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Dalsze obrady Rady Ligi Karodów
GENEWA. (Pat). Na wstępie  dzisiej-

szego posiedzenia Zgromadzenia Ligi Na-

rodów dokonano wyboru członka stałego
trybunału sprawiedliwości międzynarodo-

wej w Hadze, którym został p. Nagaoka,
prawnik japoński.

Partyjnictoo
Życie polityczne ma swój słow-

nik, ma swoje terminy okseślające
rozjmaite zjawiska zachodzące w ży-
ciu publicznem. Jednyni ż nich, naj-
częściej od lat dziesięciu używanym,
było słowo „partyjnictwo', Zrodzilo

 

- się ono z reakcji na widok niewyro-
bienia politycznego w pierwszym
okresie po odzyskaniu niepodiegio-
ści, Trzeba przyznać nawiasem, że
dwa skraine ówczesnie świalopogią-
dy t. zw. prawicowy i lewicowy by-
ty zadziwiająco zbieżne w'swoich
poczynaniach. Jeden z nich budował
demokrację dla demokracji, drugi
przez podziw. dla Wielkich Demo-
kracyj Zachodu, które połączone w
koalicję zdołały pobić Niemcy. Na
usprawiedliwienie tej zbieżnej pracy

ć, że niki wówczas nie
przeczuwał upadku  parlamentaryz-
mu na Świecie, przeciwnie, sądzono
nawet, iż jego linja rozwojowa może
pójść jeszcze dalej aż do formy re-
publik sowieckich, zupełnej, ideal-
nej anarchji.

Pierwszy z obozów, który zaczął
reagować na kalectwo polskiego ży-
cia politycznego skutkiem — użyję
popularnego dzisiaj teqminu — pa-
nującego „sejmowiadztwa“ był obóz
narodowy. Zamach majowy przy-
szedł do władzy jedynie z progra-
mem sanacji (moralnej. Kurs anty-
parlamentarny wyrodził się potem
dopiero, gdy sejm wyrażający opinię
publiczną stawał się coraz bardziej
nieprzychylny  panującemu syste:
mowi. r
№ miarę wzrostu anarchicznej i

pozbawionej pozytywnego stanowi-
ska do zagadnienia parlamentaryz-
mu alkcji ster sanacyjnych, poczęio

krystalizować w)się coraz bardziej
tej sprawie stanowisko kierunku na-
rodowego, co więcej — począł on
wprowadzać w czyn swe przemyśle-
nia. Przedewszystkiem począł prze-
ksztąłcać swoje formy pracy; z par-|
tji stawał się obozem, który wytwo-
rzywszy wielki prąd narodowy po-
czął kształtować życie publiczne w
P . I tu trzeba stwierdzić kate-
śorycznie i stanowczo; jedynie na-
cjonalizmm w Polsce staje się i jest
mocen w przyszłości przeciwstawić
się Ł zw. partyjnictwu. Jakie bo-
wiem są wyniki pracy przysięgłych
wrogów. sejmowładztwa — sanacji?

Mieli w ręku wszystko: Mieli
przedewszystkiem możność wpro- |
wadzenia swoich koncepcji w życie.
Od demokracji przeszli do absolu-
tyzmu i, w gruncie rzeczy, odrodzili
zamierające ma szczęście „partyj
nictwo' z jego targami, niesnaskami,
wielką polityką w szklance wody i
przysłowiowemi wielkimi ludźmi do;
małych interesów. Rozłąmy w stron-
nictwie ludowem, sposób stawiania
kandydatur do sejmu, rodzaj walki
wyborczej, wszystko to przypomina
najgorsze tradycje naszego niedoj-
rzałego w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości życia.

idać wyraźny rozdźwięk mię-
dzywynikiem a koncepcją,

A może to właśnie wynik braku
koncepcji?

Już jesi
we Na kjoskach

„Olelkiei Polski“
Cena 10 gr.

 

Następnie przysiąpiono do dalszej dy-

skusji nad raportem sekretarza gener, L. N.

Delegat Portugajji Monteiro

Ligę Narodów o gotowości Portugalji pono-

szenia odpowiedzialności przy boku innych
|w dziele zachowania systemu  bezpieczeń-
stwa zbiorowego.

; Drugim- zkolei mėowcą był komisarz

ZSRR p. Litwinow, który po raz pierwszy
zabrai głos w generalnej dyskusji na zgro-

madeniu L. N.
| P. Litwinow żwrócił uwagę na niedo-

;kończone prace Ligi Narodów w dziedzinie

określenia napastnika i przypomniał słowa
bor. Aloisiego, głoszące, iż jeden tylko wy-

padek agresji ze strony Abisynji uprawniał-

by Włochy do wojny, gdyby zastosowano

kryterja napastnika. ustalone w  niektó-

rych końwencjach międzynarodowych. Gdy-

zapewnił !

 by Włochy zamiast składania deklaracji,

domagającej się wolnej ręki wobec Abi-

przez wiochy
RZYM. (Pat). Agencja Steianiego

donosi: Szet rządu włoskiego przed-
stawił radzie ministrów obszerne
sprawozdanie o sytuacji polilycznej
1 wojskowej.

Na podstawie danych, szef rządu
wylkazat, że całokształt sił lądo-
wych, morskich i powietrznych
Włoch całkowicie będzie mógł od-
powiedzieć dziły,

W; odpowiedzi na to Rada Mini-
strów zbadała, w jakich warunkach

RYTM i WIGOR SERCA
oto co trzeba zachować w życiu
najdłużej. Przy sklerozie, artretyz-
mie, przewiektych cierpieniach dróg
oddechowych. Apteka Mazowiecka
poleca znany od łat sok czosnku
maniki F. F, Prospekty na żądanie
wysyłamy bezpłatnie. Warszawa,
Mazowiecka 10.

—н
 

|

wszelkim próbom, 2°
którejkolwiek strony oneby pocho-

synji, przedstawiły dobrze umotywowaną

skargę przeciw abisyńskim aktom napaści,

zgodnie z określeniem napastnika, przy-
jętem przez L. N, wówczas Liga przyzna-

iaby rację Włochom.

Następnie p. Litwinow wyraził opinję,

że Liga Narodów nie powinna poświęcać

zbyt wiele energji pracom społecznym i

humanitarnym, natomiast uwagę swą głów-

nie poświęcić celom, dla których została

powołana.

Mówca zajął się zatargiem włosko-abi-
syńskim, zapowiadając, że przedstawiciel

Sowietów w Radzie Ligi lub w Zgroma-
dzeniu wypowie swój sąd w tej sprawie w

sposób śmiały i bezstronny.

W dalszej kolejności zabieraji głos de-

legat Jugosiawji, Grecji i Łotwy.

Na posiedzeniu popołudniowem delega-

ci Finiandji, Turcji, Ekwadoru, Kanady,

riondurasu, Aiganistanu.

Zapowiedź opuszczenia
Ligi Narodów
stałoby się możliwe dalsze pozosta-
wienie Wioch w Lidze Narodów.
Rada ministrów stwierdziła, iż uwa-
ża za swój obowiązek potwierdzić
w sposób jaknajbardziej wyraźny,
że probiemat wiosko-abisyński nie
dopuszcza rozwiązań-. kompromiso-
wych po olbrzymich wysiłkach i po-
święceniach, dokonanych przez Mio
chy oraz po nieodpartej argumen-
tacji zawartej w memorandum wło-
skim. przedstawionem w Genewie.

PARYŻ. (Pat). Genewski koresp.
i Hiavasa donosi, że ewentualność o-
puszczenia przez Wiochy Ligi Naro-
dów, która rozważana była na dzi-
siejszem posiedzeniu włoskiej rady
ministrów, wywołała w Genewie ol-
brzymią sensację, tembardziej, że
ogólnie sądzono, iż mowa premjera
Lavala wniosła odprężenie napiętej
sytuacji Obecnie zadają sobie pyta-
nie, czy decyzja Włoch jest już po-
wzięta, czy też groźba opuszczenia:
Ligi Narodów stanowi próbę ostat-
miej presji rządu Mussoliniego, na
konilikt pięciu.

i Wybory senackie we Francji 3
| PARYZ. (Pai): Da. 20 paździer-
| nika-rb, odbędą się w trzydziestu
| kilku departamentach Francji wy-|
bory 107 senatorów, których manda-,
ty wygasają w rb. w myśl ustawo-
wego odnawiania 1/3 skiadu senatu.
Dn. 15 września zwołane będą w
związku z tem narady municypalne
celem dokonania wyboru delegatów

i ich zastępców do senackiego zgro-
madzenia wyborczego.

Nadmienić należy, że wśród se-
natorów, których mandaty wygasa-
ją w rb, znajdują się m. in. premier
Laval, sen. Jeannency, min, spra-
wiedliwości Bernard, sen. Caillaux,
gen. Bourgeois, Bienvenu, Mantin i
wielu innych.

9 Olbrzymie nadužycia na Litwie
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

. Aresztowanie pod zarzutem sprze-
'niewierzenia jednego z czołowych
działaczy rządzącej partji tautinin-
|ków Lapenasa wywołało w całym
„kraju duże wrażenie. Lapenas był
„dyrektorem największej na Litwie

ODNALEZIENIE TESTAMENTU
HENRYKA SIENKIEWICZA,

KIELCE, (Pat). Wi Oblęgorku od-
naleziono testament,
przez Henryka Sienkiewicza, — Те-
stamment, zgodnie z obowiązującemi
przepisami, wręczone prezesowi są*
du okręgowego w Kielcach, który
uznał go za autentyczny, (W. naj-
bliższym czasie nastąpi otwarcie i
ogłoszenie testamentu. Odnalezienie
testamentu po wielkim pisarzu w 19
lat po jego zgonie, wywołało w Kiel-
cach duże wrażenie.

OBŁAWA NA KŁUSOWNIKÓW.
W, lasach krasnostawskich urzą-

dzono obławię na kłusowników, za-
trzyjmując 7, którym odebrano broń,
upolowaną zwierzynę i ptactwo. 

pozostawiony ||

instytucji handlowej „Majstas”, po-
siadającej monopol na eksport arty-
kułów mięsnych. Według doniesień
prasy nadużycia sięgać mają kilka-
set tysięcy litow, Dochodzenia pro-
wadzi sędzia śledczy dla spraw
szczególnej wagi Krigeris,

NA ŁOTWIE MRÓZ.
RYGA, (Pat). Ubiegłej nocy za-
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C(ialko dujecka., si
0О aksamitne |> tuje ksamilių

dziękimydła

 

Pogłoski
W najbliższych dniach ma się od-

być na Zamku narada P. Prezydenta

Rzeczypospolitej z generalnym  in-

spektorem sił zbrojnych, generałem

Rydzejm-Śmigłym i premjerem Sław-

kiem. Do narady tej koła polityczne

przywiązują dużą waśę, przypuszcza

jąc, że zadecyduje ona zarówno o

składzie nowego rządu, jak i jego

programie gospodarczym. W nara-

dzie również weźmie udział mim.

Beck, o ile nie zabawi dłużej w Ge-

newie,

ESZKOWSKI
MICKIEWICZA i.

Nowość: Kapelusze

14 „ANTELOPE“zę   
GDYNIA. (Pat), Od wczesnego

ranka na dwórcu morskim zebrały
lsię organizacje, stowarzyszenia,
związki oraz szkoły ze sztandarami,
a nabrzeża portu wypełniły się
szczelnie publicznością. W sali od-
praw celnych dworca morskiego

| zgromadzili  się przedstawiciele

 
dzinie 9.30 na peron dworca mor-
skiego przyszedł specjalny pociąg z 
|zaproszonymi  gośmi. Członkowie
jrządu z p. ministrem: przemysłu i
' handlu na czele udali się na peron
górny dworca a w tej chwili m/s

' „Piłsudski” |wchodził do. awanportu.!
W momencie zbliżania się statku do
nabrzeża orkiestra marynarki wo*
jennej odegrała hymn narodowy.

Przedstawiciele rządu udali się
na pokład statku, gdzie kpt. Stan-
kiewicz złożył p. ministrowi prze-

  

 

CZEKOLADKI
CZEKOLADY
KARMELKI
MARMELADKI   

 

władz oraz zaproszeni goście, O go-;

Warszawy z członkami rządu oraz|
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SKLEP DETALICZNY w WILNIE
WILNO, WILEŃSKA 27.

CODZIENNIE ŚWIEŻY TRANSPORT Z WARSZAWY.

„ji Ai A ННЕ НОНЕНН
PRZED DECYZJĄ

kupna puchowego szlafroczka, wełnianej bielizny, czy sweterka, szkolnej galanterji i dzie-
cięcej, rękawiczek, parasoli, czy nawet kołdry lub jesiennego płaszcza męskiego nie zawie-
dzie się nigdy, kto przedewszystkiem zwróci się do najlepiej zaopatrzonej .

„Polskiej Składnicy Galanteryjnej"

Franciszka Frliczki

Ale tylko pod iadyny adresem Wilno, Zamkowa 9 Tel. 6-46
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polityczne
Ponieważ w związku z pogłoska-

mi o zmianie rządu wymieniano

ostatnio dość często nazwiska pp.

barila i Kwiatkowskiego, jako ewen

tualnych kandydatów na ministrów
agencja „kłress podaje: |

W, ostatnich dniach rozeszły się

wiadomości, iż w Warszawie bawili

i odbyli konierencje na 4amku b.
premjer bartel i b, minister Mwiat-

kowski.
' Łe strony wiarogodnej informują,

|iż. b, premjer Bartei nie był ostatnio
| zupeinie w Warszawie i nie opusz-
czał letniska w Dorze na Podkarpa-
ciu, gdzie spędza wakacje. !

B. minister Kwiatkowski bawił w
bieżącym tygodniu w Warszawie,

ale nie odbywał żadnej
na Zamiku. b. min, Kwiatkowski wy-
jechał zagranicę, skąd wrócić ma do
kraju z początkiem października,

 

Powitanie M./S. „Piłsudski”
mysłu i handlu raport, poczem
wszyscy udali się na pokład, sło-
|neczny, gdzie ks. Biskup morski dr.
Okoniewski w asyście licznego kle-
ru odprawił solenne nabożeństwo.
Po nabożeństwie od stóp ołtarza ks.
Biskup wygłosił okolicznościowe
przemówienie, poczem prezes sądu
okręgowego w Gdyni wtęczył p. mi-
|nistrowi przemysłu i handlu akt re-
|jestracji m/s „Piłsudski' w Gdyni.

Następnie zabrał głos min. Floyar
Rajchman, oraz prezes linji Gdynia

| —Ameryka i Prezes Akademji Lite-
|ratury Sieroszewski, poczem rząd
loraz zaproszeni goście zwiedzili
statek. Zkolei odbyło się śniadanie.

' O godz. 13 członkowie rządu z oto-
| czeniem opuścili pokład m/s „Pił-
jsudski”, odjeżdżając specjalnym po-
|ciągiem do Warszawy, Wszystkie
|statki w porcie, jak rówież m/s
! „Piłsudski były w pełnej gali.

BISZKOPTY
KAKAO
HERBATA
KAWA
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Wybory d
W dniu dzisiejszym odbędą się w

całem państwie wybory 64 senato-
rów, przyczem na woj. wileńskie
przypada trzech członków senatu.
Wybory te nie wzbudzają szerszego
zainteresowania, ponieważ właści-
wie są one już przesądzone przez
wybór w dn. 28 sierpnia t. zw.
kollegjuim wyborczego, złożonego
—jeśli idzie o nasze województwo z:
97 osób. |

Niemniej przeto w rozmowach
słyszy się nazwiska różnych kandy-
datów, które z obowiązku dzienni-
karskiego notujemy.

Za najpoważnejsze kandydatury
z woj. wileńskiego uważa się kandy-
daturę p. Prystora, b. premjera, p.
Adama Piłsudskiego, wiceprezyden-
ta m. Wilna i p. Tadeusza Młodkow*
skiego, wizytatora szkolnego. Wy-
mienia się również kandydaturę ks.
Żongołłowicza, wiceministra oświa-
"ty, oraz p. Władysława Studnickie-
g0, jako prawdopodobne.

Kandydatury b. senatorėw: p. p.

SUBTELNE
KOSMETYKI

ELOBIL
WARSZAWA

nREmoDŻywcY COLETTE”пЕр AZS „BIAŁA LILJA"POD PUDER

asza asasiausiosOE LOBIL"

PLAGA MORDERCZYCH
PORACHUNKÓW.

WALEJKA,. W. dniu 11 bm. w
Wilejce, na ul. Mickiewicza, o godz.

* 14,30, 21-letni Mikołaj Kapciuch ze
wsi Kołowicze, usiłował zastrzelić z
obciętego karabinu rosyjskiego Ja-
kóba Czerepana ze wsi Poras, gminy
kołowickiej. Kapciuch chybił, po-
czem zbiegł do lokalu Zarządu Dro-
gowego, rzucił tam karabin i um-
knął, W. dniu 12 bm. ujęto go we
wsi Połowicze i przekazano wła-
dzom sądowym.

MOTOCYKLISTA W ROWIE. |
27 letni Zygmunt Morawski z foiw. Ja-

, nówka śm. polańskiej jadąc motocyklem w
kierunku Oran na 7 klm. od wsi Łukasze-
wicze zderzył się z furmanką powožoną

„przez Pieślaka Jana, Skutkiem 'zderzenia
Morawski wyrzucońy został z motocyklu
do rowu rozbijając głowę, oraz dotkliwie.
kalecząc rękę. Pieśjak odniósł nieznaczne.
obrażenia głowy. (h)

OTYŁOSĆ
OSŁABIA SERCE

Serca otyłych, obłożone warstwą tłusz-
- czu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
wcześniej odmawiają posłuszeństwa. Oty-|
łość spowodowana jest złą przemianą ma-
terji, albo zaburzeniem czynności gruczo-
łów dokrewnych. i

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA”|
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza
organizm do spalania nadmiernego tłuszczu.!
Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-'
magają one specjalnej djety.

Zioła ze znak. ochr, aDożónć do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

Wytwórnia Magister E, Wolski, War-
szawa, Złota 14 m. 1.
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|
| członków ZOR-u sportustrzeleckie-
Igo,

'azy)

o Senatu
W. Abramowicza, oraz Z. Jundziłła
są jakoby nieaktualne. To samo do-|
tyczy takich kandydatów, jak pp.,
Meysztowicz, Wańkowicz i Bohda-
nowicz, o których niedawno dużo
mówiono.

Nie wymieniamy tu wszystkic
powtarzanych nazwisk, gdyż jest ic
zbyt wielka ilość.

|
h |

hi

Rzeki wzbierają
W związku z ostatniemi desz-

czami w Wileńszczyźnie wszystkie
rzeki poważnie wezbrały. Poziom
wody na Dźwinie podniósł się o
|przeszło metr. Na Wilji woda pod-|mi przelotny deszcz.
niosła się o 75 cent. w okolicach Wi-
lejki, o 70 w rejonie Niemenczyna i
o 65 cent. w okolicach Wilna.

Groźba powodzi nie grozi. (h)

 

Zniżka uposaże
Według pogłosek krążących w

Warszawie, od dnia 1 października
nastąpić ma redukcja pensyj urzęd-
niczych. W grupie uposażeń od I—
III redukcja pensyj wyniesie 20 pro-
cent, dia IV, V grupy 15 procent, dla
VI i VII grupy 10 proc, dla VIII
i IX —5 proc. Urzędnicy pobierają-
cy uposażenie niższych  kategocyj
nie podlegają obniżce uposażeń, Po-
dobno redukcje objąć mają nietylko
uposażenia zasadnicze, ale także do-
datki funkcyjne, przywiązane do nie
których stanowisk w służbie pań-
stwowej.

Ponieważ obecnie premier pobie-
ra miesięcznie 6000 zł, zatem po
 

Znana Sól MORSZYŃSKA
jest także w sprzedaży w paczkach na
jednorazowe  przeczyszczenie, Cena 20
śroszy. Żądajcie w aptekach i składach

aptecznych. 1867

 

POCU
ZAWODY STRZELECKIE.
Zarząd Koła Wileńskiego Z. O.

R. podaje do wiadomości swych
członków, iż w czasie od 15 do 21
września br. organizuje zawody
strzeleckie z broni małokalibrowet,
celem umożliwienia zdobycia odzna-
Iki strzeleckiej.

Zawody te pod nazwą „Tydzień
Propagandy O. S. na terenie R. P.*,
mające za' cel propagandę wśród

spolitej Polskiej.
Strzelanie będzie się odbywało 

"na strzelnicy Miejskiego Komitetu.
i
PWiWF na Pióromoncie codzień w
godzinach od 9-ej rano do zmroku.
broń precyzyjną i amunicję można
dostać na miejscu u komendanta
strzelnicy st. sierżanta. Gardieu,

Koledzy, którzy wypełnią warun
ki na O. S$, dostaną odpowiedaie
zaświadczenie.

"REGATY ŻEGLARSKIE. .
Dorocznym- zwyczajem: Liga Mor-

ska i Kolonjalna organizuje w dniu
22 bm. na jeziorze Irockiem regaty
żeglarskie, na które zaprasza wszyst
kich sympatyków tego pięknego
sportu.

Zawodnicy, tak Panie jak i Pa-
nowie startują w 2-ch grupach:

1) Sternicy kwalifikowani i
2) Żeglarze początkujący (junjo-

Zgłoszenia będą przyjmowane w
Poradni Lekarskiej przy ul. Garbor-
skiej Nr. 3 w godz. 17—18 do dnia
18 wnzešnia rb. włącznie.

ū urzedniczych
obniżce brałby 4,800 zł, minister

| dostaje 4.000 zł., po obniżce 2.400 zł.
dyrektor departamentu 1.600, po ob-
miżce 1.350 zł., naczelnik wydziału
1000 zł., po obniżce 850 zł.

W, VI grupie uposażeń pensja z
450 zł. zredukowanaby została na
405 zł. (bez dodatków tunkcyjnych).
W. VII grupie uposażeń z 335 zi. na
302 (bez dodatków). Wi VLIL grupiez
260 na 244 (bez dodatków) i w IX
grupie z 210 na 200 zł, (bez do-
aatków). ZĘ

ŁOBUZŻERSKIE WYBRYKI
W duru 1U bm. na 5 km. od Upsy,

na linji ieieionicznej Upsa- Widze
zauwazono 8 pouuczonyci izolato-

row teleionicžnych. 4a ten giupi
wylolykk będzie odpowiadać trzeci
ciiopcow ze wsi Wojniunce, gminy
opeskiej. R.

Pozaiem do sądu grodzkiego w
Luzkacn skierowano sprawę 10-ciu
łobuzów w wieku od łU-ciu do 17-tu
lat z kolonji Faszki, którzy tłukli
izolatory teletoniczne.

