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Rok XIX

Redakcja czynna Od 12—13 | od 19—24, Administracja od 9—18, w niedziele od

12—13. Redakcja I Administracja: Mostowa 1, telefon 12-44 Konto P. K. O. 80.187.

„Dziennik Wiłeński* wychodzi codzień,    
Prenumerata: mies. z odnoszeniem i pr

 
12 gr. nekrologi 25 gr. ogłoszenia cyfrowe i z

Wilno, Czuatiak 3 Października 1935 roku

1 zesyłkąOgłoszenia: wiersz m/m. przed tekst. i w tekście (5 łam.) 35 gr, za tekst, (10 łam.)

Terminy druku mogą być dowolnie zmicnian.

я = —SK | CT
Cena numėrų, 20 gr

poczt. 3 zł. 50 gr. Zagranicę 7 zł.

  

  
zastrzeżeniem miejsca o 25/* drożej.
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Stanowisko W.„Brytanji wobec konfliktu
włosko-abisyńskiego

LONDYN. (Pat). Cała prasa angielska

zamieszcza mniej lub więcej jednobrzmiące

komentarze na temat koniliktu włosko-abi-
syńskiego, pochodzące z najbardziej miaro-
dajnego źródła, © ile chodzi o politykę za-
graniczną W. Brytanii.

Komentarze te stwierdzają, że gdy $a-

binet brytyjski zbierze się dzisiaj, aby wy-

* słuchać sprawozdania ministra Edena, ga-

binet będzie musiał zastanowić się nad

kwestją uchylenia zakazu wywozu broni i

amunicji do Włoch i Abisynji w wypadku
określenia napastnika przez Ligę Narodów

i omówić zastosowanie sankcyj ekonomicz-

nych przeciwko napastnikowi w czasie jak-
najszybszym oraz współdziałanie z głów-
nemi mocarstwami, pozostającemi poza na-

wiasem Ligi Narodów,
W brytyjskich kołach rządowych panu-

je przeświadczenie, że wojna włosko-abi-

syńska jest rzeczą nieuniknioną i bardzo

bliską, mimo to jednak zastosowanie prze-

widzianych zarządzeń prewencyjnych art.
11 paktu Ligi Narodów „mających na celu
zapobieżenie wojnie, okazało się niewyko-
nalne. Co prawda W. Brytanja do nich dą-
żyła, ale usiłowania min. Edena w Gene-

wie w tej dziedzinie nie uzyskały jedno-

 myślnego poparcia członków Rady Ligi, a

bez jednomyślności zlecenia tego rodzaju

nie byłoby obowiązujące. Rząd brytyjski

rozważa przeto sytuację, jaka wyniknie,

gdy Włochy rozpoczną swoją zamierzoną
kampanję, automatycznie stając
pastnikiem. Wówczas każdy członek Ligi
Narodów na mocy art. 16 paktu zobowią-,
zany będzie do udziału w sankcjach gospo-

darczych w sposób interpretowany w roku
1921, Pierwszym skutkiem napaści włoskiej
byłoby zarządzenie uchylenia zakazu wy-
wozu broni do Abisynji. Sankcje gospodar-
cze, przewidziane w pakcie Ligi Narodów

i interpretowane w r. 1921, przewidują 3

rodzaje postępowania: 1) przerwanie wszel-

kich stosunków handlowych i finansowych
z państwem, łamiącem pakt Ligi Narodów,

2) zabronienie wszelkiej wymiany  pomię-

dzy obywatelami państw Ligi Narodów a

obywatelami państwa, łamiącego pakt Ligi

Narodów, 3) uniemożliwienie wszelkiej wy-

miany finansowej i handlowej oraz osobistej
pomiędzy obywatelami państwa, łamiącego
pakt Ligi Narodów, a obywatelami wszyst-

kich innych państw, członków i nieczłon-

ków Ligi Narodów.

“3

Gdy chwila zastosowania sankcyj na-

stąpi, rząd brytyjski zaproponuje Lidze Na-

rodów podjęcie zarządzeń, które miałyby

na celu umożliwienie zastosowania sankcyj

przez wszystkich ważniejszych członków

Ligi Sankcje te musiałyby być tego rodza-'

nione przez kontrakcję mocarstw, które nie/

należą do Ligi Narodów, głównie przezst!
Zjednoczone i Niemcy. Istnieją powody do!

przypuszczania, że nieobowiązujące son-

dowanie co do stanowiska St.Zjednoczo- |

nych i Niemiec zostało już podjęte. Gdy

akt agresji będzie już dokonany i gdy spra-,

wa będzie formalnie podniesiona w Gene-,
wie, nastąpić ma niezwłocznie skomuniko-

wanie się ze St. Zjednoczonemi i z Niem-

cami, celem poiniormowania tych mocarstw

o zarządzeniach, jakie mają byćpodjęte. !

Istnieją dane, że ze strony St. Zjednoczo-

nych nie będą wysuwane trudności prze-

 
się na-'

jniema połączenia telegraficznego i

; telefonicznego Addis Abeby z grani-
|cami i wiadomości nadchodzą przez

(gońców, przeto trudno o autentycz-

ne iniormacje co do przekroczenia
granic Somaljt-i-Erytrei przez woj-

ska włoskie. Cesarz wysłał gońców
samolotem do Adui. Konsul abisyń-

ski w depeszy z Dżibutti potwierdza

iakt posuwania się naprzód wojsk

włoskich. Wojska składać się mają

podobno z askerów (tubylców) pod

wodzą białych oficerów.

Cesarz polecił, aby wszystkie ho-

tele pobudowały w ciągu 8 dni
schrony dla cudzoziemców. Podob-
S ii ITI iai

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku,
obstrukcje, gnicie w kiszkach, gorycz w

ustach, złe trawienie, bóle głowy, obłożony
język i bladą cerę łatwo usunąć przez
częste stosowanie wody gorzkiej
Franciszka-Józeia, biorąc wieczorem przed

ju, aby nie były uniemożliwione lub utrud-|

 udaniem się na spoczynek pełną szklankę
takowej. Zalecana przez lekarzy.

 

Obrady gabinetu angielskiego|
LONDYN (Pat). Działalność gabinetu

brytyjskiego była dzisiaj niezwykle oży-

wiona, co musiało sprawić wrażenie, że

chwila jest bardzo poważna. Dzień rozpo-

częły się bardzo wymowne audjencje u
króla, który przyjął min. spraw zagr. sir
Hoare'a i min. wojny lorda Halifaxa. Po
tych dwóch audjencjach, które poniekąd
madały działalności rządu w dniu dzisiej-

' szym specyficzne zabarwienie, rozpoczęły
się o g. 1i-ej obrady gabinetu, w których

uczestniczyli wszyscy jego członkowie.

Obrady te trwały 2 godziny. Sprawozdanie
min. Edena spotkać się miało z wyraźną

aprobatą prawie wszystkich członków ga-
binetu. Posiedzenie ujawnić miało, iż linja

postępowania delegacji brytyjskiej w Ge-

newie nie będzie zmieniona i gabinet bryt.
trwać będzie na stanowisku opanowywania

koniliktu przy całkowitem użyciu tych

możliwości, jakie otwiera pakt Ligi Naro-

dów. Zdęcydowano, aby wobec powagi

chwili ministrowie nie oddalali się z Lon-

narki wraz z szełami swoich sztabów,

kanclerz skarbu, minister handlu i minister

kolonij. W tem gronie odbywać się miała!
szczegółowa dyskusja nad zarządzeniami,
jakich ewentualnie wymagać będzie dalszy|

rozwój wypadków włosko-abisyńskich.

ADDIS ABEBA (Pat) Ogólna mobili-
zacja będzie prawdopodobnie ogłoszona

dziś podczas uroczystego zśromadzenia w

pałacu cesarskim, które zostało zapowie-

dziane na godz. 11 rano,

”ADDIS ABEBA (Pat). Rząd abisyński
otrzymał w Dżibutti wielki transport ben-
zyny dla samochodów i samolotów.

ADDIS - ABEBA. (Pat). Według
krążących pogłosek, władze abisyń-
sikie oczekują wielkiego transportu
broni, amtunicji, masek gazowych i
t d. Rząd wydał bandzo surowe za- dynu i gotowi byli do zebrania się na każ-

de zawołanie,
W godzinach popołudn. premjer Bald-

win zwołał drugą naradę, w której uczest-

niczyli tylko: min. srp. zaśr. sir Hoare, mi-
mister lotnictwa, min. wojny i min. mary-

 

Korzystajcie z
pierwszego źródła POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA

WILRO, 30
WIELKAW. NOWICKI

rządzenia zapobiegawcze, by trans-
porty te nie zostały przyjęte.

Dostęp do miasta Dźżidżiga, od-

| dementowana,

Abisynja zbroi się

jącej treści:

m s VA
ciwko sankcjom $ospodarczym. Pełnomoc: że rząd brytyjski podejmie inicjatywę zwo-
nictwa, jakie posiada obecnie prezydent|łania konierencji międzynarodowej, celem
Roosevelt na zasadzie deklaracji o neu-|nowego 1ozdziału surowców kolonjalnych,
tralności, uchwalonej niedawno przez kon-| jak to proponował sir Samuel Hoare w
$res, będą mogły być użyte w taki sposób,|swojej mowie w Genewie.
aby zarządzenia sankcyjne, jakie podejmie Co się tyczy zwrócenia się W. Bryta-
Liga Narodów, stały się skutecznemi, Co |nji do Francji w sprawie zapewnienia
do stanowiska Niemiec, to jest ono bar-| współdziałania morskiego ze strony Fran-
dziej wątpliwe, aczkolwiek, jak się wydaje,| cji na morzu Śródziemnem w razie nie-
kanclerz Hitler nie ma zamiaru wspomaga-| sprowokowanego ataku floty włoskiej na
nia aktywnie Mussoliniego. W londyńskich| statki brytyjskie przypuszczają w kołach

! ŁAGODNIC
i DOKŁADNIE

 

 
kolach rządowych istnieje przekonanie, że| poiniormowanych, że zwrócenie się to na-!

każdy z członków Ligi Narodów odegra| stąpiło dlatego, že w pakcie Ligi Naro-

swoją rolę, jaką przewiduje dla niego pakt! dów w art. 16 istnieje pewna luka, którą
Ligi Narodów i že możliwem będzie zasto-' należy wypełnić, a mianowicie, interpre-

sowanie dostatecznie skutecznych san- tecja brytyjska polega na tem, że pakt Li-
kcyj, aby zmusić Mussoliniego doszybkie- | $i Narodów nie przewiduje żadnych zarzą-

$o zakończenia kampanji, ewentualnie po | dzeń udzielenia pomocy przez państwa Li-

wstępnem zwycięstwie ną polach Aduy. 2 $i Narodów w wypadku, gdy czionek Ligi
tym momencie, gdy groźba dalszejsole | Pace zostanie zaatakowany, zanim je-
włoskiej zostanie usunięta, możliwemjest, ! szcze nastąpi określenie napastnika.

Włosi przekroczyli granice
ADDIS ABEBA (Pat). Ponieważ no oddziały lotnicze są wśródwojsk; misję Ligi Narodów lub przez wła-|

włoskich, posuwających się naprzód.|dze Somalji irancuskiej.
ADDIS ABEBA (Pat). Rząd abi- LONDYN (Pat). Reuter donosi z

syński założył protest w Lidze Na-| Addis-Abeby, że według powszech-
rodów przeciw pogwałceniu granicy| nego przekonania, Włosi rozpoczną

przez wojska włoskie, domagającsię,|bombardowanie stolicy Abisynji, za-
by stwierdzenie przekroczenia gra-|czynając6d stacji radjowej.
nicy zostało dokonane przez ko-

Pierwsze starcia
„ PARYŻ (Pat). „Paris-Soir* do- Natomiast nie znajdują w kołach
nosi z Addis-Abeby, że wojska wło- rządowych potwierdzenia pogłoski o
skie wkroczyły na terytorjum Abi- rzekomem wypowiedzeniu wojny.
synji w okolicy góry Mussa, Wkra-
czające wojska składają się z trzech RZYM (Pat). Wiadomość, jakoby
kolumn, liczących 20.000 ludzi. Do- Adua zostala zajęta przez wojska
szło do starć pomiędzy wojskami | włoskie, jest formalnie i oficjalnie
włoskiemi a nieregularnemi oddzia- dementowana.
łami plemienia Dankali. Są zabici.
Wojska włoskie nie weszły w stycz- ADDIS ABEBA (Pat). Następca
ność z reg armją abisyńską. „tronu abisyńskiego, który dowodzi

PARYŻ (Pat). Havas donosi „Zįsilami zbrojnemi Abisynji w Dessje,
Rzymu, iż wiadomość o wkroczeniu|usiłuje odeprzeć żołnierzy włoskich,
Włochów do Abisynji nie jest już którzy podobno wkroczyli do Abi-

synji, ®

Zaginiecie konsulawłoskiego
ADDIS ABEBA (Pat), Konsul włoski archiwa na kolej i pali dokumenty w ogro-

z Derra Marcos opuścił miejsce swego po- dzie poselstwa.

bytu. Konsul włoski z Adui znikł bez śla- | Cesarz Abisynji w depeszy do Ligi Na-
du. Sądzą, że usiłuje on przedostać się do rodów oświadcza: Włosi urządzają bazę na

Erytrei. terytorjum abisyńskiem, aby zorganizować
LONDYN (Pat). Reuter donosi z Addis-| atak generalny. Łatwy dostęp przez So-

Abeby: Poselstwo włoskie przesyła swoje| malję francuską pozwoliłby Radzie Ligi
Narodów na wysłanie obserwatorów na

miejsce. Mogłaby też Liga Narodów otrzy-
: 9 mač potwierdzenie pogwalcenia granicy od

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera| wyż Somaljiśraabnakiój,
donosi z Addis-Abeby: Do Somalii

brytyjskiejprzybyło około 100 ofi-| MNIEJ SŁÓW, AWIĘCEJOOFIARAR

cerów japońskich, którzy udali się
do Addis-Abeby. NA PRACĘ NARODOWĄ!
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' Proces 0 zabójstwo
1
Bzy n: .

