka handlowa państw
zmierza zdecydowanie conajmniej do
równowagi w obrotach hadlowych z
zagranicą. Linja „samowystarczalnoś-
ci” stanowi nadal wytyczną i przyczy-
ny powyższe nie mogły nie odbić się
na obrotach w naszym handlu ze-
wnętrznym i na jego finansowym wy-
niku,
Tem niemniej stwierdzić objektyw-

nie należy, iż pogorszenie się bilansu
handlowego w roku bieżącym w po-

 

Fałszywe wiadomości
W związku z zatargiem włosko - abi-

syńskim pojawiają się ostatnio w prasie
polskiej i zagranicznej wiadomości o po-
ważnych rzekomo dostawach i zamówie-
niach, uzyskanych przez firmy polskie.

Pogłoski te dały podstawy do snucia
przewidywań na temat ożywienia sytua-
cji gospodarczej w kraju.
Państwowy Instytut Eksportowy stwier-
dza, że wszystkie tę wiadomości nie: o-
pierają się na faktach konkretnych, gdyż
otrzymane przez niektóre firmy polskie
zapytania oraz ewentualne toczące się
pertraktacje — nie przekraczają toku

normalnych interesów eksportowych;
pozatem żadne tranzakcje nie zostały
dotąd sfinalizowane.

Instytut przestrzega przed wysnuwa-
niem z wiadomości prasowych wniosku,
iż Zatarg abisyńsko - włoski stwarza wy-
jątkowe i dające się konkretnie ocenić

możliwości dla polskiego eksportu, Po-
wstające na tem tle nastroje wpływać
mogą ujemnie na kształtowanie się ryn-
ków towarowych w eksporcie, utrudnia-
jąc temsamem bieś normalnych tranzak-
cyj wywozowych.

Posłoski o dewaluacii korony
zosta:y obalone przez ministra skarbu Czechosłowacji

Minister skarbu Czechosłowacji, zwie-
dzając Targi Praskie, wygłosił przemó-

wienie, w którem poruszył również spra.
wę dewaluacji korony czechosłowackiej
Minister Trapl twierdzi, że przeprowa-
dzona dewaluac'a waluty czeskiej przy-
niosła krajowi korzyści, jakie tylko mo-
gła przynieść. Minister skarbu przeciw-

stawił się jednak możliwości dewaluazj:
dalszej waluty czechosłowackiej, twier-

dząc, że nie przyczyniłaby się ona do

zwiększenia eksportu, ani też nie mogła-
by w żadnej mierze powstrzymać rosną-
cej fali zwyżkowej cen na rynku krajo-
wym. W dalszym ciąśu mówca zapowie-
dział przeprowadzenie ogólnego obniże-
nia stopy procentowej,

Przemówienie ministra skarbu Czecho-
słowacji stanowi oficjalne zaprzeczenie
pogłosek, jakoby w Czechosłowacji mia-
ła nastąpić nowa dewaluacja korony cze
skiej.

0 równowagę bilansu handlowego
między Japonją a Stanami Zjednoczonymi

Z Tokjo podają, iż rada główna prze-
mysłu bawełnianego na zebraniu odby-
tem w Osaka, powzięła jednomyślnie u-
chwałę zwrócenia się do rządu z postu-
łatem podjęcia przezeń kroków w celu
zrównoważenia bilansu handlowego mię-
dzy St. Zjedn. i Japonją, zamykającego
się saldem dodatniem na rzecz U. S. A.
w wysokości 400 miljonów jen rocznie.
Uchwała ta pozostaje w związku z wia-
domością, ogłoszoną przeż prasę, iż ko-
misja taryfowa St. Zjedn. zaleciła swemu |

rządowi podjęcie starań w kierunku na-
kłonienia Japonii do dobrowolnego ogra-
miczenia wywozu artykułów bawełnia-
nych na rynek amerykański,
Jak widać, stanowiska Japonji i St.

Zjedn, są zupełnie sprzeczne w tej spra-
wie. Nie jest wykluczone, że w dalszym
rozwoju wypadków sprzeczność ta może
doprowadzić do zaostrzenia stosunków
między temi dwoma krajami na odcinku
polityki handlowej.

Zawraca z dotychczasowej drogi
czechosłowacka polityka gospodarcza

„Moravsko Slezky Denik'* donosi, że de-

ficyt w preliminarzu budżetowym Czecho-

słowacji na r. 1936 udało się rządowi po

wielkich wysiłkach zredukować do sumy

1.100 milj. koron czeskich.

„Ceske Slovo“ donosi, że gubernator

Czechosłowackiego Banku Narodowego dr.

Englisz opracował plan uzdrowienia budże-

tu czechosłowackiego, oparty na zasadzie

zawrócenia z dotychczasowej drogi i zasto-

 

sowanie procesu deflacyjnego. Plan ten we-

dług dziennika przewiduje zaniechanie sub-

wencjonowania „gospodarki państwowej”,

odstąpienie od zasady „gospodarstwa pla-

nowego” na rzecz prywatnej inicjatywy,

zmniejszenie obciążenia podatkowego, usu-

nięcie kobiet z pracy w urzędach oraz zor-

ganizowanie obozów pracy dla bezrobotnej

inteligencji.  

rzeczy zjawisko wysoce niekorzystne.
Niski poziom obrotów. a przede-

wszystkiem skromna cyfra wywozu
nie pozwala na optymistyczne horos-
kopy, jeśli chodzi 0 ożywienie tą
drogą naszej wytwórczości, A że siła
nabywcza ludności kurczy się w dal-
szym ciągu wskutek nieprawdopodob-
nie niskich cen rolniczych — przeto
trudno nie być tu pesymistą, Zarówno
od strony zewnętrznej, jak i od siły na.
bywczej rynku wewnętrznego nie
można oczekiwać jakichś pomyślniej-
szych perspektyw dla produkcji. Han-
del zewnętrzny i jego wyniki, stanow:
bardzo poważną pozycję w naszym bi-
lansie płatniczym. Istnieje w szczegól-
ności poważna współzależność między
saldem bilansu handlowego a rezerwa-
mi kruszczowo - dewizowemi Banku
Polskiego.

Gdy w latach 1927-29 deficyt bilan-
su handlowego przynosił cyfrę ponad
1.500 miljonów zł. — złoto, pieniądze
i należności zagraniczne w Banku Pol-
skim z 1.370:miljonów w dn, 1 stycznia
1928 r. spadły do 813 miljonów dn.
1 stycz. 1931 roku, Spadłyby o wiele
więcej, śdyby nie kolosalne dodatnie
saldo obrotów płatniczych na innych
punktach, przedewszysktiem z tytułu
pożyczek i wogóle kredytów zagra-
nicznych. Nasz bilans płatniczy nie mo-
że — zdaje się — liczyć na poważniej-
sze dopływy z tych źródeł, Uszczupliły
się b. znacznie kwoty, przesyłane
dawniej do kraju przez emigrację, któ-
ra skurczyła się znacznie w krajach
europejskich. A rozchód nasz wobec
zagranicy z racji obrotów kredyto-
wych, procentów, dywident i t. d., re-
prezentuje wcale poważne sumy, któ
rych nie będziemy mogli — jak w la-
tach poprzednich — równoważyć po-
ważniejszemi nadwyżkami z handlu za-
granicznego,

Tak powściągliwy i taktycznie uj-
mujący rzeczy organ, jak „Przegląd
Gospodarczy”, omawiając bilans han-
dlowy Polski ; stwierdzając pewien do-
pływ kapitałów zagranicznych do ban-
ków polskich, oświadcza: /

„Zbyteczne byłoby jednak podkreślać,
że omawiane oparcie w naszych rozra-
chunkach z zagranicą jest niezmiernie
kruche i że dlatego, już choćby na nieco
dalszą metę, zagadnienie aktywności na-
szych obrotów towarowych, nic nie stra-
ciło na aktualności, Sprawa zyskuje zaś
na wadze wobec ogólnej tendencji do wy-
równywania w drodze towarowej wszel-
kich ewentualnych niedoborów w bilan-
sie płatniczym. Tak np. świeżo obiegła
prasę notatka, że w toczących się w Ber-
linie od lipca rokowaniach strona nie-
miecka zmierza do uzyskania kompensaty
przywozowej wzamian zą należności Pol-
ski ztytułuudzielaneśo niemieckim towa-
rom transportu. Chodzi tu o pozycję, któ-
ra oddawna ma dosyć duże znaczenie dla
naszych rozrachunków walutowych, a
której przekreśleniu równałoby się prze-
forsowanie żądania niemieckiego”.