£większona ilość wypadków tłu-
czenia izolatorów przez chłopców
dowodzi, że znowu osłabła czujność
rodziców i starszych, którzy za-
niedbują wytłumaczenia dzieciom
szkodliwości  giupicah wybryków,
przynoszących szkodę całemu społe-
czeńsbtwu.

WisiEDLENIE B. DJAKONA.
W rejonie Szepietowszczyzsy wysied-

lono z granic Rosji b, djakona Moroza Ba-
zylego z okręgu Kojdanowskiego. Moroz

 
odbywają się w terminie wyżej za rzekomą działalność antykomunistyczną, K

podanym na terenie całej Rzeczypo- skazany był na 5 lat więzienia, który to,liczes
wyrok zakończył w bm.
 

 

|
Przy bólach reumatycznych w głowie,
ach i ramionach, nerwobólach, bólach

w udach i postrzałowych stosuje się natu-
ralną wodę gorzką  Kranciszka-Józeia dla
codzieunego oczyszczenia przewodu' pokar-
mowego. Zalecana przez lekarzy,

Teatr i muzyka.
! — Teatr Miejski na Pohulance, Роро-
 judniówka! Dziś o godz. 4-ej ukaże się na
przedstawieniu popołudniowem w Teatrze
na Pohulance komedja muzyczna pt. „Mu-
zyka na ulicy” w świetnem wykonaniu ca-
łego, zespołu, Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8-ej doskonała ko-
medja w 3-ch aktach „Wszystkie prawa
zastrzeżine' z gościnnym występem znako-
mitego artysty teatrów warszawskich. Mar-
jusza Maszyńskiego l
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Skowro-

nek”, Dziś o godz. 8.15 ukaże się operetka
Lehara „Skowronek“.
— Dzisiejsza popoludniėwka w „Lutni“

Dziś o godz. 4-ej ppoł. ujrzymy  operetkę
osnutą na motywach Szuberta „Domek
Trzech Dziewcząt”.
— Teatr „Rewja”. Dziś progtam p. t.

„Publiczność na scenie",
Początek przedstawień o godz, 4, 6

min, 30 i 9-ej,

 

i

| Apteka
i

Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA.
Zachmurzenie zmienne. Miejsca-

Ciepło. 3
Umiarkowane wiatry z południa

i południo-zachodu.

DYZURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Apt

ska 31,
eka Rostkowskiego —  Kalwaryj-
Apteka Wysockiego — Wielka 3,
Augustowskiego — Kijowska 2,

Z MIASTA.
— Wyłączenie prądu, W, związku

z robotami kablowemi przy ul. Ta-
deusza Kościuszki w dniu 17 b. m.
czyli W wtorek NpNZ
rąd od godziny 8-ej do 4-ej po po-

Kida, „Luka ulic: Antokolska, By-
strzycka i z. Bystrzycki, Brzeg An-
tokolski, Borowa i z. Borowy, Gołę-
ia,  Kanoniczna, Ogińskiego, ul.

Piotra i Pawła, I i Il Polowa, Piaski,
Sióstr! Miłosierdzia, Szpital Miojsko-
wy Załogi, Słoneczna, Sapieżyńska,
Senatorska, Tramwajowa,  Wiosen-
na, Wojskowo - Cmentarna i Złoty
Róg.

{

„Czystka“ wśród żebraków i
włóczęgów. W związku z prowadzo-
ną akcją usuwania z miasta żebra-
ków i włóczęgów w ciągu ostatniego
tygodnia wydalono 14 żebraków,
trudniących się zawodową  żebrani-
ną. Trzech żebraków pochodziło z
pow. wileńsko - trockiego i oszmiań
"skiego, gdzie posiadają gospodar-
stwa rolne. (h)

SPRAWY MAIEJSKIE
— Roboty inwestycyjne w mie-

ście. W! związku z finansową dotacją

Funduszu Pracy roboty inwestycyj-
ne w obrębie m. Wilną prowadzone
są dotychczas bez przerwy. Na 16
ulicach, 7 placach, kilku skwerach i

rynkach prowadzone są roboty re-

gulacyjne, przy których jest zatrud-
nionych z górą 600 bezrobotnych.

SPRAWY NAUKOWE.
— Komunikat zjazdu  History-

ków. Uroczyste nabożeństwo dla
tników V1 Powszechnego Zjaz-

du Historyków Polskich w Wilnie
odprawi Ks. Dziekan Świrski przed

| Obrazem Matki Boskiej Ostrobram-
skićj we wtorek, 17.1X 35 o godz.

| 9-ej rano. | е ył
SB "SPRAWY SZKOLNE.

Przewłockiej w Wilnie, Zarząd po-
wyższych kursów, egzystujących od
1919'roku,oe iż zapisy

rzyjmuje sekretarjat Kursów  co-

aaa od godz. 17—19, w lokalu

Szkoły Pisania na Maszynie przy ul.

Mickiewicza” 22—5;  Buchalterja:
Ogółno-Handlowa; Bankowa, Prze-
mysłowa. 1 :

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Przedstawiebie w „Sokole“.

W. niedzielę dnia 15 b. m. w sali

„Sokoła” ul. Wileńska 10 zostanie

odegrany dramat religijny p. t. „Ma-
tka” z życia św. Augustyna, w 5 akt.

Początek o godz. 18,30 (6.30 wiecz).

Dochód przeznacza się na odnowie-
nie ołtarza w kościele św. Jakóba.

— Kronika harcerska. Wiznowie-

+ —Róczne "Kiirsy Handlowe M.|

15 bm. nabożeństwem w kościele
św, Kazimierza o godzinie 9 rano.

| Wszystkich tych harcerzy i przyja-
ciół harcerstwa prosimy 0 wzięcie
udziału. aaa S

POCZTA I TELEGRAF.
— Automat teleioniczny w Jero-

zolimce, Z dniem 29 sierpnia rb. zo-
stał zainstalowany do użytku pu-
blicznego automat telefoniczny na
przedmieściu Wilna w lokalu Szko-
ty Powszechnej Nr, 31 w Jerozo-
lice. iż в

— Zbiorowa wystawa obrazów
Michała Kouby w Wilnie, W nie-
dzielę dnia 22 września b. r. o godz.
13-ej w salach Kasyna Oficerskiego
(ul. Mickiewicza, róg Wileńskiej) zo-
stanie otwarta zbiorowa wystawa
obrazów Michała' Rouby. Wstęp na
otwarcie za zaproszeniami. Wysta-
wa trwać będzie do 13 października
włącznie, +
M$5oddłuższegot

— Do PP. Cukierników. Dnia 16
rb.,panie z ramienia Komitetu „Ty-
godnia Dziecka” zbierać będą  sło-
dycze dla najmłodszej dziatwy z o-
chronek dziennych.

Komitet zwraca się z gorącym a*
pelem do Szanownych Panów o
przygotowanie słodkich paczek w
dniu 16.IX tj w. poniedziaiek i tym
sposobem przyczynić się do wzbu-
dzenia w dzieciach radości w dniu
ich „święta, A

Choroby dziecięce. W. klinikach dla
dzieci stosuje się naturalną wodę gorzką
„kKranciszka - Józeia* już przy małych a
uporczywych zaparciach z dobroczynnym
wynikiem. Zalecana przez lekarzy.

pr

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież. Na szkodę Marjana Ej-

giera, profesora USB (Zakretowa 9) niezna-
ni sprawcy w czasie nieobecności domow-
ników, skradli Ż obrączki damskie i branso-
letkę damską. Wartości skradzionych rze-|
czy nie ustalono, gdyż profesor Ejgier wy-
jechał zagranicę, pozostawiając mieszkanie
pod opieką służącej.
— Ujęcie przemytnika. Grzemajło Jó-

zef, posterunkowy 1Il kom. P. P, zatrzymał
na rynku łukiskim niejakiego Karola To-
maszuna, zamieszkałego w śminie niemeń-
czyńskiej, na którego wozie ujawniono dwa
worki pieprzu, pochodzącego z przemytu
litewskiego.

з = Zaginięcie. Aleksander Mikulski, za*
mieszkały w Suwałkach, doniósł policji wi-

|leńskiej o zaginięciu jego syńa Tadeusza l.

„14, który ostatnio bawił w Wilnie u swo-
jej ciotki, Stanisławy Piekarowskiej (ul.
Belwederska 6).

— Plaga bezdomnych psów. W dniu
wczorajszym dotkliwie została  pogryziona

przez bezdomnego psa niejaka Pesia Wi
guszyn, zam. przy ul. Straszuna 5, Wobec

tego, iż wypadki podobne zdarzają się w

Wilmie od 7-miu do 10-ciu dziennie, wła*

dze policyjne zwróciły na to baczniejszą u*

wagę. Za wypadki spowodowane  przeż
psów bezpańskich odpowiadać będą raka+
rze wileńscy.

— Nieludzki ojciec. Władysław Łoso-
wiecki, zam. przy ul. Szkaplernej 54—5,
powrócił wczoraj do domu zupełnie pijany
i bez najmniejszej przyczyny począł al-

tretować żonę, oraz trzyletniego syna, Pio=

tra, którego następnie zrzucił z wysokich
schodów: Nieszczęśliwe dziecko doznało
silnych obrażeń ciała. Pierwszej pomocy    nie pracy zimowej w Hufcu Wileń-

skim  Żeńskim rozpocznie się dn. udzieliło mu pogotowie ratunkowe.

Dwudziestopięciolecie pracy
Prof. STANISŁAWA CYWINSKIEGO
W połowie września r. b. miia

co do dnia lat dwadzieścia pięć od
czasu, gdy prof. Stanisław Cywiński
rozpoczął w Wilnie swoją pracę pe-,
dagogiczną, społeczną i naukową.

Urodzony 29 sierpnia 1887 r. w
Mohylewie nad Dnieprem jako syn
o cenionego lekarza d-ra

jana Cywińskiego i Julji z Gin-
towtów, gimnazjum ukończył w Mo-
hylewie w r. 1906, studja uniwersy-
teckie odbył na wydziale filozoficz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie w IL 1906 — 1910, — po-
czem, po śmierci ojca, zamieszkał w
Wilnie i tu około 15 września r. 1910
rozpoczął pracę pedagogiczną, któ-
rą w rozmaitych szkołach i warun-
kach, na różnych poziomach prowa-
dzi dotychczas, °

Zrazu w Il. 1910 — 1915 pracuje
jalko nauczyciel języka polskiego i
literatury w kiłku szkołach średnich
rosyjskich (w Szkole realnej rządo
wej, w 8-ioklasowej szkole hąndlo-
wej, w znanemi Gimnazjum pry-
watnem  Winogradowa, posiadają-
cem. ogromną przewagę uczniów Po-
laków). Trzeba znać mad wyraz
ciężkie warunki, w jakich po r. 1905
odbywała się w niekitórych szkołach
wileńskich nauka języka polskiego,
jalko przedmiotu nadobowiązkowe-
go, żeby ocenić cały zapał, umiejęt-
ność i poświęcenie młodego prołe-
sora, który wstępnym bojem zdobyć
umiał serca izaufanielicznychswych

uczniów i z przedmiotu formalnie
nadobowiązkowego. uczynił  przed-
miot najbardziej obowiązujący, naj-
bardziej ukochany, najwszechstron-
niej wzbogacający umysły i serca.
Prof. Cywiński nie ogranicza się do
obcowania z uczniami ma lekcjach,
ale poświęca swój czas młodzieży i
w godzinach pozaszkolnych, biorąc
żywy udział w jej zakonspirowanej
pracy samoksztalceniowej i poli-
tycznej, wygłaszając odczyty i po--
śadanki, uczestnicząc w dyskusjach.

Za czasów okupacji niemieckiej,
wraz z innymi czynnie pracuje nad
stworzeniem szkolnictwa polskiego
w. Wilnie, — jako nauczyciel gimna-
zjów Stowarzyszenia  Nauczyciel-/
sbwa Polskiego i pierwszy kierownik|
Gimnajzum męskiego (dzisiejszego|
Gimnazjum Zygmunta Augusta), ja-
ko wykładowca na Kursach Nauko-
wych. Po iklęsce samoobrony wileń-
skiej i wkroczeniu bolszewików do
Wilna w styczniu r. 1919, uchodząc
przed. grožącem mu aresztowaniem,
wyjeżdża z Wilna do Warszawy,
gdzie opiekuje się młodzieżą wileń-
ską, która tam się znalazła skutkiem
wypadków politycznych, i przezczas
pewien pracuje jako  nauczy-
ciel. „Lecz już w r. 1921 znowu jest
w Wilnie i w ciągu lat 10 służy zno-
wu za przewodnika młodzieży wi-
leńskiej w  „swojem* Gimnazjum
Sa Augusta, w Gimnazium

„ Nazaretanek, jako pedagog co-

"raz bogatszy w doświadczenie, coraz
wytrawniejszy, mawskroś przenika-
jący duszę młodzieży wileńskiej,
którą poznał w złej i dobrej doli i
umiał budzić w niej ząpał i miłość
do ojczystego słowa i ojczystej
myšli, roztaczając rozległe horyzon-
ty twórczości i życia duchowego...

Pracę w: szkolnictwie średniem
zmuszony był porzucić w r. 1931 —
przeniesiony — jakże przedwcześ-
nie! — w stan dobrze wysłużonego,
lecz niesłusznie mu udzielonego, bo
dotkliwie  ubożącego  szikolnictwo
polskie — spoczynku!

Atoli prof, Cywiński nie przer-
wał swćj działalności, W r. 1924
doktoryzował się na wydziale hu-
manistycznym Uniwersytetu Stefana
Batorego, a w 1. 1929 na mocy prze-
prowadzonego procesu hakilitacyj-
nego użyskał tu veniam legendi, ja-
ko docent literatury polskiej, —któ-
rej wykłady z wielkim pożytkiem
dla młodzieży uniwersyteckiej pro-
wadzi dotychczas. |

*

Obok pracy pedagogicznej, —
rozwijał i rozwija prof. Cywiński na-
der ruchliwą nader owocną pracę
naukową w dziedzinie badań  lite-
radkich. Od pierwszej młodzieńczej
rozprawy, ogłoszonej w roku 1909
(„O Cyprjanie Norwidzie słów kil-
ka” — odb. z czasop. „Łan młodzie-
ży') aż do ostatniej większej osobno
wydanej pracy, która ukazała się w
r. b. przed kilku miesiącami .(,,
gwiazdzisty diament Norwida* Wil-
no 1935) osią, punktem środkowym,
ogniskującym cały zapał i miłość

badawcząprof, Cywińskiego — jest

' twórczość ida, którego czci-

| cielem i znawcą jednym z najpierw-

h i jednym z najgłębszych i naj-

gruntowniejszych „jest prot. Cywiń-

ski. I śmiało rzec można, że jeżeli

Wilno jest obecnie poważnym ośrod:,

kiem. badań norwidologicznych —:

jest to zasługą wytrwałej „pracy,
jumiłowań i apostolstwa proi. Cy-;

wińskiego.
Ale nieledwie cały zakres twėor-!

czości literackiej polskiej, a w każ-

dym razie literatury mowszej i naj-

nowszej — obejmuje  dociekaniami

swemi prof. C.—Świadczy otemob-

szerniejsze studjum: pt. „Romantyzm

a mesjanizm“ (1914); nader staran-

nie opracowany i w „poslowie“ za-

opatrzony „Wybór poezyj' Syro-
komli w 3 tomach (1923); e

od jędem kr „ymi anie
a ona Zborowskiego”  Słowac-
kiego z większym wstępem, zatytu-

łowanym „Misterjum genezyjskie o

Poisce* (1928) — wreszcie studja

krytyczne, dotyczące Mickiewicza,
Słowackiego, Krasińskiego,  Sien-
kiewicza, Berenta i

"szyci

 Orzeszkowej,
bardzo liczne, zawsze z dużą wnikli-

wością i temperamentem pisane ar“

tykuły i recenzje, rozrzucone po naj-

rozmaitszych czasopismach i dzien-

nikach, w których autor wytrwale

przez ćwierć wieku z górą dawał i

daje wyraz swej rzetelnej i rozumnej

czujności na najrozmaitsze zjawiska

w dziedzinie literatury i twórczej

O myśli naszej, reagując na nie żywo,

i głęboko, szczerzei trainie. „Dzien-
nik Wileński” : i
tem, że łamy jego częściej może, niż

pism innych, zasilał swem piórem
prof. Cywiński,

Człowiek rozległej wiedzy, wy:

bitnych uzdolnień, niezmiernie wra*
żliwy mą ie zjawiska  otacza*
jącego. świata, — do głębi
przejmuje się zawsze prof. C. wszyst*

kiem, co jest polską radością czy
im bólem. Wierząc, że prawda

jest tylko jedna na świecie, nie na-

|leżyani trochę do tych, co toniesą

ani zimni ani gorący... To, co uznaje

za prawdę, uważa za święty swój

obowiązek głosić otwarcie z na-*

miętnością, z odwagą i mocą prze-

konania, która budzić musi szacun
i uznanie nawet u tych, którzyby

się z niemi i

Jako charakter prawy o wyraż-

nie zarysowanych a“ nieugietych

przekonaniach, jako Polak, „myślący

kategorjami narodowemi, jako pe-

dagog, umiejący przelewać własne

ośnie w piersi słuchaczy, wreszcie

jako pracownik naukowy ipublicysta
utalentowany a zamiłowany w pra-

cy'i posiadający piękny i poważny
dorobek: zasłużył -się e Czci:

godny Jubilat: obecny kulturze i

nauce, Polsce i Wilnu.
gdy stoi uDlatego też obecnie,

progu  dwudziestopięciolecia swych

prac i swej działalności, czujemy się

w obowiązku przypomnieć ogółowi
o Jego rzetelnych zasługach i na no-

we — rozpoczynające się Obecnie
ówierówiecze składamy  najserdecz-
niejsze życzenia ad multos, ad plu-

rimos annos! REL

(może się poszczycić |
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REFLEKSJE
POWYBORCZE
Już minęło kilka dni od wyborów

do Sejmu. Można więc spokojnie

zanalizować wyniki niedzielnego gło-

sowania i wyciągnąć z nich wnioski.

Te kilka dni, które upłynęły od 8-go

września, przyniosły sprawozdania z

wszystkich stron kraju, które mówią,

iż doniesienia agencyj urzędowych,

dotyczące udziału w głosowaniu, są

znacznie przesadzone i niezgodne z
rzeczywistością. Naogół udział lud-

ności w akcie wyborczym był bardzo
słaby. Jeżelibyśmy jednak za pod-
stawę przyjęli obliczenia agencji urzę-

dowej, to i z nich wynika, że więk-

szość znaczna społeczeństwa nie wzię-

ła udziału w głosowaniu świadomie,

chcąc w ten sposób zamanifestować

swoje zdanie o rządach i o obec-

nym systemie politycznym. W tej ma-

nifestacji milczącej wzięli udział
przedewszystkiem Polacy. Można

śmiało powiedzieć, iż przeszło trzy

czwarte wyborców polskich nie sta-

wiło się do urn wyborczych. Więcej
jak połowę liczby głosujących stano-
wili Żydzi, Ukraińcy i Niemcy. W ol-
brzymiej więc przewadze naród pol-

ski oświadczył się przeciwko obec-
nym stosunkom politycznym w pań-
stwie naszem i zarazem przez to za-

znaczył, iż chce gruntownej zmiany

teraźniejszych warunków życia pań-
stwowego.

Dlaczego naród polski oświadczył
się przeciwko sanacji? Obecny sy-

stem istnieje już przeszło dziewięć

lat. Obóz rządowy posiadał wszelkie
warunki, aby w Polsce rozwiązać
szere$ zagadnień, a szereg innych

przynajmniej pchnąć naprzód, A tym-

czasem żadnego zagadnienia kapital-
nego nietylko nie rozwiązano, ale na-

wet w wielu sprawach nie widać, aby

się zabierano z planem do ich za-

łatwienia. Kryzys gospodarczy szale-
je w dalszym ciągu, a nikt nawet nie

widzi żadnych wysiłków i projektów,

któreby mogły nasze życie społeczne

i gospodarcze uzdrowić. Załatwia się
i odrabia konieczności dnia, ale nie

sięga się do głębi zagadnień gospo-

darczych ani społecznych. A w dzi-

siejszej epoce przełomowej potrzebni

są nie biurokraci i schematy, a refor-

matorzy i wielkie rzuty programowe,

któreby pchnęły ustrój społeczno-
gospodarczy Polski na drogę przemian

i przebudowy.

Również obóz pomajowy zamyka 0-
czy na dwie kapitalne sprawy. Obóz
sanacyjny nie widzi nietylko tych

spraw, ale przeszkadza społeczeństwu

w ich rozwiązywaniu. Jedną z nich
jest kwestja żydowska i wiążąca się z

nią sprawa spolszczenia miast i stwo-

rzenia polskiego stanu trzeciego. W

tej dziedzinie daje się zaobserwować

stałe pogorszenie i to pod wpływem

obrony przez obóz pomajowy Żydów.
A bez rozwiązania zagadnienia ży-
dowskiego, nie może nawet u nas być
mowy o uzdrowieniu nietylko życia

gospodarczego, ale także moralnego,
umysłowego i politycznego.

Niemniej przez te 9 lat decydująca
grupa nie postawiła żadnego progra-

mu w stosunku do ziem wschodnich

polskiego. Ze smutkiem

stwierdzamy, iż to zagadnienie za-
ośniło się znacznie na niekorzyść.

Stan posiadania polskiego na ziemiach

wschodnich skurczył się wielce, a po-
lityka oficjalna nic nie zrobiła dla je-
go wzmocnienia, a wprost przeciw-

nie, rozpętała rozmaite apetyty, które

mogą stać się groźne dla interesów
państwowych. Przecież w rękach

naszej administracji i władzy spoczy-
wają rozmaite środki „które celowo, o-

strożnie ale śmiało i z planem użyte,

mogłyby dać olbrzymie rezultaty, Te-
go wszystkiego zaniechano i zmarno-
wano kilka lat, przez które możnaby

dokonać bardzo wielu doniosłych
dzieł, któreby napewno wzmocniły

wpływy cywilizacji polskiej na tych

ziemiach,

Wymieniliśmy trzy zagadnienia ka-

pitalne, które świadczą o rezultatach  

Аod

Bunty chłopskie
Jesteśmy świadkami zachodzącego ! dużo, najmniejsze ma wobec niego żą-

w wielu krajach bardzo charaktery-
stycznego zjawiska: rewolucyjnych
wystąpień mas chłopskich,

Bunty chłopskie wybuchły ostatnio
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Francji, Danji, Rumunji, Jugosławii,
Grecji i na Litwie. Niemal wszędzie
doszło do krwawych starć z organami
bezpieczeństwa, w wyniku których są
po obu stronach zabici i sporo ran-
nych, Na Litwie, gdzie bunt przybrał
najgroźniejsze rozmiary, wojsko od-
mówiło posłuszeństwa i nie wystąpi-
ło przeciwko strajkującym chłopom.