$. p. min.,Pierackiego
Akt oskarżenia w wielkim pro-

cesie politycznym o zabójstwo Ś. p.
min. Pierackiego został już sporzą-
dzony i odbity, nie, jak to się zwykle
praktykuje, na ręcznej maszynie do

| pisania lecz w drukarni państwowej.
Zawiera on 380 stron druku. Akta

* sprawy liczą dotąd 22 tomy.
Płnocęs zapowiada się jako jeden

z największych procesów  politycz-
|nych w Polsce niepodlegiej. Termin
'rozprawy sądowej nie został dotąd
ściśle określony, ale jest już pewne,
żena będzie w ciągu listo-
pada.

Jak wiadomo, podczas śledztwa
wszystkie szczegóły procesu ota-
czane były ścisłą tajemnicą. Stan
ten trwa dotąd niemal bez zmiany.
Nie możemy zatem podać, ani kto
będzie sprawę sądził, ani kto oskan-
żał Nazwiska obrońców nie są do-
tąd ustalone, wiadomo jedynie, że
będą to wyłącznie adwokaci ruscy.

Inne szczegóły ujawnione będą
zapewne dopiero na krótko przed
rozprawą sądową. '

Pretensje ukraińców
Agencja Press donosi:
Jako dalszy etap kompromisu

wyborczego i kursu pojednawczego
przywódcy ukraińscy opracowali
szczegółowo program, zawierający
pod adresem rządu szereś postula-
tów z dziedziny oświatowej, kultu-
ralnej i gosp: czej. Program do-
maga się nównież zatrudnienia U-
kraińców w służbie państwoweji
samorządowej.

Wśród postulatów tych znajduje
się m. in. żądanie porzucenia w ję-
zyku urzędowym wyrazu „ruski“ i
zastąpienia $o wyrazem „ukraiński”,
we wszystkich dziedzinach, a w
pieutwszym rzędzie w szkolnictwie.
Katedra języka ukraińskiego na U-
niwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie miałaby być obsadzona
przez Ulkraińca. „Narodny Dom*, o
którego posiadanie toczy się od lat
wallka między fo,zy a staro-
rusinami, miałby być definitywnie
przekazany Ukraińcom. Ponadto
wysuwane są żądania natury gospo-

 

 Cesarz Abisynji zawiadamia darczej, mające na celu ożywienie

Ligę Nar. o naruszeniu granicy© uż: poc”jony
GENEWA (Pat). Selkretainz ge- stwierdzenie przez władze kolonji

(7) Haile Selassie.

W. celu powiadomienia Rady i' Powyższa depesza, mimo że wspo-
członków Ligi Narodów donosimy, mniane w niej terytorjum nie ma

ległego o 50 klm, od granicy Somali |; jska włoskie naruszyły granicę śranic ściśle określonych, wywołała
brytyjskiej został zamknięty dlacu-| Abisynji„a wa saa zaa w kołach Ligi Narodów dość silne
dzoziemców, Alli, w prowincji Aussa, między | wrażenie, szczególniej w związku z

 

poleca modne gwa-
rantow. damskie,

męsk., I dziecinne

oraz pant. ranne, gimnastyczne, treninśw. obuwie szkolne, sportowe, narciar.,
łyżw. Kalosze, śniegowce, jłoki

Ostatnie fasony i modele, —— Ceny fabryczne niskie,

Obuwie i

 

 

wspomnianą górą a francuskąSo- , wiadomościami o dzisiejszem prze-
malją i usadowiły się na terenie mówieniu Mussoliniego, Przemówie-

Abisynji, ygotowując pozycje nie to komentowane jest w kołach
wyjściowe dla szeroko zakrojonego|Liśi jako ząpowiedź bliskiego roz-
atalkii: | poczęcia kroków wojennych.

Bliskość tej okolicy od morza il
łatwość dostępu poprzez terytorjum|GIBRALTAR W CIEMNOŚCIACH.
francuskiego kraju Somalisów, po- LONDYN (Pat). W Gibraltarze w
zwoliłyby Radzie Ligi bądź to na| czwartek wieczorem i w nocy z czwartku
„wysłanie obserwatorów, bądź też na!na piątek odbędą się wielkie manewry ilo- 

sowego ma być
przez

przeprowadzona
reprezentację ukraińską w

neralny Ligi Narodów otrzymał od francuskiej Somalji naruszenia tery- parlamencie polskim.
cesarza Abisynji depeszę PRabisyńskiego. | Nie ulega wątpliwości, że posło-

wie ukraińscy przedkładali już p.
premjerowi swe postulaty.

W. warszawskich kołach politycz
nych obiega również lista żądań u-
kraińskich, zbliżona treścią do po-
danej przez „Press', ale z t-
kiem jeszcze jednego punktu: utwo-
rzenie z trzech województw wschod-
nio-małopolskich jednego z siedzibą
we Lwowie, co było oddawna postu-
latem polityki ukraińskiej,

ty brytyjskiej i wojsk lądowych. Począwszy
od godz. 21-е], cały Gibraltar będzie po-
grążony w ciemnościach.
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Mobilizacja faszystów
kretarz generalny partji iaszystow- nie, wystosowane przez rząd bry-|

RZYM (Pat). Punktualnie o godz.

15,30 roziegły się w całym kraju

oszałamiające odgłosy syren i dzwo-

nów kościelnych,  oznajmiających

t zw. „Adunata Generale", w której

weźmie udział 10 miljonów iaszy-

stów, zmobilizowanych na rozkaz

Mussoliniego. Sygnały te transmito-

wano w radjo w ciągu 5 minut. Na-

stępnie rozległy się w radjo dźwięki

marsza królewskiego oraz marsza

iaszystowskiego „Giovinezza*, Na

mieście w dalszym ciągu huczą Sy-

reny. Stolica Włoch spowita jest w

gęste ciemne chmury. Deszcz nie

przestaje padać od rana. Jest to

pierwszy ulewny deszcz od 4 miesię-

cy w Rzymie.

Einikis eai BRdeów L Ea w

Na placu Littorio wywieszono

chorągwie państwowe, sztandary u-

kazaiy się również na wszystkich
gmachach państwowych w całych.
Włoszech. Tłumy przechodniów,
wracają do domów, aby przywdziać

czarne koszule, Skiepy są zamyka- |
ne, kawiarnie pustoszeją.

RZYM (Pat). O godz, 15,15 se- |...

Mowa,„Mussoiiniego
RZYM (Pat), O g. 18.30 Mussolini wy-

głosił z balkonu pałacu Weneckiego wiel-

ką mowę do kilkuset tysięcznych tłumów

faszystów, którzy zebrali się na placu We-

neckim i przyległych ulicach, Mowa ta

transmitowana była przez radjo na całe”

i Włochy.

| Zwracając się na wstępie do Włochów

całego świata, by słuchali jego słów, Mus-

solini stwierdził, że w tej uroczystej chwili

PARYZ. (Pat). Omawiając pyta-

skiej zapowiedział w radjo, że sygnałtyki odbij de jg EA
я 5 ji na wypadek

zwołania walnych zgromadzeń ia- konfliktu na morzu Śródziemnem,

szystowskich w całym kraju wydany „Le Petit Journal" pisze: :

zostanie o godz. 15,30. Równocześ- , Ze strony brytyjskiej wyjaśnia
nie sekretarz generalny  partji Ši“: IŽ jedynie odpowiedź wyraźnie
AE . 5 1 twierdząca mogłaby „zadowolić

oświadczył, że zabierze głos ponow- rzad brytyjski. W| puzeciwieństwie
nie w radjo o godz. 17,15. do tego, co stwierdzity już pewne

organa prasy londyńskiej, uważamy,
iż sprawa nie jest jeszcze rozstrzy-

„gnięta. biorąc pod uwagę uezerwę,
zachowywaną przez koła urzędowe

‚ ) 7 : w Faryżu i nie uprzedzając niczego,
liku obrady o pokój, nadzieje kolonjalne należy ograniczyć się do stwierdze-
Wioch nie zostały speinione. Wiochom nją następujących taktów: 1) do tej
dano jedynie tylko okruchy. W ciągulat chwili nie udzielono jeszcze żadnej
13 Wiochy były cierpliwe, mimo, że w tym | odpowiedzi urzędowej na pytania
czasie zacieśniał się coraz mocniej krąg|
ich "przeciwników. i

Również wobec  Abisynji uprawiały ARE, Już RY mistrzowie war

ь К į sis 4 ie; rznaiw al ral-wiochy” poltykę cierpliwości w орнra Papa anais a,
lat 40. Dziś jednak dość tego (głośne 0-|zaletę, jako zasługujący na zaufanie środek
krzyki entuzjazmu). Tymczasem w Lidze czyszczący jelita. Zalecana przez lekarzy.

POSPIESZNE WYSYŁKI WOJSK 20 miljonów Włochów zebranych jest na

WŁOSKICH. wszystkich placach kraju. Jest to — mó-

RZYM. (Pat). Ekspedycja wojsk wii duce — najpotężniejsza demonstracja,

i sprzętu wojennego Afryki w znana w dziejach rodłaju ludzkiego. Dzi-

ostatnich dniach odbywa się w. tem- siejsza demonstracja oznacza zupełne i cai-
pomiędzy

poniedziałku załadowano na parow- Wiochami i faszyzmem. Stwierdziwszy, że,
pie przyśpieszonem. Od soboty do kowite zespolenie, istniejące

ce 18.000 ludzi w Neapolu, we wto- w ostatnich czasach rytm historji stał się

rek odpłynęły z Neapolu lotnisko- niemożliwy do zatrzymania, Mussolini

wiec „Miragla'” i parowiec „Celio“ oznajmii, że armja włoska nie sama ma-

z wojskiem i sprzętem wojennym, a szeruje do swego celu, lecz armji tej towa-

jednocześnie wypłynął z Triestu rzyszy 44 miljony Wiochów.

transportowiec z wojskiem i sprzę- chcieliby sprzeciwić się Włochom i odmó-

tem wojennym do Aliryki wschod- wić im miejsca pod słońcem, spotkają się

niej, nę z narodem wioskim, zwartym i zjedno-

WŁOSKIE ŁODZIE PODWOD. czonym.

NA MORZU CZERWONEM, Skolei szef rządu przypomniał o wielu

KAIR. (Pat) Donoszą tu z Addis- obietnicach, jakie czyniono Włochom w r.

Abeby, że 16 włoskich łodzi. pod- 1915, gdy stanęły one po stronie sojuszni-

wodnych krąży po morzu Czerwo- ków. Jednakowoż, kiedy po wspólnem

nem. Łodzie te widocznie mają za zwycięstwie, które kosztowało Włochy 670

zadanie chwytania sprzętu wojen- tys. zabitych, 400 tys. kalek i 1 miljon

nego, przeznaczonego а Abisynji. rannych, rozpoczęły się przy zielonym sto-

WIELKA BAZA WYPADOWA.
ADDIS ABEBA (Pat). Jak sy ——=—=———————

Włosi zamierzają utworzyć na zajętem

przez nich terytorjum abisyńskiem wielką hędziesż LiróW

bazę wypadową. 50.000 żołnierzy koloro- Jedz ryby — jakrylia

wych wysłano na ten obszar dla budowy : ‘

schronów podziemnych i szos. "———————————

Protesty wyborcze z Oszmiany
W, dniu 1 października 1935 r. sty w terminie powyższymsą „wyło-

ukazał się Nr. 14 Wileńskiego Dzien- żone. w godzinach urzędowych w

nika Wojewódzkiego. Numer ten, Biurze Okręgowej Komisji Wiybot-

zawieia obwieszczenie Przewodni- czej Nr. 49 w Oszmianie (ul Pił-

czącego Okręgowej Komisji Wybor-, sudskiego Nr. 36-c).

czej do Sejmu Nr. 49 w Oszmianie,

w sprawie wniesionych w tym olkrę-
gu protestów przeciwko wyborom. |

Jak wynika z obwieszczenia, w,
terminie ustawowym wniesione zo- GS
stały puotesty przeciwko wyborom
w okręgu Nr. 49 przez Stanisława 99
Królikowskiego, zam. w  Smorgo- „Robotnik“ zamieszcza ciekawy

niach przy ul. Wileńskiej 49 i Jana urywek z pewnej wozprawy sądowej.

