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Rok XIX Wilno, Piątek 20 Września 1935 roku Nr. 259
 

STANISLA
ar.
W MACULEWICZ

EMERYTOWANY RADCA IZBY KONTROLI PAŃSTWOWEJ W WILNIE
po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu

dnia 17-go września 1935 r. w wieku lat 89 w maj. Poniemencza.
Eksportacja z majątku do kościoła parafjalnego w Niemenczynie od-

będzie się dn. 20 września r. b. o godz. 4-ej po poł.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 21 b. m. o godz. 9-ej

rano, poczem odbędzie się pogrzeb na
czynie. a .

cmentarzu parafjalnym w Niemen-

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają:
CÓRKI, SYNOWA,

 

ZIĘCIOWIE, WNUKI I RODZINA.

Nominacja p. Kaweckiego na wice”
ministra spraw

P. podsekretarz stanu w: mini-
sterstwie spraw wewnętrznych Ta-
deusz Krychowski, który w lipcu r.
ub. powołany został z ministerstwa
sprawiedliwości (do ministerstwa
spraw wewnętrznych, na stanowisko
wiceministra do spraw administra-
cyjnych, ustąpił na własną prośbę
ze swego stanowiska, powuacając do
ministerstwa sprawiedliwości.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej
mianował podsekretarzem stanu w
ministerstwie spraw wewnętrznych
dotychczasowego dyrektora depar-
tamentu politycznego tegoż minister
stwa p. Henryka Kaweckiego.

Henryk Kawecki. urodził się w
roku 1886 w Warszawie, gdzie ukoń
czył szkołę średnią. Prawo studjo-
wał na uniwersytecie w Dorpacie.
W. listopadzie 1918 r. wstępuje do
wojska. polskiego, otrzymując przy-

wewnętrznych
dział najpierw do Adjutantury Ge-
neralnej, później do ścisłego sztabu
Naczelnego Wodza. W, r. 1921 prze-
chodzi do państwowej służby cywil-
nej, pełniąc kolejno obowiązki szefa
służby bezpieczeństwa Litwy Środ-
kowej i szeła policji politycznej w
Wilnie, (W, grudniu 1922 r. zostaje
mianowany szełem policji politycz-
nej na całe państwo, przechodzi na-
stępnie do stużby w zarządze cen-
tralnym Min. Spraw Wewnętrznych
na stanowisko zastępcy naczelnika
wydziału bezpieczeństwa. W, r. 1927
zostaje naczelnikiem wydziału. Od
roku 1930 pełni kolejno funkcje ko-
misarza rządu m. st. Warszawy, dy-
rektora dep. organizacyjnego w min.
spraw wewnętrznych, dyrektora ga-
binetu ministra i biura personalnego,
a ostatnio dyrektora departamentu
politycznego.

 
Żydzi zapowiadają przyjście
do władzy narodowców

Tygodnik „La Tribune des Na-
tions* z czwartku 12 września 1935
r. w Nr. 45 zamieszcza następującą

notatkę:
„Polska i prześladowanie Żydów”.
Wczoraj, w środę ukończyła w

Londynie swe obrady konferencja
Żydów, pochodzących z Polski. Na
konferencji reprezentowanych było
dwadzieścia państw, m. in. Francja,
Wielka zza Włochy, Brazylja,
Kanada, Afryka południowa i t d.

Celem konferencji było znalezie-
nie skutecznego środka dla zatamo-
wania fali prześladowań, spadają-
cych na Żydów polskich. Partja „na-
zi” (stronnictwo narodowe —przyp.
nasz) w Polsce jest bardzo potężna
i wszyscy przewidują, że dojdzie ona

„do władzy, po następnych wyborach,
(a najdałej po upływie roku.Rząd
polski nie czyni prawie nic dla za-
|trzymania tego ruchu i trzy i pół
miljona Izraelitów, mieszkających w
Polsce, żyje w ciągłej obawie. Kon-
ferencja postanowiła zrzeszyć
wszystkich Żydów, pochodzących z
Polski, a rozproszonych po świecie
(około 7 — 8 miljonów) dla przyj-
ścia z pomocą współwyznawcom i
założenia w Polsce specjalnego ban-
ku dla kupców i rzemieślników ży-
dowskich. Komitet organizacyjny
zdecydował przystąpić natychmiast
do pracy.

A tymczasem dwuch Żydów zo-
stało zamordowanych w biały dzień
przez „nazi” polskich,

Zajścia antyżydowskie w Częstochowie
„Warszawski Dziennik Narodo-

wy” z dn. 19 bm. podaje za „Orę-
downikiem“: 4
„W niedzielę, 15 b. m. o godz. 16

odbył się w Częstochowie pogrzeb
Józefa Kluźniaka, zarąbanego przez
Żydów siekierami.
W pogrzebie wzięły udział tłumy

ludzi. W drodze powrotnej z cmen-
tarza na Kulach — w ul. Warszaw-
skiej doszło do zajść z Żydami. Kil-
kunastu Żydów poturbowano.

Powstał wielki popłoch i zamie-
szanie wśród Żydów, którzy z krzy-
kiem zaczęli uciekać do domów, ta-

rasując za sobą drzwi i bramy, W
całej ulicy Warszawskiej powybija-
no szyby w oknach domów żydow-
„skich i zniszczono wystawy sklepo-
we”, :

` 00 BEREZY KARTUSKIEJ.

„Sanacyjny* „Dziennik  Poran-
ny” donosi, że w d.17 bm. odstawiono
do Berezy Kartuskiej prezesa Stron.
Narodowego w Wyrzysku, p. Szy-
perskiego. т

Pismo  „sanacyjne“ łączy to ze
sprawą zajść w pow. wyrzyskim.

 

Od Administracji. |
Celem ułatwienia uiszczenia należności

„Dziennika Wileńskiego" załączyliśmydo dzisiejszego numeru
za prenumeratę

dla wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów zamiejscowych
blankiety przekazów rozrachunkowych, wolnych
opłat pocztowych.

Prenumerata miesięczna z
cone egzemplarze będą z dniem
mane.

-

od wszelkich

przesyłką 3 zł. 50 gr. Nieopła-
1-go Października1935 r. wstrzy-

GENEWA (Pat). Cały dzień dzisiejszy
minął w Genewie na oczekiwaniu wieści!
z Rzymu.

się i zaczyna ciążyć coraz bardziej. Mimo
nalegań ze strony Lavala, Aloisi nie został

wezwany przez Mussoliniego do ustnego
zreferowania propozycyj.

Propozycje te zresztą ujawnione zosta-
ły dziś przez „Echo de Paris” i aczkolwiek

treść tej niedyskrecji ma się różnić od te-

ogólne mniemanie, że propozycje te istot-
nie odbiegają daleko od minimum, mogące-

go zaspokoić Mussoliniego. |

Komitet pięciu odbył dziś krótkie po-

siedzenie, na którem Madariaga poiniormo-
wał o doręczeniu propozycyj obu stronom.

wania treści propozycyj również i innym

Stanowisko Grecji

ATENY (Pat). Flota grecka od-
płynęła wczoraj z Salonik w kierun-
ku Stambułu. Na zasadzie nadesła-
nego przez ministra spraw zagra-
nicznych Maximosa niepokojącego
sprawozdania z Genewy o krytycz-
nem położeniu, jakie się tam wytwo-
rzyło, — rząd zajmuje się rozpa-

Grecji mieć może dalsze zaostrzenie
się konfliktu włosko-abisyńskiego i
mogących z niego wyniknąć kompli-
kacyj Rada ministrów postanowiła
dokonać w Rzymie nowej demarche
w sprawie ruchu włoskich okrętów
wojennych, zaznaczając jednocześ-
nie, iż odwiedzanie wód: greckich

PROKLAMACJA NEGUSA

DO LUDNOŚCI.
RZYM (Pat). Donoszą z Dżibuti,

że negus wydał proklamację, wzy-
wającą ludność, aby była gotowa
do walki z Włochami. r

ADDIS ABEBA (Pat). Rząd abi-
syński zabronił cudzoziemcom po-
dróżowania w głębi kraju. Jedynie
osobiste pozwolenie, wydane przez
samego cesarza, będzie zwalniało
od tego zakazu.

 

Lądowanie balonów
WARSZAWA (Pat). „Polonia II",

która wylądowała w odległości 60
klm. na północod Stalingradu, prze-
leciała w przybliżeniu w prostej
linji od Warszawy 1.650 kilm,

Według dotychczasowych danych
pierwsze miejsce w zawodach o pu-
har Gordon-Bennetta zająłby więc
kpt. Burzyński z por, Wysockim,
drugie miejsce przypadłoby balono-
wi „Warszawa“, trzecie — belgij-
skiemu balonowi „Belgica“, czwar-
te — niemieckiemu .„Eric Deku“.
MOSKWA (Pat). W, dniu dzi-

siejszym aeronauci Boitard i Cor-
mier (balon „Lorraine“), Quersin i
Schelle (balon  „Bruxelles“) oraz
Bertram i Prehm (balon „Alired
Hildebrandt') wyjechali przez Mińsk
do Warszawy. Balony, przewieziono
do Mińska, celem wysłania ich za-
granicę. `

128 ARESZTOWANYCH NARO-
DOWCÓW NA ŚLĄSKU.

„Kurjer Poznański' donosi, iż w
ostatnim tygodniu przed wyborami
25 proc. kierowników Str. Nar. na
Śląsku siedziało w więzieniach. O-
gólna liczba aresztowanych naro-
dowców wynosiła 128 osób. Z po-
śród członków zarządów  powiato-
wych Str. Nar. nie aresztowano tyl-
iko 2 osób. W/ chwili obecnej siedzi w

$o, co o propozycjach tych jest już wiado-!

me, to jednak potwierdziła ona jeszczej

Rozważano następnie kwestję zakomuniko-

Propozycje Komitetu 5-ciu;
są Śmieszne — oświadczył Mussolini

członkom Rady, lecz postanowiono doku-

mentu narazie dalej do wiadomości nie po-
Atmosfera pesymizmu zgęszcza | dawać i czekać rezultatów sobotniego po-

siedzenia włoskiej rady ministrów.

Oczekują tu, że w sobotę popółudniu
stanowisko odmowne Włoch stanie się iak

tem formalnie dokonanym i že Komitet
pięciu zbierze się na swoje ostatnie posie-

dzenie, celem zwrócenia całej sprawy zpo-

wrotem Radzie Ligi Narodów.

Laval odbył dziś rano z Edęnem dłuż-

szą rozmowę, która poświęcona być miała

m. in. omówieniu spółdziałania floty fran-
cuskiej z ilotą brytyjską na Morzu Śród-

ziemnem,

LONDYN (Pat) Specjalny korespon-

dent „Daily Mail“ w Rzymie uzyskał wy-

wiad z Mussolinim, w ktėrym duce wypo-
wiedzial swe pierwsze wraženia, spowo-

dowane propozycjami Komitetu pięciu.

w zatargu włosko-
abisyńskim

 

SdeREED

Mussolini oświadczył: Propozycje te są

nietylko nie do przyjęcia, ale są poprostu
śmieszne. Mussolini przyznał, iż nie otrzy-
mał wprawdzie jeszcze raportu, ale jeżeli
wiadomości prasowe odpowiadają praw-
dzie, propozycje Komitetu pięciu wydają

się ironją. Dla zaspokojenia dążności do

ekspansji Włoch w Afryce Wschodniej —

powiedział Mussolini — proponują nam

Danakil i Ogaden, dwie pustynie, z których
jedna jest piaszczystą, a druga słoną.
Możnaby przypuścić, że Komitet Ligi uwa-
ża mnie za kolekcjonera pustyń.

LENY
SIŁY ANGLJI, WŁOCH I ABISYNJI

KAIR. (Pat). Według dziennika
„Al Ahram“, siły W. Brytanji na
Morzu Śródziemnem wyrażają się
cyfrą 144 okrętów wojennych, a mia
nowicie: 28 w Aleksandrji, 20 w Pa-
lestynie, 6 w Kanale Suezkim, 20 w
Adenie i 70 w Gibraltarze.

LONDYN. (Pat). „Daily Tele-
graph” oblicza siły włoskie, stacjo-
nowane w Trypolitanji na 7 tys, żoł- 

przez włoskie okręty wojenne bez
zezwolenia rządu greckiego winno
być wstrzymane, Co się tyczy wi-
zyty angielskich okrętów wojennych
na Kortu w Navarino i w Argosto-

długo przed wybuchem  zatargu
trzeniem sprawy, jakie znaczenie dla; włosko-abisyńskiego.

„DROGA DO
WiELKA 44 -Wlino

Polskich w dalszym ciągu duży ruch.
Tłumy: uczęstników zjazdu i słucha-
czy przygodnych.przesuwają* się
przez sale posiedzeń sekcji, słucha-
jąc referatów i ciekawych dyskusji.

Wczoraj _ obradowały sekcje:
I-sza, Il-ga, Ill-cia, IV-ta, V-ta, Vl-a
i VIll-a,

WI sekcji pierwszej nastąpiły pew-
ne zmiany, A. mianowicie referat
prof. Handelsmana odbył się we
środę, a zamiast prof. Zakrzewskie-
go przemawiał prof.
„O stosunikach polsko-litewskich na
początku wieku XIX i o ich historjo-
grałji”', :

Dyskusji nad tym
ukończono przed
bowiembbardzo ożywiona i musiano
dalszy jej ciąg przełożyć na popo-
łudnie. DARPA "3

Najbardziej ożywioną dyskusję
wywołał referat Witolda Ziembic-
kiego „Barbara Radziwiłłówna w
oświetleniu lekarskiem”'.. >

O godz. 13 uczęstnicy zjazdu u-
dali się na cmentarz . Rossa celem
złożenia hołdu prochom Lelewela,
Nad grobem krótko przemawiał
prof, Kutrzeba. ‹ й

Wieczorem o godz. 18-ej odbyła
się cząrna kawa, urządzona
J. M, Rektora U. S. B. oraz
Akademicki.

Poza obradami sekcji toczą się

ożywione: dyskusje prywatne. I tak
dość szeroko komentowany jest po-
miysł pewnej śrupy historyków, aby

zorganizować stałą komisję w-
niczą dzieł historycznych. Przypu-

referatem nie

enat  więzieniu katowickiem m. in. 2 na-
rodowców z Byłkowa. |

szczają, iż wniosek ten nie przej-
dzie, ze względu na to, iż działal-
ność takiej instytucji ikolidowałabyz

H, Mościcki:|

południem, była|

 

nierzy i 375 samolotów.
PARYŻ. (Pat). Korespondent

„Paris - Soir“ donosi z Addis-Abe-
by, že zapasy posiadanej przez Abi-
synję amunicji wynoszą 125 miljo-
nów nabojów, t. j. po 250 nabojów

lion, koła rządowe stwierdzają, iż |na żołnierza. Ponadto na 200 kara-
wizyta ta zapowiedziana była na|binów. maszynowych; któremi roz-

|porządza armja abisyńska przypada
| zaledwie po 10.000 nabojów na każ-
dy; karabin. i

Wczoraj znów padła

WYGRANA 10.000 »otyc» ne ur. 56718
w najszczęśliwszej kolekturze

SZCZĘŚCIA"
AD. MICKIEWICZA 10

Trzeci dzień Zjazdu Historyków
Wczoraj dnia 19, w trzecim dniu akcją wydawniczą Polskiej

Powszechnego Zjazdu Historyków|demji Umiejętności. Pozatem w dal- °
Alka:

szym ciągu tematem rozmów jest
starcie prof. Konopczyńskiego z dr.
Górką, podczas dyskusji nad refera-
tem dr, Górki (znanego zresztą od-
bronzowiacza historji, który rozsła-
wił się swym nieudanym atakiem na
„Ogniem i mieczem”. Red.).

Dziś rano odprawione będzie na- | Sad
bożeństwo żałobne za spokój duszy |
gen. Stachiewicza, kierownika hi-
storycznego biura wojskowego, po-
|czem wygłoszone będą ostatnie re- |
feraty w poszczególnych sekcjach.

Z pośród najciekawszych refera-
tów,jakie odbędą się dzisiaj, należy
wymienić:

*Selkcja I. — O godz. 9 Wł, Ko-
Konopczyński „Udział Polski i Li-
twy w tworzeniu polskiej polityki
zagranicznej. St Brodniak „Prusy

|Królewskie wobec unji z koroną'.-
K.Piwarski „Problem bałtycki o
opinji litewskiej w. XVII".
SekcjaV.— M, Kukiel „Litwa i

Białoruś a wojska Napoleona w r.
1812". (godz. 9).

"Sekcja VII. — E. Stein i X. Sz.
Szydelski „Hellenizm i Judaizm“
(godz. 9).
Sekcja IL. — O godz. 10: S, Ehren-

kreutz „Wpływy rzymskie na sta-
Pe tuty litewskie“. J. Ratacz „O wpły-

wie prawa litewskiego na polskie
prawo karne”,

O godzinie 12-ej w południe od-
będzie się uroczyste zamknięcie
zjazdu. :

W sobotę rano wyjeżdża z Wilna
wycieczka historyków do Grodna,
gdzie nastąpi inauguracja tamtejsze-
go oddziału Polskiego T-waHisto
wyków. 5.
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0 ks. profesorze Bogustawskim |
i paru innych dziejopisach naszych |

(Notatka okolicznościowa).

— № czasie VI Zjazdu Historyków
Polskich w Wilnie nie od rzeczy bę-
dzie przypomnieć tu zasługi, tak za-
poznanych, zarówno przez dziejopi-
sów wileńskich: poważniejszych, jak
i autorów rozmaitych Przewodników
po Wilnie, paru uczonych naszych,
o których poniżej. !

Zbliżająca się 125-ta-rocznica za-,
;nierem wojskowym.łożenia wileńskiego 'cmentarza po-

Bernardynskiego daje: mi sposobność|
torze „Dziejów Narodu litewskiego”*wytknięcia dużej « niedokładności w

wykazie imion  wybitniejszych mę-
żów nauki, opuszczonych przez po-
„szczególnych autorów  Przewodni-
ków Wileńskich, a upamiętnionych
na nagrobkach tegoż campo santo.
Coprawda tablica namogilna ś. p.
Józeła Konstantego Bogusławskiego
posiada napis, niemal zupełnie wy-
tarty, ale od czegoż jest cierpliwość
badacza odnośnych epitafjów. Zmar-
ły w r. 1819, jeden z pięciu znanych
Pijarów  Wileńskich (Strojnowski,
Golański i inni), ks. profesor Bogu-
sławski, dziekan Wydziału Moral-
nego (Kolegium Moralnego) był, jak
wiadomo, nietylko posiadaczem ga-
ierji portretów historycznych, ale i
autorem „Życia Sławnych Polaków”
(l-y tom 1788 r. 2-gi tom 1814 r. w
Walnie). Napisał on również dzieła:
„O doskonałem  prawodawstwie*,
„Juwenalisa wiersz o żądzach ludz-
kich” i inne. Ubolewać należy, že
dotąd nikt u nas nie bada dziejów
zbioru  konterfektów posiadanego
niegdyś przez ks. Bogusławskiego.

W, głównej alei, nieopodal kapli-
cy cmentarnej, wznosi się piękny

Powrót harcerzy ze zlotu skautów
jugosłowiańskich

We wtorek wieczorem powróciła tom węgierskim. W roku przyszłym
jgrupa wileńskich harcerzy ze zlotu przewiduje ię” urządzenie nad

portretów . Radziwiłłów" | (Wilao |ekautów jugosłowiańskich. Wilnia- Adrjatykiem wodnego kursu źeglać-
1857), „Życia Janusza Radziwiłła”nie byli najliczniej reprezentowani skiego połsko-jugósłowańskiego.(Wilno 1859 r). „Odsieczy Smoleń-| wśród ekspedycji polskiej. | || Jugosłowiańskie władze skauto-

ska” (1858 r.) i „Dziejów wojennych „Uczestnicy wyprawy, oprócz we odznaczyły. srebrnym krzyżemPolski“ (rękopisj, oraz „Atlasu ge-|wzięcia udziału w zlocie, złożyli skautowśkim+ dwichr* instruktorów
aealogiczno: historycznego” (w rę.| wieńce na grobie nieznanego żołnie- polskich: kierownika polskiej repre-
kópisie): ' rza, na grobie króla jugosłowiań- zentacji dr. Ludwika Bara z Wilna

Edward Koilubaj, podobnie jak i skiego, odbyli wycieczkę nad Adrja-i ikomisarza . międzynarodowego

Teodor Narbutt był z zawodu inży- | tyk, a w drodze powrotnej złożyli w Kwapiszewskiego.
4 Budapeszcie oficjalną wizytę skau-| - 3 {

Tegoroczna wizytacja J. E. Ks. Arcybiskupa
przypominamy, że w roku bieżącym. Jałbrzykowskiege. s |
a rocznica Pee J. E. Ks. Arcybiskup Jałbrzy- bom. Teren' wizytówany, obejmował
się.w Wilnie l-go tomu onych. „Dzie Kowaki w towarzystwie ks. Aleksan prawie całe województwo. wileń-

Ex-re wzmianki niniejszej o au-

jów' wielkiego, acz niedość kry- а a : Е 22 : :
tycznego zbioru materjałów: histo- ROR sopen ns aaa Ia ias i część

rycznych. 28.VII dokonał wizytacji pasterskiej | Zaznaczyć należy, że ludnośćT. Narbutt zgasł w Wilnie w rokkoo sydł przyjmowała swego Arcypasterza z
entuzjazmem, wyrażając w ten spo-
sób swoje uczucia religijne, przywią
zanie do kościoła i ojczyzny.

187 kościołów, w tem 161 parafjal-
nych i 26 kościołów filjalnych i ka-
plic, J. E. Arcybiskup udzielił Sa-
kramentu bierzmowania 58.968 oso-

Nowa parafja w urbanach
BRASLAW. Ks. Arcybiskup Me- nach, gm. braslawskiej.

tropolita Wileński postanowił ery- Urbanach został wybudowany parę
gować nową parafję rz. kat. w Urba- lat temu, a obecnie jest na ukoń-

czeniu plebanjd i zabudowania gospo
|darcze. Parafja będzie się składała
ze wsi wchodzących dotychczaś w
skład 'parafji brasławskiej i mieżań-
skiej, które wyraziły zgodę na nale-
żenie do paratji urbańskiej.

| Pierwszym proboszczem w Urba-
nach ma być ks. Józef Malinowski,

po chwalebnej śmierci
Ludwika; spoczywa badacz nasz w
Naczy, pow. brasławskiego, tam
gdzie i Wandalin Szukiewicz, nie-
odżałowany archeolog nasz znalazł
swój grób; biografowie Narbutta
błędnie podają Szawry, jako miejsce
jego wiecznego spoczynku,

: L..Uz.