Jest rzeczą znamienną, że bunty te
nie mają naogół nic wspólnego z pro-
pagandą komunistyczną, Żądania wy-
suwane przez chłopów utrzymane są
w granicach panującego ustroju i spro-
wadzają się przedewszystkiem do ha-
seł poprawy bytu wsi, podniesienia
cen ziemiopłodów i poskromienia fis-
kalizmu, Przyglądając się stosunkowi
w państwach objętych ruchami chłop-
skiemi, łatwo dojść do przekonania, że
bunty te są rozpaczliwym odruchem
warstwy, która w dzisiejszych warun-
kach jest najbardziej pokrzywdzoną.
Dlatego też przyczyny ruchów chłop-
skich należy doszukiwać się nietylko
w ogólnych trudnościach gospodar-
czych, z któremi borykają się wszyscy,
ale i w niewłaściwym stosunku pań-
stwa do masy chłopskiej.

Warstwa chłopska, dając państwu,
w miarę swoich możliwości, bardzo  

dania, Cały szereg bardzo kosztow-
nych świadczeń współczesnego pań-
stwa jest warstwie chłopskiej zupełnie
obojętne, Warunki jej bytu poprostu
uniemożliwiają jej korzystanie z tych
świadczeń, Dla tego też chłop odczu-
wa silniej od innych ucisk fiskalny, i
nie może się pogodzić z tem, że, cho-
ciaż uczciwie spełnia swoje obowiązki
względem państwa, często bardzo
niestety nie widzi należnej opieki
swoich najżywotniejszych interesów.
W większości krajów, gdzie się roz-

poczęły ruchy chłopskie, sprawa
komplikuje się ponadto walką, jaka
się toczy pomiędzy całem społeczeń-
stwem a rządem. Są to przeważnie
kraje o dyktatorskich systemach rzą-
dzenia. Te dyktatury, pozbawione
głębszej idei politycznej i szerszej my-
śli społecznej, widzą jedyny sposób
utrzymania się przy władzy w ostrym
policyjnym kursie. Zasłaniają one
swoją pustkę ideową maską „racji
stanu' i rzekomemi koniecznościami
„polityki państwowej', Nie mając po-

parciamoralnegowspołeczeństwie,roz-
szerzająone niepomiernie machinę pań-
stwową i opierają się jedynie na niej.
System zmodernizowanego państwa
policyjnego niweczy społeczeństwo,
które „gdyby pozbyło się tej bezmyśl-
nej i drobiazgowej opieki, łatwiejby
sobie poradziło w dostosowaniu się do
nowych form bytu. Państwo w tych
warunkach staje się coraz bardziej
kosztowne, a społeczeństwo rozbite i  

ubogie, Najwięcej ofiar tego stanu rze-
czy ponosi warstwa słabo przystoso-
wana do walki o swoje interesy—
warstwa włościańska,
W miarę tego, jak położenie -jej

staje się cięższe, zaczyna ona szukać
wyjścia z sytuacji. Widząc zaś za-
mknięte przed sobą drogi walki legal-
nej, podnosj sztandar buntu, Jeśli go-
spodarczy i polityczny stan rzeczy, ja-
ki dziś panuje w wielu krajach potrwa
dłużej, rewolucyjne ruchy chłopskie
staną się zjawiskiem coraz częstszem.
Wiele, bardzo wiele okoliczności
sprzyja szerzeniu się buntów chłop-
skich,
Tylko te państwa, które przeprowa-

dzą gruntowną reformę swojego ustro-
ju i swojej polityki w duchu narodo-
wym, unikną niebezpieczeństwa tych
wstrząsów. Jedynie nacjonalizm bo-
wiem rozumie i docenia znaczenie
warstwy chłopskiej w moralnem i ma-
terjalnem życiu narodu. Traktując ją,
jako warstwę podstawową, jako głów-
ny zbiornik biologicznych sił narodu i
ostoję zdrowych narodowych instynk-
tów, otacza on ją opieką państwa, na
jaką w zupełności zasługuje. Broniąc
ją przed wyzyskiem i dając jej należ-
ne stanowisko moralne w życiu naro-
du, nacjonalizm może uczynić z tej
warsty olbrzymią, pożyteczną siłę po-
lityczną, Masy chłopskie zaczynają
to coraz bardziej rozumieć. Dlatego
też porzucają swoją klasową ideologję
i coraz bardziej przechodzą pod sztan-
dary ruchów narodowych,

 

Od dyktatury ku monarchii wGrecji
Plebiscyt w sprawie zmiany formy | jednak obecnie zmienić swe stanowi-

rządu w Grecji wyznaczony został
przez rząd Tsaldarisa na 27 paździer-
nika. Przewiduje się ogólnie, że wy-
nik jego będzie dla monarchji przy-
chylnym i że już w połowie listopada
król Jerzy II powróci do Aten. De-
cydującem jest stanowisko premjera,
który w proklamacji wyznaczającej
termin plebiscytu, oświadczył się za
monarchją jako „reżimem naturalnym"
dla Grecji. Właściwie słowa „„mo-
narchji" Tsaldaris nie użył, gdyż sło-
wo to pochodzenia starogreckiego o-
znacza w  terminologji nowogreckiej
absolutyzm królewski, Grecja ma wy-
brać między republiką a „demokra-
cją ukoronowaną” (1), to znaczy —
według naszej terminologii — mo-
narchją parlamentarną na wzór angiel-
ski. Wpływ Tsaldarisa i jego stron-
nictwa w kraju jest wielki, a jeśli się
do niego przyłączy nacisk administra-
cji, w Grecji przy wszystkich głosowa-
niach stale występujący, to trzeba
przyznać, że szanse republiki przed-
stawiają się bardzo mizernie,

Oświadczenie się Tsaldarisa za mo-
narchją jest triumfem jego ministra
wojny, gen. Kondylisa, pogromcy po-
wstania venizelistów w marcu bież,
roku. Jeszcze podczas tej rewolty
Kondylis składał gorące wyznanie
wiary republikańskiej, a  Tsaldaris,
choć w duchu rojałista, godził się z
faktem istnienia republiki. Wybrane
po stłumieniu rewolty Zgromadzenie
Narodowe uchwaliło wprawdzie 188
głosami przeciw 49 przeprowadzić ple-
biscyt w sprawie zmiany formy rzą-
dów, ale wyznaczenie jego terminu po-
zostawiło rządowi. Zdawało się, że|
Tsaldaris z wyznaczeniem tego termi-
nu nie będzie się śpieszył i że pocze-
ka, aż uspokoją się namiętności, wy-
wołane zajściami marcowemi. Musiał  

sko,
Na tę zmianę wpłynął gwałtowny

wzrost nastrojów opozycyjnych w Gre-
cji Dyktatura Tsaldarisa-i Kondyli-
sa, wyrzucająca z armji i administra-
cji republikanów i obsadzająca wszyst-
kie stanowiska swoimi ludźmi, powięk-
sza siłą rzeczy szeregi niezadowolo-
nych, Dyktatura taka, jeśli nie może
się wykazać żadną realną twórczością,
jeśli zwłaszcza nie umie dać sobie ra-
dy z trudnościami gospodarczemi, mu-
si się szybko zużyć. Grecy dzisiejsi są
podobnie jak i ich poprzednicy z cza-
sów Peryklesa, narodem krytycznym i
rozpolitykowanym. Nawet Venizelos,
mąż stanu niezwykłej miary, dla kra-
ju swego ogromnie zasłużony, miał spo
sobność nieraz odczuć na sobie kapryś-
ną zmienność uczuć swych rodaków.
Tsaldaris i Kondylis należą do kate-
gorji polityków bardzo przeciętnych.
Zwycięstwo nad rewoltą marcową od-
dało przypadkowo w ich ręce władzę
dyktatorską, której poza rozdzielaniem
faworów między swych zwolenników
nie umieli wykorzystać. Nastroje Gre-
ków zaczęły się zmieniać i obaj dykta-
torzy poczuli, że zbliża się ich szybki
koniec.
Warto obserwować kończące się

dyktatury, Wiedzą one, że w pobitych,
znienawidzonych, wypędzonych z kra-
ju przeciwnikach mają nieubłaganych
wrogów. Czują, że porozumienie z ni-
mi jest wykluczone. Upadek przed-
stawia się im jako perspektywa wię-
zienia, utraty majątku, wygnanie, dla
wielu nawet śmierć." Szukają przeto
zabezpieczenia swej przyszłości. Hi-
storyk Wielkiej Rewolucji opowiada,
że zmorą, która prześladowała stale
królobójców francuskich, był powrót
Burbonów, Ten lęk kierował całą ich ;

 

polityką po r. 1793. Teror, wojny, kon-
stytucje, poszukiwanie królów wśród
protestanckich książąt niemieckich,
wreszcie Konsulat i Cesarstwo — to
wszystko miało na celu zabezpieczenie
ich przed tym groźnym powrotem.
Tsaldaris i Kondylis chętnie rządzili-

; by dalej bez króla. Czując jednak
swój bliski koniec, szukają asekuracji,
jaką może im dać monarchja. Odczu-
wa tę potrzebę zwłaszcza znienawi-
dzony przez venizelistów gen. Kondy-
lis, Monarchja z wdzięczności za jej
poparcie, zabezpieczy im dalszą wła-
dzę, a gdy trzeba koi wreszcie
rządy oddać venizelistom, uchroni ich
przed ich zemstą. Monarchja ułatwi
wprowadzenie parlamentarnego sy-
stemu z kolejną zmianą stronnictw u
władzy i z zasadą tolerancji wobec o-
pozycji.

Oczywiście i monarchiści greccy żą-
dają przyśpieszenia plebiscytu, widząc
że republikanie po pogromie marco-
wym przychodzą znowu do sił. Na jed-
no z posiedzeń gabinetu wpadli tłum-
nie, by wymusić decyzję. Wystąpienie
dowódcy korpusu ateńskiego gen. Pa-
najatakosa, republikanina, przeciw
Kondylisowi dowodzi, że i armji nie
można być bardzo pewnym. Najbar-
dziej zainteresowany i zagrożony Kon-
dylis chce przerwać ten stan niejasno-
ści, ułatwiający grę Venizelosowi.

Restauracja tronu nie zmieni chyba
polityki zagranicznej Grecji, wolno
także wątpić, czy przywróci spokój
wewnętrzny w tym kraju. Interesuje
nas ona głównie jako wyjście z dykta-
tury, zrodzonej w wojnie domowej. O-
bok likwidacji dyktatury jugosłowiań-
skiej jest to drugi ciekawy przykład
rozwiązywania trudności z tym syste-
mem związanych. (m)
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władania Polską w przeciągu 9lat

przez obóz pomajowy,

Ale każde inne zagadnienie mówi
to samo, Ustrój państwa (sami nazy-
wają go próbą i eksperymentem),

szkolnictwo „zagadnienia moralne —
oto kwestje, które wymagają należy-

tego programu i realizacji.

Otóż społeczeństwo w dniu 8 wrze-

śnia wypowiedziało votum nieufności
za te dziewięć lat. Nie jest to jednak

tylko votum nieufności za przeszłość.

Stanowisko społeczeństwa zamanife-
stowało się przy wyborach tak mocno,

ponieważ nie wierzy ono w przyszłość

w obecnych warunkach politycznych.

Naród nie widzi w obozie pomajowym

żadnych pierwiastków, któreby były

zdolne wykrzesać twórcze siły i na-

tchnąć niemi całe społeczeństwo. Obóz
pomajowy, skłócony, pozbawiony ide-  

owej busoli, nie potrafi pchnąć życia

polskiego na nowe tory i wzbudzić en-

tuzjazmu w masach narodu,

Poza wypowiedzeniem nieufności

do obozu sanacyjnego, dzień 8 wrze-

śnia ujawnił nam jeszcze jeden pierw-

szorzędny fakt, Przebieg wyborów w

całym kraju wykazał naocznie, iż je-

dyną siłą polityczną, zorganizowaną,

posiadającą ideę i program, jest Stron-

nictwo Narodowe. Idea narodowa

przenikła do najszerszych warstw,oraz

budzi w nich entuzjazm i wiarę. Dzień

8 września ujawnił, iż tak robotnik,
jak chłop, mieszczanin, jak i inteligent,

w znacznej przewadze spodziewa się

przemiany dzisiejszych stosunków tyl-

ko przez realizację programu naro-

dowego. Hasła i programy klasowe

przestały już oddziaływać na społe-
czeństwo polskie, Zrozumiało ono, iż

tylko w Obozie Narodowym tkwią si-  

ły, które mogą pchnąć życie polskie

na nowe tory, Nietylko podczas wy-

borów ujawniła się wielka siła Obo-

zu Narodowego, ale pokazało się, iż

Obóz Narodowy stał się ośrodkiem

krystalizacyjnym, przyciągającym ku

sobie nawet tych, którzy z sceptycyz-

mem odnosili się do idei narodowej.

Z tego faktu wynikają wnioski także

dla narodowców. Musimy nietylko or-
śanizację postawić na należytej wy-

żynie, ale także być przygotowani do

realizacji naszego programu, aby pań-

stwo stało się sprawną formą dla wiel-

kiej treści, którą stanowi idea naro-

dowa.

Zapewno na swojej drodze Obóz

Narodowy spotka jeszcze wiele prze-

szkód, ale nie mniej Polska zdąża co-
raz wyraźniej ku ustrojowi narodo-

wemu,  

PRZEGLĄD PRASY
ŻARGONOWA ULOTKA
ZA P. POCHMARSKIM

Jednym z najobrzydliwszych prze
jawów agitacji przedwyborczej nie-
których kandydatów sanacyjnych by<
ło żebranie o głosy u Żydów. Trzeba
zapamiętać nazwiska tych ludzi, któ-
rzy dla uzyskania mandatu, nie wahali
się nawet wydawać ulotek w żarśo-
nie i zachwalać się jako przyjaciół ży-
dostwa. Należy do nich i wybrany w
Krakowie poseł Pochmarski, o którym
wydana w żargonie ulotka głosi, że
„w swej dotychczasowej działalności
społecznej okazał się szczerym przyja-
jacielem naszym (t. j. Żydów). Ulotka
kończy się wezwaniem: „Jeśli chcecie
obrony spraw żydowskich, to głosuj-
cie solidarnie na prof. B. Pochmar-
skiego', Żydzi oczywiście głosowali
i p. Pochmarski został posłem „dla o-
brony spraw żydowskich”,

Społeczeństwo polskie musi bez-
względnie usunąć ze swych organiza-
cyj i ze swego życia społecznego
wszystkie jednostki, które żebrzą lub
korzystają z głosów żydowskich, Ulot-
ki żargonowe odkrywają jedną z bar-
dzo niebezpiecznych stron ordynacji
wyborczej do Sejmu. Oto zmuszając
Żydów do głosowania na dwóch kan=
dydatów polskich (bo żydowskich na
liście niema) ordynacja zachęca
niektórych ] 1ndydatów do kompromi-'
sów, targów z Żydami, do zjednywania
głosów żydowskich za cenę popiera-
nia ich interesów i t. p. Jeden z kan-
dydatów warszawskich zawarł — jak
podawały dzienniki — formalną umo-
wę z przedstawicielem rzemieślników
żydowskich, zapewniającą mu ich gło-
sy w okręgu, w którym kandydował.

SWOBODA WYBORU

Sanacyjny „Express“ slawi dalej
nową ordynację, O ileż ona lejsza od
poprzedniej:
„W r. 1922, 19281 1930 narzuciły cen-

trale partyjne wyborcy szereg „nume-
row“ i nie mėgt on absolutnie wybrać
między ludźmi, do których miał zaufanie
i którym swego zaufania odmawiał, Mu-
siał — nawet w obrębie swej partji —
głosować tylko na tych „których nomino-
wały centrale partyjne i których wyłącz=
nie one postawiły na listach.

piero nowa ordynacja dała wyborcy
swobodę w głosowaniu. Skorzystał też
on 8 września z tej swobody”.

Wyborcy tak skorzystali z nowej
„swobody“, że w Polsce rdzennej w
65 proc. nie poszli do urny, bo im
kandydaci nie odpowiadali. Tak sko-
rzystali, że głosując (z obawy przed
konsekwencjami) na Śląsku aż 198.568
ludzi oddało kartki nieważne. W oś-
"miu okręgach wielkopolskich głoso-
wało nieważnie 98.901 ludzi, a w ca-
łej Polsce miljon kilkaset tysięcy lu-
dzi... Niech redakcje sanacyjne zapy-
tają członków komisyj wyborczych,
iakie napisy, uwagi i propozycje za-
wierały te nieważne kartki,

Poprzednia ordynacja nie była ide-
alną. Ale w r. 1930 nie 35, ale 74, a
w r. 1928 nawet przeszło 80 procent
wyborców poszło do urny. Widocznie
mieli większą swobodę wyboru. Gdy-
by wówczas skład listy kandydatów
ich nie zadawalał, to zrobiliby to samo,
co zrobili w ub. niedzielę: pozostaliby
w domu.

„TEROR ENDECKI“

Tłumaczenia abstynencji wyborczej
w „Gaz. Polskiej'* zdumiewają sprzecz-
nością, Pisano tam najpierw, że trochę
zawiniły deszcze, ale głównym powo-
dem małej frekwencji wyborczej była
wiara w stabilizację reżimu, Niski pro-
cent głosujących był poprostu maso-
wem votum zaufania dla systemu po-
majowego. Aliści w dzisiejszej „Gaz.
Pol." czytamy korespondencję z Po-
znania, udowadniającą szeroko, że tę
małą frekwencję (w Wielkopolsce
przynajmniej) wywołał... teror endec-
ki, Czem ci endecy nie grozili?
„Grożono — w razie pójścia do urny

wyborczej — ijaniem szyb, bojkotem
gospodarczym,  rzuceniem bomby do
mieszkania, obiciem, a nawet, gdzie tra-
fiono na człowieka prostego... zabiciem”.
Trzeba było w tych warunkach nie-

zwykłego bohaterstwa, by iść do urn,
które były ponadto (intryga endecka!)
„rozlokowane nieplanowo“, bo zdale-
ka od kościołów.
Były i inne powody:
„Za wiele e przy ustalaniu kandyda=

tur w zgrom. skoch okręgowych osobi-
stych ambicyj, zadużo ambicyj poszcze-
gólnych grup społecznych i zamało tro-
ski o to, aby nazwisko kandydata pory-
wało masy, a nietylko koło jego najbliż-
szych przyjaciół, Wielu nie głosowało, bo
mie miało na kogo głosować, bo kandyda-
ci nie reprezentowali faktycznej możli-
ed odegrania w sejmie jakiejkolwiek

roli".
Wielu nie głosowało, bo nie miało

na kogo głosować, Nareszcie „G. P.“
znalazła jedną z przyczyn istotnych
abstynencji, a „Express' odpowiedź
na swe bzdury o „swobodzie wy
boru".



Na ekranach stołecznych

Kina warszawskie trzy razy do roku
mają swój „złoty okres”, w którym do-
kładają wszelkich sił, aby pokazać na
co je stać, Oczywiście i w innych po -
rach pojawiają się dobre filmy, ale o-
śólny koncert bywa na otwarcie sezo-
nu „na Boże Narodzenie i na Wielka -
noc. Pierwszy z tych okresów, w który
obecnie wchodzimy, w przeciwieństwie
do tanstych rozciąga się na czas dłuż-
szy, gdyż nie jest we wszystkich kinach
jedhoczesny.Pierwsza EUROPA zaczę-
ła obrazem będącym niewątpliwie
„programem otwarcia”. Jest to „Ka-
prys hiszpański" Sternberga z Marleną
Dietrich w roli głównej. Największą
bolączką filmu amerykańskiego jest od
dłuższego czasu brak tematów. Rozpo-
rządzając niewątpliwie najlepszemi w
świecie siłami aktorskiemi i reżyser-
skiemi i najlepszą techn., skazany jest
jednocześnie na marnowanie tych ka-
pitalnych możliwości na szablonowe hi-
storyjki sentymentalne, przykrojone
do potrzeb intelektualnych amerykań -
skiego tłumu, Film jest obecnie wido-
wiskiem ludowem, musi więc stosować
swój poziom i kierunek do wymagań
plebsu, dla którego jest przeznaczony i
tylko z nim razem może się zmienić.
Stąd z jednej strony świadomość ubó-
stwa tematyki, szczególnie odczuwana
przez rynek europejski o wyższym po-
ziomie wymagań, a z drugiej stała za-
leżność od standartów największego,
wewnętrznego rynku. Wynik takich
sprzecznych dążeń widać wyraźnie w
ostatnim filmie Sternberga. W poszu-
kiwaniu oryginalnej fabuły sięśnięto
do znanej noweli Pierre'a Lowysa.
„Kobieta i pajac”, Po przykrojeniu do
potrzeb miejscowych pozostała dość
prymitywna powiastka, tak zabujana
doskonałą techniką zdjęć, inteligentną
reżysersją i grą, że robi pewne wraże-
nie. Niestety literackość pierwowzoru
zaciążyła nieco na przeróbce, forma
mowelowa, która na ekranie powinna
dawać efekt dużej zwartości i mocnego
napięcia tragicznego wątku, tu została
rozwleczona i przeciążona ornamerita-
mi. Na obraz patrzy się z przyjemnoś-
cią, ale bez przejęcia.