Bołzana, zam. we wsi Gudzienięta, W Toruniu przed Sądem Okrę-

gminy kucewickiej, powiatu osz- gowym stanął redalktor odip. „Słowa

miańskiego, i towarzyszy. | Pomorskiego” za obrazę instrukitowa

Jednocześnie przez przewodni- oświaty pozaszkolnej, dr. Czesława

czącego Olkbięgowej Komisji W'ybor- Skopowskiego.

czej do Sejmu Nr. 49 wyznaczony się rzekoo redaktor przez ironiczne

został termin 7-dniowy, od dnia wy- nazwanie. instruktora  „kulturtrae-
drukowania obwieszczenia, do wno- gerem' i wyważenie się,

szenia sprzeciwów. Złożoneprote- ierencji nauczycieli w Kościeszynie

Burmistrz Sokółki skazany na Karę
W Sokółce miał miejsce wyrok wej BBWR, jest komendantem po-

Sądu Grodzkiego na burmistrza p. K. wiatowym Związku  Rezerwistów i

Komava, który skazany został na 2 t .p. Za pracę społeczną został od-
miesiące więzienia i grzywnę w wy- znaczony Krzyżem Zasługi,
solkości zł. 1000 — za to że w gabi- Przez cały czas swego urzędowa-
necie starosty powiatowego miał się nia p. Komaw cieszy się całkowitem
ujemnie wyrazić o 14 letnim synie zaulaniem władz, a jeden z ostatnich

Fajwela Wernera, mieszkańca So- okólników wojewódzkich poczyna-

kółki (syna wiceburmistrza). „nia p. Komara stawia za prz :

Surowy wyrok Sądu Grodzikiego| Stosunki, jak mówią, zepsuły się

wywołał duże wrażenie wśród spo- |od czasu zmian personalnych, jakie

łeczeństwa sokólskiego oraz rozma-|powstały ostatnio w administracji
ite komentarze. powiatowej. Opowiadają, 2е 1 po-

P. K. Komar: piastuje godność] wyższa sprawa jest wynikiem. osobi-
burmistrza m. Sokółki od roku 1929., stych rozgrywek.

P. Komar przez dwa lata piasto- Od powyższego wyroku p. K.
wał godność prezesa Rady Powiato-| Komar zapowiedział apelację. ;

Spadek cen zboża

Ci, którzy |

Ara

Obrazy tej dopuścił |

że na kon-|

Narodów zamiast uznać słuszne prawa

Wioch, mówi się o sankcjach, Ja jednak —

 

Francja i Olelka Brytanja
„brytyjskie, któwych tekst nie został
nawet ogłoszony. 2) Nie ogłoszono
do tej pory pytań rządu francuskie-
go na temat stanowiska Anglji w
£uropie, jakkolwiek ogioszono tekst
odpowiedzi brytyjskiej. 3) Jest pew-
ne, iż ogólnikowa odpowiedź an-
gielska, będąca tylko parafrazą prze
mówienia sia Samuela Hoare'a, o-,
twiera dopiero rokowania francu-
sko - angielskie, W ciągu tych roko-
wań poruszone będą bardziej spre-
cyzowane zagadnienia, o których
„nie wspomina nota. angielska, 4) Po-
lityka Fuancji będzie zawsze dążyć
do celu, który przyświeca  premje-
rowi Lavalowi, to jest poszanowa-
|nia paktu Ligi, lecz również posza-
nowania pokoju. Premjer francuski:
uważa, iż utrzymanie puzyjazni fran
cusko-angielsko- włoskiej ze Stresy
jest tembardziej konieczne dla utrzy:
mania bezpieczeństwa  europejskie-
go, iż poważne komplikacje. grożą
rozproszeniem sił, stojących na stra-,

ży pokoju. З

I -

mówi Maki nie sios wieć i WSPÓŁPraca na morzu Śródziemnem
prawdziwy naród irancuski mógi przyiączyć

się do sankcji przeciwko nam.

Bez uzyskania namacalnego dowodu,

nie sądzę również, by prawdziwy naród an-

| gielski chciai wprowadzić Europę na drogę

| katastrofy w obronie narodu airykańskiego,

li barbarzyńskiego, który nie jest godny ш-'

| dów europejskich. ч

Jednakowoż nie możemy nie brać pod
O tego, co może nastąpić jutro. Na

sankcje gospodarcze odpowiemy naszą dy-

scypliną, zaciśnięciem pasa, poświęceniem

się i wyrzeczeniem. Na środki wojenne od-

powiemy zarządzeniami natury wojennej —

na akty wojny odpowiemy aktami wojny.

W obliczu całego narodu wioskiego raz

jeszcze biorę na siebie święte zobowiąza-

mie, że uczynię wszystko, by konilikt ko-

lonjalny nie zamienił s*ę w konilikt euro-

pejski. Nigdy przedtem naród włoski nie

|okazywał tyle siły i charakteru. Przeciw

temu narodowi ośmielają się mówić o san-

;kcjach. Wiochy  proletarjackie i iaszy-

| stowskie, W.ochy z wielkiej wojny i z pod
| Vittorio Veneto stoją w pogotowiu.

| Siowa te „przyjęte zostały przez tlumy

okrzykami entuzjazmu, na któreMussolini

odpowiedział: Okrzyki te niech dotrą dro-

gą podniebną do naszych żołnierzy wAiry-

„ce Wschodniej. Niech staną się pokrzepie-

niem dla przyjaciół, a przestrogą dla nie-
przyjaciół. Okrzyk Włoch dzisiejszych jest
(okrzykiem sprawiedliwości i okrzykiem

: zwycięstwa.

J Ll Til Aina S

Bezpartyiną može byč tyiko krowa“
w dniu 8 września 1934 r. dr, Sko-
powski wygłosił szereg „bredni* jak

to: „Bezpartyjna może być tylko

Ikrowa, człowieka bezpartyjnego na-

| zwać można z rosyjska „swołocz'”
+ tp

Nas w tej sprawie interesuje fra-

gment rozprawy, iktóry przytoczy-
„my:

De. Skopowski
, świadełk.

Przew.: Co było przedmiotem i
celem tego referatu? |

Św.: Mówiłem o zadaniach nau-|
czyciela - polityka. !

Przew.: Czy pan użyi wyrażeń:
bezpartyjna może być tylko krowa?,

Sw.: Tak. |
"Następnie obrońca zadaje šwiad-|

kowi kilka pytań:
Ponieważ nie mogę sobie wyo-

buazić, iżby pan, mówiąc: bezpartyj-
na może być tylko krowa, mógł
mieć na myśli członków Bezpartyj-
nego Bloku Współpracy z Rządem,
jakich tedy bezpantyjnych miał pan
na myśli, porównując ich z krowa-
mi? *

Świadek milczy.
Obrońca: Pan nie wie? Czy pan

miał na myśli ludność Za
mą w partje tak zw. opozycyjne

Świadek: Miałem na BR»gpg
świadomionych politycznie,

zeznawał jako

LONDYN (Pat). „Daily Herald"
donosi, że wielka trancuska baza
morska w Tulonie byłaby oddana do
dyspozycji tloty brytyjskiej na morzu
Sródziemnem, o ile niesprowokowa-
ny atak włoski na W. Brytanię uczy-

niiby taki krok koniecznym. Fran-/
cuskie siły lotnicze zostałyby rów-
nież wysłane, aby udzielić pomocy,
jaka może się dla floty brytyjskiej
okazać potrzebną, flota zaś fran-
cusika caukowicie wspoldziaiaiaby z!
brytyjską. Laval powiadomić miał
o tem ambasadora brytyjskiego w

liai ia isi АБЫЙ

KŁOPOTY: ŻYWNOŚCIOWE
NIEMIEC.

BERLIN. (Pat). Wczoraj wieczo-
rem niemieckie biuro iniormacyjne
ogłosiło zapewnienie, iż umport su-
dowców, koniecznych dla wystar-
czającego zaopatrzenia ludności w
margarynę 'w okresie nadchodzą-
cych trzech miesięcy jest zapewnio-
ny przez dostarczenie należytej ilo-
ści dewiz. Komunikat urzędowego:
biura niemieckiego info.muje dalej,
że na zarządzenie ministra  wyży-
„wienia iKzeszy, urzędy: kontroli go-
spodarki  nalbiałowej i tłuszczowej
przydzieliły :znaczne kontyngenty
masła i szmalcu dla handlu detalicz-
nego. :

Znazomitą„odżywka dlaceny. PUDER ABARiD

Fawyżu, podczas wiczorajszej tozmo-
wy ma (Quai dUrsay. Olicjaline po-
twierdzenie decyzji francuskiej -z0-
stanie udzielone na naradzie gabi-
netu francuskiego w piątek i wów-
czas zostanie wysłana oticjalna od-
powiedź na piśmie na zapytanie bry-
tyjskie. Równocześnie: Laval zamie+
rza podjąć jeszcze jedną osobistą
próbę, aby powstrzymać Mussoli-

' niego od inwazji do Abisynji.
 

'

NIEZWYKŁE UPAŁY W PERSJI.
TEHERAN (Pat). Upały w ро-

łudniowym lranie nadal nie ustają.

'[emperatura w cieniu wynosi po-
wyżej 45 st, Celsj. Od 30 lat nie no-
towano tak wysokiej temperatury.
Dotąd zanotowano 100 wypadków
śmiertelnych wskutek porażenia sło*

necznego. ‚

LD iai овАВ A

WZNOWIENIE EGZEKUCYJ
NA WSL

| Z dniem wczorajszym na terenie

| wszyslkich powiatów Wileńszczyzny
wznowiońe zcstały egzekucje w sto+

suńikw do nieregularnie opłacających

podatki. Egzekucje. dotyczą stęry

rolnicze, gdyż na okres żniw były
przerwane w teuminie od 1 lipca

do 30 września r. b. EE
Na teren Wileńszczyzny wydele-

gowano około 20 egzekutorów, któ-
rzy przystąpili do swych  czyn*

ności. (h) 
inspekcja sanitarna w pów. brasławskim

i dziśnieńskim
W pow. brasławskim i dziśnień-

skim została przeprowadzona — ш-

spekcja sanitaina pnzez komisję, de-
legowaną przez 'wydział zdrowia.

Komisja zbadała przedewszystkiem

nasilenie epidemji tyfusu i wogóle
chorób zakaźnych 'w poszczególnych

gminach tych powiatów. Źdołano
stwierdzić, iż, mimo akcji propagan-

dowej i licznych chorób zakaźnych,

ludność wiejska nie zawsze prze-

Pożar w zaści
W zaścianku Hoduciszki, gm. ko-

złowskiej, w zabudowaniach Rodzie-

wicza w nocy z 30,IX. na 1.X. r. b.

wybuchł pożan. Ogień szybko prze-
rzucił się na sąsiednie zabudowania

i w niespełna kwadrans część za-

Ua AU i i . ЕЕЬ

SZAJKI WŁAMYWACZY.

Na gorącym uczynku usiłowania
okradzenia mieszkania przy ul. Dą-
browskiego 5, ujęci zostali iprzeka-
zani władzom policyjnym Paweł
Mackiewicz — ul. Żórawia 3, oraz
Wojciech Stankiewicz — ul. Kalwa-'
ryjska 115. Przy złodziejach ujaw-
niono worek z wytnychami i roz-
maitemi narzędziami złodziejskiemi.
W. policji wyjaśniono, iż obaj wspól-

 
NOWOGRÓDEK. W. dniach 28,

29a zwłaszcza 30 września zauważo-
no w Nowogródku i w powiecie no-
wogródzikim znaczny spadek cen
zboża, dochodzący do 60% w po-
równaniu z cenami z przed 3 do
4 dni. !

Złożyły się na to dwie głównie,
przyczyny. Jedna to przypadające|
tenminy płatności rolniczych w dniu|
1 b. m., druga zaś ma charakterwy-|
bitnie spekulacyjny. Mianowicie
handlarze zboża, po uzyskaniu po-|
życzek w miejscowych banczkach, |
na pokątnych zebraniach ustalili
„maksymalne ceny na zboże i inne:
produkty rolne. Kupcy zbożowi |
chcą wyko:zystač trudne położenie sposobności uczenia się w szkole stan. i iedleni iA т tie ; ą oni wysiedleni do Litwy. (hi
rolników, którzy pragną zdobyć wię-| polskiej na Litwie, zbiegli do Polski ‚ — + 2

ksze sumy dla zapłacenia jesiennej
raty skonwertowanych prywatnych
i hipotecznych zobowiązań.

Obuońca: Jakich ludzi „a : toja )

pan za uświadomionych politycznie? AEwegea da

Czy tylko będących zwolennikami czonych z włamaniem. M. in. przez , Pewne odprężenie przyniosły
wiadomości o przedłużeniu mora-
torjum rolniczego, które rozeszły się

jjednak stosunkowo późno. W sa-
mym Nowogródku dochodzą tranz-,
alkcje do 30 wagonów zboża. Syn-
dykat Rolniczy w Nowogródku ob-
niżył także cenę na zboże ze zł. 1.80
do zł. 1.60.