„Przegląd Gospodarczy” zdaje się
wierzyć w możliwości znacznego uak-
tywnienia polskiego bilansu handlo-
wego. Nie możemy rywalizować z
nim na tym punkcie, Nie sądzimy, aby
w obecnym układzie rzeczy na terenie
światowego handlu zagranicznego Pol-
ska posiadała szanse uzyskania znacz-
niejszej nadwyżki,

Polska tej nadwyżki potrzebuje, lecz
jednocześnie liczyć na nią w więk-
szych rozmiarach nie może,  

Prace nad klasyfikacją gruntów
potoczyć się mają w szybkiem tempie

Dn. 11 b. m. odbyło się w min. skarbu
plenarne posiedzenie głównej komisji klasy-

fikacyjnej gruntów dla podatku gruntowe-
$o pod przewodnictwem podsekretarza sta-

nu W. Staniszewskiego.
Na porządku dziennym była sprawa za-

twierdzenia instrukcji regjonalnej i klasyfi-

kacyjnej, normującej zasady oraz sposób

klasyfikacji ogólnej na terenie całego pań-

stwa.

Jest to zakończenie okresu prac przygo”

towawczych. Obecnie prace, związane z

właściwą klasyfikacją gruntów, postępować

będą w szybkiem tempie na terenie wszyst-

kich wojewódzw, z wyjąkiem jedynie 4-ch

 

Uznenie dia Targów Wsch,
Ze Lwowa donoszą:
W ciągu ostatnich dni XV Targi Wschod-

nie zwiedziło wielu dziennikarzy zagranicz-

nych z Niemiec, Austrji i Rumunii, repre-

zentujących prasę codzienną i czasopisma

gospodarcze. — Когевроп@епс! zagraniczni

podkreślali z uznaniem, że Targi Wschodnie

są bardzo poważną imprezą i dają sposob-

ność dokładnego zapoznania się z wytwór-

czością przemysłu polskiego, o którego roz-

woju zagranica w wielu wypadkach nie jest

należycie zorjentowana. Dziennikarze za-

graniczni dużo uwagi poświęcili stoiskom

przemysłu ceramicznego i elektro - energe-

tycznego.

Światowe zb'ory pszenicy
Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa o-

cenia tegoroczne światowe zbiory pszenicy

(tez uwzględnienia ZSRR oraz Chin), na

3,520 miljn. buszli, t. j. o 60 miljonów buszli

więcej niż w r. b.

Mimo to, światowe zapasy pszenicy, nie

biorąc pod uwagę ZSRR i Chin, będą w b.

r. mniejsze o 240 miljn. buszli wobec spadku

z początkiem b, r. dotychczasowych  zapa-
sów o 300 miljn. buszli,

Wiadomości gospodarcze
Statki „Żeglugi Polskiej" przewiozły w

sierpniu 48,914 tonn ładunku, z czego przy-
pada

19,579 t.
*

W większej części kąpielisk nadmorskich

ruch budowlany trwa nadal w przyśpieszo-
nem tempie. Wykańczane są wille i pensjo-

naty. Największy ruch budowlany na półwy-

spie Helskim wykazuje Juraea, a nad otwar-

tym Bałtykiem — Jasny Brzeg.

Biuro Spraw Mandżurskich przy gabinecie

japońskim kończy obecnie opracowywanie

planów utworzenia wielkiego towarzystwa

emigracyjnego, które ma rozporządzać ka-

pitałem 15 milj. jen. Projekt ten wkrótce ma

być przesłany Radzie Ministrów do zatwier-

dzenia.
*

Zarządy „Banku Hong-Kongu" i oddziału
Banku Kantońskiego w Szanghaju wydały

pclecenie zamknięcia okienek kasowych i
zaniechania wypłat.

Wiadomość o tym fakcię obiegła wkrót-
ce miasto i klijenci masowo napłynęli do in-

nych banków chińskich w Hong-Kongu żą-

dając wypłat należnych im sum.

na eksport 29,335 t, na import zaś.

45)

P. G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Jerzy rozglądał się. Zdawało mu się, że słyszał

głos. Nie. To tylko pies szczekał w oddali, tylko

wale cicho zawodził, tylko ptaki szeleściły na drze-

wach i tylko Plummer zapewniał, że jeśliMaud dla-

tego mu odmawia, gdyż słyszała o zerwaniu . przez

niego obietnicy małżeństwa przed paru laty, to on

może zaręczyć, że więcej przeciw niemu zgrzeszono

niż on sam zgrzeszył i że owa dziewczyna nie zro-

zumiała jego zamiarów.

—Psst. Hej panie! i

Stanowczo słyszał głos. Głos ten przychodził od

góry. Czyżby to był głos anioła? Nie. To Albert go

wołał. Chłopiec wychylił się z okna, położonego

o jakie sześć stóp wyżej. Jerzy, którego oczy już,

nawykły do ciemności, spostrzegł, żeAlbert gesty-

kulował, jakby mu chciał przesłać jakąś wiadomość.

Wówczas spojrzawszy wbok. zobaczył coś, ćo wy-

glądało na rodzaj sznura wiszącego przy ścianie.

Chwycił go. Nie był to właściwie sznur ale

prześcieradło, skręcone i powiązane w węzły.

Zgóry spłynął ochrypły szept.

— Spoglądaj pan żywo!

Nie co innego, pragnął czynić Jerzy przez lat

jeszcze conajmniej pięćdziesiąt i zdawało mu się,

gdy tak stał w bladem świetle gwiazd i obejmował

dłonią lichą materję Inianą, że gdyby zawiesił sto

ośmdziesiąt funtów swoich kości i mięśni na jej koń-

cu ponad ciemną czeluścią za balkonem, to spoglą-
dać będzie tylko około pięciu sekund, a potem Bóg
jeden wie, co się stanie. Znał on dobrze węzlaste
prześcieradła. Czytał ze sto opowiadań, w których
bohaterowie i bohaterki, osoby z fars i nawet prze-
stępcy dokonywali z ich pomocą różnego rodzaju
czynów lekkomyślnych. Przykłady te nie wlewały
w jego serce wielkiej otuchy. Co innego czytać o lu-
dziach, którzy takie głupie rzeczy robią, a zupełnie
coinnego wykonywać je samemu. Pociągnął za
prześcieradło Alberta tak sobie, dla próby.

(Nazywamy je prześcieradłem Alberta tylko dla
wygody. W rzeczywistości było to prześcieradło
Reggie Bynga. I kiedy Reggie we wczesnych godzi-
nach porannych wrócił do swego pokoju i znalazł
prześcieradło zamienione na serję węzłów, powziął
przekonanie — będąc sobie prostym, dobrodusznym
młodzieńcem, że to jego serdeczny przyjaciel Jack
Ferris, który przyjechał z Londynu, aby odwiedzić
lorda Belpheru w krytycznym dniu jego pełnoletno-
ści, sprawił mu tego figla. Wobec tego on skolei wy-
lał dzbanek wody na łóżko Jacka. Takie to jest ży-
cie. Jedna długa kolejność nieporozumień i czynów
porywczych i nic więcej).

Albert się niecierpliwił. Był on w pozycji wiel-
kiego generała, który opracował wspaniały plan
strategiczny i nie może teraz skłonić armji, by go
wykonała. Inni chłopcy, zobaczywszy Plummera
wchodzącego do pokoju, stwierdziwszy następnie
przez podsłuchiwanie pod drzwiami, że Jerzy gdzieś
się ukrył i wywnioskowawszy, że musi się znajdo-
wać na balkonie, byliby w wielkim kłopocie, jak da-
lej prowadzić akcję. Albert nie był do nich podob-
ny. Wpaść do pokoju Reggie Bynga, zerwać jego
prześcieradło, przywiązać je do nogi od łóżka, skrę-
cić szereś węzłów i rzucić je przez okno, — to
wszystko zajęło Albertowi około trzy minuty czasu. 

| Wykonał on swoją część akcji szybko i bez trudno-
ści. I teraz oto Jerzy, który nie miał nic do zrobie-
nia jak tylko wspiąć się wgórę po prześcieradle, na-
rażał przez swą zwłokę na niebezpieczeństwo cały
plan. Albert zirytowany szarpnął prześcieradłem,

Nie mógł zrobić nic gorszego. Jerzy już się pra-
wie zdecydował spróbować szczęścia, gdy przeście-
radło jakby jaka żywa rzecz wyrwało się z jego

to przytrafiło w powietrzu, oblał się zimnym potem.
Cotnął się o krok i usiadł na poręczy balkonu.
— Psst — szepnął znowu Albert.
—Nic nie przyjdzie z tego „Psst” — odparł

Jerzy przyciszonym głosem, w którym brzmiała nu-
ta niechęci. „Ja także mógłbym mówić „Psst”, Każ-
dy głupiec może powiedzieć „Psst”, Uważał, że Al-
bert wychylający się z okna i mówiący „Psst“, nie
zdaje sobie sprawy z istoty problemu.