Film amerykański jest wtedy najlep-
szy, gdy się obraca we własnem środo-
wisku i tętni własnem życiem, choćby
więżiennem, jak w doskonałym prośra-
mie PANA — „Sing Sing”. Mamy tu
bodaj poraz pierwszy w dodatniem
świetle ukazaną sprawiedliwość „wuja
Sama“ — po ostrej krytyce w „Szarym
domu“, a przedewszystkiem w „Bez-
božnem dziewczęciu“. Wiezienie ma
wychowywać i poprawiać człowieka, a
nie tylko karać — głosi doktryna na-
czelnika Sing = Sing Lawesa, na które-
* pamiętniku oparto scenarjusz. —

żadnym zaś razie nie powinno być
torturą. Bicie i poniżenie nigdy nie
prowadzi do celu. Po naczelnikach sa-
dystach pokazano nam tu naczelnika
wychowawcę, który przez odwołanie
się do szlachetnej strony ich duszy za-
bija w swych pupilkach instynkty
zbrodnicze. Postawiono przed nasze-

 

 

mi oczami ciekawy problem moralny
rehabilitacji przez poświęcenie,roz *
wiązany nieszablońowo i, mimo może
nie we wszystkich punktach zręcznie
przeprowadzonego wątku, przekony-
wujący. Film jest bogaty w treść i
przez to o wiele ciekawszy od baroko -
wych, ale pustych wewnętrznie arcy +
dzieł. Zresztą reżyserowany i grany
jest bardzo dobrze.
W CAPITOLU mamy „pewniaka

kasowego—Shirley Temple jako „Ma-
łego pułkownika". Wytwórnia liczy wi*
docznie tak bardzo na wszystko podbi-
jający wdzięk małej gwiazdeczki, że
nie stara się o specjalnie ciekawy, czy
oryginalny scenarjusz, dając jej tylko
jaknajwiększe pole do wygrania się, no
i doskonałego partnera w osobie Lione.
la Barrymore'a, przystrojonego tu dla
kontrastu w siwą brodę i perukę, Ta
para jest tak bezpośrednia i przema -
wiająca do serca, że naiwna opowiast-
ka o srogim ojcu i córce wyklętej za
poślubienie szlachetnego i nieszczęśli -
wego młodzieńca odmiennych prze-
konań zaciekawia i trzyma uwagę wi'-
dza do końca. Film pod względem
technicznym i fotograficznym staro-
świecki urozmaicają popisy murzynów,
śpiewających i wystukujących z feno-
menalną biegłością swe tańce, Czarni
towarzysze zabaw małej Shirley mają
się zapewne przyczynić do złagodzenia
antymurzyńskich nastrojów w stanach
południowych. Prawdópodobnie nie-
wieletoskutkuje. Antagonizm sięga
głębiej, a trudności ekonomiczne nie-
łatwo rozwiązać ż pomocą efektu wzto-
kowego czarności, czy białości.
Programy w Panie i Capitolu nie

są, jak można przypuszczać, progra -
mami otwarcia. Dyrekcja tych kin
przygotowuje dopiero dwa nadzwy-
czajne nowe „superłilmy” polskie:
„Dwie Joasie' ze SkA i „Wacu-
sia“ z Dymszą w roli głównej. O ile
można się zorjentować z reklamowych
zdjęć, są to filmy na miarę „Czy Lucy-
na to dziewczyna” i „Co mój mąż robi
w nocy”, mają więc zapewnione powo-
dzenie u najmniej wybrednych sfer pu-
bliczności warszawskiej, Przykro tak
isać o rodzimej produkcji; tem przy-

krzej, że naprawdę nie jest ona tak
bardzo rodzima. Pesymistyczny rzut 0-
ka w przyszłość może niesłuszny, ale
usprawiedliwiony. Film polsko * ży-
dowski żółwiemu krokami posuwa się
naprzód,
Na wszystkich ekranach stołecznych

króluje obecnie Ameryka. Ani Francja,
ani Niemcy, czy Anglja, a nawet Rosja
nie zdołały naprawdę zdobyć naszego
rynku, sprzedając tylko pojedyńcze fil.
myod czasudoczasu. Niemawtem
nic specjalnie dziwnego, bo przeciętny
poziom europejski nie dorównuje ame-
rykańskiemu. Nawet najlepsze obrazy
Ufy, B.L.P,'u czy Gaumont'u choć in-
teligentniejsze, są zato znacznie nud -
niejsze od zupełnie przeciętnych wy-
tworów produkcji Metro czy Pać:
untu. Tajemnica kryje się w znakomi-
tem tempie, osiąganem spomocą bardzo

ZEWSZĄD...
TALAR MARJI-TERESY W ABISYNJI

Jalkiemi drogami dostał się talar Marji-
Teresy do Abisynji i zdołał objąć w tym
kraiu rolę monety obiegowej, mówi nam
wydana niedawno przez hr. Ludwika
Huyn książka „Abisynja — ognisko nie-
pokoju w Afryce". W dziele tem autor
opisuje rabunkową politykę walutową,
stosowaną przez Wysoką Portę i polega-
jącą na stałem obniżaniu wartościobie-
gowego pieniądza. Skutki tej polityki od-
czuwały najdotkliwiej kraje położone nad
Morzem Czerwonem.
Rząd turecki, obniżając wartość pie-

niądza przez zmniejszanie zawartości zło-

ta, czerpał stąd duże korzyści. Politykę

łę ilustruje najlepiej kilka przykładów. W

wieku XVII wartość obiegowej monety

tureckiej wynosiła przeliczona na ówcze- |

*sne pieniądze austrjackie2florenyi 16r.
Stopniowo wartość jej zmniejszono na 55

gr. W tym okresie Austrja po zdobyciu

Wenecji stała się jednem z głównych mo-

carstw, utrzymujących bliskie stosunki

handlowe z krajami Wschodu. — Kupcy

austrjaccy regulowali swe rachunki z

kupcami wschodniemi w talarach Marji

Teresy, wprowadzonych w 1751 roku.

Wartość srebra w talarze Marji Teresy

wynosiła mniej więcej 3/4 angielskiej uń-
cji. :

Z powodu swej wysokiej wartości sre-

bra, talar Marji - Teresy stał się najulu -

bieńszym środkiem obiegowym od Suda-

nu aż do Indyj. Doszło w końcu do tego,

że kupcy krajów, leżących ma drodze  

handlowej z Egiptu do Indyj, wzbranńali
się przyjmować zapłaty w innej walucie.

Kupcy mubijscy, nabywający z Abisynji
kość słoniową, futra, skóry lwie, złoto
it. d., musieli płacić za nie powszechnie
w tych stronach poszukiwamemi talarami
Marji - Teresy, Pozycja tej w Europie
dzić już muzealnej monety, posiadającej
raczej wartość numizmatyczną, umocniła
się w Abisymyi tak dalece, że wydany w
1924 roku talar anabski, oraz wcześniej
wprowadzony talar włoski nie zdołały u-
trzymać się w Abisynfi, Kupcy abisyńscy
zazdrośnie strzegą talarów Marji-Teresy,
bitych w Wiedniu i posiadających jej wi-
zerunek, przyjmujączapełnowartościowe
tylico te monety, w których punkty na
spince sukni i na djademie królowej nie
są zatarte, Od r. 1751 do r. 1931 wybito
w Wiedniu 245 miljonów talarów Marji-
Teresy, ź czego większa część znajduje
siędziś w Abisynji. Jeszcze w pierw-
szych dniach maja b. r. mennica wiedeń -
ska dostarczyła Abisynji 251.000 sztuk
tych monet,

ORYGINALNY POMYSŁ

Właściciel jednej z nabardziej znanych
restauracyj nowojorskich „Chez Laporte"

wpadł na oryginalny pomysł. Dla ściąg -
mięcia klijentów właściciel restauracji u-
rządził w nabytej specjalnie w tym celu
starej wycofanej już ze służby, łodzi pod-
wodnej gabinety restauracyjne. W orygi-
nalnej tej restauracji, która po zapełnie-
niusięgośćmizanurzasiępodwodę,po-

AAmontażu, w grze i w reży+
serji Przykładem może być wyświe-
tlana obecnie w RIALTO komedja
„Czar młodości".

Problem jest ciekawy i zawierający
wiele możliwości: autor stara się do-
wieść, że kobieta niekoniecznie szuka
w mężczyźnie młodości i siły fizycznej,
ale przedewszystkiem charakteru, inte-
ligencji, kultury, znaczenia w świecie.
W amerykańskiem wykonaniu r. U-

szcza się znacznie, stając się tylko
lekcją dla bezmyślnych bogatych wy =
chowanków arystokratycznych uniwer-
sytetów, widzących w sporcie jedyny
cel życia. Inteligentnai subtelna gra

4 Sylwji Sidney i Herberta Marschalla
(znanego nam z „Malowanej zasłony”)
którzy stworzyli prawdziwych, żywych
ludzi, sprawia, że film zaciekawia,
chwilami nawet wzrusza. Jednakże
wychodząc z kina nie możemy się ро-
zbyć wrażenia, że zmarnowano efekta-
mi ciekawy pomysł autora scenarjusza,
czy sztuki, z której scenarzysta czerpał
natchnienie,

Słów parę należy się dodatkom. O-
prócz „Patów”, które nie ulegają żad-
mym zmianom pojawiły się polskie
krėtkometražėwki M, i K. Marczakėw,
filmujące różne robaczki i roślinki w
powiększeniu, ciekawsze znacznie od
reprezentacyjnych inauguracyj, wy-
staw i odsłonięć pomników, Wśród ry-
suńkowych dodatków Fleischer w dal-
szym ciągu konkuruje z Disney'em, po.
zostawiając innych twórców tych hu-
moresek daleko w tyle. Konkurencja
doprowadziła do ulepszenia fotmy,
rzez wprowadzenie i udoskonalenie
ilmu barwnego i do poszukiwania no-
wych tematów, przedewszystkiem w
bajkach. Jednakże Fleischer nie do -
równuje słynnemu ojcu Mickey Mouse;
jego produkcja jest mniej subtelna w
barwie i rysunku, mniej lekka w te.
matyce,

Sezon filmowy dopiero się zaczyna.
W Stylowym zainaugurowano go słyn-
ną „Sequoią”, w Światowidzie nowym
filmem Chevaliera, w Apollo najnow-
szem montumentalnem dziełem ila
B. de Mille'a o wojnach krzyżowych.
Majestic, dający zwykle słabsze pro -
gramy (choć zawdzięczaliśmy Mu w
ubiegłym sezonie świetną „Wyspę
skarbów”) występuje z Jean Harlow i
Williamem Powellem. Atlantic i Casi-
no dotąd milczą, Rialto zapowiada an-
gielski film z Lilian Harvey, powróco-
ną „na Europy łono”, Omówimy to
wszystko w następnem sprawozdaniu.

AMI.  

Z pośród licznych środków oddzia-
ływania wychowawczego ludzie naj-
dhąttie] posługuje się słowami, Mówić
jest najłatwiej. Daleko trudniej bywa
uczyć własnym przykładem, albo
stworzyć dobre środowisko wycho*
wawcze w rodzinie, szkole, wśród o-
toczenia koleżeńskiego, w społeczeń-
stwie. Dlatego niewielu wychowaw*
ców potrafi nadać właściwy kierunek
myślom, uczuciom i dążeniom mło*
dzieży.

Wyjątkową siłę wpływu mają żywe
ideje. Kiedy dotykają naszych instyn-
któw, pociągają uwagę, opanowują
umysły, poruszają  najpotężniejsze
struny w duszy człowieka, kształtuje
się wtedy jego charakter: chęci i wy-
siłki nabierają celu, zgodne z nim
przyzwyczajenia zyskują moc coraz
trwalszą, szkodliwe — znikają. Rola
idei w wychowaniu jest zrozumiała i
naogół znana. Tylko nie wszyscy ją
doceniają, A przedewszystkiem, tru-
dno bywa z niej korzystać.

Sama ideja nie rodzi się na zawo*
łanie, Wiedzą o tem dobrze ci, któ-
rzy podejmowali daremny trud stwo-
tzenia jakiegoś systemu wychowania
państwowego niezależnego od idei
narodowej. Puszczano się na rozmaite
pomysły. Ale wszystkie są nic nie
warte.

Żywe ideje muszą zawsze odpowia-
dać odczuwanym potrzebom ludzkim,
znajdować w duszach szczery od-
dźwięk, wnosić w nie harmonię,
wskazywać drogi, budzić entuzjazm.
Tak było z hasłami filareckiemi z
czasów uniwersyteckich Mickiewicza,
Podobną siłę dla współczesnej mło-
dzieży polskiejma ideja narodowa.
Ona entuzjazmuje również młodych
Włochów z pod znaku Mussoliniego.
Ideją odrodzenia potęgi Niemiec wy
chowuje się powojenna młodzież nie-
miecka,

Nie może żywa ideja być czemś
niezmiennem, skostniałem. Jej treść
w zależności od warunków wciąż się
rozwija, wzbogaca, odsłania świeże ho-
ryzonty, otwiera nowe możliwości:
błyska światłem w tę lub inną stronę.
Tak jest z ideją narodową.

Obecnie straszna bieda iciska całą
niemal ludność polską, Chociaż nie
mamy tylu miljonów  zarejestrowa-
nych bezrobotnych, co Stany Zjedno-
czone, Niemcy lub Anglja, to jednak
nasza ogólna stopa życiowa graniczy
bezpośrednio z nędzą. Są to nietylko
skutki 150 lat prawie trwającej nie-
woli i kryzysu ekonomicznego, W ka-
żdym razie z tego stanu rozpaczliwe-
go musimy się wydobyć. Na naszej
nędzy budówać wielkie plany mogą
tylko wrogowie nasi. Naród, pogrą-
żony w niemocy materjalnej, łatwo

 

Wobec
jencii

daće się wyłącznie dania z ryb. = Boczne
ściany łodzi podwodnej zastąpione zosta-
ły taflami grubego, mimo to niezwykle

szkła, przez które goście
ogląda! możą życie panujące w głębinach
morskich, Codziennie o godzinie 23-ej
łódź wyjeżdża na morze i w odległości
mili od brzegu, — na taką odległość po-

zwalają przepisy policji portowej, — za-
murza się w głębiny morskie.

Oryginalna restauracja pomieścić może
25 osób wraz z obsługą. Moment atrakcji,

zręcznie wykorzystany przez pomysłowe-
go restauratora, działa tak nęcąco na
high life nowojorski, że dotychczas nie
było wieczoru, by łódź nie miała „kom-
pletu”, W łodzi zaśnstalowano specjal-
me reflektory, które aświetlając głębię
morską zwabiają najróżniejsze gatunki
ryb i zwierząt morskich. Punktualnie o
1-ej łódź musi być z powrotem w porcie.
Najlżejsze uchybienie przepisom policyj-
mym naraziłoby właściciela „podmorskiej
restauracji" na cofnięcie koncesji,

Oczywiściecenyobowiązujące w re-
stauracji są w odpowiednim stosuńku do
oryginalności pomysłu 4 egzotyczności
przeżyć.

JAK DŁUGO WOLNO MÓWIĆ PRZEZ
TELEFON?

Natoniedyskretne pytanie, mogące
również i Warszawy dotyczyć, odpowie-
dział w tych dniach sąd w Kopenhadze.
Pewna młoda dama zaskarżyła pana któ-
ry ją siłą odsunął od telefonu. Sąd zba-
dawszy sprawę orzekł: „Pani N. rozma-
wiała przez telefon przeszło 40 minut,
nie zważają ona to, że oskarżony czeka 

do wia:

f-a „Fiammarion* nie jest firmą chrześcijańską
(właść.: J. Hurwitz)

P. Jan Berent, lctóry tam pracuje, nie wykonywa osobiście robót optycznych,

 

ZAWIADOMIENIE
liaznych { ciągłych zapytań, z jakiemi jąsiędomnieP. T. Kli-
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również narozmowę.Przedmiotem dłu-
$lej rozmowy były ploteczki miejskie i
marady dotyczące szczegółów  toaleto-
wych. Rozmowa zatem nie miała rzeczy-
wistego znaczenia. Pani N. widziała cze-
kającego na telefon pana, więc prawdo-
podobnie przeciągała umyślnie śwą roz-
mowę. Skutkiem tego skarga nie jest
uzasadniona i słuszność nie może jej być
przyznana”. Oprócz tego skazano skar-
żącą na zapłacenie kosztów procesu.
Wyrok sądu wKopenhadzewważać na-

leży za bardzo słuszny.

SKĄD POCHODZI NAZWA KARWI?

Najdalej na rubieżach Rzeczypospoli-
tej jest nad polskiem morzem wysunięta
miejscowość kąpieliskowa Karwia. Pier-
wiastkiemnazwy tej miejscowości jest
staropolski wyraz kanw (wół) i dzislejszy
gwarowykarwa (krowa po kaszubsku).
Tego samego pochodzenia jest wieś Karw
w powiecie rypińskim oraz Karwik na
Mazowszu pruskiem, tudzież zaginiona
już nazwa w b. powiecie puckim Karwin-
kowo,Karwianadpolskiemmorzem pow-
stała w XVI-tem stuleciu Z początku by-
ło tam 9 rybaków, którzy wpłacali do
Zamku w Pucku 10 zł. i siedzieli na jed-
nej włóce. Największe zdarzenie, jakie
notują dokumenty, to olbrzymi wylew
Bałtyku podczas strasznej burzy wdn. 10
lipca 1773c,który zalałcałą wieś i
zniszczył szereg domów.

KIEDY WYNALEZIONO KOMPAS?

Wynalezienie kompasu przypisije się
powszechnie słynnemu żeglarzowi neapo-
litańskierau Flavio de Melfi, który zasto-
sował go poraz pierwszy w 1302 roku. Ze

| Wychowanie i gospodarstwo
jest wyzyskiwany.

latego wysuwa się dziś na plan
pierwszy niezmiernie trudna sprawa
zagospodarowania należytego ludno-
ści polskiej. ypływa zagadnienie
przebudowy jej struktury gospodar-
czej w jeden uzupełniający się harmo-
nijnie i sprawnie funkcjonujący, jalt
najmniej zależny od obcych organizm.
Chodzi o rozszerzenie i wzmocnienie
podstaw ekonomicznych naszego by-
tu, ożywienie i zwiększenie produk-
cji polskiej. Tą tylko drogą będziemy
mogli w myśl wskazań Krasińskiego
„ciałom wszystkim rozdać chleb”.
Na przeszkodzie ku temu stoją pe-

wne dość trwałe i rozpowszechnione
właściwości psychiki polskiej, Nasz
patrjotyzm do dziś dnia jest przeważe
jk Aa oe zupełnie
ziedziny gos czej, Panuje w niej.

niczem _ nieskrępowana swoboda.
Pieniądze zdobywa się bez oglądania
się na skutki, jakie ten lub inny spo-
sób pociąga za sobą dla gospodarstwa
narodowego. Kiedy wszyscy bez wy*
jątku sąsiedzi nasi wykupują za bez-
cen z rąk polskich domy, ziemię, war«
sztaty pracy, my przyglądamy się je-
no temu stałemu kurczeniu się na-
szego stanu posiadania, Miljony ro-
daków przez bezmyślność i stare na*

logi wspierają obce warsztaty pracy.
Okropna bierność nietylko szerokich
mas ale i kół inteligentnych każe im
ciągle oczekiwać z zewnątrz popra-
wy losu. Marzeniem wszystkich eą
posady. W rezultacie jesteśmy jednym
z fajmniej sprawnych pod względem
gospodarczym narodów w Europie.
To musi ulec radykalnej zmianie.

Dokonanie jej jest jednem z najważ-
niejszych zadań wychowania narodo-
wego. Przez szkołę, rodzinę, prasę,
opinię społeczną, ideja dobrego za-
gospodarowania ludności polskiej win-
na przeniknąć umysły całej młodzie-
ży Aege, Trzeba żeby ambicje każ-
deso Polaka szły w tym kierunku i
przeobraziły odpowiednio charakte-

ZE ŚWIATA
KULTURY

FILM

„Pan Twardowski”, = W Krakowie wy-

konywane są obecnie zdjęcia do filmu
dźwiękowego „Pan "Twardowski", Film ten
opracowali i reżyserują: literat i dzienni-
karz red, Miiller i red. Breit, Twórcy tego
filmu, który do pewnego stopnia będzie fil-
mem propagandowym o Krakowie, zamie-

rzają przedstawić postać Twardowskiego
na tle współczesnem, Rolę Twardowskiego
odtwarza p. Artur Malinowicz. х

OCHRONA PRZYRODY
„Kamień Filaretów", — Dzięki stara-

niom Związku Propagandy Turystyki
Ziemi Nowogródzkiej, słynny „Kamień
Filaretėw“ w Karczowie pod Tuhanowi-
czami niebawem przejdzie na własność
państwa. Słynny ten kamień — wielki na-
rzutowy głaz — leży na niewielkiej dział-
ce włościańskiej, w zagajniku, przy dro-
dze, o 3 km, od Tuhanowicz. Działka ta
ma przejść na własność państwa w drodze
wymiany na inny pobliski kawałek ziemi,
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starychkronikznalezionychwjednymz
klasztorówwłoskichokazałosię,żejużw
1260 r. misjonarz Markus Paulus przy-
wiózł zChindoskonale zachowanykom-
pas. Misjonarztenstwierdziłwswychno-
tatkachżeChińczycyposługująsiękom-
pasemodkilkusetlat.

Właściwościigły magnetycznejodkryć
miałwroku 1120przed Chrystusemce-
sarzchińskiChiingus,sławny również ja-

koastronom. W pierwotnychkompasach
chińskich igła magnetyczna nie spoczy-
wałapoosi,lecz była umiejscowioną na
korku, którywrzucanow Kasenzwodą.
Igłapłynąc z korkiem na wodziewska.
zywałakierunek północny.

NAJWYŻSZY POSĄG NA ŚWIECIE

W Rzymie na Monte Mario stanąć ma
® imicjatywy „Balillas” (młodych faszy-
stów) alegoryczny posąg Faszysty. Przed-
stawiać on będzie atletę, okrytego Iwią
skórą, z podniesioną po faszystowsku rę-
ką. Posąg ten. wysokości 66 mtr. (sama
głowa mieć będzie 7 mtr.) będzie najwyż

Szym posągiem na świecie,

ODKRYCIE PODWODNYCH GÓR

Komandor Krelkolm, dowodzący flo-
tyllą straży nadbrzeżnej na wodach Ala-
ski, donosi, że dokonał pomiarów głębo-
kości na morzu między wyspami Aleuc-
kiemi i archipelagiem Przybyłowa, Po-
miary te wykazały, że w morzach tych

znajdują się podwodne góry, mające 11
tysięcy stóp wysokości, których szczyty
sterczą niemal prostopadle. Szczyty te
znajdująsięnagłębokości200do600me-

trów, 
ы

 



 

Kleska sanacji we Lwowie
Zostały ogłoszone ołicjalne wyniki

„wyborów”,
Oto one:

Na 241.163 uprawnionych oddano
121.714 ważnych głosów czyli 60.857
osób z tych czy innych powodów wzię-
ło udział w głosowaniu, Jest to więc
25,3 proc. Żydów, Ukraińców i ludzi
zależnych oraz „duchów wyborczych”,

„, Taki wynik w mieście, posiadającem
duży procent mniejszości narodowych,
które opowiedziały się za „wybora-
mi“ — jest, jasno mówiąc, klęską sa-
nacji, Nie pomogła hałaśliwa reklama
1 wytężona agitacja kandydatów, nie
pomogły pakty z mniejszościami, nie

mógł nacisk na ludzi zależnych.
rzeciw sanacji opowiedziało się całe

niemal polskie społeczeństwo Lwowa,
Konsternacja w pierwszym dniu po

„wyborach“ była tak olbrzymia, że
prasa sanacyjna jeszcze dziś nie może
zdobyć się na komentarze, a tem sa-
mem na zajęcie jakiegoś stanowiska.
rzytacza ona komentarze prasy po-

zalwowskiej, względnie, jak „Wiek
Nowy”, trzyma się kurczowo „złotego
środka”, pisząc, że „zawiódł rachunek
na bojkot i zawiódł rachunek na wyso-
ką frekwencję”.