Uczniowie Polacy z Litwy zbiegli do Polski
W. rejonie Łoździej zatrzymano

dwóch „uczniów Polaków z pow.
kalwaryjskiego, którzy, nie mając

z" AM iai | nichokradzione zostałymieszikania:

Rozprawę przerwano 2 ponieważ Prz), ul. Wileńskiej 32, ul. Benedyk-
zedalcków | Ro oóadkiał ‚ tyńskiej 10 i przy ul. Metropolital-

dzenie dowodu prawdy. ' s

TRAGEDJA ZŁODZIEJA,
W. klatce schodowej puzy ul. Mic-

PROPAG A WYMAGA * kiewicza 44 uięto złodzieja W. Gom-
PIENIĘDZY.

Okazało się, iż Gomicenberg opuścił

celem wstąpienia do polskiej szkoły. przed 5 dniami więzienie i postano-

Ponieważ uczniowie są niepełnoletni wił już więcej nie. kraść, lecz z bra-

i posiadają rodziców na Litwie, zo- ku pracy i będąc głodny, postanowił
pzy pomocy kradzieży zaspokoič
kilkudniowy głód. (h)

przeprowa” nej 10. (e) | kawe o

strzega puzepisy sanitarne, nie sto-
| suje się do zleceń komisyj lekar-
skich i kolumn  przeciwepidemicz-
nych. W; związku z tem choroby za-
kaźne nie zmniejszają się. Władze
sanitarne, celem podniesienia pozio-

mu «sanitarnego w powiatach, pro*
jektują raz w miesiącu organizowa*
nie odczytów z odpowiedniemi pize-
zroczami dla młodzieży szkolnej i
wogóle ludności wiejskiej. (h) .

anku iioduciszki :
ścianka stała w płomieniach. Lud-
ność, zaalarmowana pożarem, zde-
zorjentowana z powodu nocy, bez-
planowo przystąpiła do gaszenia
ognia. Pastwą płomieni padło 9 za-
budowań gospodarskich i 4 domy
mieszkalne wraz z inwentarzem.

Nowości wydawnicze
Dr. Artur Haas. Zasady fizyki—

Światło — Elektryczność—Ciepło—
Budowa materji z 70 ilusiuacjami
przeł. prof. dr. S. Szczeniowski;
brosz. 12.— орг. 15.— i :

Proiesor 'wiedeńskiego uniwer-
sytetu Artur Haas posiada sławę
świetnego popularyzatora. Jego „Za
sady fizyki' są wzoremi prostoty w
ujmowaniu najbaudziej zawiłych zja-
wisk. Czytelnik nie zdaje sobie spra
wy, ile wysiłku i talentu potrzeba,
ażeby symbolikę naukową wyłożyć
w talk łatwy i przejrzysty sposób.
Bez wzorów, bez równań, bez ba*

lastu liczb płynie opowiadanie cie-
świetle, elektryczności,

| cieple i materji. :
Fizyka posiada dwie postacie,

Jedna to „łilozofja pizyrody“, jak
mówią Anglicy, która wyobraża 0-

i

| cenberga, który usiłował wyłamać gólny* obraz całej wiedzy. Druga,

*zamiki i skraść artykuły spożywcze, | bardziej wykończonaw szczegółach,
zaznajamia mas z metodą badania
przyczyn, obserwowania faktów i
wyprowadzania wniosków. Jeśli
więc np. puace Jeans'a są najobszer-
niejszą syntezą, to dzieło Haasa na*

įležy do kunsztu analicznego.
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‚ ВААК WYOBRAŹNI
Agencja Press donosi ze Lwowa, że

jako dalszy etap kompromisu wybor-

czego, przywódcy stronnictwukraiń-

skich opracowali szczegółowy pro-

gram ustępstw, jakich się będą doma-

gać w przyszłym sejmie. Wiadomość

ta zbiega się z wiadomością o konie-

rencji premj. Sławka, którą odbył w

sobotę z posłami ukraińskimi į przed-

stawicielami „Unda“.

Nie będziemy w tej chwili zajmo-

wali się treścią żądań ukraińskich i u-
stępstw, jakie mogą uzyskać, Omó-

wienie postulatów ukraińskich podob-

nie jak całokształtu kwestji ruskiej, od-

kładamy do sposobniejszej pory. Dziś

chcumy tylko zwrócić uwagę na zu-

pełny brak wyobraźni, jaki panuje

wśród niektórych grup politycznych

polskich i w całym niemal obozie
mniejszości narodowych.

Wydaje się im, że wynik głosowania

do sejmu i ujawniona przy tej okazji
| postawa społeczeństwa polskiego jest

tylko przykrym epizodem, który mi-

nie, nie pozostawiając za sobą poważ-
niejszych następstw. Prasa prorzą-

dowa milczy o położeniu politycznem,

tak, jak gdyby ono było najzupełniej

normalne i usiłuje zająć uwagę społe-
czeństwa jeszcze jednym  „zbawien-

nym'* programem gospodarczym. Pra-

sa żydowska rozpisuje się o przy-

szłym sejmie i również doradza kurs
gospodarczy, zalecając program „g0-

ki celowej”, jako platformę, na

której można pogodzić zwaśnione po-

między sobą grupy sanacji i zado-

wolić nawet „szarego człowieka”.

Ukraińcy wyobrażają sobie, że wy-

starczy pertraktować z premi. Sław-

kiem i uzyskać zgodę na swoje postu-
laty w nowym sejmie, a będzię już|
wszystko w porządku.

Jest to, jak nadmieniliśmy, uderza-
jący brak wyobraźni politycznej. Tyl-
ko temu można przypisać podobne u-
stosunkowanie się do rzeczywistości
politycznej i taką dziwną ufność w

' skuteczność swoich planów i zabie-
gów. Tymczasem rzecz się przedsta-
wia zupełnie inaczej, niż się to kołom,
o których mowa, wydawać może. Isto-
ta położenia politycznego polega na
tem, że cały naród polski, za wyjąt-

kiem drobnego procentu, opowiedział
się przeciwko całokształtowi stosun-

ków w Polsce, wypowiedział się kate-

śorycznie za wszechstronną reformą
zarówno systemu rządzenia, jak i u-

strojową. Nad tem przejść do porząd-

ku nie można, gdyż każde inne stano-

wisko byłoby w zupełności pozbawio-

ne oparcia w narodzie i sprowadzało-
by się do bardzo chwiejnych podstaw,
jakiemi są mniejszości narodowe oraz

aparat administracyjny.

Postawa społeczeństwa polskiego,
wyrazem której było wstrzymanie się

od głosowania, chociaż powściągliwa

i spokojna, niemniej jednak nie pozo-
stawia żadnych wątpliwości. Postawę

tę należy zrozumieć i zdać sobie spra-

wę z tego, że jest ona punktem wyj-

ścia do zupełnie nowego położenia

politycznego,

Kto ją rozumie, ten nie będzie miał

żadnych złudzeń, ani co do losów no-

wych izb prawodawczych, ani co do
skuteczności dywersyjnych progra-

mów gospodarczych, ani co do trwa-
łości „osiągnięć” politycznych, doko-
nanych przez tę czy inną grupę, w o-

kresie przejściowym, Wszystko to nie-

ma większego znaczenia, jeśli zważyć,

że się odbywa na nierealnej plasz-
czyźnie, bez woli i. udziału narodu

polskiego, jedynego gospodarza pań-
stwa.

Dlatego też, sądzimy, że w interesie
wszystkich mieszkańców Polski, wszy-

stkich jej obywateli i grup politycz-
nych, byłoby lepiej liczyć się z tym
niezaprzeczalnym faktem, iż weszliś-
my w okres przejściowy. Okres zresz-
tą krótki, po którym musi nastąpić
całkowita zmiana stosunków w kraju.
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Twarda konieczność
Kurjer Poznański zamieścił pod

powyższym tytułem artykuł w
sprawie żydowskiej, pióra wybit-
nego kapłana i działacza społecz-
nego ks. prałata Prądzyńskiego.
Artykuł ten powtarzamy w całości.

Ponuro zapowiada się na świecie
przyszłość żydostwa. Zresztą nie pierw-
szy raz. W historji powtarza się ciekawy
objaw: co pewien czas pojawia się jakiś
„mesjasz ', staje na czele żydostwa, or-
ganizując koło siebie wielki ruch wolno-
ściowy a zaborczy w stosunku do naro-
dów - gospodarzy. Wtedy pęcznieją Ży-
dom serca pychą, stają się — o ile to wo-
góle jeszcze możliwe— nieznośniejsi, bu-
dząc nieuchronnie bolesną dla siebie re-
akcję.
Ruchy emancypacyjne Żydów były

zwykle lokalne. Dzisiaj zmieniło się to,
bo ruch żydowski obejmuje ciasną 0b-

ręczą cały świat, zmuszając wszystkie
narody do oporu i kontrakcji, narazie
jeszcze nie skoordynowanej, często dzię-
ki temu, že państwa z niezawsze jasnych
przyczyn nie idą w parze z narodami,

Polska jest niewątpliwie narodem i
państwem najsrożej cierpiącym na prze-
rost żydostwa i najwięcej hamowanym
przez nie w zdrowym rozwoju. Niby ol-
brzymi. nienasycony tasiemiec, rozsiadł
się we wnętrzu Polski naród żydowski,
wchłaniając w siebie wszystkie soki ży-
wotne, dając wzamian zaburzenia, ane-
mję i brak równowagi, Klinem wbija się
w naród polski, nie dopuszczając do zgo-
dy wewnętrznej, aby nad skłóconą cało-
ścią panować i pasorzytować na niej bez-
karnie.

Z zainteresowaniem patrzą teraz wszy-
scy na Niemcy, które bezwzględnie, ale
skutecznie i naogół sprawiedliwie, a w
wielu szczegółach nawet zgodnie z kon-
stytucjami apostolskiemi oraz orędziami
biskupów i postanowieniami synodów
likwidują u siebie sprawę żydowską. Na
to trzeba kłaść szczególny nacisk, bo
zwalczające jadowicie i konsekwentnie
myśl katolicką i chrześcijańską prądy ma-
sońsko - żydowskie starają się zamieszać
sumienie chrześcijańskie, jakoby godziło
się na coś zdrożnego, dążąc do usunięcia
przewagi żydowskiej, Miłość bliźniego
zna według nauki moralności stopniowa-
nie, słusznie podyktowane węzłami wiary,
krwi, oraz podobnemi objawami wspól-
noty.

Metoda jednak niemiecka w załatwie-
miu się z Żydami nie wystarcza dla Pol-
ski, cierpiącej na 10 proc, żydostwa, nie
licząc Żydów półkrwi i żydofilów, gdy
szczęśliwsze Niemcy mają ich zaledwie
1 odsetek. W Polsce może zagadnienie to
być rozwiązane ze skutkiem wyłącznie
przez wysiedlenie szczepu obcej rasy, i
to w przyśpieszonem tempie, zanim się
nie zamknie w mieście i na wsi koło ży-
dowskiej samowystarczalności gospodar-
czej i politycznej,

Zarządzenia w rodzaju niemieckich
starczą na okres przygotowawczy tego,

co jest i pozostanie w Polsce twardą ko-
niecznością, rozłożoną na pewien okres
lat; wysiedlenia Żydów z Polski,

 

 

Nieprawdą jest, że Żydzi nie mają
gdzie się podziać, jak głosi często wy-
mysł celowy, a niczem nieuzasadniony 0
rzekomem przeludnieniu świata. Nato-
miast prawdą jest. że nie brak olbrzymich
wprost krajów słabo zaludnionych, jak
Argentyna, albo tak głośna dzisiaj Abi-
synja. Ma ona na swoich miljon dwustu
tysiącach kwadratowych kilometrów

skromne dwanaście miljonów ludności i
do tego rasowo skuzynowanej z Żydami.
W. stosunku do Polski mogłaby więc wy-
żywić okrągłe 100 miljonów, bez obawy

tłoku. ;

Wpływy żydowskie na terenie między-
narodowym są jeszcze dostatecznie wiel-
kie, aby spowodować uczciwą a skutecz-
ną akcję wysiedlenia bez prześladowania,
albo chociażby zbędnych dokuczliwości.

Zamiast więc deliberować nad godzi-
wemi i niegodziwemi sposobami ograni
czenia naturalnego przyrostu własnego
narodu, należy wytężyć wszystkie siły, a-
by przeprowadzić stały, coroczny odpływ
obcego żywiołu, nadużywającego już zbyt
długo słowiańskiej dobrotliwości. Spełnią
się wtedy serdeczne pragnienia „Opieki
Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie”:
około czterech miljonów Polaków kato-
lików będzie mogło wrócić do ziemi oj-
czystej. Kto w Polsce ma serce i mózg

na właściwem miejscu „powinien w tym
kierunku współdziałać, aby uchronić na-
ród polski w przyszłości od grzechów,
zwłaszcza przeciw piątemu przykazaniu,
jeżeli Żydzi nie będą chcieli zrozumieć,
że trzeba dobrowolnie opuścić kraj, wy-
brany przez nich na ziemię obiecaną.

Gdy Polskę opuszczą, wygaśnie wszel-
ka niechęć ku nim. Polacy będą wtedy
szczerze popierali ruch misyjny, mający
dusze ich pozyskać dla chrześcijaństwa,
do czego narówni z innymi mają prawo,
ale fizycznie muszą zniknąć z oblicza zie-
mi polskiej. [m wcześniej się to stanie,

 

tem lepiej to będzie, szczególnie dla Ży-
dów.