Wodociągi i kanalizacjam. Wilna
Jeżeli abonent elektrowni miej- ustalonej normy, › ›

  

Kościół w;

Sport.
Wielkie regaty żeglarskie w Trokach
W niedzielę odbędą się doroczne

jesienne regaty, żeglarskie Ligi Mor-
skiej i Kolonjalnej na jeziorze
Trockiem.

Startuje kilkudziesięciu zawod-
ników. Ё

"Szereg pięknych i wartościowych
nagród oczekuje zwycięzców.

Regaty rozpoczną się już w so-
botę, dnia 21 września r. b., groma-
dząc tego dnia na starcie młodzież
szkół średnich.

W. niedzielę, o godz. 8-ej roz-
poczną się przedbiegi innych grup
zawodników.

O godz. 12-ej nastąpi właściwa
usoczystość, oraz początek biegów
finałowych, na które spodziewane
jest przybycie władz i gości z Wilna.

Mistrzostwa tenisowe szkół

" średnich.
Wi dn. 21—23 września r. b. na

kortach Parku Sportowego im. gen.
Żeligowskiego odbędą się mistrzo-
stwa tenisowe szkół średnich miasta
Wilna.

Zwycięski zespół męski otrzyma
' puhar ufundowany przez firmę ;,Din-
ces“, a zespół żeński puhar firmy
„Nowicki“.

Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Par-
ku Sportowego do dn. 21 b. m. (so-
bota) do godz. 12-ej. i

Początek zawodów o godz. 13.30.
Kierownictwo turnieju-spoczywa

w ręlkach prof. Lisowskiego. skiej nie uiszcza w terminie należ- Natomiast. przepisy: ministerjalne ^ :
ności za zużyty prąd, wymierza mu nie zezwalają tylko w jedynymwy- „emaat iar,
się karę w postaci wylączenia prą-| padku na korzystaniė ze studzien i odległości, zaledwie 3 km. od. grani-
du, no i pobrania specjalnej taksyza | wymagają ich zasypania, mianowi- : : WIELKIE ZNIŻKI KOLEJOWE

DO WARSZAWY.
W czasie od 19 do -23 wrześniaponowne włączenie. cie, gdy studnie te mogą szkodliwie

cy łotewskiej.

| ły, że zaraz nadejdzie moment decydujący,

 

| tam co robią — przecież na tym boisku ma|

sarkofag, z czarnego polerowanego
granitu, na którym wyryte jest па-' W. przeciwieństwie do wydziału oddziaływać na sanitarny stan łud-

: Edw: ; ilnia. elektrycznego, | "wydziat "wodocią- ności. wa х
da: +: RZE ne; gów i kanalizacji nie zadawalnia się _$:6 wzoru ministerjalnych prze-

, | iż ma możność ze 100-procen- pisów Zarząd Miejski całkowicieР 5 napić "Ne «io; | tem,
miniany autor: „Galerji Nieświeskiej Sora Grsiościa Akižii dyiis aażok:

7575|nosci Od |konsumentów, lecz idzie Kaige ю
jeszcze dalej, przymusowo wprzęga- wiązku ączenia nieruchomości z

KRONIKA AKADEMICKA. ijąc do akcji egzekucyjnej właścicieli wodociągiem miejskim, dodając już
W dniu 17 b. m. odbyło się w In-| nieruchomości w charakterze, jakby od siebie z jędnej strony, że zwol-

stytucie Nauk Handlowo - Gospo- żyrantów zobowiązań konsumentów nienie to może być tylko na czas
darczych. zebranie absolwentów tej- lokatorów, Jest to system sprzęcz-|określony, zaś z drugiej strony wy-
że Uczelni z roku, bieżącego z licz-|ny z prawem, a ponadto powiększa| kreślając domy o małych imieszka-
nym udziałem kolegów z lat ubie-: on stan zaognienia, istniejący w for- | niach, ай

4 й mie dość ostrej i bez tego. pomiędzy| Artur Kojaiłowicz.
Na zebraniu wyłoniła się komisja lokatorami a właścicielami ,nieru- | oz

złożona z siedmiu osób, której za- chomości, T STRAJK KRAWCÓW.

х TRWA NADAL,
daniem będzie uzyskanie uprawnień "W pogoniza małcsymalnym zys“|
dla absolwentów z lat 1935—1936 r. kiem z wodociągów, Magistrat nie
w takim stopniu w jakimtakowe  wzdraga się przed niesłusznem za-! Trwające pomiędzy pracodawca-
uzyskali absolwenci lat poprzed- rządzeniem niepomiernie wyższejimi a strajkującymi rękawicznikami

nich, jopłaty za korzystanie z wody, oile | pertraktacje nie doprowadziły do
Podczas dyskusji dały się sły- | właściciel posesji, połączonej z wo- zgody jedynie z powodu ostatniego

szeć ostre głosy potępienia podad- | dociągiem, (korzysta z własnej stu-|punktu umowy zbiorowej, który,
resem istniejącego Związku Absol- | dni, czem się pośrednio godzi w in-| według pracodawców, przewiduje
wentów, który miał sprawyupraw- |teresy właściciela, zmuszając. go do zmianę dotychczasowego cennika
nień absolwentów prowadzić stron- | kasowania kosztownych studzien- jpłac na nowy, ponieważ cennik ten
niczo. jnych inwestycyj, w obawie przed |do niczego faktycznie nie obowiązy-

Po powzięciu szeregu uchwał ze- |niepomierną opłatą za korzystanie. z|wał,
branie zakończono weżwaniem by|wody magistrackiej. Strajkujący, uważając jednak, iż
istniejącego Związku Absolwentów Ponadto $ 12 dawnych .przepi-|stawki powinne być zastosowane
L N. H. G. nie bojkotować, lecz gre- sów Magistratu w przedmiocie ko-|wedlug cennika istniejącego, co
mialnie się do niego zapisać ipracę | rzystania z wodociągów zabrania| ostatecznie uregulowałoby warunki,
należycie poprowadzić. stanowczo zasilania wodą sąsiednichipłacy zatrudnionych w tem rze-
Natomiast zażądać od t. zw. „kur-| posesyj, bez zgody Magistratu, .co|miośle, na wniosek pracodawcównie

siaków' założenia odrębnego stowa*| już jest w pełnym roźdzwięku z rolą| zgodzili się, wobec czego konieren-
rzyszenia, któreby z istniejącem nie ierza, ściśle kontrolującego |cja została przerwana i strajk trwa
miąło nic wspólnego. (a. s.) |rozchód wody, opłacanej wedłuśjw dalszym ciągu.

przytoczył w $ 7 projektu Magistra-
tu, mówiącego 0 zwolnieniu obo-

 

| ——— 7is D. r. obowiązują na terenie całej

| ZAKUP KONI DO WOJSKA.

| W październiku i listopadzie "b,
zakupywane będą przez Komisję
Remontową Nr. 1 na terenie Wileń-
skiej Izby Rolmiczej konie do wój-
ska (wałachy i klacze w wieku 3, 4,
5 1 6*ciu lat). Wzrost od 145 cmi
wyżej. Konie wystawione na sprze-
daż muszą być niespracowane, do-
brze utrzymane, bardzo dobrze oku-
te i doprowadzone na punkty tar*
gow nie później, niż na godz, 7-mą
rano w'dnie targu: 4000

|  Celefm"uzyskania wyż sceny:
,za sprzedawanego konia właściciel
|miisi. przedstawić!Kómisji Remonto-
| wej Jegitymację Powiatowego Kola
' Hodowli 'Konia 'Remóńtowego; na
której ma być zaznaczone, iż jes
'członkiem od czasu nie mniej, niż
trzy miesiące. O ile koń jest 4-ro
letni, lub starszy, wówczas '/ oprócz
'tego powinien posiadać: końską
„książeczkę — paszport. |
! Zakup koni odbędzie się według
„następującego rozikladu: +. :
| 1,314 paźdz. w.Lidzie; 7 i 8 paźdz.
w „Widzach,woj. wileńskie; 5 paźdz,
w Lachowiczach,.woj. nowogr.; 19
paźdz. w Głębokiem; 20. paźdz,w
Mołodecznie;21paźdz. na st. ko.
Bohdanów, woj. nowogródzkie; 26
paźdz. w Wilnie (plac kalwaryjski);
27 paźdz. na st. kol, Skrżybowce,
woj. nowośr.; 28 paźdz. w Nowojęl-
ni, wój.. nowogr. AZ:

Rzplitej indywidualne 50 proc. zniż-
ki kolejowe do Warszawy dla osób
zwiedzających Wystawę Drogową.

Liga Popierania. Turystyki orga-
nizuje masowy zjazd za zniżkami
używalnemina zasadzie kart ucze-'
stnictwa, które' wydają bezpłatnie
Starostwa Powiatowe, Biura podró-.
ży, Oddziały Ligi. Drogowej i, t. p.
Przyjazd do. Warszawy odbywa się
za opłatą normalną, powrót zaśna
zasadźie potwierdzonej przez Komi-
tet "Wystawy: Drogowej karty ucze-

_stnictwa, bezpłatnie, -
1 M ten, sposob przyjazddo: War-.
szawy_i spowrotem w. III klasie po-
'ciągu osóbowego kosztuje: ż Wilna
zł. 19.40. # AS

'Znižka stanowi dogodną U
t ność.taniego:przyjazdu doVedas
wy .przy równoczesnem poznaniu.

niezwykle zajmującej i pouczającej
Wystawy Drogowej. :
ОБИВЕЕНМПНЫРЫ — — ЗУСТЕЛЯЫЕАЕОЧСАЩНаХСоЗныдДИИ""ИДИГ2 2 ЕЛО ы

SPALILA WLASNY DOM I USILO-
WAŁA ZABIĆ MĘŻA W ATAKU

SZAŁU.
'  Z3-letnia Paulina Szymczyk, mie-
szkanka osady Kirzywoczyn, gm.
'przewłockiej, dostała ataku szału,
|podczas którego usiłowała udusić
"męża Michała, a gdy to jej się nie\wisko, podpałiła dom, który cały

. -Furjatka, porwawszy  sie-
kierę, zbiegła do lasu.. Zarządzono
poszukiwania za chorą. (h)

„kordzista świata i rekordzista Niemiec

'Schróder. U Niemca dysk wychodził z rę-
ki pierwszorzędnie, Dysk leciał jak płyta
śramofonowa, czy jak kawał tektury, rzu-
canej przez rozbawionych na podwórku

dzieci. Dysk przecinał niebo, padając na 57

metrze. Schróder przekroczył jednak koło
у 8 : š i ten wspaniały, rekordowy rzut został
Padająsłowa; „Auł die Platze., fertig i unieważniony. Następne już nie udawały

Krilowies: с . * _.““:„„щ' PKWEZ асс SA gysię. Rzucił od niechcenia 50. mtr. 20

Obok starych murów, obokposępnych  czynają się niespodzianki, na któretrzeba cja";o»A e AZ
domów WznOSZĄ. 4, adwoczesną kamienice. być w sporcie zawsze przygotowanym, Ku-| jeszcze” nie A rzucić dyskiem ponad
„Tłum śpieszy na „Palestra Sportplatz*. charski mówi, że jest chory. Widać to | sz mtr. 10 KE Nesas Side i
„Dla ciekawości wybrałem się nasta- ztesztą doskonale, bo od -pierwszych kro wdzowałoky : igor Galgiai świecie”: we

djon 5 godzin przed rozpoczęciem meczu. |ków zaczął bawić się zprzęciwnikami. | „4, Byłby daliai sławny jak Nurmi, czy
Naboisku w pocie czołapracuje. komp; ja Wygrywa jednak bieg na 400 mtr.Wyśry- | RUS а13
szturmowców. Ryją łopatami boisko, Py- |wa nie bez-wysiłku. i ;

_ № Яощоте „Palestra Sportplatz”
tania drużyn wypada wspaniale, a że or-
kiestra fałszowała niemiłosiernie, grając
hymn Polski, na to nikt nie zwrócił spe-
cjalnej uwagi, bo tłum z niecierpliwością

oczekiwał rozpoczęcia zawodów.

Serca trzynastu zawodników biły przy-
śpieszonem tempem, jakgdyby przeczuwa-

że trzeba będzie zdać egzamin sportowy
wobec dziesięciu tysięcy widzów.

Mecz Polska  Północno-Wschodnia — °
Prusy Wschodnie, НАИ

    
Ai AWA sa | der dyskiem rzucił dalej niż

A alanų ! IBU Ciekawy moment był w biegu na 110 Zjenkiewicztoszczepem, a na pierwszy rzutsię odbyć ża kilka godzin dawno zapowia-|mtr, przez płotki, Startował weteranlek- | oka, zwłaszcza gdy jest ubrany po cywil-dany mecz lekkoatletyczny. Niemcy wy-|kjejatletyki Jan Wieczorek, który ani „b* nemu, ni gląda na mistrza. Jest zbudo-jaśniają, żewszystko będzie wporządku, | ani „m“ nie rozumiałpo niemiecku.Starter | wany nie lepiej od Fiedoruka. Tajemnicąże mniszą oni tylko założyć dróńy, boboi- / miał z mim dużo kfopotów. Wiedzieć bo- *rekordowych rzutów jest styl. Ręka tosko”jest rozmoknięte po nocnej burzy, Któ- | wiem trzeba, żę,Wieczorek:jest specjalistą Konipstwó, śrunt' biodra i silne, blyskawicz-ra szalała nad Królewcem. I rzeczywiścieodfalstartów. «Starten' nie: zdążyłpowie- ne wyrzuceni: gk 7. 9;
p»э і:*'чі:етв_т. М?;::: dzieć gotowi;nie. podniósł. jeszczę rewol- |: - Serce namsię krajało „gdyśmy patrzyli
aka? = me. WIEJZYJGAU 26BO lzi | weru, żeby. gdy „Wieczo-'na beżnadziejnie/ słabą walkę w szłaiecięnach,boiskozmienić mogło AŚ był, . °Ё*“№ ja Kažyi pė 100 нЫ о, mieliśmy tufaj. nić

swój. poprzedni, chaotyczny wygląd. Kału*| scję, żę bieg powtórzono, ale kosztoyało |do powiedzenia. Zmiany pałeczek były wię-
że zostały wyssane, bieżnia wywalcowanń |io dyżonerwów, (Wieczorek. poczęrwieniał|cejniż fatalne Żamiiast biegu był spacer.maszyną parową, trawa wyczesana, słowem|zę wstydu,klnąc w duchu:czujność startera.|Była tosztafeta nakręcona na film o zwol-

   

 

 

  
 

kurencyj. W rzucie dyskiem startował re- Europy. Rosental mierzy wzrokiem poż
przeczkę. Z kilku kroków nabiera rozpędu,
odbija się —pat— wyleciał do góry jak
ptak i jest już po drugiej stronie, Nadcho-
dzi kolej na Gierutę, który zdejmuje po-
woli czerwone spodnie, kręci się na miej-
scu przestępuje z nogi na nogę, namyśla się
chwileczkr i śladami 'Niemica skacze tę sa-

mą' wysokość. Sędziowie ' podnoszą  po-
przeczkę jesżcze wyżej. Jest już 190.cntr,'

a więc wysokość. rzadko. spotykana. Nie-.
strąca kolanem. Zamiera..„miec trzysrazy

trybuna.. Wstrzymują,się oddechy, Kościstą
nogą odbija „się i Gierutto, prześlizguje,się
zgrabnie nad poprzeczką, która po chwili
spada. Obaj dzielą się punktami, obaj sko-

czyli po 185 centymętrów, Są zadowoleni,

Całują się. | SEGA >
Pięknie wypada również skok wdal, a

jeszcze piękniej trójskok. Luckhaus z Bia-
łegostoku, który jest jednym z najlepszych
skoczków Europy, śkacze jak pćhła. Okla-
skują go Niemcy, podziwia trybuna, a*
Luckhaus starasię /uzyskać /jaknajlepszy
wynik. 14 mifr. i'55 cnitr., tofie jest mało.

Ostatecznie mecz kóńćzysię zwycię-
stwem repreżentacji Prus Wschodnich,*któ-

ra pokonała lekkoatletów Polski Północno.
Wschodniej różnicą 8 punktów, *: ge

Czy moglibyśmy wygrać z Niemcami...?
ł tak i niel? -< "i }
Wygrač z mimi jest, bardzo, bardzo

trudno.

si wiekiem, ale doskonale orjentujący się
w każdym szczególiku. Ma to wielkie zna:
czenie propagandowe. Nikt nie składa żad-
nych.protestów. Zawodnicy. nie mają nic
do powiedzenia. Sędzia jest dla nich czło*
wiekiem w pierwszym rzędzie sprawiedli-
wym, a więc zasługującym na zaufanie,

'Płotki* przed biegiem w błyskawiczny
sposób ustawiali malcy, którzy po spełnie-
niu swego obowiązku natychmiast opuścili
stadjon. ; я

Na zawody nie przyjechał jeden z nie-
mieckich zawodników. Został on natych-
miast zdyskwalifikowany. Nikt nie pyta o
powody. Nie potrzebne są zebrania, pro-

tokuły, apelacje, usprawiedliwienia. Dys-

kwalifikacja skończy się za dwa lata...

Lekkoatleci otrzymali piękne plakiety
bursztynowe, a po zawodach na oześć za-

wodników wydano 'w marmurowej sali re-
stauracji „Berliner Hof" bankiet, Wygło-

szono szereg entuzjastycznych przemówień,
zadzierżśnięto węzły przyjaźni sportowej.

Jeżeli tegoroczny mecz lekkoatletyczny
"doszedł do skutku, to w pierwszym rżę-

dzie zawdzięczaćto trzeba konsułowi ge-
neralnemu..w Królewcy dr, Mieczysławowi..

Marchlewskiemu, który przez cały czas po-
bytu kilkunastu Polaków w Królewcu opie-
kował się po ojcowsku. Słowa podzięko-
wania należą się również sekretarzowi kon-
silatu Węckowskiemu i Stefanowi Weso*

lowskiemu, referentowi sportowemu.
luksus. i й ZACH

у L ! Myślałem, .powiada, że mnie. krew za-|nionem tempie, Niemcy. mieli 60 prawda
eszatni szykują: się do wyjścia AB lujo, odeej dr "ręsem" palaie „jak,ż0 'wspaniały czaa-44 pok. Setatoti <olisagijeka,

# zawodaicy, | maśle, Wieczorekjużnatrzecimpłotku.był na którą liczyliśmy, zakończyła się  fia-
Murowana trybuna jest pełna publicz-

ności, a ci, którzy nie mieli dwuch marek
na miejsca siedzące, ustawili się dookoła

barjery. |
Na boisku nie ma nikogo prócz 21

ka radjowego i spikiera, który za chwilę;
nadawać będzie reportaż radjowy. |

Porządek idealny. Uroczystość powi-

 

pierwszy, a z tej wielkiej radości, že jest

okrok od. zwycięstwa. przewrócił ostatni:
płotek, «wpadaj: н
wo słaby, bo tylko 16,4 sek.,ale wdanej
chwilimie oczas chodziło a o miejsca, o -
punkty. Biegło się pod wiatr i po złej

bieżni. ; . |
Jednocześnie odbywało! się, kilka kon-'

taśmę. Czas stosunko- |

skiem i to fiaskiem, o którem przykro mó-
wić i wspominać, |

Ale w Królewcu prócz smutnych mo-
„mentów były i wesołe, Oto. skacze wzwyż
młody zawodnik  Gierutto. Ten sto dzie-
wiećdziesięciu dwu metrowy mężczyzna ro-
zegrywał pojedynek z rywalem, który figu-

ruje na liście 10 najlepszych skoczków

Rewanżowy mecz odbędzie się na
wiosnę 1935 r. w Białymstoku. Białystok

będzie miał bardzo trudne zadanie wywią-

zania się z obowiązków gospodarzy, żeby-
s przynajmniej choć w części odwzajemnić

A teraz. kilka drobnych migawek. się za serdeczną gościnę w Królewcu,
Komisja sędziowska składała się z lu- Chcąc wygrać w spotkaniu rewanżo*

dzi poważnych. W Niemczechw zawodach wem trzeba solidnie zacząć przygotowy-
sportowych sędziują: doktórzy,* adwokaci, wać się, boinaczej powtórzy się historja £
dyrektorzy i naczelnicy, ludzie nieco star- przed kilku dni. JARWAN,

Niemcy stanowią potęgę sportową. Są

doskonale wytrenowani. Szkoli ich Rein-
hard, jeden z najlepszych teoretyków spor-

tu lekkoatletycznego, były olimpijczyk i by-
ły rekordzista na 800 mtr.: ar”

 



 

—

DUŻY KROK
NAPRZÓD
Zwracaliśmy już uwagę na duże

znaczenie, jakie dla całokształtu spra-

wy żydowskiej mają norymberskie u-

stawy Reichstagu. Ustawy te regulu-

ją na zasadzie prawnej położenie Ży-

dów w Niemczech i chociaż nie doty-

czą strony ekonomicznej tego zaga-

dnienia, określają jasno i kategorycz-

nie stronę polityczną oraz rasową.

W myśl nowego prawa, Żydzi prze-

stają być obywatelami Rzeszy i mogą

być tylko do niej „przynależnymi”.

Wszystkie prawa polityczne, przysłu-

gujące obywatelom niemieckim, są im

odebrane, wzamian za możność pro-

wadzenia swojego, odrębnego życia

narodowego i posługiwania się swoją

narodową flagą,

Oficjalne „Deutsches Nachrichten-

Вчего", jak donosi Ż.A.T., wyjaśnia w

półurzędowym komunikacie, że no-

rymberskie ustawy są następstwem

stanowiska kongresu sjonistycznego w

Lucernie, który stwierdził, że Żydzi

są samoistnym narodem i proklamo-

wał narodowe interesy żydowskie.