Jedynie „zdobyty“ Kurjer Lwowski
zajął tak „jasne” stanowisko, że prze-
szło ono najśmielsze oczekiwania.
Dziennik ten prowadził przez cały czas
zaciętą kampanję na rzecz wyborów
ina rzecz kandydatów, stojących na
pierwszych dwóch miejscach list, Dla-
tego też n. p. na rozkaz „miarodajnych
czynników zwalczał kandydaturę p.
Laskownickiego. Po „wyborach” Ku-
rjer Lw, otrąbił zwycięstwo sanacji,
zwiększając dwukrotnie ilość odda-
nych głosów, co rzecz jasna wywołało
tylko śmiech i pogardę dla neofitów
olo redagujących ten dzien-

nik,

I jeszcze jedno. W okręgu 70-tym
(żydowskim) mandat otrzymali pp.
IWagner 1 Sommerstein (pierwszy
20.013, drugi 16.437 głosów), a bez
mandatu zostali p Pfau (kupiec),
Kwiatkowski (urzędnik) i Chmielewski
(b. poseł, o czem mało kto wiedział,
bo był to poseł z typu niegłośnych). W
okręgu 71 mand, otrzymali pp. Byrka
i Ostrowski (pierwszy 18,468, drugi
20.534 głosów), a odpadli pp. Laskow-
nicki (dziennikarz), Pammer (prezes

rsstj rzem.) i Sabatowska (nauczyciel-
а).

Otóż powszechną uwagę zwracał
fakt, że poszczególni kandydaci pro-

— Wybory w

 

(Od własnego korespondenta)

wadzili ze sobą gorszącą walkę, któ-
rej metody jeden z saancyj. dzienników
określił jako nikczemne. Oburzeniezaś
i pogardę polskiego społeczeństwa bu-
dziły konszachty i pakty pe
kandydatów z Żydami, Z wyjątkiem
dr, Ostrowskiego i p, Sabatowskiej za-
biegali oni bezwstydnie i jawnie o
względy Żydów, wydając ulotki i afi-
sze w ga rect biorąc udział w zebra-
niach żydowskich „wyborców”, licy-
tując się wreszcie w zapewnieniach, że
byli, są i będą filosemitami. Rumieniec
wstydu oblewał twarz rzemieślników

GARWOLIN

Poszukiwania bandyty. — Policja do-

konała obławy na terenie pow. garwoliń-
skiego w poszukiwaniu bańndyty Majew -
skiego, grasującego na terenić okolicz-
nych miejscowości.

Policja otrzymała wiadomości, że grož-
ny bandyta ukrywa się we wsi Wygoda,
gm, Parysew, w pow. garwolińskim, Za-
rządzono natychmiastową obławę pod o-
sobistym kierumiciem zastępcy naczelnika
urzędu śledczego w Lublinie, podkom.
Kontryma. Bandyta wymknął z domu,
gdzie się ukrywał i zaczął strzelać do
policji, W czasie wymiany stnzałów zra-
nił podkom. Kontryma i zbiegł do pobli-
skich lasów, gdzie zniknął bez śladu.

Za zuchwalym bandytą zanządzono e-
nergiczny pošcig.

 

 

Rannego w nogę podkom. Kontryma
przewieziono do szpitala,

PLONSK

Wyniki głosowania do Sejmu. — Ko-
łoząb głosowało 27. Baboszewo głosowa-
ło 100, Grodziec głosowało 19 (na 700 u-
prawnionych). Garwolewo głosowało 15.
Sarbiewo głosowało 80. Strożęcin głoso-
wało 15, Daalnówek głosowało 85. Sosen-
kowo głosowało 87, Ilinek głosowało 112
— (Niemcy). Polesie głosowało 300 (na
1800 uprawnionych).

RADOM |

Znaczne kradzieże, — Ostatnio zostały
dokonane dwie sprytne kradzieże, Do
mieszkania przebywającego na letnisku
emerytowanego sędziego S, O. żakradłi
się złodzieje i zabrali znaczną ilość róż -

leczyckiem

 

 

 

(Od wlasnego korespondenta)

Zainteresowanie wyborami male, frek-
wencja słaba. Wyniki w poszczególnych
obwodach są następujące:

W Łęczycy według obliczeń głosowało
około30proc. Komisjapodała60proc,
zaliczono wmiektórych okręgach głosy
nieważne, Przed wieczorem członkowie
BB., służba miejska i inni obchodzili do-
my i wypędzali ludzi do głosowania, stra-
sząc konsekwencjami, Fałszowano odez-
wy, umieszożono na odezwach podpisy
orgariizacyj bezichzgody. Tosartobyło i
po wsiach.

Gm. Witonia — głosowało 1300 osób,
na 8000 uprawnionych.

ObwódGaj—ogodz. 18 naliczono
380 gł., na 20800 uprawnionych.

#Е
Co śrają w teatrach?

Teatr Wielki; Sobota, godz. 20-ta „A-
"wantura w raju",

Teatr Rozmaitości: Sobota, godz. 20-ta
„Recital poetycki.

Repertuar kin:
Apollo: Wojna w królestwie walca.
Atlantic: Audjencja w Ischlu.
Casino: Dla ciebie tańczę.
Chimera; Car. komedja
Grażyna: Pieśń słońca.
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Mała mateczka.
Muza: Poszukiwaczki złota.
Palace j
Pan: Pasta noce i Poco praco-

„Ą
Rai Weronika, z Fr. Gaal,

1 Kochanka donžuana i rewja.
„Šwit: Rzymskie skandale i Przėdmieš -.

«ie.

Narodowa janizacja Kobiet
swe ao sympatyczki nasobónią
herbatkę, która dzie się dziś o godz.
18-tej w „ (Klomowicza 7). W
kzasie h ia z półkolonij
złożą|

 

 

Łęczyca, wewrześniu.

Topola Katowa — głosowało około 107
osób. na 1800 uprawnionych.
Gawronki — głosowało około 60 osób

na 900 uprawnionych,

Siedlec — głosowało około BO sób, po-
dano około 400,

Solca Wielka — głosowało około 360,
Komisja naliczyła 554.

Obw. Ostrów — głosowało około 385
osób, Komisjanaliczyła 720.

Modlna — głosowało okało 900 osób,
Komisja naliczyła 1500.

Gm. Dalików głosowało 15 proc.
Gm. Grabów głośowało około 30 proc.
W obwodzie Błonie ze wsi Łęka gło-

sowały tylko 2 osoby, ze wsi Błonie —
50, w całym obwodzie naliczono 700 gło-
sów.

Tow. Chóruśw. El-
TR,od-

wać ai a meski iglątai © 19.)
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Po LwowadoWażażówy aa zawodybe:
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wróci do Lwowawe k 0 6rano, Ce-
nabiletu wobiestrony ikarty wstępu na
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bowiąceć, la jednak: urzędników nie pó-
=oprzeć aż zatory is

przekupstwo  

Lwów, we wrześniu,

i kupców, kiedy słuchali wywodów
| swoich reprezentantów, z których je-
den, p. Pammer, miał odwagę chwalić
się, že jest... prezesem honorowym
„Jad Charuzim', Zaciskały się pięści
obrońców Lwowa, kiedy widzieli, jak
ich wiceprezes Kwiatkowski zaleca
się w żargonie do Żydów. I zdaje się,
że polski Lwów niegdy nie zapomni
pp. Piauowi, Wagnerowi, Pammerowi
i inn. ich wystąpień,

Ich bankructwo w polskiej opinii
Lwowa jest zapowiedzią niedalekiego
bankructwa sanacyjnego systemu,

BEBASTYDZESE

nych rzeczy, ubrań, naczyń srebrnych i
drobiazgów na znaczną sumę pieniężną.

Do mieszkania ks. Br, Ekierta, wizyta-
tora szkół weszli podczas białego dnia w
centrum miasta niewykryci złodzie'e przy
pomocy podrobionych kluczy, Złodzieje
szybko ulotnili się, zabierając ze sobą
wartościowe przedmioty oraz kilkaset
złotych, znajdujących się w biurku u ks.
Ekierta, który był czasowo poza Rado -
miem.

Po głosowaniu do Sejmu. — W całym
powiecie radomskim według obliczeń
członków Str. Nar. głosowało około 13
proc. wprawrionych do głosowania, W
niektórych gminach głosowało po parę 0-
sób a mianowicie: wójt, sołtys, sekretarz
śminy i ich żony. Dążenie sanacji do zinu-
szenia chłopów do głosowania spaliło na
panewce!!!

Uświadomione masy  włościańskie
wstrzymały się od głosowania,
Z życia Stronnictwa Narodowego. —

Dowiadujemy się, iż po poświęceniu
sztandaru pow. Str. Narod. i proporczy=
ków kół miejskich, które odbędzie się 6
października b. r., zacznie się tworzyć
prży placówce Str. Narod, Radom —
Śródmieście orkiestra  mandolinistów,
składająca się z członków narodowców,
potem zaś w miarę przybywania nowych
członków i po uzyskaniu większych sum
ze składek, jest w planie utworzenie du-
żej orkiestry dętej. W tym miesiącu zo-
stanie założone trzecie już koło Stronni-
ctwa Narodowego na przedmieściu przy
szosie warszawskiej,

Żyd bije robotnika, — W odlewni żela-
za niejakiego Rubinsteina, w nieludzki
sposób tralctuje się polskich robotników,
pracujących za marne gnosze, Ostatnio
został pobity przeż rozzłoszczoneśo ży-
dowina pewien robotnik, który niczem
nie zawinił wobec swego pracodawcy.
Pokłosie wyborcze, — Dowiadujemy

się, iż do lokalu komisji wyborczej we wsi
Zadruże w powiecie kozienieckim, nie -
znani sprawcy wrzucili w czasie głosowa-
nia granat wojskowy, który jednak nie
wybuchnął. Policja prowadzi w tej spra-
wie dochodzenie przeciwko zamachów-
com.

Gradowa burza, — W tym tygodniu w
okolicach Radomia, podczas silnej burzy
spadł grad, połączony z ulewnym desz-
czem, który spowodował zalanie łąk oko-
licznych.

Aresztowanie urzędników  skarbo -
wych. — Po aresztowaniu naczelnika u-
rzędu skarbowego Krzysztofarskiego, о-
statnio osadzono w więzieniu dalszych
defraudantów: Januszę, Gorzelskiego i
Rozenowajga. Śledztwo w tej sprawie za-
tacza coraz większe kręgi.

ROGÓW

Śmierćks.proboszcza,—Wdniu 9-50
września b, r. zmarł $. p. ks. Stanisław
Drzymala proboszcz parafji Rogów pod
Koluszkami. Urodzony w roku 1882, wy*
święconynakapłana w 1906roku.Ś. p.
ks. proboszcz Drzymała był oddany całą
duszą sprawie Chrystusowej, W pa-
rafji przyczynił się do podniesienia orga-
nizącyj katolickich. W pogrzebie przy
wyprowadzeniu zwłok do kościoła wziął
udział J.E. ks, biskup Włodzimierz Jasiń-
ski, Ordynarjusz diecezji łódzkiej, Na
miejsce wiecznego spoczynku odprowa-
dził kondukt żałobny J. E. ks. biskup dr.
K. Tomczak..

STANISŁÓW

Bratanek byłego senatora Wyrostka
zastrzelony. — W Ubezpieczalni Społecz-
nej rozegrał się krwawy dramat, którego
ofiarą padł 36-letni urzędnik tej instytu-
cji, Adam Wyrostek, zastrzelony przez
swego szwagra, Klaudjusza Kopcia, wyż-
szego urzędnika Zakładu Ubezpieczeń
Powszechnych w Kielcach.

Wyrostek przed 10 laty ożenił się z
siostrą Kopcia,porzucił ją jednakwraz z
dwojgiem dzieci i uzyskał separację. W
lecie, przebywając na wywczasach w Ja-

 

 

 

Dwa wnioski z wyborów krakowskich

Gdy dzisiaj z rana znalazłem się na
lantach krakowskich, a potem na ui.
lorjańskiej i na Rynku Głównym,

uderzyło mnie niezwykłe zachowanie
się Żydów. Radość szła od nich — jak
to się mówi — od ucha do ucha. Wi-
działem Żydów ściskających się. Na-
wet do mnie podbiegł jakiś starszy je-
gomość z gazetą w ręku: „No, ico, Pa-
nie?“ Winszuję, winszuję odpowie-
działem. Co krok — grupy i grupki Ży-
dów radośnie hałasujących.

 

CAŁEGO КТБ
remczu, poznał się Wyrostek z pewną
Żydówką, a gdy niebawem wyjechała ona
do Palestyny, Wyrostek zrezygnował z
(dobrze płatnej posady i wyjechał za nią,
jednak dowiedział się, że wyszła ona w
Palestynie za mąż. Powróciwszy do Sta-
nisławowa ze swej palestyńskiej podróży,
otrzymał spowrotem posadę, znalazł się
jednak w trudnościach finansowych. Ro-
dzina Wyrostkowej czyniła starania, aby
wrócił do żony, i w tym celu przybył z
Kielc brat jej, który ofiarował Wyrost-
kowi1.500zł, na opłacenie długów. Wy-
rostek zgodził się początkowo na powrót
do żony, ale niebawem odmówił.
Kopeć przybył wieczorem do biura w

którem Wyrostek pracował. Gdy ten wy-
szedł na korytarz, Kopeć zastąpił mu
drogę i wśród słów: „Za krzywdę mojej
siostry i jej dzieci” oddał do niego sześć
strzałów, które położyły Wyrostka tru -
pem na miejscu. Bezpośrednio pótem za-
bójca szwagra oddał się sam w ręce po-
licji.

WIELICZKA

Zatrucie dzieci szkolnych, — Dzieci
szkolne z Chorągwi, powracając do domu
natknęły się na drzewo rosnące luzem w
jednym z ogródków wielickich, o dużych
kolczastych owocach, Pestki owoców za-
smakowały dzieciom i zaczęły je ze sma-
kiem zajadać.
Skutki okazały się fatalne. Po kilku mi-

nutach pięcioro dzieci wiło się już w bó-
lach, reszta ze strachu rozj ierzchła się.
Zaalarmowany lekarz miejski, dr. Molk-
ner, udzielił dzieciom pierwszej pomocy,
ą po wypompowaniu żołądka, przewiezio-
no je do szpitala, Dzieci w stanie bardzo
ciężkim przewieziono do Krakowa. W
drodze dwoje zmarło.
Ogółem żatruło się 12-cioro dzieci w

wieku 8 — 9 lat. Bliższe badania owego
drzewa wykazały, iż jest to t. zw. bieluń,
dziędzierzawa po łacinie Datura Stramo-
nium. Oznaki zatrucia u wszystkich dzie-
ci były takie, jak.po zażyciu atropiny

i Z KRAKOWA
Teatr im, J, Słowackiego: sobota „Hen-

ryk IV" (Gość. występy K. Junoszy-Stę-
powskiego).
Kina katolickie:
Apollo: „Kaprys Hiszpański”,

i „Urwis Hiszpanii“. =
* Promień: „Kai żniczka z 30 dni

Stella: „Zagłada” i ,, tór'.
Sztuka: „Dziewczę z obłoków”.
Świt: „Sequoia”,
Uciecha: „Mała mateczka”.
Zorza: „Przybłęda”, A
Kazimierz Junosza-Stępowski w „Hen-

ryku IV“, — Znakomity artysta scen war-
szawskich Kazimier Junosza - Stępowski,
który przybył na dłuższą gościnę do Kra-
kowa, rozpoczyna swe występy w sobotę
14 b, m. jedną z najwspanialszychswo -
ich kreacyj w „Henryku IV'* Pirandella.
Sztuka ta, znana również jako „Żywa ma-
ska” jest obok „Sześciu postaci w pószu-
kiwamiu autora” jedną z najświetnie;szych
pozycyj twórczości wielkiego dramatur=
ba Włoch współczesnych. Całość sztuki,
niegranej już dłuższy czas w Krakowie
reżysersko i dekoracyjnie przygotował
dyr. Karol Frycz. W poszczególnych ro -
lach obok Junoszy -Siabavriiego о4-
tzającego tragiczną M z

, wystąpią w rych tol za
Kozłowska, p. Cdsta Brylińska "p.
Wiktor Biegański, p. Włodzimierz Ma-
cherski, Czterech towarzyszy rysa
IV, otworzą 2 Burnatowicz, W-
ski, Konrat, Staszewski.

Żaczadzenie gazem świetlnym, — O-
negdaj wezwane Pogotowie Ratunkowe
na ul, św, Sebastjana 32, gdzie zamiesz-
kała tam 24-letnia Helena aBuman, uległa
przypadkowemu  zaczadzeniu gazem
świetlnym. Po zastosowaniu środxów ra-
tunkowych pozostawiono ją opiece domo-
wej,

 

 

 

Kraków, we wrześniu

Żydostwo Krakowa utrąciło w II
okręgu kandydaturę kapitana legj.
Spiry, narzuconego przez sanację, za-
miast dra Thona. Żydzi syoniści rzucili
hasło głosowania na każdego innego,
tylko nie na „niegodnego narodu žy-
dowskiego“ Żyda Spirę. I zwycięży”
li Z urny wyszli dwaj Polacy, obcy i
obojętni Krakowowi: stały mieszka-
niec Warszawy b. poseł Starzak i osud-
nik wojskowy na Wołyniu, Jasiński.
obojętni oczywiście i Żydom. Nie zna
Kraków zupełnie nowych posłów.
Wyszli oni na posłów, bo — Żydzi wo-
leli ich, jak Żyda, narzuconego im
wbrew ich woli. „Żydzi uratowali swój
honor narodowy”. To też cieszą się ży-
wiołowo, Pijaną będzie dzisiaj z rado-
ści cała ulica żydowska.

Wynik wyborów w II okręgu Кга
kowskim przyniósł pewną satysfakcję
również katolickim i narodowym sfe-
rom Krakowa.

Nie poszli do głosowania ludzie po-
litycznie wyrobieni,

Do głosowania szli ludzie zależni,
ludzie urodzeni na zależnych i nieu-
świadomieni politycznie, Często zbyt
często szły do urny zakony. Tym lu-
dziom kazano głosować na Starzaka i
Spirę. Taką odezwę wydali legjoniści,
wydały sanacyjne związki zawodowe.
Podobnej treści uchwały powzięły wie-
ce urzędnicze i gospodarcze i t. p. O-
czywiście polskie! Aby ułatwić wyjście
Starzaka i Spiry postawiono na dal-
szych miejscach osadnika wojskowego
z Wołynia i nikomu nieznanego druka-
rza. Zdawało się, iż jakiekolwiek nie-
spodzianki są wykluczone. A jednak o-
wa szara, zdawałoby się, bezwolna ma-
sa, zapędzona do urny, nie dała głosu
Żydowi. Gdy Żyd Spira, popierany
przez czynniki oficjane, przez rabinów,
przez sfery gospodarcze, przez legjo-
nistów i strzelców, otrzymał 9.883 gło-
sów, mieszkaniec Wołynia, rolnik Ja-
siński otrzymał 12.955 głosów, a dru-
karz Szczepanik 7.359 głosów.

Ten antysemityzm mas, uległych
jeszcze politycznie sanacji, jest dla nas
bardzo cennym zadatkiem na przy-

szlošė, :

Gorzej wygląda wynik wyborów w
śródmieściu i w starym Krakowie.
Kandydaci byli i tutaj bardzo niewiel-
kiej wartości. Nikogo nie zachęcało to
do głosowania na nich. Przy słabym u-
dziale ogółu wyborców zadecydowały
o wyjściu głosy żydowskie. Padło w
tym okręgu około 8.000 głosów żydow-
skich. Żydzi wydali odezwy w żargonie
za prof, Pochmarskim (,,przez 2 sejmy
udowodnić miał, iż jest przyjacielem
Żydów”') i za prezesem Izby Rzemieśl-
niczej, Jahodą - Żółtowskim. Te głosy
żydowskie dopomogły zwłaszcza kan-
dydatowi z III miejsca, Jahodzie-Żół-
towskiemu, do zwycięstwa. P. Jahoda
otrzymał 13,495 głosów. Kandydat
czołowy dr. Walter dziekan wydziału
lekarskiego U. J., który nie miał po -
parcia Żydów „otrzymał 12,420 głosów
i padł. Wyszli kandydaci poparci przez
Żydów, Pochmarski i Jahoda. Żydzi i
ž tym okręgu mają powód do zadowo-
lenia.

Na 133.000 wyborców w obu okrę -
gach stawiło się do głosowania 60.000.
Liczymy w tem już i głosy unieważ -
nione. Ważnych głosów otrzymali
wszyscy kandydaci razem niespełna
100.000. Łatwo obliczyć, iż głosowało
pozytywnie około 50.000 wyborców.
Nie skorzystało tedy z prawa głosu o-
koło 83.000 wyborców. Stanowi to 65
proc. niegłosujących, wobec 35 proc. u-
ległych. A ilu między głosującymi było
głosujących z musu?

Sanacyjne dzienniki (I. K. C. i Czas)
usiłują lansować wiadomość, iż obec-
nie do głosowania stawiło się więcej,
niż w r, 1930 padło głosów na listy
Nr. 1. A więc liczba zwolenników rzą-
du powiększyła się.