Wiadomo, że rozwiązanie sprawy ży-
dowskiej należy do czołowych zadań O-
bozu Narodowego. Życie narzuci je i
przeciwnikom politycznym, bo życie bę-
dzie mimo wszystko mocniejsze, aniżeli
pokątne machinacje żydowsko - masoń-
skie, utrzymujące i podżegające celowo
zarzewie wewnętrznych niechęci.

Im dłużej a bezwzględniej wstrzymuje

się myśl narodową, tem więcej zwycięża

ona i ogarnia cały naród. Nie pomogą
między innemi także marne wysiłk* ma-

sońskie, aby między Obozem Narodowym

a ruchem katolickim i jego hierarchją

wznosić barykady podejrzeń i nieufności,

Skutek może być chyba jeden: że w chwi-

li zwycięstwa nie starczy już wpływów
katolickich, aby łagodzić wzburzone fale
odporu narodu, powstrzymywanego w
normalnym rozwoju, od kroków i poczy-
nań, pozbawionych może sprawiedliwego

umiaru,

Caveant consules et antistites! (Nie-
chaj czuwają konsulowie i przetoženi!).
A Žydzi niech przygotowują się na serjo
do emigracji z kraju, który kosztem

głodu własnych dzieci zbyt długo i zbyt
obficie ich karmił,

Nasuwają się jeszcze uwagi o charak-
terze przestrogi: należy baczyć, aby w
akcji, wysiedlającej obcy nalot, nie
działo się nic z pobudek nienawiści, ale
tylko z głębokiego umiłowania własnego
narodu. я

Rodziny polskie, niestety, już skażone
domieszką krwi żydowskiej, niech w porę
izolują się od dalszego jej dopływu, po-
mnąc, że kilkunastu pokoleń potrzeba na
oczyszczenie się z przymieszki, — a do
bram dziejowych narodu puka już nie-
cierpliwie ciężki, ale sprawiedliwy obra-
chunek.

X. JÓZEF PRĄDZYŃSKI

 

Pod Kairem odbyły się wielkie manewry wojsk egipskich. Na zdjęciu oddział
ćwiczący się w strzelaniu.

KONJUNKTURA NIEMIEC
Konjunktura polityczna, jaką wyda-

rzenia tworzą dla Niemiec, zdaje się
rzeczyć wszystkim, horoskopom, ja-

kie różni astrologowie stawiają Hitle-
rowi na czasy najbliższe. Najniższy jej
stan był niewątpliwie w okresie Stre-
sy, kiedy powstał front trzech mo-
carstw zachodnich, proklamujący nie-
naruszalność traktatów, i  kie-
dy z tym frontem wyraziła
swą solidarność Rosja  sowiec-
ka. Można było wtedy istotnie mó-
wić, że swastyką porusza się w kie-
runku dla Niemiec niekorzystnym. Ale
w dwa miesiące po Stresie przyszedł
pakt morski anglo - niemiecki z 18-go
czerwca, który Niemcom przyznał
prawo do posiadania floty wojennej,
rzekreślił Traktat Wersalski i roz-
luźnił porozumienie Francji z Anglją.
Wreszcie dzisiaj patrzymy na doko-
nujący się zupełny rozpad frontu
stresańskiego. Uwaga trzech  mo-
carstw skierowana jest nie na Ren
i nie na Dunaj, ale na morze Czer-
wone. Może już za kilka dni dwa z
nich wystąpią nieprzyjaźnie przeciw
trzeciemu, Dzień, w którym Genewa
uchwali sankcje przeciw Włochom,
będzie dniem wielkiego niemieckiego
triumfu Hitlera, jak ongi Bismar-
ka, przez dwa lata rządów ścigała o-
bawa koalicji antyniemieckiej, po-
wrotny couchemar des coa-
litions.
francuska potrafi całą Europę urucho-
mić, by Niemcy utrzymać w spokoju i
w poszanowaniu prawa, Nagła decyzja
Mussoliniego ruszenia na Abisynję,

| przekreśliła te plany i nadzieje. Niem-

„gierskiej

Zdawało się, że polityka  

cy zdają się uzyskiwać tak upragnio-
ną swobodę ruchów...

Znamiennym sygnałem zmiany ро-
łożenia była podróż p. Goemboesa do
Berlina! Głównym celem polityki wę-

jest rewizja traktatów i
Węgrzy gotowi są „połączyć się z
djabłem', by ową rewizję przyśpie-
szyć. Tym „djabłem', tym szetem
wszystkich niezadowolonych, tym he-
roldem rewizji traktatów pokojowych
—miał być w ich oczach Mussolini.
Węgrzy marzyli zawsze o sojuszu
Berlina z Rzymem, z którym Buda-
peszt tworzyłby. trzeci wierzchołek re-
wizjonistycznego trójkąta, gdy zaś
Rzym pogniewał się na Berlin z powo-
du Austrji, wybrali Rzym.- Zawiedli
się jednak na Mussolinim. Dyktator
włoski pogodził się w styczniu b. r.
z Francją i gotów jest dzisiaj porozu-
mieć się nawet z Małą Ententą, Wło-
chy przeszły do bloku konserwatyw-
nego, Apetyty swe i ambicje skiero-
wały pozą Europę. Budapeszt uznał
to za zdradę. P. Goemboes, nie tracąc
chwili czasu poleciał do Berlina. Był
to lot z hołdem i z przeprosinami.
Było to także uznanie, że teraz Niem-
cy obejmują rolę „djabła”, rolę szefa
niezadowolonych, rolę burzyciela
powersalskiej Europy,

Berlin już się przygotowuje do wy*
korzystania tej niespodziewanie ko-
rzystnej dlań konjunktury, P. Ribben-
trop ndwiedził w tych dniach premje-
ra belgijskiego, próbując jakimś kom-
promisem uspokoić Belgję i zapewnić
jej dla Niemiec neutralność, Anglji i
Francji Hitler nie szczędzi zapewnień  

pokojowych. Oszczędza Austrję, prze-
widując, że mu ją negus abisyński wy-
walczy na Włochach. Celem, któ.y
skupia uwagę Niemiec, jest teraz Kłaj-
peda,

Nie trzeba być wielkim dyplomatą,
by zrozumieć doniosłość dla Niemiec
posiadania prawego brzegu Nierana
nad Bałtykiem. Litwa stałaby się wów-
czas tem, czem chciał ją mieć jej
twórca Ludendorf; Bawarją zanie-
meńską. Ramię wschodnio-pruskie ©-
krążające Polskę od północy sięgnę-
łoby dalej na wschód. Z Kłajpedy
mógłby wyjść atak na państwa bal-
tyckie, który zburzyłby je jak domki
z kart. Z Kłajpedy przez Łotwę osią-
ga się Rosję, która dla drugiego dyk-
tatora w Europie mogłaby się stać
drugą  Abisynją... Odpór sowiecki
Niemcy lekceważą. Doświadczenia
wielkiej wojny przekonały ich, że ro-
syjska armja nie może być równowar-
tościowym przeciwnikiem tej straszli-
wej i sprawnej machiny, jaką była i
zapewne jest teraz armja niemiecka,

W tej sytuacji, wobec skłócenia mo-
carstw zachodnich, rolę pierwszorzęd-
ną grałaby Polska. Znalazłaby się w
położeniu—mutatis mutandis
—podobnem, jak było w latach 1914-

| 18. Zwycięstwo Niemiec dałoby Niem-
com taką przewagę w Europie, że Pol-
ska musiałaby stracić faktyczną nie-
podległość. To jest chyba aksjo atem
naszej polityki, zdobytym  doświad-
czeniami zbyt smutnemi, że przy he-
gemonji Niemiec niema miejsca na
niepodległą Polskę. Nie żywimy więc
żadnych wątpliwości co do stanowi-  

PRZEGLĄD PRASY
DOŚĆ HARACZU NA GMINY

, ŻYDOWSKIE

Znany lekarz - spółdzielnik, dr. Ka
Łazarowicz, pisze w „Kur. Warsz. 4

że władze winny jak najprędzej wydać

stosowne rozporządzenie,wskazujące,
jak powinien być dokonywany ubój w

rzeźniach, aby zwierzętom zaoszczę<

dzić bólu a ludziom przykrości patrze<

nia na cierpienia zwierząt, Dr. Łaza«

rowicz podnosi, że, jak wykazały ba<

dania ks, d-ra Trzeciaka, ubójrytual<

ny wcale nie jest nakazany przez reli<

ėję mojżeszową.

„Żydom w Polsce ubój rytualny doga*
dza — pisze dr. Łazarowicz — i będą go
oni bronić zawzięcie, ale z całkiem in-
nych wzślędów, Opłata za ubój rytualny
jest niepomiernie wysoka, daje to więc
dostateczne utrzymanie licznym rzeza-
ko rytualnym, a pozatem daje duże do=,
с о‹;;' jada żydowskim. Jak wielkie są
te, dochody, można sądzić z teśo, że w

roku 1926 kahały otrzymały z tego źró-
dła 9237.000 złotych, w roku 1929 —
10.834.000 zł., rzezacy w 1929 roku otrzy-

mali 4.535,148 zł.”

Tak więc ludność polska, spożywaa

jąca bez wyjątku mięso z uboju rytu=

alnego, płaci specjalny haracz śminom

i rzezakom żydowskim. Skandal ten

trwa zbyt długo i społeczeństwo pol-

skie musi domagać się, by mu wresz<

cie położono kres,

Skasowanie uboju rytualnego ułat<
wi walkę z żydowskim monopolem
handlu bydłem, z którego Żydzi czer<
pią ogromne zyski, Ceny mięsa spadną
wtedy znacznie. Ponadto władze
wojskowe winny się zainteresować
faktem, że kilka tysięcy rzezaków ry-
tualnych, jako „duchownych”, zwol-
nionych jest od służby wojskowej.

Sytuacja jest dzisiaj taka, że
„cała ludność Polski płaci rocznie kil-
jaście miljonów złotych na rzecz śmin.

wyznaniowych żydowskich i rzezaków=
Żydów.Ludność chrześcijańska zjada mię-
so wyłącznie z tylnych części bydła, lu-
dność żydowska bierze tylko mięso z
przodków, płacąc za to mięso CR niż-
sze, niż za mięso z części tylnych. A
wszak mięso z przodków nie jest wcale
gorsze, niż z części tylnych”.

Jeszcze raz powtarzamy: trzeba te-
mu monopolowi i przywilejowi Żydów
położyć kres.

P. MATUSZEWSKI — OBROŃCA
DEFLACJI

Tworzy się około artykułów p. Ma
tuszewskieśo niezmierną wrzawę,
jakby zawierały jakieś rewelacje.
Zwracamy uwagę, że program deflacji,
ale deflacji rozumnej i celowej, bo po-
łączonej z reformą państwa, głosi od-
dawna Obóz Narodowy,

Właściwie p. Matuszewski nie dąży
do istotnej deflacji, bo dalej podnosi
potrzebę wysokiego budżetu, ale tyl-
ko do przesunięcia ciężarów podatko-
wych i zniesienia tu i ówdzie pewnych
przerostów etatystycznych i zbyt już
szkodliwych lub głupich przejawów
słynnej „radosnej twórczości”, Praw-
dziwa bowiem korzystna dla państwa
deflacja — to zredukowanie zadań or-
ganów państwowych zwłaszcza w dzie-
dzinie gospodarczej, to zmniejszenie
wpływów i dokuczliwego nadzoru ko-
sztownej biurokracji, — a więc wy-
rzeczenie się tych środków nacisku,
które sanacji są niezbędne do życia i
rządzenia. Nawet w dziedzinie teatral-
nej (i radja) której p. Matuszewski
wspomina, sanacja nie zrezyśnuje z
wpływów. Etatyzm daje jej możność
rządzenia i zapewnia posady. Tylko
rząd, oparty na opinji publicznej, rząd
wielkiej idei  porywającej naród,
może zdobyć się na reformę państwa,
zwalniającą je z zadań, które mogą
spełniać taniej i lepiej organy samo-
rządowe i społeczne,

ska naszego państwa w wydarzeniach,
które tu bierzemy pod uwagę.