Niemcy wyciągnęły z tego konse-

kwencje, uznając Żydów za odrębną

mniejszość narodową, która może być

zupełnie niezależna w swojem wła-

snem życiu. Z drugiej strony — jak

stwierdza komunikat — jest zrozu-

miałe, że Żydzi nigdy już nie o-

trzymają możności mieszania się

do spraw rządzenia państwem, ani

wogóle do żadnych zagadnień odno-
szących się do życia niemieckiego.

Każdy, kto rozumie istotę kwestji

żydowskiej i nie jest pozbawiony po-
czucia dumy narodowej,przyzna, że ta-

kie załatwienie sprawy jest mądre i

słuszne. Tylko bardzo ubodzy du-

chem nie widzą tego, że Żydzi stano-

wią samodzielny, zwarty moralnie na-

ród. Chociaż nie posiadają własnego

państwa, ani własnego terytorjum,

mają własną politykę narodową i wła-

sne polityczne cele. Cele te z reguły
stoją w sprzeczności z dążeniami j ce-

lami narodów, wśród których żyją.
Sprzeczność ta jest organiczna, wy-

pływa bowiem z tego, że, chcąc żyć i

rozwijać się kosztem gospodarzy, mu-
szą dbać o to, aby ich zdezorganizo-
wać, moralnie i politycznie osłabić,
zabić w nich niezależną myśl narodo-
wą. W inny sposób Żydzi nie mogą
osiągnąć wpływów kierowniczych,

niezbędnych im dla realizacji swoich

własnych dążeń narodowych.

W/ tym stanie rzeczy jest szaleń-

stwem obdarzać Żydów prawami po-

litycznemi. To też wszędzie tam,

gdzie ruchy narodowe dochodzą do

głosu, występują przeciwko prawom

politycznym Żydów, robiąc to w obro-

nie prymatu i narodowych interesów

narodu - gospodarza. Dopiero jednak

w Niemczech sprawa ta została za-

łatwiona w sposób jasny i stanowczy.

W niemniej stanowczy sposób po-

traktowano stronę rasową zagadnienia

żydowskiego. Ustawa „o ochronie

krwi i honoru niemieckiego” zabrania

nietylko mieszanych małżeństw aryj-

sko - żydowskich, ale i wszelkich po-

zamałżeńskich stosunków z osobami

narodowości żydowskiej. W ten spo-

sób kładzie się kres asymilacji, która

okazała się wielkiem złudzeniem i

dużem nieporozumieniem.

Z prób asymilacji powstała warstwa

mieszana, której rola w życiu danego

narodu nie należy naogół do naj-

świetniejszej. Skłonności i instynkty

tej warstwy, z reguły uczyniły ją mniej

lub więcej świadomem narzędziem po-

lityki żydowskiej, Ustawa zakazująca

małżeństw mieszanych, nietylko chro-

ni naród przed szkodliwemi wpływami

żydowskiemi, ale zapobiega również

wielu tragedjom osobistym, które nie-

jednokrotnie są udziałem dzieci ta-

kich małżeństw.

Ustawy norymberskie, jak już o

tem pisaliśmy, tworzą wielki wyłom

w dotychczasowym stanie posiadania

Żydów. Znaczenie ich poleganietyl-

ko na tem, że jasno określają charak-

ter kwestji żydowskiej, ale i na ich su-

gestywnej sile, płynącej ze słuszności 
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SANKCJE | ICH NASTĘPSTWA
Przedstawiciele Włoch: 1  Abisynji

otrzymali od p. Madariagi, przewodni-
czącego Komitetu Pięciu,  „sugestje”
dotyczące _ załatwienia  grožącego
wojną sporu, Uchodzi za pewne, że p.
Aloisi sugestje te odrzuci, może nawet
bez zapytywania Rzymu. Mussolini
żąda wyraźnie mandatu nad Abisynją
iprzyznania mu prawa okupacji woj-
skowej tego kraju, a na to organ Rady

Ligi zgodzić się nie może, gdyż u-

prawnienia te ograniczałyby suweren-
ność państwową Abisynji, która jest

zasadniczą i niezbędną cechą każdego
członka Ligi Narodów. Sytuacja doj-
rzewa więc do zerwania Włoch z Ge-
newą. Według doniesień korespon-
dentów, Rada Ligi będzie jednomyślną
w potępieniu Włoch. Różnice poglą-

dów wyłonią się dopiero przy wycią-
ganiu praktycznych wniosków z tego
potępienia, t. j. w uchwaleniu owych
osławionych „sankcyj gospodarczych

i finansowych", o których wspomina

art, 16 Statutu Ligi. Sankcyj tych ni-

gdy dotąd nie stosowano, ani ich nie
sprecyzowano, Najogólniej można po-

wiedzieć, że mają one zrealizować

bojkot gospodarczy Włoch. Gdyby
został on konsekwentnie i w całości

przeprowadzony, to uniemożliwiłby
Włochom nietylko prowadzenie dłuż-
szej wojny, ale i normalne życie go-

spodarcze, Włochy bowiem pozbawio-

ne surowców, skazane są na import

węgla, nafty, żelaza „miedzi, bawełny,
a więc materjałów niezbędnych dla

produkcji tak pokojowej, jakwojennej.

Zapasy tych surowców we Włoszech

nie mogą być chyba zbyt wielkie.

Na co w tych warunkach liczą

Włochy? Liczą przedewszystkiem
na swych sąsiadów. Trudno wyobra-

zić sobie, by zależna od Włoch i zwią-
zana z niemi traktatem więcej niż so-

juszniczym Albanja, lub by chroniona

przez Włochy Austrja zechciała prze-

prowadzić szczerze sankcje genew-

skie. Zapewne, oba kraje nie obfitu-

ją w surowce, ale jako tereny tran-

zytu i szmuglu, mogą oddać Włochom

wielkie usługi, Przecież poza Austrją

znajdują się Niemcy, które coraz ży-

czliwiej odnoszą się do Włoch, choć

pragną utrzymać przyjażń angielską.

Najwaźniejszym x sąsiadów jest

Francja. Jej akces szczery i zupełny

do sankcyj przeważyłby szalę na nie-  

korzyść Włoch. Jednak Mussolini —
jak świadczy jego wywiad z „Ma-

tin'em" — nie wierzy w gest antywło-
ski Francji, Rozumuje, że Paryż nie

zechce rzucać Włoch w objęcia Nie-
miec, liczy także na sympatje do
Włoch, jakie po zawarciu stycznio-
wych układów ożywiły się we Francji.
Po wykluczeniu więc Francji pozosta-
je właściwie tylko W. Brytanja z Do-
minjami jako główny przeciwnik, co-
prawda przeciwnik potężny,

Otóż z tym jednym przeciwnikiem,

o ile ograniczyłby się on do represyj
gospodarczych i finansowych, Musso-
lini gotów jest przyjąć walkę. An-

glja — jego zdaniem — ma wielu kon-
kurentów, którzyby ją chętnie ze-
chcieli zastąpić na rynku włoskim.
Chyba żeby Liga stworzyła jakieś or-
gany kontrolne i potrafiła kontrolę
ściśle przeprowadzić,

Inaczej przedstawia się rzecz £
zamknięciem Suezu lub nawet Gibral-
taru, które prasa francuska coraz po-
ważniej bierze pod uwagę. Mussolini

 

Poseł rumuński mia, Victor Cadere,

który przybył 4,7.1932 r. do stolicy, opu-

szcza Warszawę,

nie ukrywa poglądu, że na taki krok

Anglji odpowiedziałby wojną. Przed

10 jeszcze laty uważanoby pomysł

wójny Włoch z Anglją za szaleństwo.

Przeciw czterem włoskim nowoczes-

nym okrętom liniowym Anglja może

wystawić 16, przeciw włoskim krą-

żownikom siłę cztery razy większą.

Jednak siła Włoch leży dzisiaj nie w

flocie, a w potężnem lotnictwie. Sycy-

lja usiana jest lotniskami, z których

pewnego dnia mogą wylecieć eskadry,
by nietylko zbombardować Maltę, nie
tylko zamknąć wschodni basen mo-
rza Śródziemnego dla floty brytyj-
skiej, ale — jak sobie obiecują Wło-

si — zniszczyć także większą część
tej floty, Ile okrętów ostanie się wo-
bec setek i tysięcy kilogramów ekra-
zytu, rzuconego ź powietrza? Ekspe-
ryment nie był nigdzie wypróbowany,

a lotnictwo włoskie uchodzi za
pierwszorzędne, Jego zasięg obejmo-
wałby i kanał Suezki i porty egipskie
i Gibraltar. Flota brytyjska nie czu-
łaby się nigdzie bezpiecznie przed
tym strasznym przeciwnikiem.

W Londynie wywołała duże wraże-
nie wiadomość o wysyłce kilku dywi-
zyj żołnierzy włoskich do Libji. Mo-
że to być bluff, ale może to być tak-
że poważna groźba dla Egiptu i Su-
ezu, Armja egipska, licząca 16 tys.
żołnierza, nie przedstawiawielkiej
wartości, a oddziały brytyjskie nad
kanałem Suezkim liczyły do niedaw-
na tylko 2 tys. ludzi. Teraz Anglja
szybko wzmacnia załogi na Malcie i
koło Kanału, Jednak próba napadu na
Egipt od Cyrenaiki musi być brana
poważnie. Kolonja włoska w Egipcie,
(ok. 50 tys. ludzi), mogłaby oddać ar-
mji włoskiej pewne usługi,

Nie piszemy artykułu wojskowego,
nie oceniamy więc sił jednej i drugiej
strony, Chodzi nam tylko o podkreśle-
nie momentów, które wpływają na о-
pór włoski przeciw stanowisku Anglii.
Otóż ogromną rolę w rozważaniach
włoskich gra dziś przekonanie, że
szanse Włoch, dzięki ich lotnictwu i
słabości wojskowej Anglji w Egipcie,
przedstawiają się poważnie. Włochy
nie boją się zbytnio Anglji I to ich
poczucie siły, zapewne przesadzone,
jest bodaj tym czynnikiem, który naj-
bardziej zaostrza sytuację i najwięk- szemi grozi niespodziankami,

 

Miraże ugody polsko-ukraińskiej
Sojusz wyborczy Unda x sanacją

pozwolił różnym marzycielom poli-

tycznym snuć fantazje na tematstałej

ugody polsko - ukraińskiej wMało-

polsce Wschodniej. Miraże te jaskra-

wiej występują u polskiego kontrahen-

ta, niż u ukraińskiego. Naszympoli-

tykom wydaje się bowiem, żespołe-

czeństwo ruskie zmęczone już jest

walką polityczną „opartą na negacji, i

gotowe do pokojowego współżycia i

współdziałania z Polakami. Tymcza-

sem sprawa tak pogodnie się nie

przedstawia. Wystarczy przeczytać,

co pisze katelicki „Ukrainskyj Bes-

kyd”, a więc ergan umiarkowany, nie-

nacjonalistyczny, organ „który zachę-

cał swych czytelników do udziału w

wyborach:

„Wyjątkowo smutno było w przy-

rodzie dnia 8 września, a ten sam na-

strój panował i w duszy wyborców i

w duszy kandydatów na sejmowych

posłów. Harmonja smutku i rezygna-

cji na całej linji. Godziłoby się na tem

miejscu zanalizować przyczyny tego

smutku. Lecz to nie potrzebne, bo

każdy je zna. Z naszej publicystyki

najlepiej uchwycił współczesną naszą

sytuację humorystyczny „Komar“, Je-

go dowcipy — łzy pokryte śmiechem

— będą zaiste najcenniejszym doku-

mentem dla historyka... Zmaleli my

w ideałach, zeszli z wyżyny wiel-

kich rojeń. Nie w tym kierunku były

zwrócone nasze myśli, marzenia, dąż-

ności... Rzeczywistość przebudziła nas

z naszych rojeń. A polityka jest sy-

nonimem rzeczywistości w myśleniu,

działaniu, środkach i celach. I otóż w

tych wyborach musieliśmy wziąć u-

dział z chwilą, gdy nasi kierownicy

przyszli do przekonania, że ich do-

tychczasowa polityka nie liczyła się z

Aiiai NE.

i logiki ich założeń. Dzięki tej sile,

znajdą one naśladowców wśród in-

nych narodów, posuwając tem samem

rozwiązanie kwestji żydowskiej w Eu-

ropie o duży krok naprzód.  

rzeczywistością iopierała się tylko na

uczuciu, marzeniu i ułudzie. Więc

przeszli na realny grunt... Niektórzy

kandydaci na posłów w swoim opty"
miźmie co do przyszłości zapędzali się
zadaleko — inni redukowali kompro-
mis do wyborczego epizodu, Zdaje się,
ci ostatni mają rację”...

"Tak pisze organ biskupa przemy-
skiego, ks. Kocyłowskiego. „Meta”,
organ metropolity Szeptyckiego, oraz
„Diło”, organ Unda, co do przyszło-
ści nie wypowiadają się wcale, czeka-
jąc najpierw na zrealizowanie rachun-
ku za sojusz wyborczy,

Przeciwnikami wszelkiej ugody są
radykalni „selrobowcy” į nacjonali-
styczny „Front Ukrainskoj Jednosty”,

nie mówiąc już nic naturalnie o orga-
nizacjach nielegalnych  Konowalca,
mających duży wpływ na młodzież,

Szczerze za ugodą wypowiada się
tylko mało wpływowa grupa ks, bi-
skupa Chomyszyna, z organem praso-
wym „Nowa Zorja”, Grupa ta wysuwa

ideę porozumienia za cenę zlikwido-
wania „wpływów  wszechpolskich“,
ruchu staroruskiego i za wprowadze-
nie w życie samorządu na ziemiach
południowo - wschodnich.

Taki jest nastrój w oficjalnych sfe-
rach obozu ukraińskiego, A masy ru-
sińskie? Te są zdezorjentowane i o-
prócz młodzieży — która wszelką u-
godę piętnuje jako zdradę narodową—
gotowe pójść za przewódcami w tym
lub innym kierunku, Cała sprawa za-
tem ogranicza się do przetargu z ofi-
cjalnymi kierownikami polityki ukra-
ińskiej,

Polacy z niepokojem patrzą na ten
przetarś, robiony w tajemnicy przed
społeczeństwem. Społeczeństwo nie
zna bówiem ceny, za jaką chce się
sklecić ugodę, a nie wierzy w szcze-
rość i trwałość tej ugody ze strony
Ukraińców, tembardziej, że „ugodow-
cy“ nie mają i nigdy nie będą mieli za
sobą całego społeczeństwa ruskiego. KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI

 

   
Tubylcze oddziały włoskie w Erytrei.

 

PRZEGLĄD PRASY
KWIETYZM ALBO INERCJA?

„Czas” wypowiada opinję, że „0-

becnie zagraża społeczeństwu albo
rozkładowy kwietyzm, albo całkowita

inercja', gdyż skończyły się wybory,

które „zmuszały do pracy myślowej'«

Organ konserwatywny nie zdaje sobie
nawet sprawy, jak druzgocący sąd o

panującym w Polsce reżimie zawiera

się w tem jego zdaniu. Więc obóz rzą*
dzący nie wykazuje żadnej twórczości
politycznej, nie ma nic krajowi do po
wiedzenia, nie ma żadnej idei do pro+
pagowania? Więc wybory, to dla nie<

go jedyny przejaw życia? Zaiste, tak

pogardliwego sądu nie wydano jesz-

cze o sanacji,
„lnercja jest dla narodu zabójcza i

prowadzi nieuchronnie, prędzej czy póź-
niej, do wewnętrznego załamania i roz-
kładu, — albo też, o ile jest spowodowa*
na zewnętrznym naciskiem, — do wybu-
chowego protestu. W każdym razie,
zwłaszcza na dłuższą metę,—jest to stan
nienormalny, który trzeba zwalczać į la-
mać, — a najlepszym środkiem zarad-

czym, jest pozostawienie inicjatywie spo*
łeczeństwa szerokiej przestrzeni, — i sta
ła współpraca wszystkich orśanów mas
chiny państwowej ze społeczeństwem”,

Tej „współpracy” przeszkadza je
dnak „opieka administracji”, która ha»
muje wychowanie polityczne 5ро+
łeczeństwa i pozbawia wszelkiej sa*
modzielności samorządy, „Czas' apes
luje więc do rządu, by skończył z mia+
nowanemi lub półmianowanemi rada+
mi miejskiemi i z niedopuszczaniem 0>
pozycji do instytucyj samorządowych+
Zabawnem jest uspokajanie rządu, że
nie powinien obawiać się opozycji w
samorządach, gdyż właśnie tam „o=
każe się jej nieproduktywne i czysto
negatywne stanowisko, wskutek cze-
go utraci ona do reszty zaufanie spo-
łeczeństwa”, Jeśli jednak opozycja ta.
jest tak „nieproduktywną”, to poco ją
wprowadzać do samorządów? Argu-
ment ten przemawia raczej za usu-
nięciem jej z tych instytucyj...
Obaw „Czasu* o zanik życia poli-

tycznego nie podzielamy wcale. To
tylko obóz sanacyjny nie wykazuje
żadnej twórczości i aktywności —
poza wyborami, Fermentów politycz-

nych, idei, dążeń, energji i woli w kra«
ju jest dość. „Czas'” jeszcze nieraz bę-
dzie miał sposobność skarżyć się na
nadmiar aktywności kraju, oczywi-
ście aktywności opozycyjnej. Copraw+
da, „Czas'* wystrzega się podawania
informacyj o tak częstych teraz a-
resztowaniach i rewizjach, skutkiem
czego jego czytelnicy istotnie mogą
sądzić, że w kraju „nic się nie dzie-
je', Wojewodowie są całkiem innego

zdania...
ŻYDZI A PROGRAM KLASOWY

Żydowski „Nasz Przegląd” troszczy

się bardzo о dobre funkcjonowanie
nowego Sejmu, któremu, jego zda-
niem, grożą atomizacja i gadulstwo.
Kraj odnosi się — jak to wykazały'
wybory — do tego Sejmu z doskonałą
obojętnością. O jakimkolwiek wpły-
wie nowych Izb na opinię kraju (a
także na rząd), nie może być mowy.
Warto jednak podkreślić, że żydow=
ski dziennik sugeruje posłom podzie-
lenie się na grupy klasowe, zgodnie z
gospodarczemi interesami, jakie ich
łączą, Stała to metoda żydowska; po-
pierać antagonizm klasowy w naro-
dach i wysuwać kryterja materjalna
na czoło w ruchach politycznych, Ży-
dzi wiedzą, że gdy ludzie zaczną się
łączyć koło pewnych idei, to na tem
żydostwo najgorzej wyjdzie. Jedynem
stronnictwem idei jest w Polsce Str.
Narodowe. Trzeba przeciw niemu po-
pierać partje interesów. Niech się kłó-
cą ze sobą ad majorem glo-
riam Izraela!

NOWY „ROZŁAM
W STRONNICTWIE CHŁOPSKIEM

Gdy mowa o kłótniach, zanotujmy
nowy „rozłam w Str, Chłopskiem.
B. poseł Dobroch, pp. Olechowski, Po-
leszczuk, Andrzej Burda, poszli jedną
drogą, a b. posłowie Wrona, Kotarski
i Pac drugą. Z wydanej przez p. Do-
brocha „Polski Ludowej" dowiaduje-
my się, że wbrew oficjalnemu bojkoto-
wemu stanowisku Str. Chłopskiego,
ludzie z grupy p. Wrony,

„usiłując prześcignąć w swojej wier-
nopoddańczości sanacyjnej pp. Malinow-
skich i Rogów, prowadzili bezustanne
rozmowy z rutami politycznymi z sa-
nacyjnej grupy p. Michalkiewicza: pp;
Kulisiewiczem, Janowskim, Dziduchem i
tym podobnymi politykami, celem stwo-
rzenia pospołu z mimi „prosanacyjnego

Stronnictwa Chłopskiego".
„Wobec tego p. Dobroch, zwolennik
opozycji, dokonał rozłamu. Mamy

| więc teraz dwa Str. Chł, Grupa Do-
| brocha chce połączyć się ze Str, Lu-
dowem.
Możemy wyrazić tylko zadowole-

nie, że radykalizm chłopski kompro-
mituje się i kończy. Życie polityczne
chłopstwa przychodzi do zdrowia.
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Nieco o wychowaniu wychowawców
Sanacyjny „Głos Nauczycielski”,

organ Związku Nauczycielstwa Pol -
skiego, chcąc dogodzić upodobaniom

„czytelników, domagających się suro -
wej krytyki panujących stosunków,
numer z dnia 15 września r. b. poświę-
cił zobrazowaniu obecnego położenia
nauczycielstwa polskiego. W artykule
wstępnym jest zupełnie trafna charak-
terystyka warunków, w jakich wycho-
wuje się nauczycieł „wychowawca
narodu”, Warto ją tu przytoczyć:

„Najboleśniejszem i najdotkliwszem w
skutkach jest wytworzenie się braku za-
ufania we wszelkich stosunkach, w ja-
kich żyje i pracuje nauczyciel. Odebranie
nauczycielowi praw potrzebnych do nor-
malnego wykonywania zawodu, a więc
praw gwarantujących stałość miejsca pra-
cy i zapewniających jawną i bezstronną
ocenę pracy i możność obrony przed nie-

uzasadnionemi zarzutami, w bardzo krót-
kim przeciągu czasu wytworzyło w sto-
sunkach szkolnych atmosferę pełną nieu-
fności i strachu, fałszu i zakłamania. Na-
uczyciel, oddany w zupełności na łaskę
i niełaskę swych przełożonych, pouczony
bolesnem doświadczeniem swojem lub
kolegów, w obawie przed utratą kawał-
ka chleba, lęka się wszystkich i wszyst-
kiego — choć nawet nieraz niema pod-
staw do tych obaw, Bojąc się — nikomu
mie ufa. Nie ufa i nie wierzy w intencje
swych przełożonych, nie ufa kolegom,
nie ufa otoczeniu. Nie otacza go dziś
jeszcze tak do niedawna powszechne za-
ułanie środowiska, w którem żyje. Zmu -
szanie nauczyciela do wielu robót, nic
wspólnego z zawodem nie mających, po-
derwało powagę osobistą nauczyciela u

* ludności, osłabiło nić współżycia, wy-
tworzyło mur nieufności,

Ciągłe nagabywanie, ciągłe straszenie
przez władze, przez lokalne wielkości

polityczne. przez hurra - patrjotów i a-
ranżerów wszelkich prac społecznych —
wytworzyło wśród nauczycielstwa formę
samoobrony, polegającą na zabezpiecze-
niu się przed wszelkiemi ewentualnoś -
ciami, zbieraniu dowodów swej lojalnoś- .

ci, tworzeniu fikcyj i pozorów tego, cze-
go się odeń wymaga, a czego wypełnić
nikt nie może.
W takich warunkach nauczyciel czę-

sto zatraca godność osobistą. Ciągle
straszony, ciągle karmiony groźbami, w
ciągłej obawie przed utratą pracy, ka-
wałka chleba dla siebie i rodziny, żyjąc
w nędznych warunkach materjalnych,
które zmuszają go patrzeć bezsilnie na
to, iż własne jego dzieci są pozbawione
nauki — człowiek taki traci ambicję,
traci godność nauczyciela wychowawcy,
traci godność obywatela. Pozwala sobą
poniewierać, a tych, którzy chcą nim po-
niewierać, jest coraz więcej.