Nie jest to rachunek zbyt ścisły.
Gdyby nawet tak było, to marna to po-
ciecha. A charakterystyczna! Zwłasz-
aj” sanacyjno - żydowskim Krako-
wie

M.N.
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Kupujemy towar

dobry, bo nie stać

nas na zły.
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"twarcie i

"formach. Beati posidentes! Nie ma-

* posadami, decydujących o lokacie nad-'

* braki i niedomagania w funkcjonowa-

"ciążliwy, na bezwarunkowo wysokie

> produkcji, w imię utrzymania: na pozio-

„mie względnej zamożności własnego rol-

-snego rolnictwa. Ceny widzimy więc tam

: "nictwa podažy šwiatowych rynkėw ek-
* sportowych, ale jakie

Niejednokrotnie podejmowano u |
nas próby publicznej dyskusji nad
kwestją przymusowych ubezpieczeń
społecznych. Dyskusje te nie dały
twórczych wysiłków: Powiemy о-'

poprostu, Nie dały
dlatego przedewszystkiem, że jest
zbyt wielu zainteresowanych  bezpo-'
średnio w utrzymaniu ubezpieczeń, w*
dzisiejszej ich skali i w“ obečnych

my —rzecz prosta — namyśli ubez-
pieczonych, lecz ubezpieczających, žy-
jących z administracji, dysponujących*

wyżek lub korzystających z lokat.
Przy najszerszej nawet chęci objek-

tywnego ujmowania sprawy — trudno
zainteresowanym zdobyć się na bez-
interesowny punkt widzenia, "* :

Z-drugiej strony wieększošė tych, co
krytycznie odnoszą się: do instytucyj
przymusowych ubezpieczeń społecz-
nych, ' zwraca uwagę na szczegóły, na

niu, na biurokratyzm, niewątpliwie u-

koszta administracji. Wyjątkowo tylko
stawia się kwestję zasadniczo, wyjąt-
kowo podejmuje się dyskusję nad sa-,
memi podstawami instytucyj ubezpie-
czeniowych, w które zaopatrzyliśmy
się bez wielkiego namysłu, a które co-,
raz boleśniej i nieznośniej uwierają

 

ЭВС +

nasz organizm gospodarczy.
_ Niewiele pomoże dokręcenie jakiejś
śrubki w mechanizmie  ubezpiecze-
niowym, uproszczenie tych czy innych'

jakiegoś'czynności, usprawnienie
szczególiku. Ma to swoją wagę prak-
tycziią, lecz są to detale, gdy” przed:
nami stanęło w swej fundamentalnej
postaci jedno ż najważniejszych zagad-'

nień doby obecnej. *
Życie gospodarcze,*koła wytwór-'|-

cże'i pracujące ponoszą wielkiecięża-'
'ry' id rzecz społecznych ubezpieczeń::
Spróbujmy zdać sobie sprawę z roz-
miaru tych ciężarów i ich wagi. '
Wysokošė skladek -przedstawiala:

się'wlatach-1925-—-1933 jak nastę-
puje * R

1925 r. — 253,0 miljony zł.
1926:г. — 281,1, wim
1937 73800 adw."
19287, MTU kap o
1929 r. — 5963 w m
19300608-,8705-1%%, w
1934/4 218237 Aa 0»
1932г) — 14366 ga m
1983 PO 402 na

 

Razem: 3.9718 miiljonów zł.
Są to nie wszystkie dochody, lecz je-.

„dynie, składki,. Sięgają. one .zą „okres 9,
lat .sumy' 4 miljardów, złotych.. .
Ażebydać, pojęcie, „jak, „przedsta-;

wiały się składki w. poszczęgólny.h_
4

Nie słów potrzeba, lecz czynów
P. Stefan Górski pórusza na łamach

„Kurį. Warsz.” stosunek państwa do rol-

niotwa:

„Niema ani jednego kraju — oświad-

cza — sąsiadującego z nami, niema pra-

wie państwa w Europie, w którem ceny

zboża na rynku wewnetrznym yy

jednakowe. Pomiędzy Berlinem," Fragą,

Wiedniem, Paryżem czy Rzymem: ceny

zboża zarysowują się różne, Niema ryn-

ku międzynarodowego, są. tylko „ceny

towe eksportui ceny wewnętrzne.

oszczególne państwa utrzymują ceny

sztuczne na zboże, zależne od kalkulacji

nika. ; к ne

Wszędzie widzimy politykę państw
wyraźnie pro-rolniczą. przeciwnym

razie państwa musiałyby wyrzec się wła-

talkie, jakie nie wypływają zespółzawod-

ane państwo u-

zmae ża konieczne, Widzimy: ceny
„sztucznie regułowane. Cen nie tworzą

„kupcy, lecz rządy. Zgóry kalkulują,.zgó-  
sry ustanawiają politykę cen. Interwencja

Nowe spółdzielnie |

"Pozyskać należną «mu pomoć, jeżeli

jest: kosztowna, : aler staje się niezbędną. .
Kanclerz Rzeszy, niemieckiej w jednem,

z „przemówień radjowych powiedział:
ważny jest dla Niemiec przemysł, handel,
*oświata, rozwój kultury, wojsko i obrona

ystko wažne jest“
dla nas rolnictwo, bez ktėregopo
istnieć nie może, ani w czasie pokoju, ani „|.

śranie; ale ponad'wsz

tembardziej w razie wojny.
W Polsce słyszeliśmy mieraz hasła:

frontem do rolnictwa. Ale hasła nie od- -
powiadały późniejszym posunięciom pań-:
stwowym. °
Rzuceni na zmaganie się z losem rol-

nicy polscy w dotychczasowem trwaniu
jeszcze przy produkcji wykazali. maksi-
mium hartu i cierpliwości. Ale siły nawet'
tytaniczne mają swoje granice kresu i
wyczerpania. Dochodzimy właśnie do te-
go ostatecznego punktu, rolnictwa
polskiego muszą”znaleźć ę pafistwai“

ono

wogóle. mia. istnieć.
Żądań, prośramów, dezyderałów pow-"

tarzać nie trzeba. Sąjuż ažnadtodobrze
*zhiame. **  * 6

„Nie+słów 1 haseł potrzeba, lęcz śczym
now“. ' : ai Ib

Elewator zbożowy w Siedlcach. Mleczarnia w Koninie |
„Rolnik“, spółdzielnia rolniczo - han-.

*dlowa w Siedlcach przystąpiła do budo-

© wy elewatora zbożowego kosztem 61.000

"-zł., obliczonego na 50 wagonów zboża.

"Budowa ma być ukończona w bieżącym

Turcja uprzemysławia się
roku.

Z Konstantynopola informują:

Parlament turecki dążąc do uprzemy-

słowienia Turcji, uchwalił 3 ustawy, któ-

re powierzają państwu prawo eksploata-

cii bogactw naturalnych kraju. | rzede-,

wszystkiem poszukiwane być mają žro-

dła naturaine produkcji energji elektrycz-

nej i wykorzystanie jej dla celów prze-

mysłowych, następnie ma. „być podjęta'

47)

W. tych dniach' została uroczyście o-
twarta i poświęcona : spółdzielnia.mle-
czarska w Koninie, posiadająca nowo-.
czesne urządzenia mechaniczne do wy-
robu masła i serów, :

eksploatacja kopalń oraz złóż naftowych.
«" Specjalnie powołane do życia organi-
zacje państwowe prowadzić będą bada-
nia i studja w tych dziedzinach, czem
do zakresu ich działalnościzałcazć bę-.
dzie organizowanie, jak również przepro-
wadzanie i kontrola dalszych czynności,
związanych z tą akcją.

Z Ameryki!

—ŽAmeryki,proszę pana.
Lord Belpher wzdryśnął się.

Gdy depresja gospodarcza trwa...
1933:
na wypadek choroby — 1928 milj. zł.
od wypadków ' „SŁOWA CY w
emeryt. róbótników ||— 433 „ н
emeryf.'prac. umysł, — 685 „ «
"na wyp. bezrob, rob. — 326 mw w»
| na wyp: beźr; prac: um. — "215 w on»

 

! Razem: 403,1 milj. zł.

*Ciekawem oświetleniem, czem są
«ciężary ubezpieczeniowe dla gospo-
darki narodowej; będą wykazy zale-
głości za poszczególne lata:
„iw 4925 r. — 60,5 milj. zł.

1926 r. — 693 —„ “
fs 1921 ra 196,1 © ww
Ikd928 Ela 12092 w A

1929'5;—1688 4441
19301. — 200,7 w w
193155 —< 232.0ло
1932 r. — 2603. „W

! 1933 г. — 2642 „ m

. „Zaległości rosną i reprezentują wy-
“ | |-sokie sumy. 'lch wzrost jest tembar-

dziej znamienny, że równocześnie
spadają składki. W r. 1933 np. wpły-

„|snęło składek 403,1 miljonów, gdy za-
ległości dosięgły 264,2 miljonów zł.

|... Dystans. między ..zaległościami a
„wpływamize składek. zmniejsza się
w szybkiem, tempie, Od roku 1928 zu-
„ległości. wzrosły, dwukrotnie. ,
: ezpięczenia społeczne stanowią
potężny. zbiornik oszczędności, admi-
„nistrowanych — „coprawda — nie
przez tych, co nate oszczędności się
złożyli. Pozwolimy sobie jeszcze tyl-
ko na przytoczenie jednej tabliczki,
ilustrującej stan lokat instytucyj ubez-
'pieczeniowych: | 3

“1926 r. — 88,1 milj. zł.
1927r. — 1906 „w
1928 r. — 2143 „ w
"1929 r. —'334,7 w s

1930 r: © 4506» 4
19315 — 567,2 и
1932r, — 1205 iw Fw.

z 1933 r. — 7608 w 4
W lokatach tych zgromadzony jest

potężny majątek, sięgający trzech
czwartych miljarda. Są to lokaty w
nieruchomościach * przedewszystkiem
„Lpapierach wartościowych, w pożycz-
kach hipotecznych oraz złożone w
bankach. Lokaty.bankowe, najbardziej
„płynne, spadają, zwiększają się lokaty;
„w. papierach i nieruchomościach. Ich
_zamiąna na płynną gotówkę. nasuwać
„będzie niemiał.e trudności, zwłaszcza

"świadczeń emerytalnych, * :
„Nie mamy zamiaru w tym krótkim

"| artykule omawiač kwestji funkėjono-
"| wania aparatu ubezpieczeniowego 1

związanych z tem zagadnień. Chodzi
nam o uwypuklenie, jak poważną
część dochodu społecznego stanowią
ubezpieczenia i jak bardzo ciężarem

państwai samorządów — przygniatają
do ziemi życie gospodarcze, nie dając
mu się džwignąč, :
'T dlatego dziś, gdy depresja ekono-

*| miczna trwa, gdy do licznych rzesz
bezrobotnych przybywają nowe rocz-
niki, gdy zdobycie kawałka chleba jest
palącą kwestją dla miljonów, przy-
szedł' czas spojrzeć na instytucję ubez-
"pieczeń przymusowych społecznych
nowem okiem. `
«Dyskusji poddać należy same pod-

stawy tego palącego zagadnienia.
m m IDEM. 

ozdób.

idziałachubezpieczeń — weźmy rok

(wobec rosnących z każdym rokiem.

swym — obok świadczeń na rzecz | 

- Polityka celnych represyj
zapoczątkowana przez Stany Zjedn. wobec szeregu krajów

ZWaszyngtonu donoszą:
Według wiadomości z kół dobrze po-

informowanych, sekretarz stanu Hull
miał zawiadomić ambasadora Rzeszy
"Luthera,żez dniem 15 października
"przestaną być stosowane wobec Niemiec
ulgi celne, przewidziane w układach
'handlówych zawartych na podstawie za-
sadywzajemności.Sekretarz stanu Hull
-zarzica Niemcom, że utrudniają dostęp
produktów amerykańskich na swój ry-
nek, co stanówi „stałe i jaskrawe upo-
śledzenie towarów amerykańskich". О-
becnie prowadzone są rozmowy handlo-
we niemiecko - amerykańskie. Sekretarz
Hull wyraził gotowość negocjowania w
"sprawienowego paktu na podstawie rów-
"nego traktowania, lecz dotychczas nie
otrzymał żadnej odpowiedzi.
' Koła poinformowane oczekują, że
przed 15 września nastąpi zawieszenie
stosowania ustępstw celnych dla około
100 artykułów, przewidzianych w trakta-
tach handlowych, zawartych z Szwecją,
Bełgją i Haiti, :

Portugalja, Danja i Włochy zostały
zawiadomione, że przyznane im ulgi

celne mogą być anulowane z 30-dnio-
wem wymówieniem z powodu dyskrymi-
nacji importu amerykańskiego.

Decyzja amerykańska w tych spra-
wach jest interpretowana, jako zapocząt-
kowanie nowej polityki celnych represyj
wobec krajów, które nie zapewniają ró-
wności. traktowania wyrobów amerykań-
skich. «0 1
Jak wiadomo, traktatem handlowym z

Belgją zapoczątkowały St. Zjedn. okres
bardziej liberalnej polityki handlowej,
do której w kołach gospodarczych Euro-

py przywiązywano dużą wagę, zważyw-
szy na ujemny wpływ wywierany na po-
łożenie gospodarcze całego świata przez
dodatnie saldo bilansu handlowego St.
Zjednoczonych. Obecnie niewiadomo
jeszcze, czy amerykańska zapowiedź re-

 

Bilans Banku Polskiego
W ciągu pierwszej dekady września

zapas złota w Banku Polskim powięk-
„szył się 0 0,1. mili. zł. do 511,6 milį. zł.,

| natomiaststan pieniędzy zagranicznych
idewiz obniżył się o 2,4 milj, zł., do 8,4

mili. zł...
Suma, wykorzystanych kredytów spa

| dia 0 4,8 .milj. zł. do 760,5 milj, zł., przy-

czemportielweksiowy spadł o 0,4 milj.

zł. do 649,2 milj. zł., portfel zdyskonto-
wanych biletów skarbowych — o 1,6

milj. zł. do 58,0 mil. zł. i stan pożyczek

zabezpieczonych zastawami o 2,7 mili.
zł, do 53,3 mili. zł. j
Obieg biletów bankowych —w wyniku

wyżej omówionych zmian — spadł o 26,5

milj. zł, do 956,1 milj. zł, :

Pokrycie ztotem obnižytosię do 48,69

proc. i przekracza погте statutową o

18,69 pkt, Stopa dyskontowa — 5%,od

pożyczek zastawowych — 6%.

- Monety srebrne i bilon
Obieg polskich monet srebrnych i bi-

lonu w dn. 10 b. m. przedstawiał się na-

stępująco (w miljonach złotych — w na-

wiasach obieg w dn. 31 ub, m.): ogółem

402,8 (asy w tem je monety sre-

prne 313,7 (324,4), bilon niklowy i bron-

zowy 89,1 (91,0).

sprawę, że jest jego jedną z najwybitniejszych

— Wasza lordowskamość życzył sobie mówić

i r epizodzie z policjantem, mogłaby „wywołać. wraże.

© stało się jego manją. ' +

"P. G. WODEHOUSE

Powieść humorystyczna E angielskiego ||

Percy poczuł się niez_aiernie zakłopotanym.

Z jednej strony mógłby przysiądz, że stojącyprzed

nim mężczyzna był tymsamym, który muzboksował

kapelusz z głowy na Piccadilly. Z drugiej jednak

strony, nic tak nie może człowieka w błąd wprowa-

_ dzić, jak podobieństwo. Percy nie zapomniał dotąd

| przestrachu i upokorzenia, jakie go spotkały w czter-

nastym roku życia, kiedy pewna poważna matrona

zawołała nań „moje kochanie” na Paddington Sta-

tion i pocałowała go publicznie, przypuszczając myl-

nie, że był jej siostrzeńcem Filipem. Musi wobec te-

go postępować ostrożnie. Burda z Boguducha. win-

nym služącym, następująca tuż po tym..piekielnym

nie, że napadanie na ludzi z niższej klasy społecznej

 

— Panie? —.przemó! ił Jerzy uprzejmie, ..-

Jegomiedziane czoło zachwiało pewnością sie-.| «.

bie lorda Belphera. (= 55 > PISANA mił

„ga Czy 2 was kiedy widzialem?-to-bylo wszyst-.

ko, co mógł zsiebiewykrztusić. Ais RKM

—Nie; proszę pana, odparł Jerzy bez, zająk-.

nienia. Jestem tylko chwilowo przydzie

 

ony do.służ- ;

— Tak, proszępana. Bawię w Angljina waka-

"cjach. Mój «kuzyn Albert, który jest chłopcem, do

UCIŚNIONA DZIEWICA |
-, со ułatwiało sprawę, opowiadanie służącego moż-

usług .w. zamku, zawiadomiłmię,że potrzeba służą-

cych natę. jednąnoc, Zgłosiłem się.i dostałem pracę.

„Na twarzy lorda Belphera odbiło się: zakłopota-

nie. To wszystko brzmiało zupełnie przekonywująco.

na było łatwo skontrolować przez zwrócenie się do

łokaja Keggsa.. Jednak wątpliwość nie ustępowała.

W każdym razie, nic się nie zyskiwało przez przecią-

ganie tej rozmowy.: z '

—Dobrze, powiedział w końcu. Proszę przy-

nieść ten szampan do bibljoteki, tylko prędko.

— Batdzo dobrze, proszę pana. ': nw

Lord Belpher pozostał w miejscu zatopiony

w myślach, Rozum mówił mu, że powinien być za-

dowolonym, a jednak zadowolonym nie był. Byłoby
inaczej, gdyby nie wiedział, że ten mężczyzna,|
w którym się Maud zadurzyła, mieszkał w sąsiedz-

twie. A jeżeli hultaj miał śmiałość wynająćmiesz-

kanie blisko bramyzamkowej, to czy nie mógł zdo-
„być się także na odwagę wejścia do samego zamku?

Przez hol przechodził: słażący z tacą. Jego wi-

| dok podsunął lordowi okazję do dalszego śledztwa.
„= Przyślijgie mi tu Keggsa.
_ .— Dobrze, wasza lordowska mości. | ‚

‚„ Pochwili lokaj nadszedt:W przeciwieristwie do
lorda Belpheraznosił on służbę nocną. doskonale.

Należał. dą tych kwiatów, które rozkwitają w nocy.

  

„Jego-czoło było bez jednej zmarszczki, podobnie jak.

jego półkoszulek. „Nosił się ze świadomą godnością by zamkowej.
— Skąd pochodzicie?

człowieka, który przyznając dobrowolnie, że nie jest

chwilowo właścicielem zamku, zdaje sobie jednak

ze mną?
— Tak. Czy to prawda Kegśs, że dziś w nocy

zatrudnionych jest kilku ludzi z poza służby zam-

kowej? : :
— Oczywiście, wasza lordowska mości. Wyjąt-

/kowa skala dzisiejszego. przyjęcia wymagała po-

większenia służby o pewną ilość osób, odparł Keg$s

z tą łatwą i płynną wymową, której pozazdrościłby

mu gorzko Reggie Byng, chłodzący teraz swą głowę
na dolnym tarasie.
— Angażowaliście sami tych ludzi?

—Prawdę mówiąc, tak. Gospodyni Mrs. Digby,
prowadziła w wielu wypadkach rozmowy wstępne,

ale każdy kandydat musiał przejść przez moją kon-
trolę, zanim został przyjętym.
— Czy wiecie coś o tym Amerykaninie, który

opowiada, że jest kuzynem naszego chłopca do po-

sług? :
› — Tego kandydata przedstawit Albert, poda-

jąc go za swego kuzyna z Nowego Jorku, który ba-

wi tu na wakacjach. Mam nadzieję, że nie dał powo-
du do niezadowolenia waszej lordowskiej mości?
Wyśląda. na przyzwoitego młodzieńca.

— Nie, zupełnie nie. Chciałem tylko wiedzieć,
czy go znacie. Nie można być. nigdy zbyt ostrożnym

| w takich wypadkach. SA
— Żupełna.prawda, wasza lordowska mości.
— W takim razie to wszystko. Ja

OdetchnąłLord Belpher był. zadowolonym.
z ulgą. Czuł, żeostrożność i rozwagauchroniły ,go
przed śmiesznością. Gdy wkrótce potem Jerzy po-
wrócił z życiodajnym płynem, podziękował mu, i je-
$o myśli zwróciły się do innych rzeczy. :

(d. c. n.). 
 

 

presyj przeciwko kilku twom stano-

wi odwrót od tej liberalnej polityki han-
dlowej.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 13-go września

DEWIZY
Belgja 89,50 (sprzedaż 89.73, kupno

89,23); Holandja 358.40 (sprzedaż 359,30,
kupno 357,50); Kopenhaga 117,20 (sprze-
daż 117,75, kupno 116,65); Londyn 26.23
(sprzedaż 26.36, kupno 26.10); Nowy Jork
5,31 i jedna czwarta (sprzedaż 5.34 i jed-
na czwarta, kupno 5.28i jedna czwarta);
Nowy Jonk (kabel) 5.38 i trzy ósme
(sprzedaż 5.34 i trzyósme,kupno5.28 i
trzy ósme); Paryż 35.00 (sprzedaż 35.09,
kupno 34.91); Praga 21,94 (sprzedaż 21,99
kupno 21,89); Szwajcarja 172,75 (sprze-
daż 173.18, kupno 172.32); Włochy 43,39
(sprzedaż 43.51, kupno 43,27); Berlin
213.30 (sprzedaż 214,30, kupno 212,30);
Madryt 72,58 . (sprzedaż 72,94, kupno
12.22).

Obroty dewizami większe od średnich.

Tendencja dla dewiz niejednolita. Bakno-
ty dolarowe w obrotach prywatnych 5.31;
rubel złoty 4,72 i trzy czwarte—4,73; do-
dar złoty 9.03; rubeł srebrny 1,32; 100
kop. w bilonie rosyjskim 0,86; gram czy-
stego złota 5.9244, W obrotach prywat*
nych marki niem. (banknoty) 157.00 —
158.00. W obrotach prywatnych funty
ang. (banlknoty) 26.24 — 26.25. Dla poży-
czek państwowych tendencja cokolwiek
mocniejsza, dla listów zastawnych słab-

sza, dla akcji niejednolita,
, Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-
nych: 8 proc. poż. z r. 1925 (Dillonowska)
91,25 — 90.75 (w proc.); 7 proc. poż. ślą-
ska 72,50 — 72,00 (w proc.).

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. poż. stabilizacyjna 63,50 —

63:75 (w proc.); 4 proc. państw. poż.
premjowa dolanowa 51,15; 5 proc. kon-
wersyjna 68,50; 6 proc. poż. dolarowe
82,25 (w proc.); 6 proc, poż. kolejowa
komwersyjna 60,25; 8 proc. L. Z. Banku
gospodarstwa krajowego i 8 proc. obliga-
cje Banku gospodartswa krajowego 94,00
(w proc.); 7 proc. L. Z. Banku gospodar-
stwa'krajowego i 7 proc. oblig. Banku go-
spodarstwa krajowego 83,25; 8 proc, L.
Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 83,25; 8proc. L. Z. Tow. kred.
przem. polsk. 91,00 (w proc.); 4 i pół proc.
'L. Z. ziemskie 45,75 — 46,00; 5 proc. L.
Z. Warszawy 66,50; 5 proc. L. Z. War-
szawy (1933 r.) 56,75 — 56,13 — 56,25;
5 proc, L. Z, Łodzi (1933 r.) 51,25.