_ I prawdopodobnie siedziałby tak dalej na po-
ręczy balkonu, spoglądając na prześcieradło z chło-
dną niechęcią, gdyby nie został pchnięty do czynu
przez Plummera. Ten skończył właśnie swoje
oświadczyny. Powiedział wszystko, co każdy męż-
czyzna mógłby powiedzieć, niektóre rzeczy nawet
dwa razy. I został odpalony. Werdykt zapadł Nie
będą dzwonić dzwony na ślub Plummera.
— Chciałbym, rzekł Plummer chmurnie —

i słowa jego uderzyły jak dzwon w uszy Jerzego —
chciałbym odetchnąć trochę świeżem powietrzem.

Jerzy zeskoczył z poręczy jak przestraszony
konik polny. Jeśli Plummer szukał świeżego powie-
trza, to znaczy, że wyjdzie za chwilę na balkon. Po-
zostawała mu tylko jedna rzecz do zrobienia. Ozna-
czała ona może przedwczesne zakończenie obiecują-
cej karjery, ale nie mógł się dłużej wahać.

(d. c. n.). 

pięści. Na myśl, co mogłoby go spotkać, gdyby mu się |  

województw centralnych, gdzie klasyfika-

cja gruntów rozpocznie się z dniem 1 kwiet-

nia 1936 r.
—+

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 11-go września

DEWIZY
Belgja 89,60 (sprzedaż 89,83, kupno

89,37); Holandja 358,65 (sprzedaż 359,55,
kupno 357,75); Kopenhaga 117,20 (sprze-
daż 117,75, kupno 116.65); Londyn 26.23
(sprzedaż 26,36, kupno 26.10); Nowy Jork
(kabel) 5,31 i jedna ósma (sprzedaż 5.34 i
jedna ósma, kupno ,28 i jedna ósma); Pa-
ryż 34.99 (sprzedaż 35.08, kupno 3490);
Praga 21,93 (sprzedaż 21,98, kupno 21,88)
Szwajcarja 172,75 (sprzedaż 173,18, kup-
no 172,32); Sztokholm 135,30 (sprzedaż
135,95, kupno 134,65); Włochy 43,35
(sprzedaż 43,47, kupno 43,23); Berlin
213,20 (sprzedaż 214,20, kupno 212,20),

Obroty dewizami mniej, niż średnie.
Tendencja dla dewiz niejednolita. Bank-
noty dolarowe w obrotach prywatnych

5.31; rubel złoty 4.72 i pół; dolar złoty
9.03 i jedna czwarta; gram czystego zło-
ta 5.9244. W obrotach prywatnych marki
niem. (banknoty) 175.00, W obrotach pry-
watnych funty ang. (banknoty) 26.23,

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. pożyczka budowlana 40,25;

7 proc. poż. stabilizacyjna 63,88 — 63,50,
odcinki po 500 dol. 64,88 — 64,00 (w

proc,); 4 proc. państw. pożyczka premjo-
wa dolarowa 51,00; 5 proc. konwersyjna
68,50 — 68,25; 6 proc. poż. dolarowa

82,25 (w proc.); 8 proc. L. Z, Banku gosp.
krajowego i 8 proc. obligacje Banku go-
spodarstwa krajowego 94,00 (w proc.);
7 ргос. L. Z. Banku gospodarstwa krajo-
wego i 7 proc. oblig. Banku gospodarstwa
krajowego 83,25; 8 proc. L. Z. Banku rol-
nego 94,00; 7 proc. L, Z. Banku rolne-

| go 83,25; 7 proc. Ł. Z. Tow. kred. przem.

poł. funt, 81,00 (w proc.); 4 i pół proc.

L. Z. ziemskie 46,50 — 46,25; 5 proc. L.
Z. Warszawy 67,00; 4 i pół proc. L. Z.
Warszawy 67,25; 5 proc, L. Z. Warszawy
(1933 r.) 57,50 — 57,25 — 58,00; 5 proc.
L. Z. Łodzi (1933 r.) 51,50.

AKCJE
Bank Polski — 91,75; Węgiel — 11,25;

Norblin — 33,00, Ostrowiec — 14,00;
Starachowice — 33,00. _
Dla pożyczek państwowych, listów za-

stawnych i dla akcji tendencja przeważ-

nie słabsza. Pożyczki dolarowe w obro-
tach prywatnych: 8 proc, poż. z r. 1925

(Dillonowska) 91,00 — %0,50. (w proc.);

7 proc. poż. śląska 72,50 (w proc.); 7 proc.

poż.'m. Warszawy (Magistrat) 70,50 (w
proc).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 11-go września

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 18.50
— 19,00; Pszenica jednolita 742 gl. 18,50
— 19,00; Pszenica zbierana 731 gl. 18,00
— 18,50.

Żyto I standart 700 gl. 12,25 — 12.50;
Żyto II standart 678 gl. 12,00 — 12.25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl, 15,50—
16.00; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
15,00 — 15,50; Owies II st. (zadeszcz.)
438 gl. 14,50— 15,00; Jęczmień brow, —;
Jęczmień 679-673 gl. 14,50 — 15,00; Jęcz-
mień 649 gl. 14,25— 14,50; Jęczmień

620,5 gl. 13,50—14,00; Groch polny 23,00
— 25,00; Groch Victorja 30,00 — 33.00;

Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Łu-
bin żółty — — — —; Rzepak i rze-
pik zimowy z work. 35.00 — 36.00; Rze-
pak i rzepik letni — — —; Siemię lniane
basis 90 proc. 32,00— 33,00; Mak nie-
bieslci. 46.00 — 48,00; 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 žytnia 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 miałkie 9,00 — 9.50; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16.50 — 17.00; Kuchy rzepakowe
12,50 — 13,00; Kuchy slonecznikuwe
—————4 Šruta sojowa 45 proc.
20,50 — 21,00.
Ogólny obrót 2412 ton, w tem żyta

245 ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki ł

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor=
kiem, innych artykułów — luzem  
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Zwycięska walka ze skutkami kalectwa
Z upośledzonych— jednostki pełnowartościowe

Na skraju puszczy Kampinowskiej leży
niewielkie osiedle pod nazwą Laski-Ró-
żana.

W 1921 roku na pięcio morgowym ka-
wałku ziemi zaczęły powstawać domki,
jeden po drugim. Dziś, po 14 latach, jest
tych domów 11 i rozmieszczone są na ob-
szarze 35 ha, Tworzą one zupełnie od-
rębną „zamkniętą całość, Laski możnaby
nazwać kolonją niewidomych. Mieszka
tam bowiem, kształci się i pracuje około
200 ociemniałych. Nie jest to jednak ko-
lonja. Celem Lasek nie jest bowiem wy-
odrębnianie niewidomych. Laski, to ośro-
dek, który ma ułatwić reedukację ludzi
pozbawionych wzroku. A do tego trzeba
specjalnych metod.
W społeczeństwie naszem wciąż jesz-

czę pokutuje fatalny przesąd i pogląd, że
niewidomy, to jednostka bezwartościowa.
W ilu to wioskach i miasteczkach pol-
skich po dziś dzień ludzie odnoszą się do
ślepca, jako do osoby uciążliwej, niedo-
łężnej? nietylko nic nie dającej, lecz o-
soby, która wymaga specjalnej pomocy
i opieki.

Upośledzenie to kazało w dawnych
czasach jeżeli nie wręcz zabijać, to naj-
wyżej tolerować istnienie ślepców w
społeczeństwie. Czasy pogańskie jednak,
to nie wiek XX.