Chodzi jednak o to, by do wyda-
rzeń tych nie dopuścić. Chodzi o to,
by Havas nie miał prawa informować
Paryża, że prasa rządowa w Warsza-
wie wyraża zdanie, iż „Polska nie po-
winna się interesować Litwą”. Chodzi
o to, by i w Paryżu i w Berlinie wie-
dziano, że usadowienie się Niemiec na
wschód od Niemna nie mogłoby być -
dopuszczonem przez Polskę, bez
względu na jej chwilowy stosunek do
Litwy. Nie wolno Niemiec  ośmielać
niedomówieniami i zamilczeniami, Nie
wolno także twierdzić, że nasza poli-
tyka jest znaną, bo niestety politykę
tę ocenia się w Europie najsprzeczniej _
i często — najfałszywiej. Zbliżają się |
czasy takie, że największa jasność i
stanowczość naszej polityki zagra-
nicznej staje się bezwzględną koniecz-
nością. (m)  



   

W teatrze krakowskim
Z różnych oznak wnosić można, że

Teatr Miejski im, Juljusza Słowac -
kiego w Krakowie wchodzi obecnie na
nowe drogi, Już mianowanie dyrekto-
rem teatru artysty malarza Karola
Frycza, profesora Akademji Szt
Pięknych, wskazywało na to, że cho-
dzi tu o coś więcej niż o zwykłą zmia-
nę dyrektora. Patrzano też z wielkiem
zaciekawieniem na pierwsze kroki no-
wego dyrektora i powszechnie zapyty-
wano: „co też on nam nowego przynie-
sie“? Wiedziano tylko jedno, że dyr.
Frycz to nie żaden nowicjusz w tea -
trze, lecz w całej pełni — człowiek te-
atru. Był wszak przez dłuższy czas de-
koratorem teatru i na tem stanowisku
zaskarbił sobie powszechne uznanie.
Czy będzie równie znakomitym dyrek-
torem teatru? Na to pytanie dać nam
może odpowiedź dopiero przyszłość.
Dziś zawcześnie byłoby o tem cośkol-
wiek mówić.
Duże zmiany zaszły w zespole tea-

tru. Opuścił Kraków wybitny aktor
Juljusz Osterwa, dotychczasowy dy-
rektor teatru w latach 1932—1935. Po-
żeśnała scenę krakowską ulubienica
publiczności Krystyna Ankwicz - Szyj.
kowska. Pozatem opuścili Kraków m.
in, Roman Wroński, Roman Hierow-
ski, Eugenjusz Solarski, Konstanty Pą-
gowski, Henryk Modrzewski. Na sezon
1935-36 zaangażowano kilkanaście no-

wych sił, Romanę Pawłowską, Teresę

Suchecką, Wandę  Niedzialkowską,
Krystynę Brylińską, Stefanję Skas-

sównę i Matusiakównę-Radulską, Wa-

cława Radulskiego, Wiktora Biegań -

skiego, Kazimierza Fabisiaka, Włodzi-
mierza Macherskiego, Kazimierza Szu-
berta, Zygmunta Modzelewskiego, Mie-

czysława Węgrzyna i Jerzego Kali-

szewskiego.
Pierwsze sztuki, któremi zapocząt-

kowano nowy sezon, świadczą o tem,

że dyr. Frycz przystępuje do pracy z

przemyślanym planem. Na otwarcie
sezonu odegrano „Wychowankę” Fre-

dry, co przyjęto z uznaniem jako wy-

raz hołdu dla nieśmiertelnego kome-

djopisarza polskiego. Następniewysta-

wiono komedję Zapolskiej „Ich czwo-
то“. „Henrykiem IV" Pirandella rozpo-

czął się cykl sztuk z występami zna-

komitego Kazimierza Junoszy ; Stę-

powskiego. Publiczność krakowska, ży-

wo pamiętająca czasy Solskiego i żyją-

ca wspomnieniami gry aktorskiej wy-

sokiej klasy, z zadowoleniem przyjęła

do wiadomości pozyskanie dla sceny
krakowskiej (niestety tylko na krótki

okres) drugiego znakomitego artysty

scen polskich, wskrzeszającego świet-

ne tradycje dostojnego jubilata.

Junosza - Stępowski budzi podziw,

występując w tak krańcowo przeciw-

nych rolach, jak tragiczna rola tytuło-

wa w „Henryku IV” i komiczna rola

barona Wfirza w komedji L. Verneuil'a

„Azais”, I znowu tenże sam artysta od-

twarza przed zdumioną publicznością

tragiczną postać cara Iwana w drama-

cie Aleksego Tołstoja „Iwan Groźny”.

Wystawienie „Iwana Groźnego” za-

sługuje na to, aby mu poświęcić kilka

uwag. Do dnia dzisiejszego pokutuje w

naszem społeczeństwie nieuzasadnione
uprzedzenie do literatury rosyjskiej.

Jedni zasłaniają się... względami poli-

tycznemi, tak jak gdyby te względy

mogły odgrywać jakąkolwek rolę w

rzeczach literatury pięknej. Inni znów

majaczą o rzekomo szkodliwych wpły-

wach literatury rosyjskiej „na duszę

polską” (7), o jej „nihiliźmie”, Ludzie
ci dają dowód, że nie znają wielkiej

literatury sąsiedniego narodu słowiań-

skiego. Czas z tem skończyć! Sceny

polskie powinny dramatowirosyjskie-

mu więcej poświęcić miejsca.
Teatr krakowski zrobił świetny wy-

bór, wystawiając spośród dramatów ro-

syjskich właśnie „Iwana Groźnego".
Pisarze rosyjscy © Polsce i Polakach

bardzo mało wspominają w_ swych

dziełach. Dramat Aleksego Tołstoja 

zaszły zmiany
(brata stryjecznego sławnego Lwa Toł-
stoja) należy do wyjątków. Tu mówi
się o Polsce, o królu Stefanie, o bitwie
pod Pskowem, Klęski zadawane przez
Batorego uważane są przez bojarów za
karę Bożą, zesłaną na Ruś za zbrodnie
cara. Iwan Groźny, czując zbliżającą
się śmierć nakazuje bojarom przy-
siąc, że zawrą pokój z Polską i zrobią
daleko idące ustępstwa.
„łwan Groźny” należy do tych dra-

matów, które — podobnie jak u nas
„Kajus Cezar Kaligula" i „Judasz z
Kariothu* K. H. Rostworowskiego —

mają na celu rewizję zbyt surowego
sądu historji i doszukanie się w potę-

pionych przez historję postaciach —
CZŁOWIEKA...
Przedstawienie udało się w pełni, Sa-

la wypełniona była „po brzegi”. Juno-

sza - Stępowski w roli Iwana Groź-

negc złożył jeszcze jeden dowód nie-

pospolitego talentu. Wacław Nowa -

kowski z dużym talentem odtworzył  

dumną postać chciwego władzy Bory-
sa Godunowa. Rolę posła polskiego
Haraburdy z brawurą i godnością grał
Tadeusz Burnatowicz. Stefanja Skas-
sówna z wdziękiem odtworzyła rolę
Marji Godunow. Carową Marję grała
Teresa Suchecka, żonę carewicza Ire-
nę — Romana Pawłowska. Inne role
odtwzrzali Jerzy Kaliszewski (care-
wicz Teodor), Kazimierz Fabisiak
(Szujski), Tadeusz Białkowski (Za-

c! erjin) i inni,
Kraków obchodzi obecnie dwudziestą

rocznicę śmierci Tadeusza Pawlikow-
skiego, który dzierżył ster sceny kra -
kowskiej w latach 1893 — 1899. Sta-

raniem Syndykatu Dziennikarzy Kra-
kowskich odbył się 26 ub. m. odczyt
dyr. Teo'ila Trzcińskiego poświęcony
Pawlikowskiemu. Czy Kraków nawró-
ci do tradycji wielkiego dyrektora swo-

jej sceny?

TADEUSZ MILDNER.

Książka, pisana pod wpływem urazu

psychicznego, chociażby nawet autorem

jej był pisarz bystry i utalentowany, nie

może być dziełem literackim dużej mia-
ry. Lion Feuchtwanger napisał po-
wieść*), w której zamierzał dać przekrój
społecz. Bawarji w latach, kiedy rząd
hitlerowski ogarniał i zdobywał tę pro-
wincję. Feuchtwanger jest Żydem, wy-
dalonym z Niemiec, Bolesną dla Żydów
operację odrywania ich i odrzucania po-
za formy ustroju narodowego, Feucht-
wanger odczuł jako zniewagę, i niespra-

wiedliwošė. Nie trzeba mu się dziwić.
Gdyby grzyb, oderwany od pnia drzewne
go, posiadał świadomość i mógł dać jej

wyraz, wołałby również o swojej krzyw-
dzie. Tylko, że ta „krzywda nie budzi

współczucia.

*) Lion Feuchtwanger: „Powodzenie“.
Trzy lata historji pewnej prowincji, Prze-
kład z niemieckiego Julji Zylberowej.
Warszawa, nakł, sp. wyd. „Kadra“.  

Z xxx,

ZE ŚWIATA ECULTUFREY
KRONIKA LITERACKA

Rozstrzygnięcie konkursu dramatycz-

nego. — Jury konkursu dramatycznego,

zorganizowanego przez Polską Akademję

Literatury w osobach: Kadena-Bandrow-

skiego, Lorentowicza, Makuszyńskiego,

Nałkowskiej, Śliwickiego, Stalia, Sza-

niawskiego Szyłfmana. K. Wierzyńskiego,

Zawistowskiego, Boya-Żeleńskiego i Sie-

roszewskiego jako przewodniczącego są-

du — po rozpatrzeniu prac, nadesłanych

na konkurs w ilości 287 sztuk, postano-

wiło jednogłośnie na zebraniu w dniu 30

września 1935 roku nie przyznać pierw-

szej nagrody żadnemu z nadesłanych u-

tworów. Drugą nagrodę w wysokości

3.000 zł. jury przyznało większością gło-

sów dramatowi w trzech aktach p. t.:

„Bogoburcy”, oznaczonemu godłem „Her

Armenczyk”,
Trzecią nagrodę w wysokości 2.000 zł.

jury przyznało większością głosów kome-

dji w trzech aktach p. t£.: „Dowód osobi-

sty Zebrzydowskich”, oznaczonej godłem

„Antoni Andrzej”. Po otwarciu kopert

okazało się, że autorem dramatu „Bogo-

burcy'” jest Jerzy Ostrowski, autorką zaś

komedji p. Ł „Dowód osobisty Zebrzy-

dowskich'' jest Marja Jasnorzewska (Pa-

wlikowska).
Powieść Mostowicza po czesku. —

Największy dziennik czeski w Pradze

„Narodni Listy* rozpoczął w wydaniu

wieczornem drukowanie w odcinku tłu-

maczenia powieści T. D. Mostowicza

„Karjera Nikodema Dyzmy”. Przekładu

dokonał dr, J, Beczka, doskonały tłu-

macz polskiej beletrystyki, który niedaw-

no przełożył „Zazdrość i medycynę”

Choromańskiego.

KRONIKA NAUKOWA

300-lecie uniwersytetu budapeszteń-

skiego, — W dniach od 26 do 28 b. m.

obchodził Uniwersytet Budapeszteński

im, Piotra Pazmany jubileusz —300-lecia,

Założycielem uniwersytetu (1635 r.) był

ówczesny prymas Węgier Piotr Pazmany,

zajmujący w historji kultury węgierskiej

jedno z naczelnych miejsc. Należy za-

znaczyć, że Pazmany odbywał swe stu-

dja m. in. w UniwersytecieJagiellońskim

w Krakowie. W uroczystościach jubileu-

szowych biorą udział przedstawiciele li-

cznych uniwesytetów europejskich. Uni-

wersytety polskie reprezentują: rektor

Maziarski i prof. Jan Dąbrowski (Kra-

ków), prof, Sierpiński (Warszawa), b.

nin, rektor Staniewicz i prof, Zdziechow-
ski (Wilno), prof, Longchamp de Bórier
i prof. Bulanda (Lwów), prot. Jonscher

(Poznań). Pośród około 30 uczonych

węgierskich i zagranicznych, którzy z o-

kazji jubileuszu otrzymają dyplomy do-
ktorów honorowych Uniwersytetu Buda-

 

Fabrykacja na wielką skalę
Nowy doskonały tygodnik czeskiNa-

rodni Vyzva“ (Wezwanie Narodowe),

przynosi w ostatnim numerzenieobojęt-

ne i dla nas informacje, Oto niedawno

umarł wybitny powieściopisarz czeski

Ignacy Herrmann (znany również w Pol-

sce autor humorystycznych opowiadań).

Prasa żydowska podała wtenczas wia-

domość, że Herrmann był z pochodzenia

Żydem. Oczywiście było to kłamstwem,

gdyż pisarz ten jest czystym  aryjezy-
kiem. Chodziło tu przeto o znany trik

żydowski stworzenia sugestji, że ulubio-

ny pisarz miał w swych żyłach domiesz-

kę krwi żydowskiej. Czeski „Zvon” pisze

w tej sprawie, że podobne wersje o po-

chodzeniu żydowskim kolportuje się też

o jednym największych poetów czeskich

Jarosławie Vrchlickim, co się dostało
nawet do podręczników szkolnych,

Jednakże już przed trzema laty do-
wiódł dr. W, Frida na podstawie metryk,
że w rodzie poety nie było wcale Żyda.

Te praktyki żydowskie (znane nam rów-

nież doskonale w Polsce) nie są odosob-

nione, Gdy Mussolini pozamykał loże

masońskie we Włoszech, czytało się w
prasie lewicowej, że to jest żyd — Ben-

jamin Mauszl. O ojcu Hitlera pisano, że

pochowany jest na cmentarzu żydow-

skim, o Góbbelsie i Rosenbergu, że są po-
chodzenia semickiego.
Widać więc, że Żydzi w tych oszczer-

stwach mają ustalony system. Przykłady

na gruncie polskim (brednie o Mickiewi-

czu, Słowackim, Nowaczyńskim), są zbyt znane, ażeby je powtarzać.

pesztańskiego, znajduje się prof. Jan
Dąbrowski z Krakowa, wybitny znawca

stosunków polsko-węgierskich w zakresie

historji.