W tych warunkach jasnem jest, Iž
możność i skuteczność wychowawczego

oddziaływania współczesnego nauczycie-
la znacznie się obniżyły. Czyż wiele mo-
że zdziałać nauczyciel, jeśli pozbawiony
ufności i wiary w ludzi, podchodzi do
nich, by kształtować ich charaktery, u-
suwać wady, podnosić dusze? Czyż nau-
czy ich borykać się z losem, czy obudzi
w nich wiarę i siły, zaszczepi cnoty oby-
watelskie, te potrzebne na codzień, a nie
na czas świątecznych obchodów, jeśli
sam, zastraszony, bierny, pozbawiony

 

 

wiary i ufności, pozbawiony poczucia
własnej godności — daje pożałowania
godny przykład ustosunkowania się do
życia?"

Nawiązując do tego artykułu „Nau-
czyciel Polski”, organ Stowarzyszenia
Chrześcijańsko - Narodowego Nauczy-
cielstwa szkół powszechnych, przypo-
mina, co „Głos Nauczycielski** pisał w
1932 r. o „przyjaznych warunkach roz-
woju szkolnictwa, a z niem i lepszych
warunkach bytu dla nauczycielstwa“,
„stworzonych przez Związek, dzięki
wielkim jego wpływom „na kierunek
ustawowych postanowień",

„Nauczyciel Polski“ kończy swój
artykuł uwagami następującemi:
„Jak widzimy duma z 1932 r. pierzch-

ła. Ale czy nie za dużo teraz skromnoś-
ci? Organ Związku chce w szeregu nu-
merów przedstawić opłakany stan szkol-
 

 

nictwa polskiego i niedolę jego nauczy-
cielstwa. Przytoczyliśmy tu za tem pi-
smem bardzo udatną charakterystykę tej
atmosfery moralnej, w jakiej pracuje o-
becnie nauczyciel polski. Byłoby ogrom-
nie pożyteczne dla całości obrazu. śdyby
tak „Głos Nauczycielski* zechciał po-
święcić choćby jeden numer na zapozna-
nie ogółu z temi wielkiemi zasługami, ja-
kie położył Związek dla stworzenia tej
atmosfery. Materjału do tego opracowa-
sia jest bardzo dużo,
Powinienby również „Głos Nauczyciel-

ski”, przedstawić korzyści, jakie Związek
osiąśnął z tej atmosiery w tysiącach
członków, napędzonych do organizacji,
oraz w karjerach, porobionych przez
niektórych „czolowych“ jej członków.
Wtedy obraz kryzysu, jaki przeżywa
szkolnictwo i nauczycielstwo polskie, bę-
dzie o wiele bardziej całkowity.

iiPSS

 

Tydzień szkoły powszechnej
Wśród licznych bolączek, dotkliwie

dających się we znaki naszemu szkol-
nictwu powszechnemu, jedną z naj -
ważniejszych jest brak dobrych po-
mieszczeń, Mamy sporo śmachów ład-
nych, obszernych, wygodnych, higje -
nicznych, Ale daleko więcej lokali nie
odpowiada swemu przeznaczeniu. Na-
wet w stolicy są szkoły bardzo pod tym
względem upośledzone. A cóż dopiero
mówić o miastach i miasteczkach pro-
wincjonalnych, o wioskach naszych, o
tym zaniedbanym ogromnie przez rzą-
dy obce i ubogim niezmiernie wscho -
dzie Polski. Znaleźć tam można po-
wiaty, w których ani jedna szkoła nie
posiada zupełnie dobrego pomieszcze-
nia. A olbrzymie tysiące dzieci godzi-
nami całemi siedzi codzień w izbach
szkolnych ciasnych, źle przewietrza-
nych, niskich, cimnych, zimnych i wil-
gotnych. W dodatku te izby bywają

 

ZE ŚWIATA KULTURY
ARCHEOLOGJA

Cmentarzysko grobów łużyckich. —
Na polach Pawła Dąbrowskiego, rolnika
w Ciechomiu na Kaszubach, podczas o-
becnej orki odkopano większą ilość urn,
rozsypanych po kilka na całym obszarze
roli, Urny uległy zniszczeniu przez nie-
umiejętne wydobywanie ich z odkrytych

grobów, Władze zarządziły: zabezpiecze-
nie wykopaliska, aż do czasu zbadania
śo przez kustosza muzeum morskiego w

Gdyni p. dr. Krajewską. Urny są pocho-
dzenia łużyckiego, W pobliżu grobów na-
trafiono na parę wielkich palenisk.

KRAJOZNAWSTWO

Jak się dostać do osady bagiennej? —
Ekspedycja Wykopaliskowa Uniwersyte-
tu Poznańskiego rozkopująca pierwszą w
Europie osadę bagienną z przed 2.500
lat prasłowiańskiej kultury łużyckiej, na

półwyspie jeziora biskupińskiego w pow.
żnińskim w woj. poznańskim, komuniku-
je: Półwysep jeziora biskupińskiego le-
ży 7 klm, na południe od Żnina, 25 klm.
na północ od Gniezna. Dojazd autobusa-
mi z Gniezna i ze Żnina do Gąsawy, skąd
1 i pół klm, do wykopalisk. Pozatem do-
jazdy kolejką powiatową ze Żnina i z
Ośna do Biskupina. Oddziały Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, towarzy-
stwa pokrewne i inne, zamierzające u-

rządzić wycieczki do Biskupina, zechcą

infonia

Z organizacyj

nauczycielskich
Na nowej siedzibie, — Stowarzyszenie

Chrześcijańsko « Narodowe Nauczyciel-

stwa szkół powszechnych zmieniło w

Warszawie swą siedzibę. Przeniosło się

z Senatorskiej na Chmielną 58. W ub'eg-

łą sobotę, wieczorem odbyło się poświę-

cenie nowego lokalu,

ZEWSZĄD...
SKUTKI KRYZYSU

Na dość nieoczekiwane skutki kryzysu

wskazuje, ogłoszone niedawno w jednem

z angielskich czasopism naukowych, stu-

djum o bezrobociu i jego wpływie na
- zdolność produkcyjną pracownika.

Autor studjum przeprowadził na ten

"temat szczegółową ankietę w zakładach

przemysłowych, wybierając głównie te

przedsiębiorstwa, które wskutek pewne-

go ożywienia konjunktury, notują wzrost

"stopnia zatrudnienia. Wyniki ankiety wy-

kazały katastrofalny wprost ubytek, wy-

© kwalifikowanych robotników. Uwidocz-
"nia to najlepiej następujący przykład:

Warsztaty tkackiej w Stockport w Lan-

cashire uruchomiły w ostatnim czasie

kilkanaście przędzalni do obsługi których

*trzeba było conajmniej 200 wykwalifiko-
* wanych pracownic.

Na niezwykle korzystne oferty rozpi-

sane przez dyrekcję zgłosiło się około

300 kandydatek, z których jednak więk-

© szą część trzeba było odprawić, z powodu

zupełnej nieznajomości obchodzenia się z

maszynami. Kandydatki pozostałe, które

kiedyś pracowały w przemyślewłókien-

niczym potrzebowały 5 tygodni by dojść

do ponownej wprawy. Uruchomione war-

sztaty zdołały dopiero po trzech miesią-

cach dojść do pełnej wydajności,

Nie dziwnem w tych warunkach, wy-

daje się pełne pesymizmu, niestety u-

sprawiedliwionego,— oświadczenie prze-  

wodniczącego związku przemysłowców
tekstylnych W. H, Catevalla, według
którego, ożywienie Kkonjunktury grozi
przemysłowi angielskiemu katastrofą.
Najwspanialszy paradoks jaki kiedykol-
wiek wymyśliło życie!

SKOK NA SPADOCHRONIE

Wynalazek spadochronu wymyślony
pierwotnie w celu ratowania życia ludz-
kiego, przekształca się obecnie pod
wpływem techniki wojennej w narzędzie
bojowe. Grupowe skoki wykonane w o-
statnich latach ze spadochronami prze-
konały sztaby armji, że wynalazek ten
może być użyty skutecznie dla przerzu-
cania drobnych oddziałów wojsk na tyły
walczących armji, Specjalnie skonstruo-
wane spadochrony tak zwane ciężarowe,
pozwolą na zaopatrzenie takich oddzia -
łów w narzędzia śmierci, jak broń i ami-

nicję.
Grupowe skoki ze apadochronami ode-

grają ważną rolę w wojnie przyszłości.

KARWIEŃSKIE BŁOTO

Niedaleko kąpieliska Karwia znajduje
się wielka wioska nadmorska Karwień-
skie Błota. Jest to odrębna miejscowość
nie mająca żadnej terytorjalnej łączności
z Karwią. Właściwa nazwa miejscowoś-
ci winna brzmieć Łęg Karwieński (nie-
mieckie Karwenbruch, łacińskie Ruptura
Carviensia). Nazwa obcena jest fatalna

dla wioski, która jest kąpieliskiem nad-  

uwiadomić Ekspedycję o dniu i godzinie
przybycia oraz podać ilość osób. Wstęp
od osoby 50 gr. Zwiedzić można pozatem
ruiny zamikku w Wenecji zbudowanego
przy końcu XIV wieku przez Mikołaja,
Sędziego Kaliskiego, zwanego „Djabłem

Weneckim”, oraz pomnik Leszka Białe-
go w Marcinkowie Górnem. Miejscowoś-
ci te leżą w pobliżu Biskupina. Prace
«wykopaliskowe potrwają w. roku bieżą-
cym do końca września. Bufet z napoja-
mi bezalkoholowemi znajduje się na miej-
scu.

WYSTAWY

Wystawa prac Brandla w Rio de Ja-
neiro, — Staraniem Tow. polsko - brazy-
lijskiego oraz Związku Artystów Brazy-
lijskich, otwarto w Rio de Janeiro wy-
stawę prac graficznych polskiego artysty
malarza Konstantego Brandla, zamiesz-
kałego stale w Paryżu.

ZABYTKI

800-lecie kościoła w Starem Bielsku. —
W niedzielę 22 b. m. obchodzić będą ka-
tolicy z Bielska i okolicy jubileusz 800-
lecia starobielskiego kościółka, będącego
obecnie pod wezwaniem św. Stanisława
Szczepanowskiego. Kościółek posiada
dzwony o wysokiej wartości historycznej,
pochodzą bowiem z r. 1556.

CZASOPISMA

Młody Polak, — Nakładem Stowarzy =
szenia Chrześcijańsko - Narodowego Na-
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morskiem, gdyż dodatek Błota odstrasza
letników. Pomyślećby należało o zmianie
tej nazwy i nadaniu właściwej, historycz-
nej, Dokoła Karwieńskich Błot istniał on-
giś wielki obszar leśny, zwany Puszczą,
notowany w dokumentach historycznych
Silvae Carvia, Eremus. Puszcza obłito-
wała w XV stuleciu w łosie. W roku 1599
starosta pucki Jakób Weyher przyjął u-
ciekinierów z czasu prześladowań religij-
nych z Holandji, którzy wieś rozbudowa-
li W dokumentach polskich z XVII stu-
lecia wieś figuruje pod nazwą „Holen-
drzy Karwieńscy".

' SABOTAŻ I NADUŻYCIA
NA UKRAINIE SOWIECKIEJ

W ostatnim czasie prasa sowiecka
przepełniona jest wiadomościami o nad-
użyciach w najrozmaitszych urzędach i
instytucjach, zwłaszcza gospodarczych.
Prawdziwa plaga nadużyć ogarnęła U-
krainę sowiecką. Oto szereg wiadomości
najbardziej typowych dla rzeczywistości
sowieckiej. W ludowym komisarjacie
handlu wewnętrznego Ukrainy sowieo-
kiej ujawniono nadużycia, sięgające 1,200
tys, rubli. Jak wiadomo, handel wew-
nętrznywSowietach jesttak samozmo-
nopolizowany, jak i handel zagraniczny.
Otóż w Kijowie komisarjat handlu wew-
nętrznego, wykonując dyrektywy Stalina
o podniesieniu dobrobytu obywateli so-
wieckich uruchomił szereg restauracji I
kawiarni. Na remont lokalów tych
przedsiębiorstw wyasygnowano— 1,200
tys. rubli. Jak ustaliło obecnie docho-
dzenie, suma ta wcale nie została wyda-'

 

 

uczycielstwa szkół powszechnych wy-
chodzi już jedenasty rok ilustrowany
dwutygodnik dla młodzieży polskiej p. t.
„Młody Polak", Pismo jest dostosowane
do poziomu dzieci w wieku obowiązku
szkolnego. Każdy numer zawiera dość
urozmaiconą i ciekawą treść. „Młody
Polak” zasługuje na szersze rozpow-
szechnienie, a przytem warto poprzeć
pożyteczną pracę nauczycielstwa ślą-
skiego (pismo wychodzi w Rybniku).
Prenumerata roczna wynosi 4 zł.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Š. p. dr. Dionizy Hellin. — W dniu 12
b. m. zmarł w Warszawie ś. p. Dionizy
Hellin, doktór medycyny, profesor pa-
tologji ogólnej i fizjologji patologicznej
wWolnej Wszechnicy, IJrodził się w 1869
roku w Warszawie. Studjował w Mona-
chjum. Był autorem licznych prac spe-
cjalnych, ogłaszanych w języku polskim

1 niemieckim. M, in, „Rak i jego lecze-
nie" (1908). Pisywał też liczne rozprawy
do pism fachowych oraz artykuły popu-

laryzujące medycynę do prasy codzien-
nej. Pozostawił po sobie pamięć czło-
wieka uczynnego i godnego.  

bardzo często niewygodnie rozloko«
wane, porozrzucane są po rozmaitych
kątach budynków, mieszczą się nie-
kiedy w kilku domach, na odległych
nieraz ulicach.

Cierpi na tem zdrowie uczniów i nau-
czycieli. Nie można w tych warunkach
zorganizować należycie ani nauczania,
ani pracy wychowawczej. A wreszcie,
ileż to dzieci nie uczy się dlatego, że
małe izby szkolne nie mieszczą ich już.

W roku szkolnym 1934/35 publiczne
szkoły powszechne zajmowały na ca -
łym obszarze Polski 67.525 izb lekcyj*
nych. Z nich 43,810 mieściło się w bu
dynkach własnych, a 23.715 — wyna-
jętych. Z ogólnej liczby izb lekcyj-
nych 7.389 miało powierzchnię podło-
$i poniżej 30 metr. kw.

Potrzeby nasze w dziedzinie budow=
nictwa szkolnego są olbrzymie. Ponie-
waż ani Skarb Państwa ani samorządy
nie mogą spełniać ciążących na nich
pod tym względem obowiązków, w
czerwcu 1933 r. zorganizowano Towa-
rzystwo Popierania Budowy publicz=
nych szkół powszechnych. Wzięło ono
sobie za zadanie zdobywanie fundu-
szów na budowę, urządzenia i pomo=
ce naukowe dla szkół powszechnych.
Na dz. 31 grudnia 1931 r. Tow. liczyła
13.819 kół z 278.211 członkami. Ak-
cję budowlaną zaczęto w roku ubieg-
łym. Przeznaczono ogółem na budowę
szkół i zaopatrzenie ich w urządzenia
szkolne ' pomoce naukowe 2.788.359
zł. Oddano do użytku 1.404 izb lek-
cyjnych i rozpoczęto budowę 1.051 izb.

Według planu, przedłożonego w u-
biegłym roku walnemu zgromadzeniu,

y zaspokoić potrzeby budowlane w
ciygu lat 15, winno Towarzystwo rocz+
nie zbudować około 3.000 izb lekcyj +
nych. Mimo pokaźnych wyników licz+
by tej nie zdołano uzyskać w ciągu
pierwszego roku akcji budowlanej.

W dniach od 2 do 8 październiką
Towarzystwo urządza Tydzień Szkoły
Powszechnej, organizuje na terenie ca-
łej Rzeczypospolitej zbiórkę na budo-
wę szkół.

Ponieważ Towarzystwo wypełuia
pożyteczną robotę, przypuszczać nąle-
ży, że akcja propagandowa, podjęta w
te dni, przysporzy mu dużo nowych
członków oraz powiększy. znacznie
fundusze.
 

Czasopisma młodzieży
„MY, Mlodzi!“ — Nie-o „młodych” tu

będzie mowa, lecz o „mlodszych“ chyba:
o polskiej młodzieży szkolnej, tej miano-
wicie która wydaje miesięcznik „Orlę-
ta” (Poznań, al. Marcinkowskiego 22).

Młodzież, — jak zawsze i źle gdyby
inaczej było,—pełna wiary w siebie:
„przyszłość i potęga Polski — to myl
Wiara w Nią — to wiara w nas!”, Lecz

| można zaułać tym, którzy w hierarchji
celów postawili na pierwszem miejscu
„służbę nie sobie, ale społeczności, Na-
rodowi polskiemu”, a rozumieją, że do
tej służby trzeba się przygotować wy-
trwałą pracą, właśnie przez zdobywanie
wiedzy, przez naukę, jak o tem świadczy

na na właściwe cele, lecz stopniała w
kieszeniach licznych biurokratów komu-
nistycznych. Specjalna komisja zbadała
stan lokalów zakładów gastronomicznych
i większość zamknęła spowodów sanitar-
nych. 16 urzędników upaństwowionego
„handlu wewnętrznego” aresztowano i;
pociągnięto do odpowiedzialności sądo-
wej.

Poważne nadużycia wykryto również
w truście hodowli bydła rasowego. W
tym wypadku nadużycia sięgają 700.000
rubli, przyczem, jak ustaliło dochodze -
nie, dokonywanie nadużyć pieniężnych
przez pracowników tego trustu łączyło
się z otwartem szkodnictwem i sabota-
żem. Trust sprzedawał kolektywom rol-
nym zamiast rasowego bydła najniższe
gatunki żywego inwentarza. Istniejąca w
truście jaczejka partyjna nietylko, że nie
przeciwdziałała oszustwu, lecz pokrywa-
ła nadużycia w całkowitej zgodzie z za-
rządem trustu. Kierownicy trustu oraz
członkowie komitetu miejscowej partji
komunistycznej pociągnięci zostali do
odpowiedzialności. W krajowym truście
rybackim w Kijowie nadużycia pieniężne
wyfoszą 150.000 rubli, które przywłasz-
czyli sobie przewodniczący tej instytucji,
jego zastępca kilku odpowiedzialnych
urzędników, Zdefraudowana suma prze -
znaczona była na rozwój rybołóstwa. A-
resztowanym pracownikom trustu rybac-
kiego wytoczono oskarżenie nietylko o
popełnienie defraudacji, lecz również o
łączność z kontrrewolucyjnemi żywioła-  

zacytowanie szeregu wyjątków z pięk-
nej książki Giertycha „My, nowe poko-
leniel",
„Musimy kończyć naukę w przepisa<

nych terminach, bo życie ucieka, „Ój-
czyzna pracy naszej potrzebuje”, „musi-
my się zdobyć na pracę, pracę i jeszcze
raz pracę — systematyczną i gruntowną”
—czy to morały starego belira? To we-
zwania młodego do młodych, przyjęte
przez nich za hasła i wskazówki, dobro-
wolnie, radośnie! Chcą budować Polskę
Wielką w narodowym stylu, z narodo-
wego budulca — i jako narodowi archi-
tekci. Budują Ją tymczasem w swoich
duszach. Szczęść Boże! (L.)

STS WOW AC IIS III KITTOOOPO KI

odbędzie się szereg nowych procesów
sabotażowych, które jednak odróżniają
się od poprzednich tem, że główną rolę
w szkodnictwie i nadużyciach odgrywają
nietyłko „spece”, lecz i działacze partji
komunistycznej.

KATASTROFA SAMOLOTU

SPOWODOWANA PRZEZ MEWY

Na wybrzeżu szkockiem zdarzyła się
niedawno nienotowana dotychczas kata-
strofa lotnicza, spowodowana przez me-
wy. Jeden z hydroplanów dostał się w
czasie lotu ćwiczebnego w stado mew.
Ptaki zaczęły okrążać hydroplan, przy*
czem jeden z nich dostał się pod śmigło,
które wskutek zderzenia, rozleciało się
w drzazgi. Na szczęście wypadek miał
miejsce na znacznej wysokości i przy
spokojnym wietrze. dzięki czemu pilot,
wyłączywszy motor. zdołał splanować na
morze.

SIEDZIBA LUDZKA Z. 7 у
20.000 LAT?

Prasa donosi, że specjalna ekspedycja
archeologów odkryć miała w miejsco=
wości Pyczki na Krymie istnienie siedzi-
by ludzkiej z przed 20.000 lat, na co
wskazują ślady znalezionych przedmio-
tów z krzemienia. W innem miejscu na
Krymie znaleziono podobno w piecza-
rze ślady człowieka z przed 25.000 lat.

mi ukraińskiemi oraz o sabotaż, W ten , W Kazakstanie odkryto kurhan z epoki
sposób po pewnej przerwie na Ukrainie bronzowej.

 

  
 



W Makowie Podhalańskim

też nie chcą Zydów
Zabawne przygody z Żydami w pociągu — Zażydzenie Makowa — Ruch narodowy rośnie...