Niestety, dziś jeszcze w wieku postę-
pu, wiele społeczności, szczególniej na
polskiej wsi, traktuje niewidomego po po-
gańsku. W wielu wsiach mieszkają niewi-
domi, którzy z powodu swego kalectwa
zostali usunięci poza obręb  społeczeń-
stwa. ;

Gdyby ci, co się tak odnoszą do nie-
widómych, choć jeden dzień spędzili w
Laskach, zmieniliby niewątpliwie zdanie.

*

Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy,
to nadzwyczajna swoboda, z jaką ruszają
się niewidomi w Laskach. Można tam zo-
baczyć biegające i bawiące się na dzie-
dzińcach dzieci od 2, 3 i 4-letnich ma-
leństw, które mimo braku wzroku, nigdy
nie depczą kwiatów lub trawników, nie
przewracają s'ę ni potykają o przeszko-
dy — poprzez młodzieżkilkunastoletnią,
która zrówną swobodą i bięgłością czy-
ta,książki specjalnie tłoczone, jak zajmu-
je się $rą na instrumentach lub pracą w

„warsztacie szczotkarskim, koszykarskim
czy przy kole garncarskim, — do ludzi
dorosłych wreszcie, którzy przeszedłszy
paroletnią naukę w Laskach, mogą każ-
dej chwili wrócić do społeczeństwa, jako
pełnowartościowe jednostki, |

Nie brak tam oczywiście i ludzi star-
szych. Ponieważ jednak zadaniem Lasek
jest przygotowanie ociemniałych.do sa-
modzielnej pracy, przeważa tam młodzież
i dzięci,
Co się dalej rzuca w oczu, to niezwykła

sumienność w pracy. Niewidomy, skoro

вн ICKSSAKTAINES

Piantacie tytoniu
na Marszałkowskiej

Niedawno prasa donosiła o wykryciu
kilku plantacyj tytoniu na terenie powia-
tu warszawskiego. Niktby jednak nie
przypuszczał, że również w granicach
Wielkiej Warszawy mogą istnieć tego
rodzaju, zabronione przez ustawę, hodo-
wlę kwiatu tytoniowego, A jednak tak
jest. Mianowicie , urzędnicy '/ Brygady

* Kontroli Skarbowej w Warszawie wy-
kryli ostatnio większą ilość plantacyj, z
których niektóre były prowadzone na
większą skalę, Tak więc wykryto plan-
tacje przy ul, Marszałkowskiej Nr. 13, u
niejakiego Józefa Szylinga, u Kazimiery.
Kobuszewskiej, przy ul. Radzymińskiej
80, przy ul. Bema 49 u Michała Pazer-
skiego, przy ul. Grochowskiej 139 u Bro-
nisławy Wasilewskiej wykryto wielką
plantac'ę z 500 krzewów. Następnie wy-
kryto nielegalne plantacje tytoniu u Mar-
ji Kędzierskiej przy ul. Wasielskiej Nr.
22, u Gawałkiewicza Józefa przy ul. Te-
respolskiej 33, u Grzędzińskiego Jana,
przy ul. Księcia Ziemowita Nr. 30.  

już coś robi, robi to z całkowitem odda-
niem się dziełu. Stąd niezwykła solidność
produkowanych w tych warsztatach rze-
czy, :

Trzecia wreszcie rzecz, bodajže najdo-

nioślejsza, to fakt, że ociemniali w Las-
kach to ludzie, w całem tego słowa zna-
czeniu,

Laski bowiem kształcą nietylko zawo-
dowo, lecz wielką wagę przykładają do
wyrobienia ducha j charakteru, wycho-
dząc z założenia, że człowiek może tylko

wtedy dobrze pracować i spełniać swe
obowiązki, jeżeli ma odpowiednio wyro-
bione zasady moralne,

Laski więc to szkoła niewidomych,
gdzie przygotowują się oni do życia sa-
modzielnego.
Rzęcz jasna, że konkurencja . między

rzemieślnikiem widzącym a niewidomym
będzie zawsze nierówna. Tu jednak leży

właśnie zadanie społeczeństwa, żeby zro-
zumiawszy intencję Lasek, przyjmowało

 

niewidomych wykształconych 'w zakła-
dzie, jako siły w danym fachu w niczem,
albo niewiele ustępujące rzemieślnikom
posiadającym wzrok.

*

Laski utrzymuje Opatrzność Boża. Pen-
sjonarjusze, to przeważnie ludzie ubo-
dzy, względnie dzieci niezamożnych ro-
dziców. Jako instytucja charytatywna, o-
trzymuje pewne subwencje samorządowe.
Nie są one jednak ani dostateczne, ani też
regularnie wpływają. Trzeba więc odwo*
ływać się co jakiś czas do pomocy spo-
łeczeństwa, które zresztą w miarę moż-
ności pamięta o niewidomych i podtrzy-
muje zakład ofiarami pieniężnemi i w na-
turze.

Rok rocznie SS. Franciszkanki, które
pracują nad niewidomymi, jak zresztą
wszyscy ci którzy swój czas i siły poświę-
cają Laskom wyruszają na kwestę. Rezul-
taty tych zbiórek dopomagają w dużej
mierze do utrzymania i rozwoju Lasek. 

Nie wolno zmien'ać podręczników
Bez zgody wyższych władz szkolnych

W okólniku, wystosowanym do władz
szkolnych w sprawie wyboru i zmian
podręczników w szkołach powszechnych,
średnich ogólnokształcących oraz w se-

minarjach nauczycielskich, ministerstwo
W. R. i O. P. ustala zasadę, iż wybór po-
dręczników, książek pomocniczych i
środków naukowych dla uczniów i szko-
ły należy do rad pedagogicznych szkół,
W szkołach powszechnych o jednym nau-
czycielu wybór należy do nauczyciela w

: szkołach powszechnych o dwu nauczycie-
lach przeważa zdanie kierownika,

W oddziałach względnie klasach, w
których obowiązywały w ubiegłym roku
lub w latach poprzednich nowe progra-
my, należy unikać jakichkolwiek zmian w

wyborze podręczników, utrzymując na-
dal podręczniki, używane w roku szkol-
nym 1934-35, Wprowadzenie na rok
szkolny 1935-36 nowego podręcznika
może być uzasadnione wyłącznie zupeł-
nem wyczerpamiem używanego dotych-
czas podręcznika, lub usunięciem używa-
nego dotychczas podręcznika ze spisu
książek dozwolonych do użytku w szko-
łach.
Okólnik wiceministra Chylińskiego z

naciskiem podkreśla, iż zmiana podręcz-
ników może nastąpić jedynie i wyłącznie
za zgodą inspektoratu szkolnego, zaś w
szkołach średnich ogólnokształcących je- dynie za zgodą kuratorium okręgu szkol-

nego. (pr) '

Zredukowani

nauczyciele przeciw magistratowi
"_ Żądają 35000 zł. —- |

Do Wydziału I Cywilnego Sądu Okrę-

gowego w Warszawie wpłynęło w bie-

żącym tygodniu powództwo 5 zreduko

wanych nauczycieli Gimnazjum  Miej-

| skiego na Bródnie przeciwko Gminie m.

st. Warszawy o odszkodowanie. Zredu-

kowani żądają od Gminy 35.000 zł., t. j.

pełnej rocznej gaży; ponieważ zostali

wymówieni w końcu ubiegłego roku

szkolnego, a nie jak to zazwyczaj prak-
tykowano na trzy miesiące naprzód w
kwietniu. Zwolnieni twierdzą, że wobec
rozpoczęcia roku szkolnego mie będą
mogli znaleźć pracy przed jesienią r.
1936. Z podobnemi powództwami wystą-
pić ma jeszcze kilkudziesięciu nauczycie-
В zwolnionych z posad miejskich.. (i) ^