Nowi docenci, — Minister oświaty za-

twierdził następujące habilitacje w szko-

łach akademickich: Na Uniw. Jagiel.: K.

Bulasa, jako docenta archeologii klasycz-

nej, Marję Dłuską, jako doc. fonetyki о-

gólnej, R. Wojtusiaka, jako doc. 200108

Na Uniw, Poznańskim: R. Galena, jako

doc. geografji fizycznej, Al. Nowakow-

skiego, jako doc. chemii organicznej, W.

Winida jako doc, antropogeograiji.

Na Politechnice Warszawskiej: dr. Ja-

na Wiertelaka, jako doc, chemji drew-

na, W Szkole Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie: Michała La -

skowskiego, jako doc. fizjologii zwierząt,

Al. Maksimowa, jako docenta  chemji

rolnej.

KRONIKA KULTURY

Wymiana kulturalna Polsko - Szwedz-

ka. — Szwedzki minister oświaty Eng-
berg powołał do życia w Sztokholmie
specjalny komitet, który zajmie się wy-

konaniem postanowień umowy o wymia-

nie kulturalnej polsko - szwedzkiej.Na

czele teg okomitetu stanął podsekretarz

stanu Knoes, sekretarzem został miano-

wany docent Gunnarson, pozatem w

skład komitety wchodzą: dyrektor Bibl-

joteki Królewskiej Collijn, prezes To-

warzystwa Szwedzko - Polskiego płk.

Arbin, pisarka Marika Stiernstedt, dy-

rektor archiwów państwowych Almquist,

dyrektor Muzeum Północnego bar. Ce-

derstroem.

TEATRYSTOŁECZNE_

 

„Pan Damazy” w Teatrze Narodowym.

— Teatr Narodowy wystawia w czwar-

tek 3 października jedno z arcydzieł pol-

skiej komedji „Pana Damazego" Bliziń-

skiego, utwór, który, mimo blisko 70 lat

scenicznego żywota zachował w całej

pełni żywotność dzięki artystycznejpla-

styce przedziwnej prawdzie charakte-

rów, świetnej komp. i swojskiemu tchnie

niu polskości. Obecną obsadę „Pana Da-

mezego” stanowić będą — w reżyserji

A Zelwerowicza, równocześnie odtwór-

cy popisowej roli tytułowej — Ćwiklińska

"Żegocina), Stanisławski (rejent Bajdal-

ski]. Świerczewska (Mańka), Zeliska (He-

lenka Krzywuska (Tykalska), Wesołow-

ski (Genio), Pawłowski i Pichelski

(Seweryn i Antoni).  Reżyserja w

stylu inscenizacji podkreśliła wszystkie

cechy „Pana Damazego“ jako wiernego

obrazu obyczajowego. Dekoracje wnętrz

-- St. Jarockiego.

MUZEA
Z Muzeum Przemysłu i Techniki w

Warszawie. — Dzieki życzliwości, jaką

darzą Muzeum Przemysłu i Techniki w

Warszawie liczni przyjaciele i sympaty-

cy, a w szczególności polski świat tech-

niczny i przemysłowy, zbiory Muzeum

wzbogacająsię (stale w coraz to nowe

eksponaty. P. Prezydent R. P. prof.Moś-

cicki jako protektor Muzeum ofiarował

w ostatnich dniach piękny model war-

sztatu tkackiego w ruchu. Pozatem po-

szczególne zakłady i firmy  ofiarowały

Muzeum różne cenne dary. Dyrektor Mu-

prowadzonych w muzęach technicznych

w Austrji, Jugosławii i Węgier. Studja

powyższe łącznie z odbytemi w roku ze-

szłym w Niemczech, Francji i Włoszech,

potwierdzają, że Muzeum wWarszawie

będzie już w krótkim czasie jednym ze

wzorowo zorganizowanych nowoczesnych

Muzeów technicznych.

KONKURSY

Konkurs na stypendjum, —Min, Ošwta-

ty oglasza konkurs na jedno stypendjum

im. Ludwika Kurosza i Olszewskich na

rok szkolny 1935-36 dla niezamożnej, na-

rodowości polskiej, wyznania rzym-kat.,

celującej w naukach uczenicy szkół śred-

nich, z zachowaniem praw pierwszeń-

stwa dla krewnych Kurosza i Olszew-

skich. Podania należy składać do Min.

W. R. i O.P. do 15 grudnia 1935 r. 

 

Uczeni polscy ZzGranicą
NA KONGRESIE HISTORJI

MEDYCYNY W MADRYCIE

Odbyło się w Madrycie uroczyste o-

twarcie X międzynarodowego kongresu

historji medycny. Przemawiał również 0-

ficjalny delegat rządu polskiego dr. Ta-

deusz Bilikiewicz, docent Uniw, Jagiel-

lońskiego, podnosząc łączność kultural-

ną pomiędzy Polską a Hiszpanją. Kongres

obraduje nad 3 głównemi tematami: 1)

medycyna arabska w Hiszpanii, 2) me-

dycyna amerykańska z czasówodkrycia

i kolonizacji, 3) folklor lekarski w róż-

nych krajach cywilizowanych. Ze strony

Polski zgłosili prace nad folkloremle -

karskim dr. Bugiel z Paryża, oraz doc.

Bilikiewicz z Krakowa. Ponadto prof.

Szumowski z Krakowa nadesłał referat
na temat reformy studjów lekarskich.

Drugi dzień Kongresu uczestnicy spędzi-

i w Toledo, słynnem z najstarszej szko-

ły lekarskiej w średniowieczu.

NA KONGRESIE SOCJOLOGJI
W BRUKSELI

W tych dniach zakończył obrady w
Brukseli XII kongres międzynarodowe-

go Instytutu Socjologii. Prezesem Komi-
tetu Organizacyjnego był prof. E. Mahaim
były minister, dyrektor Instytutu Solva- ya, sekretarzem — sędzia W. Malgaud.
Przewodniczącym kongresu był prof. Ch.

Ellwood, sekretarzem generalnym —
prof. G. L. Duprat. Na kongresie oma-

wiane były następujące zagadnienia: so-

cjologia ogólna i metodologja, socjologia
i grupy elementarne, socjologja ekono -

| miczna. Referaty zgłosili: prof. G. L. Du-
prat (szereg referatów), prof. Achille

Ouy, prof. Gaston Richard, prof. Emil

Lasbax, prof. Jeanne Duprat i inni.
Jedno posiedzenie kongresu było po-

święcone uczczeniu pamięci Quetelet,
twórcy „fizyki społecznej”. Z Polski
zgłosili referaty: z Warszawy proł. J.
K. Kochanowski na temat konkluzji spo-
łecznej z zasadniczych wskazań psycho-
logicznych, oraz adw. Henryk Karnecki
na temat ewolucji społecznej i powrotu
form życia społecznego, z Poznania prof.
Lucjan Znaniecki na temat zasadniczych
norm socjalnych.

NA OBCHODZIE 300-LECIA
UNIWERSYTETU W BUDAPESZCIE

Uniwersytet Budapeszteński — o czem
pisaliśmy — obchodzi 300-lecie powsta-
mia. Uniwersytet wydał przyjęcie na
cześć 200 gości zagranicznych, biorących
udział w uroczystościach. Rektor Uni-
wersytetu wygłosił w kilku językach
przemówienie powitalne, zwracając się
zaś do delegacji polskiej oświadczył m.
in.: „Naród polski złączony jest odda-
wiendawna z narodem węgierskim wę-  

Nr.

Żydowska powieść
ohitleryźmie

Osnową, wokół której układa Feuchf-
wanger swoje oskarżenie hitleryzmu, jest
niesprawiedliwy wyrok, wydany ze
względów politycznych przez rząd ba-
warski (jeszcze niehitlerowski) na histo-
ryka sztuki Kriigera, socjalistę i wolno-
myśliciela. Joanna, żona Kriigera, szuka
sprawiedliwości i znajduje ją aż... w
Ameryce, skąd, za pośrednictwem jakie-
$oś niewyraźnego potentata finansowe-
$o, nadchodzi wreszcie decyzja amnestji
dla Kriigera. W międzyczasie jednak

Kriigerzmarłw więzieniu.

Gdyby Feuchtwanger poprzestał w swo
jej powieści na opisaniu sprawy Kriigera,
osiągnąlby — trzeba to przyznać — suk-
ces artystyczny. Sprawa, mimo, że o wie-
lu podobnych nietylko w Niemczech czy-
taliśmy i słyszeliśmy tak dużo, jest istot-
nie tragiczna, niepotrzebne nikomu cier-
pienie tego człowieka wstrząsa każdem
sumieniem. Ale — jak zaznaczyliśmy —
sprawa Kriigera jest tylko pretekstem
dla demagogji najlichszego gatunku, Pi-
sarz, który był świadkiem powstawania
i wzrostu hitleryzmu w latach jego naj-
ciężkich i najbardziej krwawych walk—
i którywruchu tym nieumiałdojrzeć
nic innego, jak „brutalną falę barbarzyń-
stwa” — fatalne wystawia świadectwo
własnej przenikliwości. Hitler, który w
„Powodzeniu”* występuje jako Kutzner,
jest dla autora naiwnym błaznem, któ-
rego każdy „zawodowy polityk'* wypro-
wadza w pole, Ludendorif jest warjatem.
Niemieccy patrioci — to niepoczytalna
horda, zwiedziona i prowadzona na zgu-

bę przez głupich i tchórzliwych wodzów.
Chciałoby się zapytać; i takież to moce
zmiotły lud wybrany lud Izraela?

Z pianą na ustach woła Feuchtwanger
o nową sprawiedliwość. „Pojęcie spra-
wiedliwości stało się chwiejne, wyświech-
tało się... Wymiar sprawiedliwości nie
opiera się na żadnem žywem uczuciu,
lud stał się poprostu m rzędziem wła-
dzy, służy dla jej zachowania. Wyroki
"a na sobie piętno słabości, samo-
woli",

Przyrodzone człowiekowi, wieczne po-
czucie sprawiedliwości nie jest tak
chwiejne, jak się to pisarzowi żydow-
skiemu wydaje. Ale zdaje się mieć słusz-
ność, gdy twierdzi, że normy prawne nie
opierają się dziś w większości krajów
europejskich na żadnej żywej sile, wy-
rastającej z istotnych dążeń i potrzeb
narodu, Stały się formą, przyśniatającą
treść, I właśnie walkę o wyzwolenie *'zj
treści podjął narodowy socjalizm w
N.emczech.

Feuchtwanger, rzecznik „i ", zma-
ny ze swoich antyhitlerowskich wystąpień
na terenie międzynarodowym, nie rozu-
mie, rozumieć nie może znaczenia ji skali
tych przemian. Zadaje ciosy w próżnię.
Powieść jego jest nowym dokumentem
ostatecznego bankructwa literatury ży-
dowskiej.

Walery Sowińskt

OTYŁOŚĆ
‚ osłabia serce

Serce otyłych, obłożone warstwą tłuszczu,
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcze-
śniej odmawiają posłuszeństwa. Otyłość spo-
wodowana jest złą przemianą materji albo za-
burzeniem czynności gruczołów dokrewnych.

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA*
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza or-
2a do spalania nadmiernego tłuszczu.
tosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-

magają one specjalnej djety,
Zioła ze znak, ochr. „Degrosa” do nabycia

w jo i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa,

Złota 14, m. 1.
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złami tradycyjnej przyjaźni, Raz Polska
daje nam królów, pełnych chwały, innym
razem z Węgier przychodzi do Polski
Stefan Batory, jeden z największych kró-
lów polskich. Począwszy od XV w. mło-
dzież węgierska napływa do uniwersytetu
krakowskiego. W latach od 1516 do 1535
studjuje tam 308 studentów węgierskich,

którzy posiadali własną organizację, oraż

korzystali ze specjalnego stypendjum. A
gdy los fatalny doprowadził do rozbioru
Polski, serca węgierskie odczuły to głę-
boko i boleśnie. Dziś — mówił rektor —
gdy Węgry pozbawione najpiękniejszych
swych dzielnic, przeżywają tę samą kata-
strofę, która niegdyś dotknęła ich szla-
chetną słowiańską siostrzycę, mamy wra
żenie, że Polska szczerze współczuje z
naszym bólem narodowym. Sądzimy —
zakończył mówca — że wysiłki obu na«

 

szych narodów, zmierzające dozacieś -
nienia węzłów kulturalnych między Pol-
ską a Węgrami, dadzą w przyszłości
piękne owoce”,
W imieniu delegacji polskiej zabrał

głos prof. Jan Dąbrowski, dziękując za
serdeczne słowa powitania. Prof. Оа
browski otrzymał doktorat honorowy U+
niwersytetu w Budapeszcie.
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Święta Ziemi Chełmskiej
m- к— — A a ia.

Dookoła „szarego domu”
па Zawodziu

Zwolnienie narodowców — Proces o zbrodnię stanu —7 kół Stronnictwa
Narodowego w mieście i 100 na wsiach

Przed wyborami do Sejmu policja
częstochowska wszczęła ożywioną
działalność, aresztując w Częstochowie

i w powiecie wielu narodowców,
Na kilka dni (4 września) przed

dniem głosowaniaosa w więżie-

niu na Zawodziu jedenastu narodow -

ców, przeważnie kierowników Kół

dzielnicowych Stronnictwa Narodowe-

go. Jak donosił miejscowy dziennik

Z KRAKOWA

Teatr im. Słowackiego: środa „Azais”.