— Czy są miejsca wolne? — zapy-
tuję wchodząc do przedziału pociągu
Kraków — Zakopane.
— Wszystkie miejsca zajęte — od-

powiada jakiś Żydek.
— Więc siadajmy — mówię do to-

warzyszy podróży i ku zdumieniu о-
becnych w przedziale trzech Żydów
najspokojniej w świecie zajmuję miej-
sce. Wiem bowiem z doświadczenia, że
Żydzi lubią rozpierać się w polskich
pociągach i jeden Żyd „zajmuje” dla
siebie odrazu dwa a czasem trzy miej-
sca. Naiwni pasażerowie, słysząc, że
„wszystko zajęte'”, zazwyczaj idą da-
lej szukać miejsca w innych przedzia*
fach, a nie znalazłszy, stoją w koryta-
rzach, A tymczasem Żydzi jadą sobie
wygodnie w prawie pustych przedzia-
łach...
Czy „pustych'”? No, tego nie można

powiedzieć. Tyle w nich różnych to-
bołów, walizek i innych nieokreślonych
pakunków, Także w tym przedziale, w
którym jechałem, pełno było nad gło-
wami i pod nogami pakunków niewia-
domego właściciela, Między moimi
współpasażerami zaczyna się żywa wy-
miana słów na temat pakunków.
— Żydzi są bezczelni! — mówi ja-

kiś energiczny pasażer. — Takie wie-
kie pakunki powinno się nadawać na
bagaż.

Szczególnie dużo kłopotu było z jed-
nym, zresztą niewielkim pakunkiem.
Leżał na środku przedziału. Nikt się
do niego nie przyznawał.

Nareszcie zjawia się konduktor.
—Panie konduktorze — narzeka je-

den z pasażerów — proszę co zrobić z
+ym pakunkiem, niech mi tu nie zawa-
dza pod nogami.
— Czyj to pakunek? — kon-

duktor. ч
Cisza,
— Proszę państwa! czyj tó paku-

nek? — woła już głośniej konduktor.
Nikt się nie zgłasza,
— Ano widzę, że pakunek nie ma

właściciela. Muszę go wyrzucić przez
okno.

I rzeczywiście konduktor zmierza z
pakunkiem ku oknu.

Nagle powstaje krzykt
—Poco zaraz wyrzucić! — woła je-

den z Żydów, — dlaczego zaraz przez
okno?
—Trudno, jak niema właściciela!
—Jakto niema właścicielal Ja je-

stem wlašcicielem!
— To czemu pan odrazu nie powie-

dział, jak się pytałem? No! masz pan
tu swój pakunek, a na drugi raz nie za-
bieraj pan ze sobą do przedziału tyle
bagażu.

I ku uciesze reszty pasażerów Żydzi
musieli zrezygnować z wygody i wziąć
pakunek do siebie.

x
Miasto — i nie miasto... Powietrze

Jak na wsi. Górskie... zdrowe.., orzeź-  

(Od własnego korespondenta)

wiające... Nie takie ostre jak w Zako-
panem — i dzięki temu bardzo lubiane
przez tych, którym zakopiańskie po-
wietrze nie służy.
Maków Podhalański ma piękne po-

łożenie. Gdzie spojrzeć, tam góry. A
od lasów aż czerni się dokoła. Rzeki
również nie brakuje. Krótko mówiąc
jest wszystko, czego potrzeba człowie-
kowi, spragnionemu powietrza i wypo-
czynku. Nic więc dziwnego, że do Ma-
kowa przyjeżdża corocznie wielu let-
ników. Także turyści chętnie zagląda -

ją, stąd bowiem można robić bardzo
ładne wycieczki w góry.
Nie dziwię się zupełnie, dlaczego ko.

lejarze, którzy zwiedzili „kawał świa-
ta" i znają cały szereg pięknych miej-
scowości, obrali sobie Maków jako
miejsce, najlepiej nadające się na wy-
budowanie domu wypoczynkowego
„Rodziny kolejowej”. Duży ten dom
zbudowany jest na stokach góry w sa-
mym niema! lesie,

X
Pisząc o Makowie, nie można pomi-

nąć sprawy jego zażydzenia. Pod
względem zażydzenia Maków nie róż-
ni się od: innych miast małopolskich. I
tu handel jest przeważnie w rękach ży-
dowskich, Przedewszystkiem handel
drzewem, Jak wiadomo w Makowie
koncentruje się handel drzewem, które
Żydzi skupują w okolicznych wsiach,
zwożą do Makowa i stąd wywożą ko-
lejami. Nie trzeba dodawać, że ten
handel stoi w ścisłym związku z bar-
barzyńskiem niszczeniem lasów.
W rękach żydowskich znajduje się

 

|

 

Maków Podhalański, we wrześniu.

osiem sklepów korzennych, pięć skle-
pówz towarami bławatnemi, cztery
restauracje, trzy sklepy z żelazem i
dwa ze skórami.

Na szczęście sytuacja zaczyna się
poprawiać,
—Położenie katolickiego handlu za.

czyna się poprawiać, odkąd narodow-
cy rozpoczęli w Makowie żywszą dzia-
łalność — oświadczył mi pewien tutej-
szy kupiec.
Dowiaduję się, że powstają nowe

sklepy katolickie, Uświadomiona przez
narodowców ludność coraz więcej po-
pie-a kupców katolickich. Co więcej!
Maków zaprasza do siebie energicz -
nych katolików, którzyby tu założyli
sklepy.

х

Maków jest jednymz silniejszych o-
środków ruchu narodowego na Pod-
halu. Ludzie zaczynają powoli otrzą-
sać się z apatji i prężyć barki. Ożyw -
czy prąd narodowy wzmaga się i prze-
ciwstawia destrukcyjnym i demorali-
zującym wpływom  „bezpartyjnej”
partji.
Tutejsi narodowcy trzymają się moc-

no. Nie złamały ich aresztowania i róż-
ne szykany, a wręcz przeciwnie zahar-
towały do dalszej walki. Narodowcy
mają tu obszerną świetlicę, w której
schodzą się na zebrania i na czytanie
pism narodowych.
Pod względem wyrobienia politycz-

nego Maków zaczyna świecić okolicy
przykładem.
oznacza po angielsku). Okręt ten bo-

T. MILDNER,
WSSRODWEWA

 

We wtorek dn. 17 b. m. rozegrał się
w konsulacie austrjackim zagadkowy
dramat, Konsul Erhardt Richter popeł-
nił samobójstwo. Konsul popełnił sa-
mobójstwo w następujących warun-
kach:

Richter mieszkał przy lokalu kon-
sulatu austrjackiego. Codziennie o
godz. 11 otwierał biuro konsulatu. Gdy
we wtorek nie otworzył jeszcze biura

zapukano do drzwi mieszkania. Kon-

sul oświadczył, że nie otworzy. Po

pewnym czasie zjawił się szwagier p.

Richtera, który udał się do mieszka-
nia konsula i przez drzwi starał się go

przekonać, że powinien otworzyć biu-

ro, bowiem czeka dużo interesantów.
Po gwałtownej rozmowie Richter za-

milkł, nie odpowiadając na pytania

szwagra zupełnie.
Po godzinie otworzyły się drzwi

Teatrim. J. Słowackiego: Czwartek:
„Azais”.

Apaligi„ery Hiezpataki”o; „Kaprys Hiszpański”. w
Promień: „Księżniczka przez 30 dni

t„Uewis Hiszpanii”, ||| {
Stella: „Świat się śmieje”,
Sztuka: „Dziewczę z obłoków”.
Świt: „Sequoia”,
Uciecha: „Mała mateczka”.
Zorza: „Przybłęda”,

      

      
  

Ubieramy
w kapelusze

Uri М ТАГ,

'/dedlkomski
PL.5 KRZYŻY: 18, 
 

Z CAŁEGO KRAJU
BYDGOSZCZ

Zamach samobójczy na sali sądowej. —

W sądzie okręgowym toczyła się roz-
prawa przeciwko 45-letniej Bronisławie
Leiss z Wąsosza (pow, szubiński).

Podczas rozprawy oskarżona okazy-
wała wiele zdenerwówania, wybuchając
płaczem i grożąc, że wyroku skazujące-
go nie przyjmie,

Wreszcie przewód sądowy został za-
końcżony i po chwili na salę wkroczył
sędzia, by odczytać wyrok, mocą które-
śo Bronisława Leiss skazana została na
trzy miesiące więzienia.

Wtedy oskarżona błyskawicznym ru-
chem wyjęła z torebki flaszeczkę z pły-
nem i wychyliła całą jej zawartość.
Na sali rozpraw powstało zamieszanie,

Zaalarmowano Pogotowie Ratunkowe,

które przybyło na miejsce.
Po zastosowaniu tymczasowych zabie-

gów, Leissową odwieziono do szpitala
powiatowego. Jak się okaztuje, Leissowa

napiła się izolu, zmieszanego z jodyną.

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki: Czwartek godz. 20-ta

Muzyka na ulicy”,
Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin:
Apollo: Złoto, z Br. Helm.

ino; joia.
Chimera: wr. w komedja muz.
Grażyna: Pieśń słońca.
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Mała mateczka.
Muza: P. iwaczki złota.
Palace: Łegjon nieus ь
Pan: Petersburskie noce i Poco praco-

aj; Weronika,z Fr. Gaal,
SM $ КосЬь:Ь donžuana | rewje.
Świt: Dlaciebiešpiewam,2J.Kiepu-

rą,
Katastrofalny skutek wywołało pod-

wyższenie z akademickich. Na uni-
wersytecie lwowskim zapisało się w r.
bież. zamiast — jak w latach Sa.
nich — kilku tysięcy zaledwie męż-
czyzn i 311 kobiet,

szczególności na najliczniejszy w
ub. latach wydział humanistyczny wpisa-
ło się 48 osób, na matematyczno - przy”
rodniczy 51, lekarski 191, prawniczy 450,

: К.:;щуі{г н lek terynaryjatów na lekarzy weterynaryj-
nychpa tylko 122
Sz nia Zielińskie-

go.pus Amos med ustąpieniu
prezesa sądu apelacyjnego we Lwowie,
płk. Zielińskiego, aIražase okazuje
się, že pr. on pełnić swe funkcje już

>PSprzy:ak się dowiadujemy, w ym
był z Warszawy specjalny wysłannik mi-
nisterstwa sprawiedliwości, który wrę-
czył p. Zielińskiemu dekret, przenoszący
go w stan spoczynku, W poniedziałek, t.
j. 16 b. m. p. Zieliński ł natychmiast
w obecności owego delegata min. spraw.
powiceprezesowi S, A. p. Oja-
owi.  

Sposób, w jaki została dokonana opi-
sana zmiana na stanowisku prezesa ape-
lacji, wywołał w mieście wiele komenta-

rzy, Dodać należy, że według wersyj ofi-

ojalnych p. Zielińskikóre na własną
prośbę, podając jako powód zły stan
zdrowia.
Jako ewent. następców jego na stano-

wisku prezesa S$, A. aa proku-
ratora sądu wojskowego we Lwowie dr.

Urzędowskiego, prokuratora S. A. w Lu-
blinie Markowskiego, prokuratora S. A.

we Lwowie Dębickiego, dyrektora depar-
tamentu w Min. Sprawiedliwości Kre-
WA: i wreszcie wiceprezesa S.A.

„ Ojaka.
‚Kurswozówlinji „T” 1 „11 A” dobra-
my gł. Targów Wsch, został wstrzymany
z dniem 18 b. m. e
Plan regulacji ruchu we Lwo-

wie wa M. m w az tramwa-
ju z „Now: ję ma się przepro-
Vidis ul. Košcie!ibsórh uległaby od-
powiedniemu rozszerzeniu. Ruch pojaz-
dów w Rynku oraz na ulicach Ruskie; i
Serbskiej (przyległych do Rynku) odby-
wałby słę jednokierunkowo.
Pośiiko istnieje projekt usprawnienia

dojścia od tramwaju do wsBS
oprzez przesunięcie westybulu wyjścio-
= jad. gdzie się obecnie znajduje sa-

la rec względnie przez wzniesie-
nie barjerEA dla publicznoś-
ci od przystanku tramwajowego do dwor-
a,
Nowością dzenie ruchu
„phABA A
opernika i Syksi , któresąbardzo
Adlatego niebezpieczne dla prze-
ch: .

Wszystkie wymienione (I inne jeszcze)
projekty są obecnie rozpatrywane przez
powołane czynniki, przyczem pracami
PORA kieruje inż, Stróżew-

Krwawa scena na wsi. — W Ostrowie
pod Lwowem rozegrała się krwawa sce-
na pomiędzy kilku tamtyjszjmi parobka-  

KONIN

"gmierć ks. M, Włostawskiego. — W
dniu 31 sierpnia zasnął snem wiecznym
honorowy prezes Stronnictwa Narodo-
wego w Władysławowie, ks. Marian
Włostawski, przeżywszy 76 lat. Zmarły
był dzielnym patriotą. Pomimo poważne-
go wieku oddawał się pracy na niwie na-

rodowej. W dniu 10 czerwca odbyło się

poświęcenie lokalu Stronnictwa Narodo-
wego, w którem wziął udział, W prze-
mówieniu wskazał drogę członkom i kie-
runek, w jakim mają iść i pracować.

Przemówienie swe zakończył słowami:
„Jestem starcem stojącym nad grobem,
ale chciałbym żyć jeszcze w Polsce naro*
dowej”. Pragnął tego, ale nie doczekał,
bo Bóg go powołał wcześniej do siebie.
Członkowie Stronnictwa Narod. w Wła-
dysławowie i całej parafji wzięli czynny
udział w jego pogrzebie,

ŁÓDŹ

Skazanie inż. Piątkowskiego na 10 mie-
sięcy, — Przez 2 tygodnie toczył się w
Łodzi proces przeciw inż. H. Piątkow-
skiemu i Ed. Kowalskiemu o nadużycia
przy organizowaniu wycieczek Związku
rezerwistów do Zakopanego. Proces bu-
dz'ł wieikie zainteresowanie ze względu
na osobę inż, Piątkowskiego, który do-
niedawna odgrywał decydującą rolę w

BB. na terenie łódzwkim był z ramienia
sanacji w maju 1934 roku wybrany do ra-

dy miejskiej.
Otóż inż. Hipolit Ludwik Piątkowski

uznany został winnym, że w celu osiąg-
nięcia korzyści dla Zw. rezerwistów do -
prowadził kolej do wydania ulgowych bi-
letów osobom, do ulg tych nieuprawn.o-
nych, czem naraził kolej na stratę zł.
2,750 i skazany na 10 miesięcy więzie-

mi. W czasie bójki jeden z nich Antoni
Kasperski zastrzelił z rewolweru An-
drzeja Marciniszyna. Sprawca został u-
jęty.

strzał w Stawczanach, —
Do tutejszego szpitala przywieziono Wła-
dysława Walaszka, 44-letniego zwrotni-
czego, zajętego na głównym dworcu.
Wracał on do swego domu w Stawcza-
nach i został postrzelony przez niezna-
a sprawcę w prawą nogę.

dek na torze kolejowym. — Nie-
szczęśliwy wypadek wydarzył się na
przejeździe kolejowym w Kusowicach, w
powiecie rudeckim. Pomimo powiazia
pociągu rampa na przejeździe była pod-
niesioną i wówczas znalazł się tam 9-let-
ni Mikołaj Kołoda z Rudek, Chłopak do-
stał się pod koła pociągu, doznał rozbicia
PB i ciężkich kontuzyj na całem cie-
e. ciężkim stanie chłopak przewie -
pm Aaa do tutejszego szpitala pow -
szechnego.
P. ania za kobietą, — Wśród

tajemniczych okoliczności zaginęła An-
tonina Sawicka z pod Tomaszowa Lubel-
skiego. Przybyła ona do Lwowa z koń-
cem sierpnia, celem leczenia się, w kil-
ka dni później wyjechała ze Lwowa i od-
tąd wszelki ślad po niej zaginął.

nia z zaliczeniem aresztu prewencyjne -

g0,
Edmund Kowalski zostal uniewinnio-

ny.
Powództwo cywilne wniesione przez

P. K. P. w wysokości poniesionych strat,
zasądzone zostało od H, Piątkowskiego.

ŁOWICZ :

Już się gryzą. — Kłótnie i intrygi, pa-
nujące stale wśród miejscowej sanacji
przybrały szczególnie ostre formy w cza-
sie wyborów na tle walki o mandaty po-
selskie, Jeden z epizodów tej walki znaj-
dzie swój epilog.w sądzie, Niefortunny
bowiem kandydat do bezpatryjnego sej-
mu, b. poseł BBWR. p. Feliks Andrze-
jewski wystąpił na drogę sądową (tak
przynajmniej ogłosił w „Życiu gromadz-
kiem') przeciwko p. Juli Kręcickiej,
prezesce Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet i p. Wacławowi Jankow-
skiemu, mistrzowi ślusarskiemu, o roz-
powszechnianie o nim „wiadomości u-
właczających jego czci, dobremu obywa-
telskiemu imieniu, poniżających go w o-
pinji publicznej”.
Powrót wojska. — Powracający z ma-

newrów 10 pułk piechoty, został uro-
czyście i b. serdecznie powitany przez
przedstawicieli władz państwowych i
samorządowych oraz przez tłumy pu-
bliczności, która żołnierzy obrzuciła

Dla uświetnienia powrotu garnizonu

wieczorem iluminowano miasto. (Z. Z.)

PRZEMYŚL

Pierwsze „echa" powyborcze. — W o-
okresie wyborów starostwo przemyskie
opiekowało się specjalnie narodowcami,
a m. in, uległy kolejnej konfiskacie 4 na-
kłady ulotek narodowych, oraz afisz za-
wiadamiający o zebraniu. 14 b. m. stanął
przed sądem kierownik „Drukarni Naro-
dowej” p. Pikulski, oskarżony o niedo-
pełnienie pewnych formalności przy od-
dawaniu ulotek nakładcom. Obrońca
mgr. Wł. Bilan w dłuższym wywodzie
dowiódł, że drukarz był bez winy. P.
Pikulski skazany został na 45 zł, grzyw-
ny. Obrońca zapowiedział apelację,
Nowyoszustżydowski — Kontroler

straży granicznej w Przemyślu zaaresz-
tował kupca rzeszowskiego Pinkusa
Friedmanna, który rozwoził towary po
całej Polsce. posługując się rocznym bi-
letem, który jeszcze 1 marca b. r. stra-
cił swą ważność, Friedmann stale po-
dróżował, więc szkoda poniesiona przez
kolej jest znaczna.

Ilość budynków w Przemyślu. —Głów-
ny urząd statystyczny wykazuje, że w
Przemyślu znajduje się 2.859 budynków
mieszkalnych, w tem parterowych 1,880,

1-piętrowych 526, 2-piętrowych 394,
3-piętrowych 39, 4-piętrowych i wyższych
3, murowanych 1.897, drewnianych 950,
budynków niezdatnych, a jednak (!) za-

mieszkałych 114.

 

 

 

 

 

Samobójstwo austrjackiego konsula
w Łodzi

mieszkania i na progu stanął Richter.
Był bardzo blady, lewą rękę przyci-
skał piersi prawą kurczowo trzymał
się futryny drzwi i w pewnej chwili
padł na ziemię, Wszyscy obecni sko-
czyli na ratunek. Wezwano pogotowie
i policję. Lekarz stwierdził ranę
postrzałową w okolicy serca i polevił
przewieźć Richtera do szpitala. Stan
konsula jest groźny.
Na wiadomość o zamachu samobój-

czym konsula przybył ojciec, a w kilka
godzin później przyjechał z Warsza-
wy generalny konsul austrjacki, który
osobiście opieczętował cały lokal. Mo-
tywy samobójstwa konsula nie są zna-

DOT
Przed kilku laty rozwiódł się'z żoną.

Richter nie pozostawił żadnych listów,

a od dłuższego czasu zdradzał objawy,
silnego zdenerwowania.

——

Z KRAKOWA
Odpust w Mogile, — W znanej pod-kra+

kowskiej miejscowości, w Mogile rozpo-
czął się w niedzielęodpust, który trwać
będzie cały tydzień.
Zebranie Stronnictwa Narodowego. —
W niedzielę dnia 22 września b. r. odbę-
dzie się o godz. 11-tej przedpołudniem w.
sali Domu Ludowego „Wisła” przy ul.
Radziwiłowskiej 23 zebranie członków,
Stronnictwa Narodowego, na którem re-
ferat wygłosi kpt. Leon Grzegorzak,
działacz narodowy г Łodzi n. t. „Obóz
Narodowy w Łodzi”,

Wyrok w procesieonadużyciawU-
Keżotaosktmi Sootoczacii — Po 5-dniowej
przerwie wznowiono proces przeciwko
trzem urzędnikom krakowskiej Ubezpie-
czalni Społecznej, a mianowicie Pawluś-
kiewiczowi, Sapeckiemu i Urbańskiemu,
oskarżonym o nadużycia. Po odczytaniu
zeznań kilku świadków trybunał zamk-

bra! > prokurator,który 'oświadczył
że oskarżenie jest uzasadnione i wmyśl
tego domaga się kary dla obwinionych.
Po przemówieniu obrońców, sąd udał się
na naradę, poczem wydał wyrok. Pawlu-
śkiewicz skazany został na 10 miesięcy
więzienia i utratę praw na lat 2. Wyko-
manie kary zawieszono Pawluśkiewiczo-
wi na lat 3. Został on uznany winnym
przywłaszczenia kwoty 86 zł. Dwaj dal-
si oskarżeni. Urbański i Sapecki uwol<
nieni zostali od winy i kary.

Straszny wypadek. — Na ul. Paster<
skiej pod przejeżdżający wóz, naładowa-
ny węglem, wpadł mieszkający tam 10-
letni Zbyszek Pyszyński. Koła wozu
zmiażdżyły chłopcu głowę, wskutek cze-
$o zginął on na miejscu, Wezwany le-
arz Pogotowia Ratunkowego stwierdził

śmierć.

MeteorpodKrakowem, — Wsobotę
około północy przeleciał nad Wieliczką
duży meteor w kształcie kuli świetlnej,
który spadł na Grabiach koło Wisły.