Kilkaset osób na bruk
Komornik? Grożba runięcia?—Nie. Magistrat

Zarząd miejski m. st. Warszawy przy”

stąpił do regulowania m. in, ul. Madaliń-

skiego w Mokotowie, Poza, obrębem linji

regulacyjnej znalazły się cztery domy,

z których trzy są murowane i jeden

drewniany. W domach tych zamieszkuje

72 lokatorów, którzy za lokale płacili

swego. czasu tysiące złotych. Ogólna

liczba osób zamieszkałych wynosi kilka-

set. W tych dniach zarząd miejski zwró-

cił się do 16 komisarjatu P, P., aby u-

sunął do dnia 15 b. m. wszystkich miesz-

kańców tych domów, gdyż mają być w

czasie najbliższym zburzone,

Słusznie władze miejskie zajmują się

regulowaniem. ulic, ale, czy p. Starzyń-

ski zastanowił się na tem, że wyrzuca

kilkaset ludzi nabruk i to w chwili, kiedy

zbliża się zima. Gdzie się podzieją ludzie,

pochodzący przeważnie ze sfer robotni-

czych, Gdzie znajdą przytułek? Wszak

obowiązkiem zarządu miejskiego jest do-

starczanie dachu nad głową bezdomnym,

II KTE SKKITOS TIKSLASKOREK ROA EN

Konkurs i wystawa prasy
Rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie

W poniedziałek, 16 b. m., ogodz.10

min, 30, w sali rady miejskiej w Warsza-

wie, nastąpi uroczyste otwarcie VIII-go,

Kongresu Federacji Międzynarodowej

prasy technicznej i zawodowej, zorgani-

zowanego przez Związek polskich czaso-

pism technicznych i zawodowych. W ro-

ku bieżącym Federacja międzynarodowa,

grupująca czasopisma 14-tu państw, ob-

chodzi 10-lecie swego istnienia. Prezesem

jej jest obecnie przedstawiciel Polski, p.

inż. Aleksander Pawłowski, a język pol-

ski jest jednym z oficjalnych języków Fe-

W związku z kongresem zostanie o-

twarta międzynarodowa wystawa prasy

technicznej i zawodowej. Wystawa ta

odbędzie się w $machu Politechniki i

trwać będzie od dnia 15 do 22 września

włącznie. Da ona możność zapoznania

szerszych warstw publiczności z dotych-

czasowym stanem czasopism” perjodycz-

nych technicznych i ogólno - gospodar-

czych zarówno u nas w kraju, jak i za-

granicą.
Udział w kongresie zapowiada się licz-

nie, bo spodziewane jest przybycie prze-

szło 100 delegatów, w tem ponad 50 z za-

granicy. Program kongresu przewiduje,

poz» obradami, szereg wycieczek poPol-

BZ

zawodowej

a nie wyrzucanie rodzin robotniczych z
ich pomieszczeń, zdobytych z takim tru-
dem. (g)

 —

Ziote zeby za podatki
Jak donoszono, w jednem z miast pro-

wincjonalnych inżynier N. zamówił złoty
miostek u lekarza dentysty i dostarczył
lekarzowi na ten cel odpowiedniej ilości
złota.  Egzekutor skarbowy, zajmując
dentyście rzeczy za niezapłacone podatki,
zaaresztował również przygotowany dla
pacjenta złoty mostek. Dentysta odwołał
się do władz skarbowych, dowodząc, że
sekwestrator postąpił bezprawnie, bo-
wiem mostek jest własnością pacjenta. w
dodatku pozbawienie pacjenta protezy
przynosi poważny uszczerbek jego zdro-
wiu, Sprawa oparła się o ministerstwo
skarbu, które niebawem zapewne wyda w
tej sprawie orzeczenie.

Tragiczna śm'erć cieśli
Wczoraj o godz. 14-ej min. 30, przy

ul, Dobrej 6-8, na terenie budowy nowe-
go gmachu Związku Naficzycielstwa Pol-

' skiego (Smulikowskiego 1) wydarzył się
tragiczny wypadek. Cieśla, 55-letni Win-
„centy Kędzierski, (Miłosna), znajdując
się na dachu trzypiętrowego domu, obci-
nał deskę na gzymsie, następnie miał ją
przywiązać sznurami. W czasie tej czyn-
ności, Kędzierski, stracił równowagę i
spadł z dachu trzeciego piętra na deski,
znajdujące się na podwórzu. Zaalarmo-
wano pogotowie, które jednak  stwier-
dziło już tylko śmierć Kędzierskiego. Na
miejsce przybyły władze policyjne i bu-
dowlane, w celu przeprowadzenia śledz-
twa. Jak się okazało, Kędzierski nie był
odpowiednio zabezpieczony podczas

; pracy.  

—

Koszta wyborów i sprawy sądowe
Echa niedzielnego głosowania

Okręgowe komisje wyborcze opraco-
wują wykaz kosztów, poniesionych przy
wyborach do Sejmu. Wykaz ten obejmie
wydatki kancelaryjne, jak również diety
i koszty podróży służbowych. Zostaną o-
ne przedstawione przez Generalny komi-
sar'at wyborczy Ministrowi Spraw Wew-
nętrznych. Kredyty wyasygnowane komi-
sjom okręgowym na wydatki kancelaryj-
ne wyniosły 104.000 zł.
W sądach starościńskich znalazły się

liczne spnawy karno - administracyjne
w związku z zajściami ubiegłej niedzieli,
Wczoraj w starostwie Warszawa-Północ
rozpatrzono pięć spraw tego rodzaju. Za
napady na samochody ciężarowe, wiozą-
ce agitatorów wyborczych na Nalewkach

 

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk, Związku Zaw. Chrz, Służby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —

mięsne i jarskie,

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz. 1-ej do 5-ej
z 2 dań —zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dań —zł, 1,50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
1 Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.

II. AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
III, Senatorska Nr. 18, tel, 273-06,

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek).
ь 399

Palestra i reklama
Stosownie do uchwały naczelnej rady

adwokackiej, adwokatowi nie wolno
przyczyniać się w jakikolwiek sposób do
umieszczania jego nazwiska w spisie,
wymieniającym tylko niektórych adwo-

katów.

Dotyczy to również ogłoszeń w wy-
dawnictwach, uzależniających zamiesz-
czenie nazwiska np. od opłacenia prenu-
meraty, a nawet inseratów bezpłatnych.

(pr)

Zatargi mieszkaniowe
w Warszawie

Urząd rozjemczy. dla spraw mieszka-
niowych m, st, Warszawy przyjął do roz-
poznania w sierpniu 98 nowych spraw
mieszkaniowych, co łącznie z niezała-
twionemi do 1 sierpnia wynosiło 4,689
spraw. Rozpoznanow ciągu tego miesią-
ca 134 sprawy, dokonywując 126 wizji
na miejscu. Spraw niezałatwionych na 1

b. m. pozostało 4,555. (b)

Reorganizacja

giełdy mięsnej
Ukazała się ostatnio w prasie wiado-

mość o projekcie likwidacji giełdy mię-
sne; w Warszawie, gdyż, jak się okaza-
ło instytucja ta nie spełnia roli, do któ-
rej została powołana. Jak słychać, gieł-
da zdołała jednak obronić swego istnie-
nia pod warunkiem jednak przeprowa-
dzenia zasadniczej reorganizacji. (Om)

żydowski

teatr będzie zburzony

W warszawskim Sądzie Apelacyjnym
wyznaczony został na dzień 7 październi-
ka proces właścicieli Dynasów przeciw-
ko dzierżawcom teatru Kamińskiego przy
ul. Oboźnej. Wobec parcelacji Dynasów
sprawa rozbiórki budynku teatralnego
jest przesądzona i zburzenie budynku na-
stąpić ma jeszcze w początkach roku

przyszłego. (i)

Państwowe gimnazjum
-". na Żoliborzu

W. dniu wczorajszym otwarta została
na Żoliborzu w gmachu Spółdzielni Ofi-
cerskiej filja państwowego gimnazjum
żeńskiego im, Hoffmanowej, Narazie o-
twarto 3 klasy gimnazium, do których
przyjęto 200 uczennic. (i)  

i Gęsiej, skazano dwie osoby na kary po
1 dniu bezwzględnego aresztu, pozosta:
łym zaś wymierzono grzywny do 20 zł.
za zakłócenie spokoju publicznego. (i)

Egzaminy konkursowe
na Politechnice

  

Przy tegorocznych zapisach kandyda-
tów na Politechnice Warszawskiej, do
egzaminów konkursowych zgłosiło się
około 1.000 maturzystów. Ze względu na
to, że w roku akademickim 1935-36 na
Politechnikę przyjętych będzie tylko
635 słuchaczy, na wszystkich wydzia-
łach odbędą się egzaminy konkurso-
we, (i)

Godziny nauki w szkołach
W ciągu całego roku szkolnego 1935-

36 zastosowana będzie w szkolnictwie
państwowiem jednolita pora rozpoczyna
nia lekcyj, Zarówno w porze zimowej,
jak i w okresie wiosennym nauka w gi-
mnazjach państwowych rozpoczynać się
będzie o godz. 8-ej rano. Kuratorja szkol-
me pozostawiły natomiast wolną rękę
dyrekcjom szkół prywatnych co do ewen-
tualnego przesunięcia pory rozpoczęcia

lekcyj o pół godziny.