AKCJE
Bank Polski — 92,50; Węgiel — 11,50;

Lilpop — 8,75; Ostrowiec — 14,00; Sta-

rachowice — 32,00.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 13-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 12,75 — 13,00;
Żyto II standart 648 gl. 12,50 — 12,75;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl, 15,50—
16.00; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
15,00-15,50; Owies III st. (zadesz.) 438 gl.
14,50-15,00; Jęczinień brow. 16.00—17.00;
Jęczmień 678-673 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 —3300;
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 31,00-32,00; Siemię In,
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; Mak nie-
bieslri 46.00 — 48,00; Ziemniaki jadalne
— — —; Mąka pszenna gat. I-A 0-20
proc. 32,00—34,00; Mąka pszen gat. IB
0—45 proc. 30,00 — 32,00; I-C 0 — 55

proc. 28,00—30,00; I — D 0 —60proc.

26,00—28,00; I-E 0 —65proc.24,00 —

26,00; II-B 20 — 65 proc, 23,00 — 25,00;

II-D 45—65 proc. 22,00 — 23,00; II E

55—65 proc, 20,00 — 21,00; II-G 60—-65
proc, 20.00 — 21.00; III-A 65—75 proc.
15,00 — 16,00; Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. 0 — 65 proc.
20,00 — 21,00; II gat. 16,00 — 17,00; 1a-

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  słonecznikowe

| — — — — —; Šruta sojowa 45 proc.
20.50 — 21,00.
Ogólny obrót 2847 tom, w tem żyta

1173 ton. Usposobienie stałe.
Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki 1

śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor=
kiem, innych artykułów — luzem.

 

 



Nr.

Jutro z lotniska mokotowskiego wy-
startuje 13 balonów, unosząc zawodników
7 państw, walczących o zdobycie najwyż-
szej nagrody balonowej — cenego puha-

ru im. Gordon - Bennetta.
Nagroda ta ufundowana została w roku

1903 przez amerykańskiego  dziennika-
rza i jednocześnie entuzjastę lotnictwa,
Gordon Bennetta, dla załogi balonu, któ-
ry zdoła przelecieć największą odległość

w prostej linji bez lądowania. Dwukrot-

nie, w ciągu dwóch ubiegłych lat puhar

ten zdobywała Polska, Obecnie piloci na-

si walczyć będą o niego po raz trzeci.

Jeżeli zwyciężą, puhar pozostanie w Pol-

sce.

KOLEJNOŚĆ STARTU
Na odprawie zawodników, która odby-

ła się wczwartek, dokonano losowania

kolejności startów. Jako pierwszy wy*

startuje balon belgijski „Bruxelles“, pilo-

towany przez p. Querrin (towarzysz v.

Schelle), drugim skolei będzie bąlon a-

merykafski „U. S. Navy“ z załogą — Ty-

ler i Orville. Następnie wystartują kolej-

no: niemiecki „Alfred Hildebrandt" (Ber-

tram i Prehm), francuski „Maurice Mal-

tet” (Dollfus i Jacquet), szwajcarski „Zu-

rich III“ (Tilgenkamp i Michel) — wy-

produkowany w Polsce, halenderski „To-

ruń'* (Ten Bosch i van Tijen) — wypo-

życzony w Polsce," polski „Košciuszko“

(kpt. Hynek i por. Pomaski), belgijski

„Belgica“ (Demnyter i Hoffman) nie-

miecki „Erich Deku“ (Gotze i Lahmann),

francuski „Lorraine“ (Boitard i Cor-

mier), polski „Warszawa II' (por. Janusz

i por. Wawszczak), niemiecki „Deutsch-

iand“ (Stuber + Schafer) i wreszcie jako

trzynasty, polski balon „Polonia 11“ (kpt.

Burzyński : por. Wysocki).

SZANSE ZAWODNIKÓW

Gdy mowa o zawodach balonów wol-

nych, jes: rzeczą trudną i ryzykowną

przewidywanie ewentualnych wyników.

Zwycięstwo bowiem zależy od wielu

sóżnoroduych czynników. Stan balonów

i sprawn ść pilotów grają rzecz prosta

rolę doniosłą. Pod tym względem mo

żemy być © szanse neszych zawodników

spokojni. Balony po'skie są technicznie

najlepsze 2 pośród wszystkich startują

cych. a piloc: nasi dowiedli już, że są

przeciwn'kami, z którymi należy się li-

czyć i to liczyć pźważnię.

PIM, JAK PIM...

Natomiast jest rzeczą trudną przewidy*

wać warunki atmosferyczne, jakie będą

panowały na trasie w czasie lotu. Komu-

nikaty Pima są tradycyjnie zwodnicze.

W każdym razie i w tym wypadku za-

wodnicy nasi posiadają szanse, Pierwszy

balon polski „Kościuszko” wystartuje ja-

ko siėdmy skolei, „Warszawa II“ odleci

jako jedenasty, a „Polonia II — jako 0-

statni,

IM PÓŹNIEJ, TEM LEPIEJ

W/ kołach lotniczych przywiązuje się

do tej kolejności startu dużą wagę. Balo-

ny bowiem, startujące później, lecieć bę-

dą krócej za dnia, większą część lotuod-

będą wieczorem i w nocy, gdy warunki

atmosferyczne lotu są pomyślniejsze.

Słońce nie nagrzewa wówczas powłoki

balonu i nie zmusza temsamem do zbyt

wczesnego pozbywania się balastu przy

manewrowaniu.

ZAINTERESOWANIE ZAGRANICY

Zainteresowanie jutrzejszemi zawoda-

mi jest olbrzymie nietylko w kraju, lecz i

zagranicą. Do Warszawy przybyło 96

sprawozdawców pism zagranicznych. Na

lotnisku spodziewane jest do 100 tysięcy

widzów.
Niezależnie od balonów biorących u-

dbział w zawodach, wystartują, jak już o

tem donosiliśmy, trzy inne balony: Aero-

Klubu warszawskiego: „Gopło”, „Legio-

nowo” i „Syrena”, które zabiorą pocztę

i sprawozdawców radjowych.

„MAŁY GORDON BENNETT"

W/ ramach meetingu odbędzie się też

„mały Gordon - Bennett", to jest zawody

małych baloników, które uniosą kartki z

nazwiskami i adresami osób, które je wy-

puszczą. Dla właścicieli baloników, które

najdalej zalecą, przewidziane są пафго-

dy pieniężne. Baloniki te, wraz z kartka-

mi, nazywać można będzie na lotnisku.

Przez cały czas trwania meetingi i za-

wodów balonowych odbywać się będą lo-

ty pasażerskie na luksusowym, dwumo-

torowym olbrzymie „Douglasie“.

Należy dodać, że zawody o puhar Gor-

don - Benetta finansuje w dużej mierze

L. O. P. P. (st. &)

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE

Mając na względzie bezpieczeństwo

publiczne, starostwo grodzkie południo-

wo - warszawskie po komisyjnem zbada”

niu terenu, wydało zarządzenie o dojściu

i dojeździe na teren zawodów o puhar

Gordon - Benetta, na lotnisko Mokotow- 

Przed rozstrzygającą walką.

Puhar Gordon-Bennatta musi pozostać w Polsce
skie w sobotę i miedzielę: dojście pie-

szych na miejsca stojące (tylko naodcim-

ka pola od strony ul. Wiśniowej) będzie

się odbywało pl. Unji Lubelskiej, Puław-

ską, Rakowiecką i Wiśniową; posiadacze

biletów niebieskich, siedzących, winni u-

dawać się ul, 6 Sierpnia, Tapolową (pra-
wą stroną), Wawelską i wchodzóć przez
bramy II i III, a posiadacze biletów zie-

lonych — ul. 6 Sierpnia, Topolową (le-

wą stroną) i wchodzić przez bramę I.

Pojazdy: 1) z nalepkami czerwonemi

(rządowe, służbowe etc.) dojeżdżaćbędą

ul. 6 Sierpnia, Topolową i wjeżdżać bę-

dą przez bramę Nr. 1, a powysadzeniu

pasażerów przed trybunami, zatrzymają
się zaniemi, 2) z malepkami żółtemi (o-

krągłemi i kwadratowemi) — ul. 6 Sierp-  

nia, TopolowąibramąIioczekiwać bę-

dąnajeżdniastaltowejpoza budynkiem

Nr. 12,3) z nalepkamizielonemi —ul. 6

Sierpnia, Topolową, bramąI, skąd skrę-

cąna lewo i ustawiąsięnaplacuza po-

sterunkiem P. P., 4) z nalepkaminiebie-

skiemi —ul, 6Sierpnia,Suchą,Wawel-

ską, bramąNr. 3 i zatrzymająsięna spe-

cjalnymplacumiędzybramą i hangarami,

5) wszelkie pojazdy bez nalepek będą

mogłydojeżdżaćzmiastatylkodo ul.

Topolowej i wysadzać będą pasażerów

przedInstytutemaerodynamicznym, 2а>

wracając ul. Koszykową. Wszystkie inne

dojazdy i dojścia będą zamknięte przez

kordony P. P.; pozatem uL Piltrową w

godz. od 12do 15zamknięta będziedla  ruchu kołowego.

 

 

Nauczyciel, student, Żydzi i chłopi
Proces o komunizm w Łowickiem

Niedocenianestaje przezspołeczeń-

stwoniebezpieczeństwo komunistyczne

w Polsce dajeznać o sobie głównieza

pośrednictwem kronikkryminalnych i

sądowych. Benustanma wytężona akcja

policyjna i liczneprocesy * dowodzą, że

komumizm aurtujewśród dołów  społe-

czeństwabezustannie,usiłującnadwe-

Rozwikłana tajemnica zbrodni
Spór o ukryty skarb, pochodzący z kradzieży

Sprawa  bestjalskiego zamordowania

43-letniego pracownika Dyrekcji Lasów

Państwowych, Franciszka Gontarza na

Targówku przybrała nieoczekiwany о-

brót.
Według pierwotnej wersji, opartej na

zeznaniach kochanki Gontarza, mieszka”

jącej z nim Stefanfi Koronowskiej, został

on zamordowany podoząs amx pwzez

dwóch nieznanych napastników, którzy

wtargnęli w nocy domieszkania.

W/ świetle przeprowadzonego  śledz-

twa zeznania te zostały poważnie. za-

kwestjonowane. Przyczyniła się do tego

głównie sekcja zwłok, która wykazała,

że ciosy zadane ostrem narzędziem w

głowę, od których zginęła ofiara,zadane

były z siłą stosunkowo niewielką, pocho- |

dziły więc zapewne z rąkkobiety.

Dalsze poszukiwania doprowadziły do

znalezienia narzędzia zbrodni tasaka,

który został wrzucony do studni. Та о-

koliczność podważała również prawdo-

pierwotnie zaprzeczaławszystkiemu, 2-

le wzjęta w krzyżowyogieńpytań,przy-
małasiędozbrodni.Wyszłoprzytemna

jawtłozabójstwa.Okazujesię,żeKoro-

nowskamasiostrę—złodziejkę. Tazgo-

dziłasię,jakosłużącadopewnegorabi-

napodLwowem,okradłago,zabierając

okało100tysięcyzłotychgotówką, ałup

przywiozładoWarszawyiukryłausio-

stry— Stefanii, kochankiGontarza,Po-

liejaschwytałazłódziejkę, ale odebrano

jej zatedwie nieznaczną część skradzio-

nych pieniędzy.Otem, gdziebyłaresrta,
wiedziałazapewnestostra złodziejki i jej

kochanek. Po pewnym czasie wynikły

jakieś eporyna temtle między Gonta-

rzem i Koronawską. Byćmoże Koronow-

Niewytłumaczone

zjawiska w klasztorze marjawickim
W dalszym ciągu pouczającejpolemiki

pomiędzy „arcybiskupem” marjawickim

Michałem Kowalskim a zbumtowanynii

„biskupami" wyłoniła się sprawa niewy-

tłumaczonego zaginięcia w klasztorze

marjawickim w Płocku 107 kilogramów

srebra, zebranego swego czasu wśród

wyznawców sekty na ufundowanie dro-

gocennego tabernaculum w „katedrze”

ej,
Kowalski twierdzi, że srebro to zde-

fraudował Jakób Próchniewski, u które-

go znajdowało się ono jakiś czas wceli

klasztornej — natomiast Próchniewski

pośrednio oskarża Kowalskiego o przy”

właszozenie srebra.
W piśmie płockich marjawitów (bun-

townśków) ukazało się takiewytlumacze-

nie:
„Br. Jakob(Próchniewski) twierdzi,

że S. Homoratą wraz z Joanettązabrały

ma z mieszkania podczas jego nieobec-

-—————27—————
———-

Samobójstwo

brata Malickiej

Okało godz. 7-ej przy ul. Karowej 18a

w rekwizytorni „Teatru Malickiej“ roz-

legł się wystrzał rewolwerowy. Gdy

służba nadbiegła, ujrzała słaniającego się

22-letniego Zbigniewa Malickiego, stu-

denta, obecnie rekwizytora we wspom

nianym teatrze, brata Marji Malickiej,

zam, z ojcem, Adamem, artystą mala-

rzem (Żeromskiego 45). Desperata wy-

prowadzono na podwórze. Lekarz Pogo-

tow.a stwierdził przestrzał klatki pier-

stowej w okoficy serca, Po udzieleniu por

mocy, Malickiego przewieziono do szpi-

tala św. Rocha. Stan jego nie budziobaw

o życie.

Zapytywany o powód targnięcia się

na życie, Malicki oświadczył: „Zrobiłem

to dla przyjemności”.

Policja 1-go komis., która zabrała re-

wolwer, prowadzi dochodzenie.

Tragiczny wypadek

Wczoraj w południe z Wisły w pobli-

żu przystami Nr. 1 żeglugi rzecznej „Vi-

stula”, funkcjonarjusze komis. rzecznego

wyłowili zwłoki 39-letniego Alojzego

Bogdanowicza, (Solec 20), pracownika

elektrowni warszawskiej. B. dn. 7 b. m.

w czasie przejażdżki kajakiem z trzema

kolegami, wskutek wywrócenia się kaja-

ka na Siekierkach, wpadł do wody i uto-

nął. Pozostali trzej koledzy zostali ura-
towani. Zwłoki przewieziono do prosek-

torjum.

Zginęło 107 kilo srebra
ności srebrne pieniądze i inne srebrne

rzeczyogólnejwagi 107it. Mamynato

o świadka, który może zeznać

w sądzie, że widział, gdy wynosrono to

srebro z celiBr. Jakóba —jak również

widział, gdy s. Agrypina już wFelicjano-

wiedawałatepieniądze,żebyjejwymie-

aiono nazłotepolskie. Br. Kowalski ije-

go kompania wiedzą o tem napewno.

Czemuż więc kłamią, że te pieniądze,

zebrane od ludu marjewickiego na ta-

bernakulum dla świątyni, roztrwonione

zostały przez B. Jakóba ma hodowlę

królików". ;

Na to odpowiada Kowalski „biskupo-

wi“ Prochniewskiemu.

„Oto brat daje czytelnškom do mrozu-

mienia, że Siostry Honorata (bratamał-

żonka) i Joaneta istotnie „skradły” Bra-

tu 107 kg. srebra kościelnego, przerna-

czonegonatabernakylum, iże towszyst

ko srebro przewiozły da Felicjamowa i

obecnie ono znajduje się w majem posia-

daniu — gdyż, powiada Brat, „S. Agry-

pina już w Felicjanowie dawała te pie-

niądze, aby je rozmieniono na złotepol-

skie", Na to odpowiadam: gdyby tak by-

ło istotnie, toby w tem nić było nic ka-

ry ani niewłaściwego. To srebro

bowiem nie było żadną własnością Bra-

ta, gdyż Brat jako zakonnik, ślubwący

ubóstwo i bezwłąsność, nie powinien był

mieć nawet grosza przy sobie. Natomiast

to srebro było pod mojem zawiędywa-

niem, jako przełożonego, a nawet praw-

nie rejentalnie wraz z całym klasztorem

była zapisane na mnie. Ja je zbierałem

poparafjachnatabernakulumijajepo-

leciłem umieścić w celi Brata, żeby się

do niego kto mie dostał i go nie ukradł".

„Po buncie waszym i usymięcy was z

DT IA Az“

Tabela wygranvch

Loterii Pafistwowe|
(Tabela nieurzędowa).

Wczoraj w siódmym dniu ciągnienia

4 klasy 33-ej Polskiej Loterji Państwowej,

wygrane padły na numery następujące:
50.000 zł. na Nr. 44926

10-000 sł. na Nr. Nr. 26404 33007 01079

153760

5.000 zł. na Nr. Nr. 50818 101411
2.000 zł. na Nr. Nr. 3175 6162 22207 29621

41133 44430 46145 52093 57649 120484 132004

133771 137279 142188 148361 156214 158779

158057 161312 171275 172188 175360 178480

1.000 zł. na Nr, Ne. 187 4695 8893 14776

21351 23333 25152 27874 42081 44917 48031

52939 53713 60757 62520 78332 78851 83192

86307 87986 89912 90980 92742 93981 95278

108077 114340 118114 137139 137193 130774 
143420 143793 149927 151810 154618 160708 167791

Klasztoru, dowóedziałem się, żeBratto

srebrokradł,grzeczniemówiącdełrau-

dował. 80 rublitakiegosrebra, zdefrau-

dawaneżoprzezBrafa,przyniosłam.S.

Wiśniewskaipowiedziała,żeotrzymała

jeodBratawzamianra dwieście zło-

tych, które Bratu dała.
Niewytkinacronem dotąd, pomimo

połemiki, zjawiskiem zaginięcia 107 kilo-

gramów srebra, pochodzącego ze skla-

dek często najuboższej ludności, powi-

mien, naszem zdamńńem, zająć się proku-

rator. Może udałoby mu się trafnie za-

gadkę rozwikłać?

-——W

Koncerty niedzielne
W niedzielę, 15 b. m. o godz. 16 do 18

odbędą się bezpłatne koncerty wydziału

oświaty i kuituty Zarządu Miejskiego w

następujących miejscach: w parku Pade-

rewskiego w wykonaniu reprezentacyjnej

orkiestry dyrekcji tramwajów i autobu-

sów miejskich, w parku im, Żeramskiego

na Żoliborzu — w wykonaniu orkiestry

Związku pracowników elektrowni war-

szawskiej pod dyr. B. Turczyńskiego; na

wybrzeżu Kościuszkowskiem — w wyko-

maniu orkiestry warszawskiej straży 0-

gniówej pod dyr. Fr. Szymczaka; na O-

chocie na skwerze, obók Instytutu Rado-

wego, w wykonaniu orkiestry pracowni-

ków warsztatów tramwajowych pod dyr.

J. Mackiewicza; w dzielnicy Koło (wy-

stawa mieszkaniowa) — w wykonaniu

orkiestry Państwowych zakładów inžy-

nierji pod dyr. E. Wejmana; w parku

Trauguta — w wykonania orkiestry K.

P. W, (warsztaty Szczęśliwice) pod dyr.

A. Rutkowskiego; na Pradze ma terenie

„100 Pociech" — w wykonaniu orkiestry

fabryki karabinów pod dyr. J. Lewan-

dowskiego. .

 

 

Sądu Okręgowego, Na ławie oskarża

nych zasiadła jaczejka komunistyczna

grasująca w Łowiczu i okolicy w skła-

dzie jednego studenta, jednego nauczy-
ciela ludowego, trzech chłopów i dwóch

Żydów. Nazwiska ich brzmią: Juljan Ga-

łaj, Stanisław Bródko, Stanisław Mazu-

rek, Stefan Pawlak, Jan Bogusz,Włady»

sław Wojda, Pinkus Kajsmann i Szaja

Pimczerski.
Na podstawie obser” -

wacji policja dokonała u wszystkich re-

wizyj i znalazła znaczną ilość materja-

łów obciążających w postaci dokumen-

tów, ulotek, broni i t. p.

Wczoraj wszyscy mief: zasiąść na ła-

wie oskarżonych ale okazało się, że

trzech z pośród nich mianowicie Mazu-

rekidwóch Żydów, odpowiadających z

wolności, zbiegło przed wymiarem spra-

—п—

Odpust
Podwyższenie Krzyża Świętego w nie-

dzielę 15 b. m. w Kościele Św. Jacka

(Freta 10). Msze Św. o godz, 7, 9i 1i-ej

mima z uroczystą procesją i kazaniem.

Nieszpory z uroczystą procesją o godz. 5.

Likwidacja

„martwych” zaległości
W obszernej instrukcji, dotyczącej li-

kwidacji t. zw. martwych t. j. nieściągał-

mych zaległości ministerstwo skarbu

rwraca uwagę,abyizby i urzędyskar-

bowe bezzwłocznie przystąpiły do akcji

umorzemiowej i przeprowadziły ją w

sposób zdecydowany i celowy. Przy

rorważaniu kwestji umorzenia zalęgło-

ści — poucza instrukcja — nie należy

kierować się wyłącznie formalnemi prze”

słankami, lecz przedewszystkiem przeko-

naniem, płynącem ze znajomości stosun-

ków, że zaległości te są nieściągalne. Za-

razem minister zwraca uważę, aby rów-

nocześnie z prowadzeniem akcji umorze-

niowej nie była zaniedbywana likwidacja

tych zaległości nieściągałnych, które nie

odpowiadają warunkom nowego dkólni-

ka, jak np. wskutek hipotecznego zabez-

pieczenia. I takie zaległości, o ile nie są

realne, powinny być umarzane. (Om)

Konkurs na projekt
nowego mostu

Jak słychać, ma być ogłoszony konkurs

ma projekt nowego mostu na Wiśle od

ul. Karowej na Pradze, Swego czasu

wytyczono kierunek tego mostu, Obec-

nie jednak ma on być zmieniony miano-

wicie przeniesiony bliżej mostu Ponia-

tawskiego, z wylotem na tyłach stacji

przepompowywań, ю

Uporządkowanie ulic
na Žoliborzu

Wydział Techniczny Zarządu Miej-
skiego m. st. Warszawy zabrukuje w
czasieod 14 b, m. do 1października12
ulic i placów na Żoliborzu. Nowe bruki
„i chodniki otrzymają m. inn. ulice Strze-

lecka, Oksywska, Borszczewska, Kra-
sińskiego i Haenkla. (i)

Rejestracja rocznika 1917
W/ poniedziałek 16 b. m. w kolejnym

dniu rejestracji mężczyzn ur. w r. 1917,

winni stawić się w wydziale wojskowym
Zarządu Miejskiego przy ul. Florjańskiej

10, wszyscy poborowi zamieszkali w TX
komisarjacie P. P. Zgłoszenie się do o-
chotniczej służby w wojsku, względnie
jej pełmienie, nie zwalnia od obowiązku

stawienia się do rejestracji. (b)

 

Groźny pożar młyna na Solcu
Zniszczone maszyny— 100 robotników pozbawionych pracy

Wczoraj w godzinachpopołudniowych

wybachłgroźnypożarnaSolcuwmły-

mieparowymnależącymdoH.Grasber-

ga.Pomimowszczętej natychmiastakcji

ratunkowejprzypomocyręcznychgaśnie

f mierwłocznego zaaląrmowania straży

ogniowej, nie udałosięuniknąćzniszcze-

miamaszyn ielewatorów,wskutekcze-

gomłynbędzieprzezczasdłuższy unie-

ruchomiony,arobotnicywliczbieokoło

100 pozbawieni prący. (Należąoniwszy-

ecydoZw, Zaw. „PracaPolska“). Wła-

Ściciel strat żadnych nie poniesie, gdyż

szczącymsięwsuterenach,odiskryprzy

żarnach.Ogień przedostawał się po-
przezelewatorykolejnonawyższepiętra
ażobjąłcałygmach.Akcjagaszeniao-

wktórejwzięłyudziałcztery od-
уг strażyogniowej,trwałatrzygo-

y.