"Targi na zwierzęta domowe, — Izba
rolnicza w Krakowie organizuje w dn. 2
i3 października na krańcu błoń krakow-
skich przetargi na zwierzęta domowe,
Zgłoszono na nie do tej pory 170 sztule
bydła rasowego, 18 sztuk nierogacizny,
90 stuk drobiu itd.
Zgon tragicznej ofiary obowiązku. —

Posterunkowy P. P. Stanisław Górecki w.
czasie tropienia za złodziejami stry-
chu, w pewnym momencie. spadł zgóry,
odnoszące szereg ran na głowie i całem
ciele. Przewieziony na dział chirur-
giczny św. Łazarza, Górecki zmarł w no-
cy z 16 na 17 b. m, Ś. p. Górecki osierocił
młodą żonę.

Kazim. Junosza Stępowski w „Azais”.
— W czwartek ukaże się na scenie tea-
tru im. Słowackiego głośna i zabawna
komedia L. Verneuil'a „Azais”, Główną
siłę komizmu wyraża charakterystyczna
postać barona Wiirtza, którą odtworzy
świetny gość Kazimierz Junosza Stępow-
ski. Jest to jedna z najkapitalniejszych
ról znakomitego artysty oceniana przez
krytykę, jako arcydzieło gry na miarę
światową, W innych rolach wystąpią p.p.
Brylińska, Kostecka, Wernicz, Starków=
na, Burnatowicz, Kwabisiak, Węgrzyn,
DI, Turski, Woźniak, Syriczew-
ski,
Początek roku  akademi —

Rektoraty wyższych uczelni podały do
wiadomości studentów i nowowstępują-
cych słuchaczy iż wykłady w roku aka-
demickim 1935-36 rozpoczną się z dniem
7 października. Wpisy na uniwersytecie
Jagiellońskim rozpoczną się 20 b. m.

Zjazd Związków sportowych w Krako-
wie. — W związku z tawą sportowo
turystyczną, która odbędzie się w Krako=
wie w drugiej połowie października b ra
zorganizowany zostanie w dniu 20 paź-
dziernika staraniem Komitetu Wystawy
Sportowej walny zjazd Związków spor«
towych w Polsce.
Wyrok w procesie o nadużycia w urzę-

dach skarbowych. — We wtorek w są-
dzie okręgowym karnym zapadł wyrok w
sprawie o nadużycia popełnione w I i II
urzędzie skarbowym w Krakowie, Wszy-
scy oskarżeni uznani zostali winnymi
o sobie sum na lączną
t nad 98.000 zł. Pozatem sąd u-

znał adysława Soleckiego winn:
podrobienia podpisu urzędnika kontrolu-
jącego, Wyrok brzmi następująco: Cze-
sław Haliński skazany został na 4 lata
więzienia i 6 lat utraty praw. Karoi Ma-
tuszak na 2 lata więzienia i 3 lata utraty
praw. Władysław Solecki na 1 i pół roku
więzienia i 3 lata utraty praw, Włady=
sław Ziarnko na 2 i pół roku więzienia i
4 lata utraty praw. Tadeusz Daczkow-
ski na 1 rok więzienia i 3 lata utraty
Ez Daczkowskiemu sąd zawiesił wys
onanie kary na lat 2.

nąłPAdowodowe, poczem za- '
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Trudno mieć wątpliwości.
Przywykliśmy już oddawna do te-

go, że sfery rządzące Polską usiłują w

jaknajbardziej różowem świetle przed-

stawiać bieg naszych spraw gospodar-

« czych. Najdrobniejszy objaw przemija-

* gestji.

jącej poprawy w jakiejś gałęzi życia
wybija się, aby kuć z niego kapitał su-

Zjawiska- niekorzystne albo
się przemilcza, albo bagatelizuje Tą
drogą próbuje się zapobiec „pesymiz-
mowi”, który hamuje energję narodo-
wą. Tą drogą zniekształcić chciałoby
się w umysłach obraz istotny położe-
nia.

Jednocześnie zakrywanie oczu na
“to, co jest, chowanie głowy w piasek
" przed rosnącą w kraju nędzą i trudno-
_ ściami skarbu nie da się utrzymać na  

dalszą metę. A zainteresowane koła
gospodarcze ,zorganizowane .w swe
związki, koła stanowiące do dnia dzi-
siejsześo podpory obecnego systemu,
zniecierpliwione przeciągającym .się
kryzysem i brakiem programu gospo-
darczego w sferach rządzących,. zry-
wają powoli z metodą schlebiania i
koloryzowania, z metodą owijania w
bawełnę oceny położenia i własnych
postulatów.

Nie gdzieindziej — jeno w- „Prze-
lądzie Gospodarczym”, organie „Le-
wjatana“, czytamy o rosnącem zain-
teresowaniu dla zagadnień gospodar-
czych,

„Przyczyny tego wzmożonego za-
absorbowania wszystkich warstw

 

Rozporządzenie o przemiale zboża
* WARSZAWA, 18.9. (PAT) — Z dniem
1 października r. b. wejdzie w życie roz-

* porządzenie o przemiale pszenicy i żyta,
mające na celu zwiększenie wewnętrzne-

| go spożycia zbóż chlebowych i ze wzglę-
du na to — dopuszczające do obrotu tyl-
ko mąkę pszenną do 65 proc. i żytnią do
55 proc. Wszystkie inne gatunki mąk: o
wyższym odsetku przemiału nie będą
dopuszczone do sprzedaży, ani też do
wypieku, czy innej przeróbki przemysło-
wej. Pozatem będzie mogła znajdować
się w obrocie żytnia i pszenna mąka ra-
zowa, pełna 90 proc, Inne gatunki mąki
będą mogły być używane tylko we wła-

snem gospodarstwie rolników, o ile nie
będą stosowane przez nich — do wypie-
ku w celach handlowych.
Władze administracyjne będą prowa-

dziły ścisłą kontrolę zakładów przemy-

REARNCTTEOYJI

Na giełdzie w Warszawie
obroty w sierpn'u

W sierpniu b. r. na Giełdzie Pien'ęż-
mej w Warszawie zawarto ogółem 2.602
tranzakcyj na sumę 45.531,7 tys. zł.

Największą liczbę tranzakcyj zawa.t2
w dziale papierów procentowych (1.413),
następnie w dziale dewiz (774), wreszcie
w dziale akcyj (415).
Suma obrotów dewizami wyniosła

40.660,9 tys. zł. .89,3 proc.). W dziale pa-
pierów procentowych zawarto tranzak-
cje na sumę 4.369,3 tys. zł. (9,6 proc.], z
czego na papiery państwowe przypada
2.632,2 tys. zł. (5,8 proc.), na papiery
rocentowe inne 1.737,1 tys. zł. (3,8 pr.).
E a obrotów akcjami wyniosła 501,6

 

« tys. zł. (1,1 proc.).

« czego- Spółdzielni

Z rynku nabiałowego
Według danych Związku  Gospodar-

Mleczarskich w Po-
ananiu, rynek maślany w tyg. sprawo-
zdawczym od 7 do 13 b. m, znajdował
się pod wpływem nagłej i wyjątkowo
a. zwyżki cen na rynku angie!-
skim.

Już z początkiem tygodnia sprawo-
_ zdawczego przy bardzo mocnej tenden-

cji notowano masło kolonialne 112, ło-
tewskie 104, polskie 90—92 sh. za 1 cwt.
landed London. W ciągu okresu sprawo-
ro ceny masła polskiego zwyż-
kowały do 98 sh. Masło syberyiskie no-
towane jest obecnie 102—104, holender-
skie 98 sh. Kopenhaga notowała w dn.
12 b. m. 230 koron (-- 20 kor.) za 100
kg. Notowania poznańskie zareagowały
na zmianę sytuacji w formie podwyższe-
nia ceny lokalnej o 20 gr. na 1 kg.

30)

 

słowych i handlowych oraz ujawnianie
przemiału, sprzedaży lub przeróbki, nie-
dopuszczonych do obrotu gatunków mą-
ki. Przekroczenie przepisów - rozporzą-
dzenia. poza represjami karnemi, będzie
poc'ągało za sobą konfiskatę towaru. Od
1 października r. b. mąka, znajdująca się
w handlu, winna być przechowywana w
workach ściśle znalkowanych według po-
stanowień rozporządzenia. Z dniem wej-
ścia w życie rozporządzenia o przemiale
pszenicy i żyta wszystkie dawne zapasy
gatunków mąki niedopuszczonych do 0-
brotu, muszą być wycofane z handlu i
przeróbki, o ile do tego terminu nie zo-
'staną skonsumowane.
—+—>:

Rozporządzenie senatu
gdańskiego |

GDAŃSK, 18.9 (PAT). Rozporządze-
nie Senatu z dn. 2 maja b. r. o unieważ-
nieniu klauzuli złota przy aktach kupna
i sprzedaży zostało obecnie uzupełnione
przez dodanie postanowienia, według
którego klauzula ta może być zniesiona
tylko w stosunku do objektów, zapisa-
nych w gdańskiej książce hipotecznej,
lub w gdańskim rejestrze okręgowym.
Sąd gdański orzekł, że wymienione

rozporządzenie Senatu sprzeciwią się
konstytucji gdańskiej. Senat zgłosił ape-
lację. Wobec tego sprawą tą zajmie się
wkrótce Sąd Najwyższy w. Gdańsku,

Licytacje, nadzory
upadłości

Wydział II handlowy sądu okręgowe-
$o w Warszawie ogłosił nową listę upa-
dłości i nadzorów. Za wpadłe uznano na-
stępujące zakłady przemysłowo - han-
dlowe: Zakłady Zbożowe  „Michałów”,
firma „G. A. Miller“ (Al. Jerozolimskie
32), firma „Giber i Janisz“ (Ceglana 6).
Uwzględniono wniosek o wszczęcie po-
stepowania układowego przez firmę
„Keramos“ (Mazowiecka 3) hande
szkłem i wyrobami ceramicznemi.

Jak. się dowiaduje agencja PID za
długi Banku Gospodarstwa Krajowego i
wierzycieli prywatnych, wystawiona zo-
stała na licytację jedna z największych
fabryk przemysłu *' cementowego i wa-
pienneśo „Chęciny” pod Kielcami. Fa-
bryka Checiny sprzedana będzie z licy-
tacii za dłuśi sięga ące 756.000 złotych
Licvtacia odbyć się ma w dniu 30 paź-
dzgernika.  

ludności sprawami  gospodarczemi są
— zdaniem „Przegl. Gosp." — zupeł-
nie jasne, Nasze położenie gospodar-
cze już od dłuższego czasu układa się
w: sposób, który najogólniej możnaby
określić według formuły - „stabiliza-
cja — bez poprawy”. W momencie
szczytowym przesilenia, który przy-
padł w Polsce bodaj dwa lata temu,
można było sam fakt zatrzymania się
trwającej od dłuższego czasu tenden-
cji spadkowej uznać za objaw pocie-
szający, a tem samem usprawiedliwia-
jący ów umiarkowany optymizm, o
którym ze strony rządu była nieraz
mowa. Dziś, po upływie dłuższego
czasu, formuła taka uważana, a może
więcej jeszcze, odczuwana jest jako
niewystarczająca. Wyczerpanie wszel-
kich, a tak bardzo skromnych re-
zerw kapitałowych, trwająca nieopła-
calność ' procesów produkcyjnych,
wreszcie brak widocznego odprężenia
na rynku pracy na skutek stałego i
silnego przyrostu ludności — oto
czynniki, które w sumie ciążą nadal

poważnie na naszem położeniu. A
stąd niemaljużsamorzutnie nasuwa się
wniosek, że obecny poziom życia go-
spodarczego czy też obecna wysokość
dochodu społecznego w Polsce znaj-
duje się poniżej granicy, zapewniającej
minimum egzystencji dla całej jej lud-
ności”,

„Przegląd Gospodarczy”, spodzie-
wając się programu gospodarczego
od rządu i nowych ciał prawodaw-
czych, wyraża przekonanie, iż pro-
gram ten „zmierzać winien do przeła-
mania owej martwoty, w której od
dłuższego czasu znalazło się całe na-
sze życie gospodarcze",
Tu już mamy do czynienia z akcen-

tem o wiele silniejszym, niż*w cytowa-
nej na wstępie charakterystyce poło-
żenia. Tu mowa nie o „stabilizacji—
bez poprawy”, lecz wręcz o „martwo-
cie”, Możnaby łącznie wyrazić tu for-
mułę: „stabilizacja martwoty”,
Trudno nam podzielić z „Przeglą-

dem Gospodarczym” jego złudne na-
dzieje, iż rząd z ciałami prawodaw-
czemi zdobędą się na konieczny a
szeroki program gospodarczy. Jeśli
rżąd nie opracował tego programu |
dotychczas, na czem opiera swoją
wiarę orgam wielkiego przemysłu ; fi-
nansów, iż program wysunięty będzie
obecnie? Ciała ustawodawcze nie od-
biegną w swem ideowem obliczu od
tego, co reprezentuje rząd, A byłoby
ujmą dla rządzących, gdybyśmy przy-
puścili, że czekają oni bezradnie na
program od panów posłów, wybra-
nych podczas wyborów ostatnich.

Przedewszystkiem zaś pamiętać na-
leży o jednem. Program gospodarczy
w dobie obecnego przełomu musi być
programem wielkich reform społecz-
no - gospodarczych. Choćby się taki
program miało, tak jak go się niema,
mógłby on być urzeczywistniony wów-
czas jedynie, gdyby go poparł naród
polski, gdyby naród polski okazał
zaufanie twórcom i realizatorom pro-
$ramu i gdyby pozytywnie odnosił się
do jego zamierzeń,
Po 8 września b. r. trudno mieć w

tym względzie jakiekolwiek  wątpli-
wości,  

Instrukcja o rewidentach i rewizji
spółdzielni

WARSZAWA (PAT). W Dzienniku

Urzędowym min. skarbu z dn. 20.7 r. b.

pod poz. 464 w dziale obwieszczeń prze-

wodniczącego Rady Spółdzielczej, zosta-

ła ogłoszona nowa instrukcja o rewi-

dentach i rewizji w spółdzielniach. In-
strukcja ta została uchwalona na posie-

dzeniu Rady Spółdzielczej w dn. 186 r.b.
. W szczególności nowa instrukcja u-
względnia szeroko rewizje stosunków Н-
nansowych.i gospodarczych spółdzielni,

a w kilku punktach wkracza nawet w

dziedzinę wychowania spółdzielczego.

Ponadto szeroko rozbudowanym dzia-

łem w nowej instrukcji jest dział o rewi-

Sytuacja walutowa

WARSZAWA, 18.9 (PAT), Do polep-
szenia sytuacji florena przyczyniło się,
oprócz podwyższenia stopy dyskontowej,

również oficjalne oświadczenie rządu ho-
lenderskieśo, _ przeciwstawiające — się

wszelkim pogłoskom o dewaluacji flore-
na. Dewiza na Amsterdam wykazała w
środę dalszy wzrost, W Zurychu noto-
wano ją dziś 208,0, wobec 207.60 wczo-

raj i w Warszawie 358,70 wobec 358,40.
W związku z odprężeniem na holender-

skim rynku dewizowym ustał obecnie od-
pływ złota z Banku Niderlandzkiego.
Pozatem utrzymuje się naogół słabsza

tendencja dla funta, który w Paryżu przy
otwarciu notowano dziś 74,87 wobec 74,98

przy wczorajszem -zamknięciu, w War-

szawie zaś 26,25 dziś, wobec 26,27 wczo-
raj. Londyńskie. notowania wykazują

również lekki spadek funta.
Zupełnie wyraźnie wzmocnił się kurs

dolara. Dewizę na Nowy Jork notowano

dziś w Londynie 4,93 i dziewięć szesna-

stych wobec 4,94 i pięć szesnastych wczo-

307 i siedem ósmych, w Warszawie (ka-

bel) 5,31 i pięć ósmych, wobec 5,31 i trzy

ósme, w Paryżu 15,17 i trzy czwarte przy

dzisiejszem otwarciu, wobec 15,17 i je-

dna czwarta przy wczorajszem zamknię-

ciu.

Wiadomości gospodarcze
Ww pięrtscej połowie b. m. do portu

rybackiego w. Gdyniprzywieziono 3.024
dużych beczek i 606 połówek, zawiera-
iących śledzie. W te: liczbie na połowy
własńe przypada 1.444 dużych beczek.
Załadowano i wysłano z portu koleją
97 wagonów śledzi. solonych.

Roboty przy budowie chłodni śledzio-
wej w Gdyni prowadzone są obecnie na
dwie zmiany. Ukończenie robót przy sta-
wianiu pali jest obliczone na koniec paź-
dziernika,

*

Właściciel najstarszej polskiej wędzar-
ni ryb w Gdyni i jeden z pionierów wę-
dzarnictwa na naszem wybrzeżu, rybak
Józeł Kąkiel, przystąpił do zorganizowa-
nia: nowej spółdzielni rybackiej.

*

Staraniem Krakowskiej Izby Rolniczej
odbędą się przetargi na zwierzęta hodo-
wlane w dn. 2 do 3 października w Kra-
kowie. Dotychczas zgłoszono kilkaset
doborowych sztuk hodowlanych, które
będą sprzedane w drodze licytacji.

 

raźliwe wycie w miarę jak gąbka przesuwała się I bie, Myślałem przez chwilę, że zabłądziłem do Exe-

P. G WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Oddycha głęboko, wprowadzony w błąd, mło-

dy człowiek. Noc jest cudna. Brzask dnia już się

- zbliża i w krzakach ptaszki zaczynają swe szepty.

— Maud!
Czyż może go usłyszeć?
— Maud!
Srebrne gwiazdy spoglądały na ziemię bezna-

' miętnie, Takie sprawy nie są dla nich nowością.

ROZDZIAŁ XV.

Dwudzieste pierwsze urodziny lorda Belphera
zaczęły się jasnym porankiem, witanym hałaśliwie
przez wróble, świergotające w bluszczu, który opla-
tał ścianę zewnętrzną jego sypialni. Tego świergo-
tu Percy nie słyszał, bo spał głęboko, a położył się
'dosyć późno. Pierwszym dźwiękiem, który „potrafił
przebić jego ciężki sen i uprzytomnił mu,: że nad-
"szedł dzień urodzin, było pokrzykiwanie Reggie
Bynga, zdążającego korytarzem do łazienki. Reggie
miał przykry zwyczaj przynaglania się do. zimnej
kąpieli zachęcającymi rykami: i te głosy, po któ-
rych zaraz słychać było gwałtowne pluski i prze-

po plecach Bynga, uniemożliwiały ludziom sen
w promieniu wielu sążni. Percy usiadł w łóżku
i klął w duszy Reggie'go. Stwierdził, że ma ból
głowy. ч :

Wkrótce drzwi gwałtownie się otwarły i Reg-
gie wszedł we własnej osobie, ubrany w kolorowy
płaszcz kąpielowy, cały jeszcze zwichrzony i różo-
wy od natrysków.
— Obyś miał dużo takich szczęśliwych uro-

dzin Trzewiczku, stary chłopie!
Reggie zaśpiewał wesołą pieśń na cześć dwu-

dziestu jeden lat Percy'ego. Nie był nigdy smut-
nym, gdy śpiewał. Nie można tego samego powie-
dzieć o słuchaczach. ›

Lord Belpher spojrzał na niego chmurnie.
— Możebyś zaprzestał tego piekielnego hałasu.
— Jaki piekielny hałas?
— Ten twój śpiew, :
— Boże drogi! Jak ten człowiek mnie krzyw-

dzi — zawołał Reggie. 7 '
— Boli mnie dziś głowa.
— Przewidywałem to, mój kochany, gdy cię

widziałem w nocy odchodzącego z pełną flaszką.
Gdyby tak sfotografować promieniami X twoją wą-
trobę, to zobaczylibyśmy coś, co jest bardzo podob-
nem do zgniecionego liścia dębowego, nabitego huf-
nalami, Powinieneś absolutnie używać więcej ru-

f chu. W ostatnich latach jedynym twoim wyczynem
lekkoatletycznym było właściwie pobicie policjanta.

; — Wolałbym, byś mi tej afery nie przypomi-
nal. r 1 ь

Reggie usiadł na brzegu łóżka..
— Między nami mówiąc, mój stary, to i ja, Reg-

gie Byng, byłem tej nocy trochę pod gazem. Daję
ci słowo, że po.obiedzie ukazały mi się trzy posta- cie twojego stryja, biskupa, stojące razem obok sie-

ter Hall, lub w inne jakieś miejsce, gdzie kolekcjo-
nuje się serjami tych jegomościów. Poczułem się !e-
piej dopiero wtedy, gdy ci trzej biskupi zlali się w je-
„dną osobę, o rysach coprawda trochę zamazanych.
"Ale że naprawdę wypróżniłem jakąś butelkę za du-
żo, o tem przekonało mnie później inne głupie zda-
rzenie. Czy ci się kiedy przytrafiło miewać złudze-
nia, zwłaszcza podczas owych biesiad duchowych,
kiedy to w człowieku wybucha pełna radość życia?
Otóż mnie się zdarzyło coś podobnego. Przysiągł-
bym, że jednym z naszych służących był kawaler,
który ci strącił kapelusz w Piccadilly.

Lord Belpher, który opadł na poduszki przy
wejściu Reggie'go i słuchał jego gadaniny piąte
przez dziesiąte, zerwał się gwałtownym ruchem,
— Czyżby? .
— Absolutnie; Pomyliłem się, rzecz prosta. Mu-

siał to być jego sobowtór.
— Ależ ty tego człowieka nigdy nie widziałeś.

‚ — Owszem, widziałem. Zapomniałem ci po-
wiedzieć, że spotkałem go wczoraj przy golfie. Za-
proponowałem mu  partję, i powiadam ci, gracz
pierwszej klasy. Po partji zaprosił mnie do siebie
na whisky. Mieszka tu przy fermie Platta, widzisz
więc, że to jest ten sam Amerykanin. Bardzośmy
się polubili. Jak bracia. Zrozumiesz więc moje osłu-
pienie, gdy wieczorem wydało mi się, że rozpozna-
łem tego samego człowieka w kelnerze, roznoszącym
napoje gościom. To wina którejś z tych paskudnych
butelek, po których. głowa człowieka- traci sąd
trzeźwy. й

(d c. n.).  

dentach. Przepisy tego działu określają,
kto jest uprawniony do przeprowadzania.
ustawowej rewizji, jak uzyskuje rewident
prawo rewizji i jakie są w tym celu wy-

magane kwalifikacje.