Egzaminy w Akademii
Stomatologicznej

Egzamin kwalifikacyjny dla kandyda-
tów, ubiegających się o przyjęcie na stu-
dja do Akademji Stomatologicznej w
Warszawie, odbędzie się we wtorek dnia
24 września r. b. o godz. 8 rano w Ana-
tomicum, ul. Chałubińskiego 5.

Poczta na lotnisku
mokotowskiem

Na terenie lotniska mokotowskiego u-
ruchomiony będzie w okresie międzyna-
rodowych zawodów balonowych od 13—
16 b. m. oddział pocztowo - telegraficz-
my u. p. „Warszawa 31". Oddział ten
czynny będzie we wszystkich działach
służby nadawczej i w dziale „„poste-re-
stante“,
Ponadto w dniach 14 i 15 b, m. czynna

będzie na terenie lotniska poczta pero-
nowa, obsługiwana przez dwóch pracow-
ników pocztowych. (pr)

Żydowskie księgi
stanu cywilnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wydało nowy okólnik o prowadzeniu
ksiąg stanu cywilnego ludności żydow-
skiej. Wyciągi z ksiąg metrykalnych i
ślubów, sporządzane przez rabinów mu-
szą być uwierzytelniane przez staro-
stwa. Od decyzji starostw uzależnionem
jest również wciągnięcie do ksiąg spóź-
nionych zgłoszeń urodzeń. (i)

Tabela wygranych

Loterji Państwowej
(Tabela nieurzędowa).

Wczoraj w piątym dniu ciągnienia-
4 klasy 33-ej Polskiej Loterji Państwowej,,
wygrane padły na numery następujące:

ZŁ. 100.000 na nr. 70028
ZŁ. 50.000 na nr. 115045
ZŁ 20.000 na nr. 109986.
ZŁ. 10.000 na nr. 153558.
Zł. 5.000 na nr. nr.: 33676 104417
Zł, 2.000 na nr. nr.: 8680 14224 21919 37489

41323 42954 56268 67971 73117 83976 89581
90433 102615 107 216 124800 12656 141495
146243 146006 146789 149449
ZŁ 1.000 na nr, nr.: 3587 3863 9706 17872

19541 20563 21316 22816 24313 32115 33566
38230 59908 69628 73364 85658 88407 88531
94268 96028 103912 111338 119909 122667
124894 126001 131874 135736 136665 139331
144326 144 537 147693 151630 152579
r 168038 170458 172927 173574 176397

 

Nowa obniżka płac?
Zamierzone wypowiedzenie umowy
w przedsiębiorstwach miejskich

Po, krążących dotąd pogłoskach o za-
mierzonem obniżeniu pensyj urzędni-
czych w urzędach państwowych, zaczyna
się teraz mówić o redukcji uposażeń
pracowników miejskich.
Jedna z agencyj informacyjnych (P. A.

S$.) donosi: »
Pomimo zawarcia r. b. nowych umów

zbiorowych w Gazowni, Tramwajach,
Wodociągach,i t' p. przedsiębiorstwach
miejskich, otrzymaliśmy wiadomość, że
jeszcze na jesieni roku bieżącego Zarząd

Miasta zamierza wypowiedzieć te umo-

wy.
Wypowiedzenie to ma mieć na celu

zmianę dotychczasowych warunków zró-
wnania ich całkowicie z płacami pracow-
ników fizycznych i urzędników przedsię-
biorstw państwowych.
Ponadto ulec ma również zmianie sta-

tut emerytalny pracowników samorządu
stołecznego, w kierunku przedłużenia
czasokresu wysługi emerytalnej. (pr)

 

 



Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA.
Pogoda słoneczna. Rankiem

miejscami mgły.
Ciepło.
Słabe wiatry z kierunków połud-

niowych.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Apteka Rostkowskiego —  Kalwaryj-

ska 31, Apteka Wysockiego — Wielka 3,
Apteka  Augustowskiego — Kijowska 2,

Z MIASTA.
— Powrót garnizonu z ćwiczeń

wojskowych. W dniu 12 bm. o godz.
14-ej oddziały garnizonu wileńskie-
go powróciły z manewrów jesien-
nych. Już na długo przed godziną
14-tą na placu przed kościołem św.
Kazimierza mimo ulewny deszcz
zgromadziły się liczne rzesze pu-
bliczności wileńskiej z przedstawi-
cielami władz cywilnych i wojsko-
wych na czele. Wkraczającym od-
działom zebrani zgotowali owacyjae
powitanie. W, imieniu Wilna  krót-
kiem przemówieniem przywitał gen.
Skwarczyńskiego oraz wojska  zo-
stające pod jego dowództwem  dy-
rektor Polskiego Białego Krzyza
Dobrzeniecki. W, odpowiedzi wojsko
powitało zebranych _ okrzykami
„niech żyje Wilno”. Wilnianki oraz
młodzież szkolna obrzuciły wikracza
jące oddziały
także rzucano na maszerujące
działy z balkonów i okien.

— Wyłączenie prądu.
Elektryczny powiadamia, że z po-
wodu niezbędnych robót na sieci
kablowej dn. 14.IX 35 r. od godz, 8
do 14 — prąd zostanie wyłączony
na nast. ulicach: Sadowej, Kwiato-
wej, Szopena, Stefańskiej, Kwaszel-

od-

Wydział

 

kwiatami. Kwiaty

SPRAWY MIEJSKIE.
Lustracja rzeźni miejskiej.

Z polecenia władz miejskich komisja
sanitarna zlustrowała rzeźnię miej-
ską, zajpoznając się z warunkami
higjenicznemi 'w - poszczególnych
działach gospodarki rzeźni. Od cza-
su wydania nowych zarządzeń san!-
tarnych na rzeźni miejskiej warunki
higjeniczne znacznej uległy popra-
wie. 'Nie zdarzają się już wypadki
wałęsania się szczurów i myszy po
salach, oraz mięso pochodzące z u-
boju znajduje się w higjenicznych
chłodniach. Pozatem  ubikacje są
czyste i wzorowo utrzymane. (h).

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wpisy na Studja wychowania

Fizycznego U. J. w Krakowie. Dy-
rekcja przypomina, że podania o
przyjęcie na l rok przyjmuje tylko
do dnia 18 września br.

Bliższe informacje udziela Sekre-
tarjat Studjum Kraków ul. Zwierzy-
niecka 26 I p.

— Z Akademji Stomatologicznej
w Warszawie. Egzamin kwalifika-
cyjny dla kandydatów, ubiegających
się o przyjęcie na studja do Aka-
demji Stomatologicznej) w Warsza-
wie, odbędzie się we witorelk dnia 24
września rb. o godz. 8 rano w Ana-
tomicum, ul. Chałubińskiego 5.

SPRAWY PODATKOWE.
— Zakończenie prac przy wy-

miarze podatku dochodowego. Urzę-
dy Skarbowe Wileńskiej Izby Skar-
bowej w bm. zakończoną ostatecznie
prace przy wylmiarze podatku do-
chodowego na 1935 r.

Płatnicy, którzy otrzymali naka-
zy w sierpniu winni uiścić podatek
dochodowy do 15. bm. Wszyscy na-,

 

 

 

   
 

 

RÓŻNE.
— Futra sowieckie w Wilnie.

Jedna z poważniejszych chrześcijań
skich firm w Wilnie „Włodzimierz
Pikiel'' przy ul, Wielkiej 7, tel. 11-55
na sezon obecny otrzymała w wiel-
kim wyborze: lisy srebrne, lisy krzy-
żaki, lisQ syberyjskie, karakuły bu-
charskie,  aceloty, źrebaki, foki,
wydry i sprzedaje talkowe po nieby-'
wale niskich cenach, posiadające
bezpośredni import z miejsca pocho-|
dzenia. Powyższa firma została rów-;
nież zaopatrzona na sezon jesienno-
zimowy w ostatnie nowości materja-
łów damskich i męskich. 3

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne, Staro-.

sta grodzki ukarał w trybie admini-|
stracyjnym grzywną w wysokości zł.
50 z zamianą na 10 dni aresziu
Abrama Arkona (Belmont 12) zał
znęcanie się nad chorym  koniem.!
Pozatem starosta ukarał wysokiemi
grzywnami kilku handlujących nie-
ostempliowanem mięsem.