MieszkańcySolcaprzypominają,żetea

sammłyn zostałdoszczętniezniszczony
przezpożar wlutym 1916roku.
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| „Początek o 12-ej
ś film dla wszystkich!

mg e mple:

Jako MAŁYPUŁKOWNIK...
Nadprogram: Cudowny dodatek!muzyczno:rysukowyjoraz w    
 

najnowszy „Fox*i „Pat,“

HELIOS| "3. IWAN MOZ
w najnowszem arcyd

„NOC KARNAWALOWA“
„Urojony Świat”

335 Wielki film erotyczny
odsłaniający tajniki serca

kobiety p. t.
Cłaudette Colaert. Joan Benież
POCZĄTEK 0 2ej.

CASINO |
Szykujemy Przebój|
Najwybitniejsze ar-
cydzieło ostatnich
lat! Wspaniały film,
który pamięta Ma

I narius Boyer,

Wkrótce-otwarcie

SE
cate žycie!

„2 pacz O2ej. Na wszystkie sean:
ter 54g Wielki niebywały podwój-

CASINO| ny das ulubieniec wszystkich

lm GRETA GARBO:: у lny

 

<zaru:jedna i
JącaJedyna

ŽUCHIN

Nadprogram: Kolorowa atrakcja oraz aktualja

 

Par-

Clark Gable
se; Belkon 25gr.

огг аЮ Powell
w pierwszym prawdziwym filmie, ilustr,beG okrutnego miasta p. t:.

ieliki Gracz
trzymającym widza w najwyższem napięciu i „ZUZANNA J ENOX*

Balkon 25 gr. Program Nr.REWJA| 38 p. t.:

„PUBLICZNOŚĆ NA SCENIE":
'ewja w 2 częściach i 14 obrazach. Z udziałem baietmisirza K. Ostrowskiego. Primaba-

lerlny Basi pah i ago En
ANONS. Juž w najbliższym programie wystąpią: ulubienica Wila
oraz świetny humorysta 'i conterencieur ANTONI JAKSZTAS,

o godz. 6.30 i 9 włecz. W niedzielę i święta 3 seanse о

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
1 KOSMETYCZNY

Prow. Farm.

WE. NARBUTA
jwłaściciela apteki przy ul. Świętojańskiej.

Wilno, ul. Ś-to Jańska 11, Tel. 4-72.
POLECA:

1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze.

5) Sole i extrakty sosn. do wanien,
6) Środki dezyniekcyjne.
7) Artykuły opatrunkowe i do pielęg-
niarstwa chorych.

8) Periumerja i  oscętyia,
9) Galanterja apteczna.

10) Artykuły gospodarstwa domowego.
11) Środki do walki z robactwem.
12)is do wyrobu win owocow. Poszuk

na_ wszystkie EZpazysicnne. REJSYi a    

a MARY ŻEJMÓWNĄ
Codzlennie 2 seanse

4.15, 6.45 I 9.15

Šnd Ais

  

|©opaetc, |55' tg
przy ae Ra a s

2) Odżywki krajowe i zagraniczne, zapraw
3) Chemikalja techn. i do iotografji. оь ё 6 oraz
4) Pastylki, sole i wody mineralne. 33 rena “ „Irena-Patent“

Żądać we wszystkich sklepach.
Skład fabryczny na województwo pół-

nocno-wschodnie

D/H. „T. ODYNIEC“
wł L MALICKA,

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

  

LEŻYKUPOWAĆtkw iai PIE firmie
W. CHARYTONOWICZ

APTECZNY D/H.
MICKIEWICZA Nr. 7. Telef. 9-71,

Szczególnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór. pierwszo+ i
raędnych jem NA WAGĘ: kremy, pudry, róże,perfumy, wodyi

kolońskie. -Ceny bardzo niskie. $

W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsługa iachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

MICKIEWICZA 4.
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GWILNO, Ul.   

    

        

 

  
   

   

   

  

 

„iii,PRZY „SprzedajeHEMOROIDACH|| sie
|| brane ządkwedeu,  |stylowa JADALNIA

CIOPKI i MAŚĆ pierwszorzędnej war-
awskiej firmy, tre-

„VALJ ot pod, ramy
CZEDAPREPOOSZONO do _ obrazów orhz

a> kępa e-
1 ы ierzy-

|1 dolara 2 Gio pluskwę ślkG i Zodowi i i
znalezioną po ak dezyn-| |m. 5, 121—1
iekcji preparatem „FUMIGATORE- pta Z,

RCIMEX* wypłacimy.

FUMIGRrOREErtEX" || Okazyjnie

 

Wilno, ul. Tatarska 3, tel. 2277.
wedi się bezwartościowych - na-.

+RERTKaki

so przy ulicy

рРНbę ee ije-
| den nowy, dru, inie-

vłas-
nym placu. Szczegóły|ERA dowiedzieć sięw Re-|

"IAA, dakcji, 112—3
TC i, tanio FORTEPIANDom sprzedam —wyjeżdża- |. mały w dobrymjąc. zł. 9 tys. kj,S|stanie sprzedam anowo - skanalizowa.|* Adm "Dz 1312700 zł. Krakowska|

ny, wszelkie wyśo-| drugądy, ogród owocowy, 
MASZYN PIANINA I  FOR-

TEPIANY nowe i 0-
przy ul. Połockiej|i do pisania tanio do| kazyjne sprzedaje i
Nr. 9 do sprzedania. sprzedania, Tatarska odnajmuje na dogod-
Wiadomość tamże m.|Nr. 24 m. 5, $. 3—5.| nych warunkach. Nie-
Nr. 5. 104—1 138|miecka 22 m. 9(iront)|

miejscowośćsięddwć:
na, rzeka  Wilenka
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KRAKÓW, ul. Br. Pierackiego 14.

w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpuj
skryptów, programów i tematów,

1. Kurs maturyczny gimnazjum.
1-a. Kurs maturycznypółrocznybp iczymy;
2. Kurs średni do egz. i 6--ciu kl. gimn.

4. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej,
UWAGA!
materjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do
to obowiązkowe egzaminy badają 3 razy w ciągu roku szkolnego
Wykładają wybitne siły fachowe.

 

sienny wrzesień — październik.

  

- NAJSTARSZA”FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIE
WYROB.W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I METALOWYCH

p. f L: PERKOWSKI i K. MALINOWSKI
? ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana).

poleca:
ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando-
łe, puszki, kielichy, monstrancje i t.p.
WYROBY METALOWE: nakrycia
stołowe. euklernice I t, d.
WYROBY ZLOTE, SREBRNE

I DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary i zegarki pierwszorzędnych
: ; firm| krajowych i zagranicsnych,

Wszelkie reperacje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące”
oraz roboty grawerskie. złocenie, srebrzenie i nikiowanle'

CENY BARDZO UMIARKOWANE.

22 BBA DE A 4AAE
Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go-

lenia oraz wszelką galanterję i inne towary

należy nabywać tylko w chrześcijańskiej firmie

rokUDYJIK* POJ:
- wielki wybor i

| ceny bardzo dostępne

dida ai ni

0. Matkieojcz|
dawn. J. K. Gorzuchowski

WILNO,

ZAMKOWA 9
| poleca w dużym wyborze zegary I zegarki

‚ od5 zł wzwyż oraz wykonywa wszelkle repe-
racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące.

Ceny dostępne,
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 ALAGuWNIETWO wkAnOMOWŁ

MIGRENA.NEWRALGJA
 

| KRUPNIK
sporządzisz przy pomocy zaprawy KOSTNE i T.P.

ziołowo-£orzennej. 5

: Flakon 1 zł. wystarcza na 1—3 ŻĄDAJCIEOBYGINALNYCHPR Ek

litry wódki SPRZEDAJĄ ARTEKI
POLECA SKŁĄD APTECZNY

Władysława Trubiłły
| WILNO, LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiaj).
Tamże wody koloński:

18 przecudnyck zapachów.

DO SPRZEDANIA
setter angielski — la-
werek, jednoroczny z
rodowodem po
grodzonych rodzicach
tresowany, ul. Mły-
nowa 5/7 m. 2 od
godz. 5—7. 134

. Шепппіа'
i pokoje

mm
mieszkanie ze wszyst
kiemi  wygodami do

j  „Krakow-
1 128—3

 

1061]
pokojowe mieszkania;
lze wszystkiemi wy-
godami do  wynaję-
cia. Ofiarna 2 i 4,

129—3'——
 

| kli 2
pokoje z wygodami
do wynajęcia. Zakre-
towa 20. 132 

 

BÓLE ZEBÓW
OE. PRNTENS

BEZ GOTOWANIA
+ FILTROWANIA

 

Ww GIEL"" zaa ycany

WEGI kontėnu 3 ROBUR“
WAGA GW. ZANTOWANA.

PACIFIC Sp. Akc.
Wilno, Słowackiego 27, tel. 22-25 i 756

МАНЕ
3, 4 pokojowe od-
remontowane, sło-
neczne w ładnej i
zdrowej dzielnicy.
Antokolska 35,

127—4

г—
Palrzed

|pauczycielka wycho-
wawczyni z  francue
skim z do
dwóch
6 — 8 lat na wyjazd,
dowiedzieć się Mic-
kiewicza 41 m. 3 od
12—15 1 18—20. 125

STUDENT
U. S. B. udziela ko-
repetycji w zakresie
gimn., specj. łacina,
polski i jęz. niemiec-
ki. Zgłoszenia: Adm.
„Dz. WiL* dla „stu-
denta  „Kojro”, lub
Trakt Batorego 13—1,

e na ważę.

 

 

—

TANIO!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

pokėj wyszukuje mieszkania
6 dwóch (0)bezį BIURO
mebli ze wszelkiemi pOŚREDN, MIESZK.
wygodami. ul. Pańska ° {

„Uniwersal21—3, 130

A SKLEP RA zostało przeniesione
i Duży Lokal do wy-| na ul.
najęcia. Iniorm; ul.| MICKIEWICZA 20.
Wielka 39 m. 1, tel. 22-11.
žr: z. 2a |BRO peb róg zgło-
MIESZKANIE szenia wolnych miesz-

kań i BACK umeblo-4 pokojowe z kuch-
nią suche, słoneczne| wanych. Opłata od

„ Właścicieli nie-do wynajęcia. Wię- т
zienna 10 m. 1 (Lu-|ruchomošci po  wy-

najęciu.; kiszki). 2

wa mieszkania”| „Pokój,
4 pokojowe z wyga. pmeblowany z tele-

4 pokoj WYŚO- ionem stałemu  loka-
dami do „ wynajęcia| torowi wynajmę, ul,
Sierakowskiego 8. Zygmuntowska Nr. 20

113—1|m, 5. 135

Mieszkanie 20, ODSTAPIENIA
dwa albo trzy połu-

4 pokojowe z kuch- dniowe pokoje z ku-
nią. Ciepłe, suche, chnią, łazienką, skła-
słoneczne, wolne od dem. Zygmuntowska
podatku. Antokol, ul 4 m. 9, główne wej-
Piaski Nr. 9, 120—1 ście od dk 137
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Drulsarnia A. AO

Ministerstwo W. R. i

dziewczynek| |

dych

_ Maturyczne l Dokształcające Kursy i.

„WIEDZA
prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące

ąco opracowanych

przyjmują wpisy na nowy rok szk. 1935/36 na:

3. Kurs niższy w zakresie I iII kl. gimn. nowego ustroju.

Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują ce miesiąc, oprócz
opracowania. Nad-
postępy uczniów.

Opłaty niskie.

Hruskaolec-Zdrójł
naturalne kąpiele solankowe, siarczane, borowinowe,

| inhalatorjum — słynna. Naftusia —.tani sezon je-

į PRACA. į

Z za kotar studjo.
Lwowska „Migawka regjonalna“,

W niedzielę, dnia 15 września o godz.
17,55 usłyszymy ze Lwowa „Migawkę re-
£jonalną“ pt. „Dancing w składzie opału”.
„Migawka” ta, opracowana na podstawie
ciekawych, autentycznych materjałów,
przepojona będzie niefrasobliwym  humo-
rem lwowskich przedmieść,

„Wesoła Fala",

Co ludzie myślą o listach i co listy
myślą o ludziech Dowiemy się o tem z
„Wesołei Fali" pt. „Listy wybiera się o
godz. 20,00* „Awantura w skrzynce pocz-
towej', którą nadaje Lwów w niedzielę,
dnia 15 września o godz. 21.00. W szeregu
barwnych obrazkcw muzycznych przewiną

l się przed nami rozmaite rodzaje listów —
od suchych handlowych poprzez urzędowe
do pełnych polotu listów miłosnych. Auto-
rami tej „Wesołej Fali" są pp. Zoija Na-
wrocka i Wiktor Budzyński,

Przechadzka po wiecznem mieście,

Przechadzamy się po Rzymie w piękne,
pogodne popołudnie wrześniowe. Trasa
przechadzki biegnie od Term  Djoklecjana КОСУИ

&ур!ошоишпп‚ z kil-
kuletnią BRyną:wy” |caś, obok Kapitolu, torum i
twornych salonów,
przyjechała z
szawy, — poszukuje
posady w  pierwszo-
rzędnym
lub pracowni sukien ij
okryć, Zgłoszenia pro
szę kierować: Adm.
„Dz. Wil.* pod „Pa-|
ryżanka* lub Łokieć)
6 m. 2 w godz. 12—4latach 1820 — 1830 zbierali

P. P.

KRAWCOWA
pierwszorzędna
konywa  najwykwit-
niejsze suknie, okry-
cia, kostjumy ipłasz-
cze. Przyjmie też
pracę w domu pry-
watnym. Łokiec 6 m.
< lub proszę zosta-
wić swój adres w:
adm, „Dz WiL*, 123

BYŁY
ойсег poszukuje ja-
kiejkolwiek . pracy
La:sk. zgł. Adm. „Dz.
Wil” pod „Olicer“į

SEA

BONA-
MORZE kil-

„kuletnią praktyką w
domach ziemiańskich
z szyciem, lat 35, po-

szukuje posady do

  

 

 

dzieci Świadectwa ij.
reierencje poważne.
Łask. zgł. Adm. „Dz.
Wil“* dla Bony lub
Żwirowa Góra 1—14.

SZOFER,
były urzędnik, kawa-
ler, przyjmie jakąkol-
wiekbądź pracę biu-
rową, czy też jako
szoier. Najchętniej w
majątku. Na żądanie
kaucja. Szeszkińska
3—1 (Zwierzyniec). |

nn

į RÓŻNE. i

Wlk IABSTKIERICI
WALEŃSKA 25,

(dawn. Ostrobramska 15)
Wykonuje: okulary,
binokle wediug  re-

cept i reperacje. |
Ceny dostępne.

 

 

ZAKŁADY
UGRODNICZE

W. WELER
podaje do wiadomo-

ści, że w ogrodach
przy ul. SŁUWAC-
KIEGO 18 plantacje
Daljj są w pełnym
kwiecie i mogą być
zwiedzane przez mi-
łośników kwiatów,

Kursy kroju
i szycia ,

koncesjowane — przez

O. P. S. STEFANO-

WICZÓWNY,  Wiel-
ka 56 m. 3. _ Zapisy
codziennie.

CZYTAJCIE ;.
ROZP OWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

 

PRACOWNIKÓW— ii- i

wanych sumiennych 1
uczciwych— poleca
Wydział Mło-

Stroa-
nictwa Naro-,
dowego. Łaska-
wezgłoszenia prosi- 
my kierować: Mosto-xdon - Benetta.

Muzyka taneczna.wa 1, „Dz, WiL”,

War-|kiego i Monte Testaccio.

 

do iParza di Spagan, stamtąd prze via
Condotti i corso do pałacu Doria, następnie

Palatynu do
piramidy Cestjusza, cmentarza protestanc-

Każdy radjosłu-
chacz zna, przynajmniej ze słyszenia naj-
ważniejsze osobliwości Rzymu Forum

magazynie | Romanum i Colosseum, kościół św. Piotra
i Kaplicę Sykstyńską — teraz dowie się o
kilku zabytkach mniej znanych, ale cieka-
osb, o posąśu Afrodyty z Cyreny w Mu-
seo Nazionale delle Terme, o kawiarni An-
tico Cafć Greco na Via Condatti, gdzie w

się artyści i

poeci, o malowanym przez Velasqueza, pod
czas jego pobytu w Rzymie w roku 1650
portrecie Fapieża Innocentego X w pała-

wy-|cu Doria i o mogile Shelley"4 na cmentarzu
protestanckim, wreszcie panoramę Rzymu
o zachodzie słońca z Monte Testaccio,

Opowie nam o tem przez radjo p. Mie-
czysław Wallis w swym feljetonie pt. „Prze
chadzka po wiecznem mieście”, który na-
dany zostanie na wszystkie rozgłośnie Ро]-
skiego Radja w niedzielę, dn. 15 września
o godz. 21.30.

V-a Symionja Beethovena,

Największem dziełem ducha ludzkiego,
"V-tą Symfonję C-moll Beethovena rozpocz-
nie się koncert symfoniczny Orkiestry P.
R. pod dyr. Grzegorza Fitelberga, dn.

|15.IX, o godz. 12.15. Symfonja ta, skompo-
įnowana w roku 1808 ale znacznie wcześniej

przez Beethovena zamierzona, jest potęż-
nym, natchnionym wyrazem walki, która
stanowi podłoże twórczości Beethovena,
walki demonicznej między tragicznym  bó-
lem, a pogardą, jasnością, światłem.
W tymże samym poranku symfonicz-

nym P. R., usłyszymy dwie romance G-Dur
i F-Dur Beethovena, które możnaby śmiało
pod względem ich  trešciwej zawartości
przyrównać do koncertu skrzypcowego.
Wykona je znany skrzypek Józef Kamin*
ski,

Druga część koncertu poświęcona  bę-
dzie polskiemu kompozytorowi nieprzecięt-
nie uzdolnionemu, niestety przedwcześnie
zmarłemu Juljuszowi Zarębskiemu.  Kwar-
tet Polski i Janina Wysocka-Ochlewska o-
degrają przepiękny Kwintet fortepianowy,
ostatnie, przedśmiertne dzieło tego kompo-
zytora.

Fragment Carewicza Aleksego — Tragedja
D. Merežkowskiego w radjo,

„Carewicz Aleksy“ 5-aktowa
znakomitego pisarza rosyjskiego, Dymitra

Mereżkowskiego, przebywającego obecnie
na emigracji, jest dramatem ojca — ręfor-
matora cara Piotra | i syna wroga ręform
carewicza Aleksego, zakończonym potwar-
nie: car skazuje syna na śmierć i wyrok
zostaje wykonany. Straszliwy w swym
rozwiązaniu konflikt racji stanu z miłością
ojcowską. Mistyk Mereżkowski widzi w
tem zapowiedź okropnego końca  dynastji
Romanowych, karę boską. na Piotra, dopeł
nioną na _ ostatnich potomkach carów
Wszechrosji. Emigrant Mereżkowski nie zo:
baczył swego potężnego dzieła w Rosji.

Grane ono było z wiejkiem powodze-
„piem na scenach polskich: warszawskiej,
| krakowskiej, wileńskiej przed 14 laty — w
| przekładzie Wacława Rogowicza, z rękopi-
su wręczonego tłumaczowi osobiście przez
Mereżkowskiego, podczas pobytu tego о-
statniego w Warszawie,

Fragment tej wstrząsającej tragedji na-
da Polskie Radjo w niedzielę, dnia 15
września, o godz. 13.00 w tłomaczeniu i o-
pracowaniu Wacława Rogowicza.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 15 września,

9,00 Czas i pieśń. Gazetka rolnicza, Mu-
zyka. Dzien. por. 10,00 Płyty, 10.30 Transm.
nabożeństwa z katedry św, Jana, 11.57 Czas
i Hejnał 12.03 Życie kulturalne miastai

iwagedja

prowincji. 12.15 Poranek muzyczny. 13.00
Fragm. słuchow. p. t. „Carewicz Aleksy”.
13.20 Juljusz Zarębski Kwartet fort, 14,60
Transm. z Pola Mokotowskiego iragm. me-
tingu lotniczego. 14,15 Byczy sen — no-
wela. 14,35 Płyty. 15.00 Audycja dla wszyst
kich. 15,45 Orka dawniej a dziś—gawęda.
16.00 Wi co się będziemy bawili? — audy-
cja dla dzieci. 16.15 Transm. z Pola Moko-
towskiego fra$m. międzynarodowych za-
wodów balon. o puhar Gordon-Bennetta.
16,45 Transm. z Gdyni z odjazdu S/M
„Piłsudski w pierwszą podróż doAmeryki,
1715 Cała Polska śpiewa. 17,30 Muzyka.
17,35 Transm, zakończenia meczu piłkar-
skiego Polska — Niemcy. 17.55 Migawki
regjonalne. 18.15 Muzyka. 18.30 Słuchowi-
sko p. t. „Biała plama”. 19.10 Koncert re-
klamowy. 19,20 Wiad. sportowe, 19.25 Sza-
lapin jako pieśniarz (płyty). 19.45 Co czy-
tać? 20.00 Na wesołej lwowskiej fali, 20.30
Dzien. wiecz, 20.40 Muzyka. 20.50 Transm.
z Medjolanu op. „Samson i Dalila* Saint-
Seamsa. 23.20 Kom. dla uczestników  Gor-

23.35 Wiad. sport. 23.50

- Odpowiedzialnyrexredaktor: STSTANISŁAWJ;JAKITOWICZ,Wilno, Mostowa Nr.1,

 

 