е

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 18-go września

DEWIZY

Belgja 89,73 (sprzedaż 89,96, kupno
89,50); Holandja 358,70 (sprzedaż 359,60,
kupno 357,80); Londyn 26.25 (sprzedaż
26.38, kupno 26.12); Nowy Jork 5.31 i
trzy ósme (sprzedaż 5.34 i trzy ósme,
kupno 5,28 i trzy ósme); Nowy Jork (ka-
bel) 5.31 i pięć ósmych (sprzedaż 5.34 i
pięć ósmych); Paryż 35.01 (sprzedaż
35,10, kupno 34.92); Praga 21,95 (sprze-
daž 22,00, kupno 21,90); Szwajcarja
172,45 (sprzedaż 172,88, kupno 172,02);
Sztokholm 135.50 (sprzedaż 136.15, kup-
no 134,85); Włochy 43,38 (sprzedaż 43,50
kupno 43,26); Berlin 213,50 (sprzedaż
214,50, kupno 212,50),
Obroty dewizami większe, niż średnie;

tendencja dla dewiz niejednolita,
Banknoty dolarowe w. obrotach pry-

watnych 5.31 i trzy czwarte; rubel złoty
4,73 i pół;.dolar złoty 9,03 i trzy czwar-
te; gram czystego złota 5.9244, W obro-
tach prywatnych marki niemieckie
(banknoty) 157.00 — 156.50! funty ang.
(banknoty) 26.25.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż, budowlana 40,75; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 63,00 — 62,75, odcin-
ki po 500 dol. 64,00 — 63,75 (w proc.);
4 proc. państw, poż. premjowa dolaro-
wa 50,75 — 50,90; 5 proc. konwersyjna
68,00; 6 proc. poż. dolarowa 81,50 (w

 

2 , proc.); 5 proc. poż. kolejowa konwersyj-
raj, w Zurychu 308 i trzy ósme, wobec na 60,50; 8 proc. L, Z. i oblig. Banku go-

spodarstwa krajowego po 94,00 (w proc.)
7 proc. L, Z. i oblig, Banku gospodarstwa
krajowego po 83,25; 8 proc. L. Z. Banku
rolnego 94,00; 7 proc. L. Z, Banku rol-
nego 83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
45.00; 5 proc. L. Z. m. Warszawy (1933
r.) 56,25 — 56,75 — 56,38; 5 proc, L. Z.
Łodzi (1933 r.) 51,25 — 51,10; 5 proc. m.
Radomia (1933 r.) 39,25 — 39,00; 5 i pół
proc. oblig. m. Warszawy 58,25; 6 proc.
oblig. m. Warszawy 8-eji 9-ejem, 58,88.

* Dla pożyczek państwowychi listów za-
stawnych  tendencia słabsza; dla akcji
przeważnie mocniejsza: 7 proc. poż, ślą-

ska 71,50 (w proc.); 7 proc. poż. m. War-
"szawy (Magistrat) 70,00 (w proc.), odcin-
ki po 500 dol. 71,00.

AKCJE
Bank Polski — 93,00 — 93,50; Węgiel

— 12,25; Norblin — 33,00; Starachowi-
ce — 31,25,

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 18-go września

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 19.00
—19,50; Pszenica jednolita 742 gl. 19,00
—19,50; Pszenica zbierana 731 gl, 18,50
— 19,00.

Żyto I standart 700 gl. 13.25 — 13.50;
Żyto II standart 678 gl. 13:00 — 13,25;
Owies I st. (niezadeszcz,) 497 gl. 16,25—
16,50; Owies II st. (lekko zadsz.) 468 gl.
15,75-16.00; Owies III st. (zadesz.) 438 gl.

15,25-15,50; Jęczmień brow. 16.00-17 00;

Jęczmień 678-673 gl. 15,00 — 15,50; Jęcz-
mień 649 gl, 14,75 — 15,00; Jęczmień
620.5 gl. 14,25—14,50; Groch polny 24 00
— 26.00; Groch Victorja 31,00 — 34,00;

Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —;
Lubin niebieski — — — —; Lu-

bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
36.00—37; Rzepik zim. 34,00—35,00; Rze-

pak i rzepik letni 32,00-33,00; Siemię In.
basis 90 proc. 32,00 — 33,00; Mak nie-
bieski 46.00 — 48,00; Ziemniaki jada!ne
— — —; Mąka pszenna gat, I-A 0-20
proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. I B
0—45 proc. 31,00 — 33,00; I-C @ — 55
proc. 29,00 — 31,00; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29,00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24,00; ILE
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21,00 — 22,00; III-A 65—75 proc.

16,00 — 17,00! Mąka żytnia I gat. 0—55
proc. 22,00 — 23,00; I gat. 0 — 65 proc.
21,00 — 22,00; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16,50 — 17,50; poślednia 11,00 —
11,50; Otręby pszenne grube przem,
stand. 9,75 — 10,25; Otręby pszenne
średnie przem. stand, 9,25 — 9,75; O-
tręby pszenne mialkie 9.25 — 9,75; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16,75 — 17,75;  Kuchy rzepakowe
12,75 — 13,25; Kuchy  słonecznikowe
— — — — —, Śruta sojowa 45 proc.
20,50: — 21,00.

Ogólny obrót 4703 ton, w tem- żyta
1661 ton. Tendencja mocniejsza.

Uwaga; Ceny grochu, maku, mąki 4
śruty sojowej rozumieją się łącznie z wor-
kiem, innych artykułów — luzem.

 



 

 Wielomiljonowe apetyty Boussaca| Zatarg z „Polskiem Radio"
Żyrardów i koncern C. I. C.

Afera żyrardowska weszła w nowe sta-
djum wskutek akcji koncernu Boussaca
na terenie Francji.

Żyrardów, pod zarządem dyrektorów
francuskich, a właściwie francusko - ży-
dowskich, poniósł olbrzymie straty wsku-
tek swoich stosunków z koncernem C.I.C.,

który dostarczał potrzebnych do produk-
cji surowców zagranicznych. Tajemnica

polegała na tem, że akcjonarjusze fran-
cuscy Żyrardowa byli jednocześnie ak-

cjonarjuszami C.I.C.
Wprowadzenie zarządu przymusowego

do Żyrardowa naruszyło poważnie inte-
тезу С.1.С., które postanowiło dochodzić
wielomiljonowych strat na drodze sądo-
wej. Istotnie do sądu francuskiego depar-

tamentu Sekwany wpłynęła skarga prze-
ciwko S. A. Żyrardów. Obecnie sekwe-*|
strator Żyrardowa otrzymał. orzeczenie

sądu francuskiego „uznające zasądniczość

skargi i nakazujące przeprowadzenie eks-
„ pertyzy we Francji, O tym nowym zwro-
cie w aferze żyrardowskiej sekwestrator

„zawiadomił II wydział handlowy Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Jak.dalece bezzasadnemi są roszczenia

+ Proste a genjalne
Jedna z agencyj informacyjnych nad-

syla nam notatkę, którą z zachowaniem

stylu podajemy:
Jak wykazała praktyka sądowa,

Wo do NA często skargi po”
zbawione NApeńo DECA

*. ńnarażające cych na ni
STrybunał i wła

„administracyjne na stratę Gia:
Dzieje się to w wyniku uczeń u-
mieszczan w decyzja admini-
«stracyjnych 0 ' uprawnieniach do
wnoszenia skargi do N.T.A, To też
celem zmniejszenia ilości tych nie-

* słusznych skarg pos gólne mini-
WPW:opiera.jąc się na zarządze-

Prezydjum Rady inistrów, po-
lediy wydziałom nię umieszczać po-
"uczeń stron we wspomnianych spra-
"wach. (Om.)

, Jeśli, doniesienie jest ścisłe, to musi o-
budzie podziw dla genjalnego sposobu

'.. zaoszczędzenia N.T.A. pracy, a zaintere-

sowanym osobom kosztów. Poprostu nie
umieszczać na listach np. wymawiają-

r. cych: pracę, dopisku. pouczającego adre-

„aatów o możności odwołania do N.T.A.
« „Napewno: nikt się nie domyśli i skarg:

4 nie złoży. Proste „a genjalne.

Znów zdrożało
Od dn, 9 b.m. do 14 b. m. dzienne

„koszty wyżywienia rodziny, składającej
się z czworga osób, ustalone zostały

przez Inspekcję handlową zarządu miej-
skiego na 2,63 zł. W stosunku do tygo-

dnia poprzedniego zarysowała się zwyż-
ka w wysokości 2,92 procent. (Om)

Inwestycje
„ «wodociągowo-kanalizacyjne

« Zarząd miejski przeprowadza obecnie
„szereg inwestycyj wodociągowo - kanali-
zacyjnych:. buduje. przewód wodociągo-

„ wy. na ul. Targowej, w Al. Zielenieckiej,
„w.AL. Ks. Poniatowskiego.  Pozatem

+ przeprowadzany jest wodociąg wzdłuż

„wl, Radzymińskiej, Przebudowuje się li-

nję wodociągową na ul, Grójeckiej. Pro-
+.. wadzone są również roboty na ul.' Zie-
«ymowita, Modlińskiej,  Promenady, Wi-

śniowej, Dworkowej, Ignacego Potockie-

„go, Św. Franciszka Salezego i Spalino-
siwej. W dziale kanalizacji kontynuuje
„się budowę burzowca mokotowskiego, ko-

& ka Salezego, Jaworzyńskiej

„lektorów pod cmentarzami, na Ochocie,
na ul. Chełmskiej, pozatem kanału żel-

» betowego na Golędzinowie, na Grójec-
«kiej, Ziemowita, Olesińskiej, Racławic-
kiej, Ignacego Potockiego, Św. Francisz-

i Kazimie-

rzowskiej. (Om)
wam

 

C.I.C., wykazała ukończona w ciągu o-
statnich dni ekspertyza buchalieryjna
ksiąg Zakładów Żyrardowskich, którą
nakazał nasz sąd. Już. z prowizorycz-

nych obliczeń wyłania się olbrzymia cy-
fra strat wyrządzonych Zakładom, wsku-
tek lichwiarskich procentów i wygóro-
wanych cen pobieranych za surowce, Eks-
pertyza buchalteryjna zawarta na blisko

 

200 stronach pisma maszynowego dopro-
wadziła do ujawnienia szkód, sięgają-

cych zawrotnej sumy 23.000.000 złotych.
Po zakończeniu wszystkich spraw zwią-
zanych z ekspertyzą, zostanie wyznaczo-
ny jeszcze w końcu r. b. drugi termin

rozprawy merytorycznej, która rozstrzy-
śnąć ma o pretensjach akcjonarjuszów
polskich, (i)

Solidarny front muzyków
Wczorajsze nasze wystąpienie w spia-

wie „Polskiego Radja'* odpowiadało, jak
się okazuje, ściśle poglądom i nastrojom
panującym w kołach muzyków polskich.

Gospodarka, personalna pod auspicja-
mi p, Fitelberga w „Polskiem Radjo" spo-
tyka się wszędzie z potępieniem i pro-
testami, Dobitnym tego wyrazem był
przebieg zwołanego na dzień wczorajszy
zebrania wspólnego członków orkiestry

 

Po katastrofach budowlanych
Nowe obowiązki kierowników budowy

Minister spraw wewnętrznych podpi-
sał rozporządzenie o nadzorze policyjno-

budowlanym nad wykonywanemi robo-
tami budowlanemi. Rozporządzenie to,
datowane 14 września r. b. ukaże się w
jednym z na;bliższych numerów Dzienni-
ka Urzędowego i wejdzie w życie w trzy
miesiące od daty ogłoszenia, Wśród po-
stanowień rozporządzenia, zwraca uwa-

gę konieczność prowadzenia dziennika
budowy przez technicznego kierownika

budowy o ile roboty mają być prowa-
dzone pod nadzorem kierownika tech-
nicznego. Dziennik Budowy ma być pro-
wadzony w księdze sznurowej, zatwier-

dzońej przez władzę i ma się stale znaj-
dować w miejscu wykonywania robót bu-
dowlanych wraz z zatwierdzonym pla-
nem budowy. W Dzienniku Budówy po-
za oznaczeniem władzy, która zatwier-
dziła projekt budowy, nazwiska właści-
ciela i technicznego kierownika wraz z
jego adresem będą się znajdowały na-
zwiska i adresy przedsiębiorcy budowla-
nego i osób samódzielnie wykonywuyją-
cych poszczególne roboty, jak np. mu-
rarskie. ciesielskie, instalacyjne i t. p

oraz oznaczenie dni i godzin, kiedy ka-  

żda z tych osób ma się znajdować na bu-
dowie, Pozatem w Dzienniku Budowy
mają być spisane szczegółowe dane, do-
tyczące przebiegu budowy, a więc: data
wyznaczenia poziomu jezdni i linii za-
budowania, protokularne stwierdzenie
jakości gruntu pod fundamentami i głę-

bokość położenia fundamentów przy
nadbudowach, protokuł oględzin gruntu,
ścian, stropów i t. d. Następnie zarzą-

dzenia technicznego kierownika budo-
wy, daty rozpoczęcia i wykończenia po-

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

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dań — 2 1,50

(w aboacaetco 10 obiadów zł. 14),
1. KredytowaNr. 14, tel. 663-28,

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

(Plac Teatralny dom PP. Kasoce za:

 

Kiedy można korzystać z b:bljotek?
Godziny otwarcia wypożyczalni no

Wypożyczalnie Bibljotek w związku z
początkiem roku szkolnego są czynne:

Wypożyczalnia Nr. 1 (Koszykowa Nr.
26) otwarta w soboty od godziny 10-ej do
13-ej, w inne dnie powszednie od 17-ej

do 20-ej. Wypożyczalnia II — dla bezro-
botnych (Szpitalna Nr. 6 m. 6) — w dnie
powszednie oprócz sobót ой 18-е] @0
21-ej. Wypożyczalnia III na Saskiej Kę-
pie, ul. Miedzeszyńska Nr. 8-a w ponie-

działki, środy, czwartki i soboty od 17-ej

do 20-ej. Wypożyczalnia IV Wola, ul.

Ludwiki Nr. 1 codziennie w dnie po-
wszednie od godz. 17-ej do 20-ej. Wypo-
życzalnie od Nr. 5 do 24 włącznie są
czynne we czwartki od 11-ej do 15-ej, w
pozostałe dnie powszednie od 16-ej do

20-ej. Wypożyczalnia Nr. 26 (Mokotow-
ska 52) i Nr. 27 (Chmielna Nr. 54) z

księgozbiorem naukowym, specjalnie dla
uczącej się młodzieży, są czynne od 11-ej
rano do 20-ej, z przerwami obiadowemi.

Bibljoteki dzielnicowe: I Praga — Ska-
ryszewska 8. II Żolibórz — Felińskiego

Nr. 15 i III Wola, Karolkowa 45, są czyn-
ne we czwartki od 9-ej do 14-ej, w po-

 

Z życia T.N.S.W.
W środę, dnia 18 września r. b., o $go-

dzinie 20-ej, w lokalu T.N.S.W, (Brac-
ka 18 m, 4) odbędzie się dyskusja na te-
mat programu liceum ogólnokształcące-
go, opracowanego przez ministerstwo
W.'R. i O. P, Dyskusję tę zagań profesor
dr. Bogdan Nawroczyński,

Wstęp wolny dla członków T.N.S.W. i
wprowadzonych gości.

 

Październ'k juź za pasem
Uigi w spłacie zaległości z tytułu ubezp. społ.
Ulgi w spłacie zaległości na rzecz

instytucyj ubezpieczeń społecznych, h.6-

remiały być zastosowane na mocy rozpo-
rządzenia ministra opieki społecznej,0-

" głoszonego przed miesiącem —mogą
okazać się w praktyce znikome. Jak się

bowiem okazuje, rozporządzenie uzależ-

„nia zastosowanie tych ulg od wielu wnio-

sków — podań i dotrzymania najrozmait-
szych prekluzyjnych terminów.  Odro-
cżenie i rozłożenie na raty 50 proc. sal-
da zaległości b. Kas Chorych uzależnione
zostało m, in. od tego, aby nowe bieżące
składki, należne od dn, 1.1.1934 r. do dn.
3141111935 r. były uiszczone do dn.

*1.X,1935 r. ,
Październik już jest za pasem, a ma-

ło kto z błatnikówwie. że niedotrzyma-
Asas ОЙ

t
k ч за

 

korzystania z wymienionych wyżej ulg.
Tego rodzaju terminów i warunków roz-
porządzenie posiada b. wiele i zorjento-
wanie się w tych wszystkich przepisach
zwykłemu płatnikowi będzie nastręczało
poważne trudności.

Dlatego też należy z uznaniem podkre-
ślić ukazanie się na półkach księgarskich
broszury „o ulgach w ubezpieczeniach”
w opracowaniu adw. Kopankiewicza i
adw. Hertza. Broszura ta w części pierw-
szej zawiera dokładne i szczegółowe
wyjaśnienia przepisów ustawy o ulgach
oraz obszerne wskazówki praktyczne dla
płatników, w jaki sposób z tych ulg ma-

ją korzystać. W części drugiej zamiesz-
czono tekst ustawy i rozporządzenia

wraz 2zwyczerpującemi wyjaśnieniami ! !
"1

 

zostałe dnie powszednie od“ 6-ej do“
„21-ėj.

Bibljoteka dla dzieci: I Ochota, Gró-
jecka 93 — od 10-ej do 16-ej, Wola Ka-
rolkowa 45 również od 19-ej do 16-ej.
11I Bibljoteka dla dzieci Stare Miasto —
Piekarska 11 otwarta codziennie od 11-ej
do 19-ej z przerwą na obiad. IV na Żo-
liborzu, Felińskiego 15, będzie urucho-
miona od 1 października jedńocześnie z

filją dzielnicową.

— —

Zakończenie kongresu
meteorologów

Na zakończenie międzynarodowego
Kongresu meteorologów większa grupa
uczestników tegoż udała się wczoraj. po-
południu do doliny Kasprowej. i na tra-
sę budującej się kolejki linowej oraz na
tereny, na których projektowana jest bu-
dowa stacji meteorologicznej, połączo-
nej z obserwatorjum astronomicznem.

Goście zagraniczni wyrażali się z wiel-

kiem uznaniem o projekcie budowy ob-
serwatorjum w tem miejscu, śdyż będzie
to najwyżej położona stacja meteorolo-
giczna we wschodniej części Europy, po-
dziwiając równocześnie szybki postęp
prac przybudowie kolejki,

Terminywymiany
monet i banknotów

Bank Polski wydał przypomnienie w
sprawie ostatecznych terminów wymia-*
ny bilonu i banknotów, które wycofane
zostały z obiegu pieniężnego, Duże mo-
nety srebrne 5 złotowe z roku 1924, wy-
mieniane będą przez centralę ioddziały :
banku najdalej do 30 września roku przy-
szłego, Papierowe banknoty 10-о złoto-
we z datą emisji 20 lipca 1924 r. wymie-
inane będą do 31 grudnia 1937 roku;
Termin wymiany banknotów 20 złoto-
wych Il-ej emisji, opatrzonych datami
roku 1925, 1929 1931 mija z dniem 30
czerwca 1939 r. (i) ч :

Wyjazd osadników
do Brazylji

Wyjazd kolejńej partji osadników na
kolónję Aguia Branca (Orzeł Biały) w
Brazylji nastąpi w dniu 5 października r.b
z Warszawy,

Wszystkie sprawy związane z wyjaz-
dem należy załatwiać przez Centralę
Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie,
ul. Alberta I, Króla Belgów Nr. 1, lub
mizdo nohliie oddriały Ra neaselpni!

"kupców: handlujących trzodą,

'rzystając z nieobecności 

szczególnych robót, mających  istofne

znaczenie dla trwałości budynku oraz
stwierdzenie prawidłowości wykonania
kanałów dymowych i wentylacyjnych,
„dalej Dziennik„Budowy ma zawierać da-
ty założeniai usunięcia urządzeń pomoc-
niczych przy budowie, dane, dotyczące
okresowego i doraźnego ichbadania, ści-
sle oznaczanie przerw w wykonywaniu

robót, najniższe temperatury powietrza
w ciągu każdego dnia i nocy przy wyko-
nywaniu robót w chłodnych porach roku,
oznaczanie każdorazowej bytności na
Ibudowie technicznego kierownika i or-
ganów władz wraz z ich uwagami i po-
leceniami oraz dane, dotyczące wszel-
kich okoliczności, mogących mieć wpływ

na bezpieczeństwo życia lub zdrowia
pracowników i trwiałość wznoszonej bu-
dowli. Przedsiębiorca i wszystkie osoby,
zatrudnione: przy budowie, mogą zapi-
sać do Dziennika Budowy swoje uwagi
iżądania w sprawach, związanych z bez-

pieczeństwem wykonywanych robót, Po-
zatem rozporządzenie ministra spraw we-
wnętrznych określa ściśle terminy za-
wiadamiania władz o przystąpieniu do
wykonywania robót; zasypywania i za-
Ккгумап!а niewidocznych konstrukcyj,
zmian w osobie technicznego kierowni-
ka, przerwach i ukończeniu budowy o-
maz zawiera postanowienia o robotach
wykonywanych bez pozwolenia. Rozpo-
rządzenie nie obowiązuje jedynie przy
wykonywaniu parterowych*budynków
mieszkalnych i  gospodanskich w gmi-
nach miejskich, na które zostały nieroz-
ciąśnięte przepisy dla gmim miejskich

  

Zniżka ceny masła

Komisja notowań cen nabiału m. stoł.
Warszawy postanowiła notować od ś:o-
dy, 18 b. m., następujące orjentacyjne ce-
nymasła: wyborowego w opakowaniu—

3 zł. 30 gr. (dotychczas 3 zł, 50 gr.), w
drobnem opakowaniu firmowem —3zł.
40 gr. (dotąd 3 zł. 60 gr.), w blokach —
3 zł. 20 gr. (3 zł. 40 gr.), mleczarskiego
solonego — 2 zł. 90 gr, (3 zł. 10 gr.),
śmietankowego II gat. — 2 zł. 70 gr. (2
zł. 90 gr.) i osełkowego — 2 zł. 50 gr.