KRONIKA POLICYJNA.
— Morderstwo. W nocy z 11 na 12 om.

na łące należącej do Pimonowa (ul. Po-
pławska) znaleziono zwłoki Julji Kostec-
kiej, bez stałego miejsca zamieszkania. Po-
wierzchowne oględziny wykazały, że Ko-
stecka została uderzona twardem  narzę-
dziem w okolicę czaszki.
— Kradzież 40 zł. Na szkodę Zoiji Ba-

ranowskiej, zam. przy ul, Beliny 11, skra-
dziono torebkę damską z zawartością 40
zł. Sprawcy kradzieży narazie nie ujawaio-
no. !

— Pobicie. Jerzy Romanow 1, 30,
ul. Wojtowska 4). handlarz z zawodupobi- |
ty został dotkliwie przez nieznanych osob-
ników. Pierwszej pomocy udzieliło po-
szkodowanemu pogotowie ratunkowe,

WYPADKI.
— Przejechany przez dorożkę. Na ul.

„Kolejowej został przejechany przez doruž-
kę przechodzący przez jezdnię 80-cio !etai
Lejba Kimelger, ' zam. przy N. Subocz 6.
Dorożkarz po wypadku zbiegł. Poszkodo-
wanego opatrzyło pogotowie ratunkowe.

 

 

 

Teatr i muzyka...
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś,

o godz. 8-ej wiecz. komedja Irving'a Kaye
Davis'a „Wszystkie prawa zastrzeżone”. W
roli głównej Marjusz Maszyński gościnnie
występujący, mając za partnerkę E. Wie-
czorkowską, pozyskaną ma stałe. Ceny
miejsc zwyczajne.
— Rozpoczęcie sezonu 1935/36, Pod

kier. reż. Wł. Czengerego odbywają się już
próby z inauguracyjnej ikomedji Fredry
„Damy i Huzary”. Damy i Huzary otrzymu-
ją dobrą obsadę i całkowicie nową stylową
oprawę dekoracyjno-kostjumową.

Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dzisiej-
sza premjera. Jedna z najpiękniejszych cp.
Lehara „Skowronek'* wchodzi dziś na re-
pertuar teatru „Lutnia”, Romantyczna ta
operetka o pełnych czaru, poezji, melodjach

| znajdzie godnych wykonawców w osobacn:
Bestani, Nochowiczówny, Zayendy, Wyr-
wicz- Wichrowskiego, Szczawińskiego i Ta-
trzańskiego. Balet w układzie Ciesielskie-
$o z udziałem Martówny. Reżyserja [a-
trzańskiego. Dekoracje Makojnika. Orkie-
stra pod batutą Wilińskiego. Zainteresowa-
nie premjerą — wielkie. Początek o godz.
8 min. 15 wiecz,
— Jedyny koncert chóru Dana. Po

tryumfach zagranicą, przybywa do nas aa
jeden koncert sławny już dziś w całej Eu-
ropie Chór Dana, który da swój koncert w
„Lutni* 17 b. m. w najbliższy wtorek.

& za kotar studjo.
Chwilka pytań dla dzieci starszych.
Dział dziecięcy wznawia po przerwie

wakacyjnej „Chwilki pytań” dla dzieci star
szych, Pogadanki te, niezwykle interesująco
redagowane przez p. Wacława Frenkla, bę-
dą nadawane stale co drugi i czwarty pią-
tek każdego miesiąca'o godz. 16.45, Wiado-
mość ta ucieszy niewątpliwie młodych
przyjaciół „Chwilki pytań”, którzy zasypu-
ją ją pytaniami.

„Na froncie walki ze śmiercią”,
Walka z drobnoustrojami, niszczącemi

nasz organizm jest trudna i niebezpieczna.
Nauka polska nie pozostaje w niej w tyle
i przyczynia się wydatnie do zwalczania
małego a tak groźnego wroga. Pracuje na
tym froncie Państwowy Zakład Higjeny.

O pracy oddziału djagnostycznego Pań-
stwowego Zakładu Higjeny poinformuje
radjosłuchaczyp. Józef Szpecht w swym
reportożu pt. „Na froncie walki ze śmier-

 

 

konaniu Henryka  Szyfmana i Kazimierza
Meyerholda dnia 13.IX o godz. 17.20.

Piątkowy koncert symioniczny.
Szczególnie interesujący program obej-

mie koncert symfoniczny orkiestry Pol-
skiego Radja pod dyrekcją Grzegorza Fi-
telberga. Mianowicie: Couperina koncert
w stylu teatralnym w opracowaniu Cortot'a
jako pierwsze wykonanie tego dzieła : w
Polskiem Radjo. Dzieło to utrzymane w
stylu swego czasu, styłu „galante' nalzży
do kompozycyj przeznaczonych na niewiel-
ką orkiestrę, kompozycyj pomyślanych w
duchu szlachetnej rozrywki towarzyskiej,
niż do wykonywania na efektownej i wiei-
kiej sali koncertowej. W formie swej usi-
łuje dzieło to naśladować operę (arje i ba-
lety), stąd jego nazwa.

Następnie suitę Gluck'a, w opracowa-
niu Mottla. Gluck znany przedewszystkiem
jako wielki reiormator operowy skompono-
wał szereś dzieł instrumentalnych i bale-
tów. Rówieśnik Mozarta, działający głów-
nie w Paryżu, należy do najwybitniejszych
kompozytorów wieku XVIII-go i jako taki
wywarł ogromny wpływ na następne poko-
lenia muzyczne, a nawet na swych rówieś-

ników. W tymże samym koncercie asly-
szymy suitę orkiestrową czołowego kom-
pozytorą doby współczesnej Igra Straw:a-
skiego, niesłychanie ważnego dla uksziai-
towania obecnie nurtującyca muzykę kie-

,runków, kompozytora, który, o ile to moż-
,na powiedzieć, wejdzie jako jeden z pierw
szych do historji muzyki. Solistą koncertu
będzie znakomity skrzypek Bronisław Gim-

'pel, który wykona popularny a nadzwyczaj
wdzięczny, mimo ogromnych trudności
technicznych często  grywany, koncert
skrzypcowy Czajkowskiego D-dur.

3 Koncert ten nadany zostanie w piątek,
dnia 13.1X, o godz. 21.15.

- Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 13 wrzenśia 1935 r.

6.30: Pieśń, Gimnastyka. Muzyka. Dzien-
mik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza.
8.00: Audycja dla szkół. 11.57: Czas i Hej-
nał. 12.03: Dziennik południowy. 12.15: Na
progu roku szkolnego — audycja dla szkół.
12.40: Koncert. 13.25: Chwilka dla kobiet.
13.30: Z rynku pracy. 13,35: Płyty. 15.15:

„Codzienny odcinek powieściowy. 15.25;
cie kulturalne miasta i prowincji, 1 Į
Płyty. 16.00: Pogadanka dla chorych w opr.
ks. kapelana Michała Rękasa. 16.15: Kon-
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4 i Žawalnej od Kolejowej do tomiast płatnicy, którzy otrzymają | — Zamachy samobójcze, Jaszkul Wia- cią”, który nadany zostanie w piątek, dnia cert. 16,45: Chwilka życzeń (dla dzieci
r. 33, nakazy do -15 bm. w terminie 14 centy l. 55, zażył wczoraj w celu samobój- i 13 września o godz. 17.00: starszych). 17.00: Na froncie walki ze
— Obława na pokątnych dorad- dniowym od dnia dnia otrzymania. czym 10 tabletek luminalu  Wezwane na | Lekkie piosenki. , śmiercią. 17.15: Minuta poezji, 17.20: Lex- °

ców. W rejonie sądów dokonano Odwołania składać można w ter- miejsce wypadku „pogotowie ratunkowe| Audycje lekkie należą do bardzo przy- kie piosenki w wykonaniu Henryka $гу!-
obławy na pokątnych doradców i minie 30 dniowym. (h) JS $0 do szpitala św. Jakóba. Przy- jemnych a nieraz i pożytecznych rozrywek mana i Kazimierza Meyerkolda. 17.50: Po-
różnych macherówkręcących się w PRZEMYSŁ I H EL | czyny AA e az te radjosłuchacza. W dobrym wykonaniu, o radnik sportowy. 18.00: Koncert. 18.40:

PC ; ANDEL. | — Józet Zajiert 1. 40 zawodowy żebrak dobrym doborze repertuaru, który zatrzy- Płyty, 19.00: Ze spraw litewskich. 19.10:pobliżu śmachu sądowego. Zatrzy- — Strajk rękawiczników, W, dniu zatruł się spirytusem skażonym. Odwiezio- mując swój lekki Aaeiopisišūeiėūs jedna- Prudiszcze — nowe źródło oświaty — po-
mano kilka osób, których skierowa- wczorajszym wybuchł strajk ręka- 79 № do szpitala św. Jakóba. Ponieważ kowoż wysoką wartość artystyczną, cieszą gadanka. 19.25: Koncert reklamowy. 19.35:
no do dyspozycji władz. (h) wiczników na terenie całegomidsta jjest о0 TIE pijakiem zachodzi przy- się audycje tego radzaju prawdziwą sym- Wiad sportowe. „19.30; Aktualny monolog.

ia, sblera Skufkiem Sieakkje przeł 200 Gab. (neis vadas r Pe IMO ia IadamTAJ aaa RÓ MA ATS e
trwających od kilku dni ulewnych Związek rękawiczników, który | — Karambol przy ul. Gdańskiej, Przy piosenek, w transmisji z Krakowa, w wy- nicy międzynarodowych zawodów 0 puhar
deszczów poziom wody na rzekach ogłosił strajk postawił pracodawcomul. Gdańskiej samochód ciężarowy Nr. A | Gordon-Bennetta przed mikrofonem. 21.060:
Wileńszczyzny znacznie się pod- szereg wymagań ekonomicznych, [14367 najechał na dorożkę konną Nr. 263 «Dziennik wieczorny. 21.10: Obrazy z Polski
niósł. Wi Wilnie z powodu przyboru zmierzających kupolepszeniu waż | 7 Nonapasażerami, którzy zostali razem dunek o zaginięciu niejakiego. Czesława współczesnej. 21,15: Koncert. 22,30 Trausm.
wody na. WAKi zachodzi + możliwość žiūdkėw peno I placy dudzi Zadcóde 7. orożką przewróceni na bruk, Uszkodzeń Łęskiego, zam, przy ul. „Dominikańskiej 4, fraśm. Międzynarodowego meczu tenisowe-

i я > 5 3 p у1 płacy + SU | cielesnych nie zanotowano. który przed kilku dniami wyszedł 7 domu go Polska — Jugosławja. 23.00: Podróż poprzerwania robót regulacyjnych. nionych w tej gałęzi przemysłu. — Zaginięcie. Do policji wpłynął mel- i dotychczas nie powrócił. : Europie — Audycja muzyczna.

ajpo- AzE + LL BGDADA AAADA
; Scisiejsze „R W. JUREWICZ |E Е

' ' =. Perfumy'wody kolońskie, przyrządy do 90- ===ŠE Ściślejsze į " ` = lenia oraz wszelką galanterję i inne towary =
i = s szcze- S mistrz fir. P. BURE = należy nabywać tylko w chrześcijańskiej firmie =

JĄ į góły 5 Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby jaj LUDWIK” Zamkowa 12 =
SEZONU г : R nastąpią. ze ziota i srebra w dowolnej ilości i stylu. = 59 vis a vis Skopowki =

OE ь, ' Obsługa fachowa we własnych warsztatach, = * wielki wybór i =
Wkrótce 1 CENY KONKURENCYJNE. = T. =HELIOS Ла IWAN MOZ ŽUCHIN й, - ЙЕ ат ceny bardzo dostępne =

w najnowszem arcydzlele ž WILMO, Ul. MICKIEWICZA 4. = ! Н"NOC. K A R N A W A Ł ` 6[ло -„.…іі=|||||||||…"||||Ш"Ш"Ш||.|||Ш|Ш||||||||||||||Г|':
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Sdsżeniejący talia serca 33 r oj 0 n y : W, a w HAR p. f. L. PERKOWSKI I /K. MALINOWSKI
Ciaudette Colaert. Joan Benner. Charles Boyer, " " с YTONOWICZ ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana).

„Nad program: Kolorowa atrakcja oraz aktualja. APTECZNY D/H. ARTYKULY KOŚCIELNE; żyrando
1 оо MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71, (le, pusze:, kielichy, monstrancjeIt.p.

P A N Dziś film dla wszystkich! e | Szczególnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo- i | WYROBY METALOWE; nakrycia
i rzędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody i )) stołowe. cukiernice i t. d.

zał ) i kolońskie. Ceny bardzo niskie. Ё jj. WYROBY ZLOTE, SREBRNE
{ i s MOEBAREM.ORAWA / I DROGIE KAMIENIE.Schirley BBI ZZ?BB: amasOdoszodAC da $ DZIAL ZEGARMISTRZOWSKI

ч ч egary | zegarki pierwszorzgdnych
® - _ ZĘ ‹ firm krajowych i zagranicsnych.

Jako MAŁY PULKOWNIK:; Re Al w: zegarmistrzostwa wchodzące,
raz le. bZ © ONĘENYBARDZOUMIARKOWANE, nis,madprogram: Cua wny dodatek mueyczno rysukowy oraz ©

najnowszy „Fox' I „Pat“ \ | dawn. J. Na AA. EE ' ы ! LNO, WRKĄDZEHOWKGKZA TAI
Na wszystkie seanse Balkon 23 gr. Parter 54 gr. PA BYŁY

CASINO Wielki niebywały podwój- ZAMKOWA 9 i NAUKA. li PRACA. u oficer poszukuje ja-CASINO |, „zizi... "ciark Gable EISSLADAŠe genas |ARENA ORAWAo, r)<zarū- i 4 „ zgł Adm. „Dz.
kaw GRETA GARBO Jąca lyrta Lój oraz William Powell ragje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące. Bona Sm 2 Wil» za2 „Olicer”:

w pierwszym prawdziwym filmie, ilustr, życie okrutnego miestap. t:. Ceny dostępne, do '4 tetaiego. ėklop й POTRZEBNA | 69—3
= .
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zt |Ma wWille. аее лоы от оОНИ Žaakova26m6odj wje, Wileńska 26le, iższe informacje or: m. z| AAS,SKŁAD AEC SPRZ BE składanie ofert w Kancelarji Izby adk 8—10 r. PekaoME N EDARMO DAJEMY (OSMETYCZNY ( Bkiej (Wileńska 25) do dnia 27 września.| QKAZYJNIE |ponocywnaucz| — МЕМ NAJTANIEJ |

OISNS a ооа ЗОСЕ ASA ASms * я 8 ź > d lomowan: zu o ziennika Mi
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| „ bėw etc. p POLECA: 3 wyszukuje mieszkania|ukończony па wlas-|nie. Uprasza się o PAdž“ Laskawe oierty|| muje Biuro Ogiosprzy zakupie gwarantowanych sloi 1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze. ORGERTZEŻA IURO nym placu. Szczegóły|pozostawienie  adre- |kierować: Prawy Żoł-|| szeń Stefana Gra-do zapraw 2) Odżywki krajowe i zagraniczne, MIESZKANIE  |POŚREDN. MIESZK. dowiedzieć się w Re-|su w Adm, „Dz. Wil." pierski zaułek 13 m|| bowskiego w Wil-
46 oraz 3) Chemikalja techn, i do as 4 pokojowe z kuch- Uniwersal | dakcji. 112—3 lub o zgłosz. pod adr.3. umiDorowski, _|| nie, Garbarska 1,

irena -„Irena-Patent“ 4) Pastylki, sole i wody mineralne, nią suche, sioneczne|» т ai ———-———— ML OL si TA tel, 82,

S Żądać we wszystkich sklepach. 2Środkiae ZE sie memi Sp dak to: STUDENT a d- mdSkład fabryczny na Ay ode Agd pół- 7) Artykuły e i dopielęś- kiszki). "= 2 MICKIEWICZA 30, Skle U. S. B. udziela ko- Ža ui świ -nocno-wschodnie ||| + niarstwa chorych. ZUA и tel. 22-11. = tycji w zakresie| dectwami lub do POSZUKUJĘ
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