*(2:zł. 70 gr.), wszystko za kg. w hurcie,

„. Aresztowania
wśród kupców mięsnych

„We šrodę z polecenia sędziego ś!ed-
czego, dokonano nowego aresztowania w

związku z prowadzonem dochodzeniem
w sprawie zlikwidowanych zrzeszeń

„ przemysłu mięsnego. -

„Aresztowano Szymona Siwaka, człon-
ka giełdy mięsnej, skarbnika Zrzeszenia

którego
meWiodańki siedzi w areszcie,

* Włamywacze
„W mieszkaniu

; Przy ul. Matejki 4, do mieszkania Pio-
*tra Olejnika, właściciela domu zbożowe-
go, składu nasion, nawozów sztucznych
i narzędzi ogrodniczych dostali się, ko-

domowników,
złodzieje, Przeszukali oni całe mieszka-
nie, składające się z czterech pokoii zra-
bówsli biżuterję oraz papiery wartościo-
‘же’па sumię ok. 3.200 zł. Poszkodowany
zawiadómił policję X-go komis. i urząd
śledczy,

Okradzenie szkoły
wnocy zdn. 13 na 14 b. m. została o-

kradzona miejska szkoła powszechna
przy ul. Chłodnej Nr. 11. Złodzieje za-
„brali aparat kinowy „aparaty fotograficz-
ne i inne pomoce szkolne. Zawiadomiona
policja niezwłocznie wszczęła energiczne
śledztwo i odnalazła w melinie Abrama

Wekslera, znanego złodzieja. i pasera,
przy ul, Krochmalnej 26 m. 4, skradzione
przedmioty. Przy tej okazji znaleziono u
Wekslerakosz wędlin, również pocho-

(AAWRZWS PNA ICT ABA  

„Polskiego Radja” i orkiestry „Filharmo-
nji Warszawskiej”. Po ożywionej dyskusji
w nastroju zupełnej jednomyślności po-
wzięto uchwałę by za'ąć solidarne stano-
wisko wobec „Polskiego Radja”, odma-
wiając mu wszelkiej współpracy. Uchwa-
ła obowiązuje wszystkich członków obu

zespołów. Postanowióno walczyć aż do

zwycięstwa. W wyniku tej uchwały u-
łożono tekst listu do kierownictwa „Pol-

skiego Radja“ treści następującej:
W odpowiedzi na listy WP. skiero-

wane do członków orkiestry P. R. z dn.
16 września r. b. Ogólne Zebranie człon-
ków orkiestry P, R. na wspólnem posie-

dzeniu z dn. 18 września 1935 r. z człon-
kami orkiestry Filh. Warsz. postanowiło
w drodze powziętej uchwały — warun-
ków, oznajmionych wyłonionej z orkie-
stry delegacji nie przyjąć, jako godzą-
cych w interesy Ork. Filh. Warsz.

Orkiestra niezłomnie stoi na stanowi-
sku utrzymania reprezentacyjnej placów-
ki Orkiestry Filh. Warsz. jako przodują-
cej kulturze muzycznej w Polsce. |

m

20-lecie Straży
Obywatelskiej

Dnia 29 września b. r. obchodzi jubi-
leusz swego powstania Straż Obywate!-
ska 1915 roku.

Protektorat nad uroczystościami jubi-

 

leuszowemi objął minister spraw we-
wnętrznych.

Przepełnienie

na wyższych uczelniach
Akademja Stomatolog:czna wyznaczy

ła na dzień 24 września eśzamin kwali-
fikacyjny dla nowowstępujących słucha-
czów. Tak jak na medycynie również ł
na dentystyce dał się zaobserwować 1a-
wał zgłoszeń. Liczba kandydatów czte-
rokrotnie przewyższa liczbę iniejsc, kto-
rą na rok akademicki 1935/36 ograniczo-
no tylko dla 100 kandydatów. (i)

6 nowych gmachów
szkolnych

Zarząd m. st. Warszawy w r. b. budu-
je 6 nowych budynków, w których. znaj-
dzie pomieszczenie w roku szkolnym

1936-37 10 szkół.
Budynki szkolne staną w' następują-

cych dzielnicach: 1) na Bielanach przy

ul. Cuga, koło CIF'u, 2) na Marymoncie
przy ul. Kolektorskiej, 3) w Parku Trau-
gutta, 4) przy ul. Raszyńskiej, 5) na Sie-

kierkach przy ul. Gościniec i 6) na Tar=
śówku przy Pl. Unji Horodelskiej.
Każda z tych szkół pomieści 840 dzie-

ci, a cały ten komplet budynków jest ob-
liczony na 8.400 miejsc, tak, że w przy-
bliżeniu ilość miejsc w tych szkołach za-
spokoi istniejące potrzeby ze względu na
przyrost dzieci w wieku szkolnym w ro-
ku 1936-37.

Budowa schronów
przeciwgazowych

W czasie od 23 b. m. do 3 październi-
ka zarząd okręgu LOPP. na m. st. War- \

szawę urządza, za zgodą komisarjatu
rządu, zbiórkę na terenie stolicy na bu-
dowę schronów przeciwlotniczo - gazo-
wych.

Zbiórka przeprowadzona będzie po do-
mach ma listy imienne lokatorów, „ Са?-
kowity dochód z tej zbiórki przeznaczo-
ny jest wyłącznie na budowę schronów,
a rezultaty zbiórki będą ogłoszone w
prasie. (b)

Rejestracja rocznika 1917
W piątek, 20 b. m., w kolejnym dniu

rejestracji mężczyzn, ur. w r. 1917, win-
ni stawić się w wydziale wojskowym
zarządu miejskiego przy ul. Florjańskiej
10, w godz. od 8 m. 30 do g. 13 poborowi
zamieszkali w VII komisarjacie P. P., na-
zwiska których rozpoczynają się od liter
K, do Q. włącznie. Zgłaszający się winni
posiadać przy sobie: metryki urodzenia,
dowody. stwierdzające tożsamość osoby
i dowody zameldowania w Warszawie. (b)

Pobór

W piątek, 20 b. m., w lokalu przy ul.
Szerokiej 5, odbędzie się dodatkowa ko-
misja poborowa dla poborowych zamie-
szkałych w obrębie, 15, 16, 17. 18, 24 i
25 komisarjatów P. P., podlegających
P. K. U. Nr. 3, Na komis'ę tę winni stawić
się wszyscy poborowi, którzy dotąd obo-
wiązku tego z jakichkolwiek powodów
nie dopełnili, a obecnie otrzymali odpo-
wiednie zawiadomienia z komisarjatu
por (oo



Kronika wilenska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Stopniowy wzrost zachmurzenia
aż do deszczów, począwszy od za-
chodu kraju.

Dość ciepło.
Umiarkowane wiatry z południo-

zachodu.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Apteka Jundziła Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-
miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zaproszenie dla P. T. panów z

inteligencji i męskiej młodzieży aka-
demickiej. W. sobotę, 21 września
b, r. rozpoczną się w Instytucie Ma-
rianum, przy ul, Zamkowej 8, reko-
lekcje dla panów z inteligencji Re-
kolekcje prowadzi O. Franciszek
Świątelk, redemptorysta, szeroko
znany w Polsce ze swoich prac mi-
sjonarskich i literackich w dziedzi-
nie kultu świętych patronów Polski.
Instytut Akcji Katolickiej prosi o
jalknajliczniejszy udział panów w
tych rekolekcjach.

Z MIASTA.
— Konierencje rolne. W, dniu

wczorajszym przybył do Wilna wi-
ceminister rolnictwa i ref. roln, Ro-
ger Raczyński. Przyjazd jego zwią-
zany jest z zagadnieniami rolnemi
i rybackiemi na terenie Wileń-
szczyzny.

W] godzinach rannych p. wicemi-
nister odbył konferencje w wydz.
rolnictwa i reform rolnych Urzędu
Wojew., poczem w pałacu reprezen-
tacyjnym odbyło się zebranie z
udziałem p. wojewody Jaszczolta,
poświęcone zagadnieniom gospodar-
czym i rolnym. Następnie wicemi-
nister. udał się do Izby Rolniczej.

W, dniu jutrzejszym p. wicemini-
ster wyjeżdża na teren Brasław-  szczyzny.

— Tydzień Budowy Szkół Po: |do 12 zt., natomiast a w sier |towym p
wszechnych. Dnia 2 października rb.

BDEWEWEGOZZI TA

CASINO|pшиии

 

Przebój godny podziwu

rozpoczyna się na terenie całego
państwa Tydzień T-wa Budowy
Szkół Powszechnych, które jest jed-
nem z nielicznych towarzystw wyż-
szej użyteczności publicznej. W.
związku z tem powstał komitet Ty-
godnia, który zajmuje się organizacją
i propagandą.

—Przychodnia dentystyczna zo-
stanie zlikwidowana. Z dniem 1
stycznia 1935 r. przychodnia denty-
styczna przy ul. W. Pohulance zo-
stanie zlikwidowana. Wszyscy po-
trzebujący pomocy dentystycznej,
kierowani będą przez lekarzy rejo-
nowych do odpowiednich  rejono-
wych dentystów.

až POCZTA I TELEGRAF.
— Znaczki pocztowe, poświęcone

Wileńszczyźnie. Z dniem 1 paździer-
nika r. b. Poczta Polska wypuszcza
po raz pierwszy 2 znacziki poświę-
cone Wileńszczyźnie. Mianowicie
ukaże się znaczek pocztowy war-
tości 1 złoty z katedrą w Wilnie i
30-groszowy z zamkiem w Mirze. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Lustracja szkół przez ministra

W. R. iO.P. Minister W.R. i O.P.
Wacław Jędrzejewicz w dniu 18 bm.
przeprowadził lustrację szkół na te-
renie pow. wileńsko-trockiego, a w

SPRAWY ROBOTNICZE.
Przebieg strajku krawców.

Strajk krawców trwa nadal. Jedy-
nie w niektórych warsztatach pra-
codawcy zadośćuczynili żądaniom
strajkujących, wobec czego praca w
kilku punktach miasta została wzno-
wiona.

ODCZYTY.
— Dnia 20 bm., o godz. 18.30

w T-wie im. Jana Łaskiego (Zawal-
na 11) odbędzie się odczyt prof.
Stanisława Kota o odnalezionym w
Londynie rękopisie z XVII wieku:
„Tłumaczenie biblji na język litew-
ski przez Polaka Chyliūskiego“,
Wstęp wolny. Goście mile widziani.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— W „Dniu dobroci dla zwierząt

i ochrony przyrody”, t. į. 22 wrześ-
nia rb. (w niedzielę) Wileńskie To-
warzystwo Opieki nad zwierzętami
urządza: loterję iantową na ambu-
latorjum dla zwierząt przy ul. Mic-
kiewicza; pochód uliczny ze zwie-
rzętami i transparentami; zbiórka
pochodu — plac Łukiski, róg ul.
Montwiłłowskiej, o godz. 11 m. 30.
Podczas pochodu odbędzie się sprze-
daż znaczka oraz zbiórka.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Ostat-

nie występy M. Maszyńskiego. Dziś o godz.
8 wiecz, doskonała komedja amerykańska
p. t „Wszystkie prawa zastrzeżone” w
świetnem wykonaniu całego zespołu, z M.
Maszyńskim na czele w: roli uczonego. Są
to już ostatnie występy znakomitego akto-

ra, wobec zapowiedzianych występów jego
w Poznaniu, Ceny zwykłe. wiło dać  radjosłuchaczom‚
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dzisiej-| audycję, tchnącą

sze przedstawienie propagandowe. Dzisiej-|obcowania z pięknym i tak ostrożnym zwie
sze przedstawienie „Domek trzech dziew- jrz
cząt' jest przeznaczone dla najszerszych:
warstw inteligencji oraz uczącej się mło-
dzieży, grane jest bowiem po cenach pro-
pagandowych. Obsada premjerowa. Ceny
od 25 gr.

— „Skowronek* Lehara po cenach zni-
żonych. Jutro wraca na afisz op. Lehara
„Skowronek', Ceny zniżone.
— Teatr „Rewja*”, Dziś wesoły i fascy-

nujący program w 15 barwnych obrazach
p. t. „Rewolucja francuska”, który dzięki
swoim wyjątkowym walorom zyskał rekor-

la:

„Rykowisko

transmitowane

Z za kotar
jeleni”.

„Rykowisko jeleni“,
dowy króla naszych puszcz

bezpośrednio z okolic To-
runia na wszystkie rozgłośnie polskie. Pol-
skie Radjo z dużym nakładem pracy, przy
udziale najlepszych

jem, za jakie uchodzi

przez myśliwy:

b. m.

tnością i ostrożnością,
warunki przyrodzone — przygotowana. Pol

Transmisja z lasów
pomorskich.

fachowców,

czarem  bezpošredniego'

jeleń w tym okre-

sie. Radjosłuchacze będą mieli rzadką spo-
sobność usłyszenia bojowych wyzwań kró-
la leśnego, zbrojnego w przepiękne, a tak
cenione
wieńcami) — broń straszną i jakże często
śmiertelną dla rywala,
względy łań skupionych w haremie
niejszego władcy kniei. Transmisja ta ma
się odbyć dnia 20
22.35 i na ten czas została z całą skrupu-

ubiegającego się ©

studjo.

to jest okres $o-
będzie

postano-
tę niezwykłą

ch — rogi (zwane

moc-

(piątek) о godz.

dyktowaną przez

dowe powodzenie. Program ten będzie jed-

do niedzieli włącznie — to też należy po-
śpieszyć by nie uronić pięknej okazji.

Codziennie dwa przedetawienia o g. 6

nak jak wszystkie poprzednie grany tylko|
skie Radjo zwraca się z apelem do wszyst-
kich radjosłuchaczów, aby zechcieli wyba-
czyć gdyby ta audycja z przyczyn od Pol-
skiego Radja niezależnych a zrozumiałych—
została przełożona na dzień 21 lub 22 b. m.
w tych samych godzinach. „ Nie otrzymane fanty w dniu lo-!

tenji można będzie otrzymaćw.prze-|
ciągu tygodnia w sekretarjacieI-wa,
ul.Żeligowskiego 4—2, codziennie w
godz. 6—7 wiecz.

— Tydzień Dziecka. Ostatnie. dniu dzisiejszym na terenie pow. po-
stawsikiego. |

SPRAWY GOSPODARCZE..
—Klasyiikacja gruntów. Z dniem|

1 października r. b. komisja klasy-/
fikacyjna Urzędu Wojewódzkiego|
przystępuje do klasyfikacji gruntów .
dla podatku gruntowego. (h)

— Zwyžka cen zboża. W związ- |
ku z mocną tendencją dla żyta Da
rynkach zachodnich, rolnicy Wileń-|
szczyzny wstrzymują się z podażą i)
dowozem zboża do Wilna. W,związ- |
ku z czem ceny żyta zwyżkują.
Obecnie za 100 kg. żyta płacą 11.50

pniu płacono 10—11zł. (h)

Otwarcie sezonu! DZIŚ FILM DLA WSZYSTKICHI|ę==*
Najwybitniejszy film ostatnich iat-

SEQUOIA
W ral. tyt. JEAN PARKER Zadziwiające arcydzieło, zupełnie nowe, oryginalne i nie-
zwykłe, które łączy w soble najwyższą sensację, patos komizm, potęgę, atrakcyjność

i piękno. Przepiękny dodatek kolorowy oraz aktualja „Pata” jako nadprogram.
 

PANJ Film niezapomnianych wrażeń.

LEGO WŁOSTRASZONYCA

 

 

—Ń

dwa dni „Tygodnia“ poświęcone są,
organizacji loterji fantowej, Bilety
sprzedawane będą po 50gr.; co 6”
ci — wygrywa. Loterjaodbędzie =
w ogródku B. Sztralla przy ul.
kiewicza.

Dochód cały przeznaczony jest
na urządzenie placów zabawowych i|
ogródków dziecięcych.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ostrożność nie zawadzi.. Wczoraj

wieczorem do jednego z mieszkań przy ul.
W. Pohulance dobijał się nieznany osobnik
pod pozorem rzekomo doręczenia telegra-
mu. Ponieważ osobnik ten wydał się po-
dejrzanym, do mieszkania nie został wpu-
szczony. Po sprawdzeniu w Urzędzie Pocz-

yjaśniło się, iż żadna depesza pod
tym adresem nie była wysłana.
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dawn.
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J. K. Gorzuchowski
WILNO,

ZAMKOWA 9
poleca „м dużym wyborze zegary I zegarki
od5 zł. wzwyż oraz wykonywa wszelkie repe-
racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące.

Ceny|SEA» BÓR dei REPO,

|PRACOWNIA „ŹRÓDŁO PRACY"
1 пцптп kursem bieliźniarstwa, haftu i krawiecczyzny
ara 3 miesięcznym kursem szycia i kroju. dla dorosłych-

„Otwiera się z dniem 1 września
Zapisy przyjmują się codziennie od g. 10—3 i od 4—6 wiecz.
ul. Bakszta 10—2. Przy praco*ni Stow. Pań Miłosierdzia
aw. Wincentego a Paulo prowadzi Bursę „Imienia Jezus”.

O warunkach dowiedzieć się Bakszte 10—2

 

m. 30 i9-ej. m >

 POBEZAZYAASZDODEPOKA  — Kradzież ubrania i papietów war-
tościowych. Do. mieszkania Stanisławy
Kiersnówskiej (Wileńska 32) dostali się
złodzieje, skąd skradli ubranie i bieliznę,

j należące do Kiersnowskiej, wartości 2.500|CZAS.
k „| Audycja dla szkół. 12.40 Płyty. 13.25 Chwil-na szkodę jej sublokatora Jana Narew: |ka dla kobiet. 13.30 Z siku BERG.| zł.,

(skiego Žž pistolet, 3 zaświadczenia na po-
życzkę inwesłycyjną po 100 zł, 3 obligacje Płyty: 15.15 Codz. odc. pow.

kulturalne miasta i prowincji,pożyczki. narodowej po 50 zł, 1 dolarówkę
i legitymację służbową; na szkodę sublo-
katorki Łucji Piłsudskiej — 1 obligację po-

'życzki narodowej wartości 50 żł.
— Kradzież na strzelnicy. Ze strzelnicy

| wojskowej w ŻZakrecie skradziono 5 belek
żelaznych, Dochodzenie policyjne ustaliło,
iż kradzieży dokonał Ludwik Jakóbowski,

sł

— Komu skradziono? Podczas rewizji SKIeŚ0-
my przez Boga i ludzi”
cert

119.50 Aktualny

przeprowadzonej przez policję w mieszka+
niu znanej oszustki,  Olimpji Wasilewskiej|
(ul. Beliny 50) znaleziono ręczny zegarek
czworokątny, firmy „Rutodate Marvin“
Nr. 556324, pochodzący z nieustalonej kra-
dzieży. Zegarek zakwestjonowano.

— Kradzież w Seminarjum Nauczyciel-
skiem. Wiczoraj w nocy przez okno pierw-
szego piętra dostali się do lokalu Semi-
narjum Nauczycielskiego, przy ul. Ostro-
bramskiej 23, nieznani osobnicy, którzy do-
konali kradzieży większej ilości zeszytów,
książek, oraz przyrządów kreślarskich na
ogólną sumę około 200 zł. Po przeprowa-
dzonem dochodzeniu skradzione rzeczy
odnaleziono i zwrócono poszkodowanym.

mi

la

+ ABSOLWENT
szkoly ogrodniczej |
przyjmie jakąkolwiek :
pracę. Łaskawe zgło-
szenia: ul. Szopena 4
m. e dla studenta,

MŁODA
praktyczna, inteli-

Z W a Gentna nauczycielka-
wychowawczyni (sie-
rota) poszukuje posa-
dy do dzieci w wieku
od 5—10 lat. Mogę
ma przychodzącą. Re-
ierencje i świadectwa 54
poważne. Bakszta 10490
—2, godz. 3—5 pop.

KROJCZYNI
dyplomowana, z kil-
kuletnią rutyną wwy-

 

cert.

Poradnik sportowy.

20.45 Dzien. wiecz.
tanecznej.

czesnej.

P. R. 22.35 Rykowisko jeleni — transm
23.00 Kom. met.

Muzyka taneczna (płyty).

CZYTAJCIE
i ROZPOWSZECHNIAJCIE

PRĄSĘ NARODOWĄ

|wy,

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 20

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.
+por. Muzyka. 8.00 Audycja dla szkół. 11.57

12.03 Dzien. poł.12,00 Hejnał.

16.00 Pogadanka

17.15 Minuta poezji,
owem wstępnem St.

18,40 Płyty.

reklamowy. 19.35

uzyki lekkiej w

21.35 Koncert s

sów pomorskich.

 

ros
„Leitza“, zupelnie no-

do  sprzedania,
Żeligowskiego 1, m.
20, tel. 14-62,

| NAUKA. |
-HORGREZEGSNWEKA|©

Słuchacz
Konserwatorjum  Mu-
zycznego w Wilnie
udziela lekcji gry na
skrzypcach. Adres:
ul. a” Nr.

26—4

Erancuska

 

 

   
 

    

 

dła chorych.
Koncert w wyk. Seredyńskiego. 16.45 Opo-
(wiadanie dla dzieci starszych, 17.00Repor-
„taż „Nocny wypad na niewidzialnego wro-
ga”.

Węsławskiego.
18.00

19.10 „Kraj zapomn'a-
— pog.

monolog.
wyk.

21.00 Koncert muzyki
21.30 Obrazki z Polski współ.

września,

12.15

13.35
15.25 Życie
15.30 Kon-

16 15

17.20 Koncert ze
17.50

Recital Szale-

19.25 Kon-
Wiad. sportowe.
20.00 Koncert
Furmańskiego.

Ork“
z

2305

ymi. w wyk.  
PRACY ,

przy gospodarstwie
domowem: szycia, re-

paracji, peowa
nia chorej, czy jakiej
innej lub © pomoc

| materjalną, choćby
najskromniejszą pro“
si starsza samotna
osoba, znajdująca się
w krytycznem  poło-
п Łask. zgł.

„Dz. Wil“ dla
M. 1w. lub Łotoczek
Me х

Po ciężkiej kocokia
w szpitalu, zpowodo-
wanej ciężką pracą,
dochodząc już do
zdrowia, z łaski Pa-
na Boga — jako wy-
cieńczony, słaby, po-
trzebując utrzymać
się na djecie, a nie-
mając żadnych šrod-
ków do życia i zni-
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