Kina polskie: 1

ё ?ро“о: st Pułkownik”,
romień: „Miłość cyganki”,

Stella: „Halka” (ua do opery St. Mo-

 

śiuszki (Kiepura).
Sztuka: „Baboona”. З
Šwit: „Szopen, piewca wolnošci — O,
Uciecha: „Kocham wszystkie kobiety

(Jan Kiepura), м
Zorza: „Śluby ułańskie”.

ZTeatruMiejskiego,—Dziśwe śro-
dę „Azais” komedjaL.Vernuila z K. Ju-
noszą Stępowskim _w roli głównej, Ww
próbach komedja Seymour Hicksa i
Ashley Duksea według A.Engla p.t. „Gdy
stare winoszami | ap na;bliż-

emjerą teatru. W roli głównej wy-
ša "K Janusz Stępowski. Próby odby-
wają się codziennie pod kierunkiem no-

wozaangażowaneśo do teatru krakow-
skiego reżysera Wacława Radulskie,
Znowu įstwo. — W niedzielę w

sali zebrań złączonej z szynkiem Piotra
Łosia przy ul. Zabłocie 45, zgromadziło

się inas robotników z huty. Do
wspomnianego szynku przybyła z narze-
czonym Michalina Procnerówna, która
"obchodziła w niedzielę imieniny, Kilku z
pe zgromadzonych w sali zebrań

tników zwróciło się do Procnerównej,
by „postawiła” z okazji imienin wódki,
a gdy ta odmówiła doszło do awantury z
narzeczonym Procnerównej. Ten o

-z szynku po pomoc. Przybyła grupa osó
i boze się bójka. Stojący na boku
Adam iej, który w awanturze nie
brał udziału, ugodzony nożem w pierś
zginął na miejscu. Do innych mniej lub
ciężej rannych uczestników bójki wez -
wano Pogotowie Ratunkowe. Policja i

śledcze prowadzą dochodzenia.
isj lekarza w Ubez-

* Spolecza W ubezp. S; ecznej. — zp. -
jecznej w iais, nastąpi w naro
szym czasie zmiana na stanowisku le!
rza naczelnego. Stanowisko to zajmował
dotąd od szeregu lat dr. Bobrowski, któ-
remu w tych dniach doręczono wypowie-
dzenie. Jak wia: Bobrowski о-
trzymał mandat senatorski z nominacji.

 

ZE LWOWA
Cogrająwteatrach?

TeatrWielki:Środa,godz. 20-ta „Wy-Mi у

Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin:

Apollo: Turandot.
Casino: Sequoia.
Chimera: Mały pułkownik, z Shirley

Temple.
Grażyna: Marzące usta.
Kopernik; Mała mateczka. |
Marysieńka; Człowiek — wilk.
Palace: Dwie Joasie.
Pan: Uwielbiana i Cygańskie romanse.
Pax: Noc cudów w Lourdes.
Raj: Żyd Siiss,
Simy Audjencja w Ischlu i rewia.
Świt: Wesoła Zuzanna.
Ton: Droga bez powrotu.

Z , — W związku ze wspaniałą
ia As uroczystością w kościele M. B.

Ostrobramskiej zaznaczyć należy, że wła-

dze miejskie odrcówiły wzięcia w niej u-

działu. Tak samo Pe szkolne
zwlexało czas dłuższy z wiedzią na

prośbę, by w hołdzie św. Janowi Bosco
wzięła udiał młodzież szkolna. a wresz-
cie zezwoiiło tylko na udział młodzieży,
zrzeszonej w sodalicjach.
Mimo wymieni>nych zgesjków uroczy-

stość wypzdła imponująco. taniczna
manifestucja społeczeństwa kato'ickieg>
na a ks. Arcybiskupa Twardowski:M 2

. ąca wyrazem przywiązania do
ościoła i hołdem dla zasłużonego Arcy-

pasterza, odbiła się żywem echem w

mieście i była komenicwana jako odpo-
wiedź na niepoczytalne ataki sanatorów
iinnowierców na «siążąt Kościoła.

Pokazowy lot. — Odbył się staraniem
P.L.L. „Lot“ pokazowy, a zarazem рго-
pagandowy lot samolotu pasażerskiego
& „Douglas“, zakupionego w Stanach
jednoczon. Na lotnisko w Skniłowie
rzybyli wojewodowie Pr. di Gin-
jowt - Dziewałtowski starostowie Eck-
bardt i Protassewicz, prez. miasta Droja-
mowski, przedstawiciele wojskowości,

czeństwai t. d. Z zainteresowaniem
i ziwem pežngadano się samolotowi-
oibrzymowi, którego zalety epai inž.
Krzyszkowski 10-minutowy lot dokoła
Lwowa był potwierdzeniem opinji fa-
chowcėw 0 „Douglasie“, pilotowanym

zez lotniczego „miljonera“, p. Jerzego
dtza.
W teatrze miejskim w przygotowaniu

sznajdują się dwie sztuki, a to: „Szesna-

 

 

(Od własnego korespondenta)

sanacyjny, „znajdują się oni pod za-
rzutem przygotowywania akcji, zagra-
żającej spokojowi publicznemu, oraz
kolportażu niedozwolonych druków”.

Interwencje rodziców i adwokatów o
zwolnienie aresztowanych nie odnosiły
skutku, ponieważ akta sprawy znala-
zły się w prokuraturze okręgowej w
Piotrkowie Trybunalskim. Zażalenie
aresztowanych, skierowane do wydzia-
łu zamiejscowego Sądu Okręgowego w
Częstochowie zostało z powyższych
powodów rozpatrzone dopiero po pra-
wie dwu tygodniach, bowiem tak długo
wędrowały akta z prokuratury piotr-
kowskiej do Częstochowy.
Sąd Okręgowy w sobotę, dnia 28

września b, r., postanowił zwolnić z
więzienia jedenastu narodowców, są
to pp.: Euzebjusz Lajtner, Mirosław
Bednarski, Kazimierz Sambor, Adam
Gębicz, Zyśmunt Szczypior, Jan Pop-
czyk, Józef Frąckiewicz, Tadeusz Pu-
chała. Wincenty Opala, Ryszard Ba-
naszkiewicz i Ludwik Heluszko.
Aresztowani przebywali 24 dni w

więzieniu.
W więzieniu przebywa jeszcze kil-

ku narodowców, m. in. wydawca „Ga-  

 

Częstochowa, w październiku.

mewa p. Jan Rutkowski i
p. R.Wybrański, oskarżony z art, 154
par. 2 K. K. (publiczne nawoływanie
do popełnienia zbrodni stanu), oraz z
art. 95 K. K, — także o zbrodnię stanu,
artykuł ten brzmi:

„Kto usiłuje przemocą usunąć Sejm,
Senat, Zgromadzenie Narodowe, Rząd,
Ministra lub Sądy, albo zagarnąć ich
władzę, podlega karze więzienia na
czas nie krótszy od lat 10",
Rozprawę sądową p. Wybrańskiego

wyznaczono na dzień 29 października.
W październiku i listopadzie Sąd A-

pelacyjny w Warszawie będzie rozpa-
trywał kilka procesów częstochowskich
0 zajścia przeciwżydowskie w Kłobuc-
ku io zajścia pod Jasną Górą.
W Częstochowie, jak zwykle, naro-

dowcy często składają wizyty w „sza-
rym domu“ na Zawodziu, a jeszcze

; częściej w areszcie urzędu śledczego,
| np. w dniu wyborów, kiedy aresztowa-
no zgórą 100 narodowców,

Jednak w ostatnich trzech latach
powstało siedem Kół Stronnictwa Na-
rodowego w Częstochowie, oraz 100
Kół wiejskich w powiecie...

CZĘSTOCHOWIANIN.

 

 

 

(Od własnego korespondenta)

Od szeregu lat istnieje tu zwyczaj łą-
czenia uroczystości Narodzenia Najśw.
M. P. z obchodem Święta Ziemi Chełm-
skiej. I w tym roku urządzono podobny
obchód w Chełmie na Górce, a dla więk-
szego spopularyzowania go wydano spe-
cjalną jednodniówkę p. t „Na Święto
Ziemi Chełmskiej”, w której obok arty-
kułów o treści ogólnej była podana hi -
storja obrazu Matki Boskiej Chełmskiej.

Uroczystości trwały trzy dni i obejmo-
wały Msze św. z wystawieniem Najśw.
Sakramentu i okolicznościowemi kaza-
niami, nieszpory i procesję eucharastycz-
ną w parku, który na czas święta był ilu-
minowany. Mimo bardzo złej pogody
wzięło w nich udział kilkunastu księży z

okolicy Chełma i Lublina, oraz liczna
rzesza wiernych z miasta i okolicy.  

Chełm, w paździerafku.

W dniu Święta Ziemi Chełmskiej roz-
głośnia Polskiego Radja w Warszawie
transmitowała audycję, poświęconą Zie-
mi Chełmskiej. Na treść audycji złożyły
się: kazanie ks, kan, Mielińskiego z Po-
znania, apel do radjosłuchaczy o ofiary
na budowę katedry, recytacja urywka z
„Ziemi Chełmskiej” Wł. St. Reymonta,
odczyt prof. H. Mościckiego p. t. „Zie-
mia Chełmska”, oraz „Pieśni Ziemi
Chełmskiej”.
Doroczne te uroczystości, odbywane w

podniosłej atmosferze skupienia i powa*
gi, są ważnym czynnikiem pogłębienia |
życia katolickiego i utwierdzenia ducha
polskiego na Chełmszczyźnie, skąd nie-
gdyś wychodziły rozkazy katowania uni-
tów polskich ,a gdzie dziś promieniuje ży-
wa wiara i miłość Ojczyzny.

Zjazd Stronnictwa Narodowego
na Śląsku

Zakaz złożenia wieńca pod pomnikiem poległych powstańców
(Od własnego korespondenta)

Dn.29b.m.odbyłsię w Chorzowie

zjazd wojewódzki delegatów kół Str. Nar.

na Górnym Śląsku, połączony z odprawą

organizacyjną. Zjazd zgromadził kilka ty-

 

Z CAŁEGO KRAJU
GRUDZIĄDZ |

Zjazd Młodoniemców, — W niedzielę
odbył się w Dragaczu pod Grudziądzem
w oberży i ogrodzie miejscowego wójta
Kikulskiego wielki zjazd partyjny Młodo-
niemców, na który przybyło ze wszyst-
ich stron Pomorza ,a także z Wielkopol-
ski, około 5.000 zorganizowanych Niem -
ców. Główne przemówienie wygłosił k'e-
rownik partji młodoniemieckiej w Pol-
sce senator z nominacji Rudolf Wiesner

z Bielska.
Późnym wieczorem zjazd zakończył

się pochodem i ogólnem ślubowaniem
(„Feuerspruch") przy rozpalonem ośni-
sku. Butne i pewne siebie zachowanie się
tysięcy zgromadzonych Niemców wywo-
łało wielkie oburzenie wśród miejscowej
łudności polskiej.

LESKO

Kilkadziesiąt kobiet przeciw budowie

szkoły na skraju wsi. — Rada.gromadz-

 

stolafka” F. i A. Stuartów, która ukaże
się na scenie w pierwszej połowie paź -
dziernika, — oraz Nowaczyński „Fry-
deryk Wielki”,ie ko przez Ludwika
Solskiego na jubileusz lwowski 60-lecia
PY. scenicznej.

czwartek, 9 b. m, wystąpi w Tea-
trze Wielkim Loda Halama, której part-
nerem będzie Jerzy Czaplickia:

ram obchodu ku czci Konopnic -
kiej. — W sali Rady Miejskiej odbyło się
zebranie z udziałem przedstawicieli or-
Z społecznych, na którem dysku-
owano projekt wzniesienia nika Ko-
nopnickiej, oraz szczegóły obchodu, któ-
ry odbędzie się 20 października b. r. U-
stalono, że w dniu tym odbędzie się na-
bożeństwo żałobne za duszę poetki, na-
stępnie pochód na cmentarz i odsłonię-
cie nowego grobowca na jej mogile. Po-
nadto uchwalony oz przewiduje: w
dniu 12 b. m. akademję w sali Pol. Tow.
Muzycznego z przemówieniem Leopolda
Staffa, oraz poranek dla młodzieży w Te-
4% Wielkim i specjalną audycję ra-
jową.
Wnuk rabina — „cu z Bełza

nie chce służyć w wojsku em! —
Wielka konsternacja pną wśród
zwoleńników rabina w Bełzie, Rakocha,
gdy komisja poborowa uznała wnuka i
OEnastępcę cadyka, Efro-
ima Rokacha, za zdolnego do służby woj-
skowej, Dwaj wielbiciele cadyka, Abra-
ham i Izak ienbatmowie zwrócili się
do lekarza pułkowego, kpt. dr, Bazały
w Stryju, gdzie Rokach odbywał już służ-
bę wojskową, z prośbą o odesłanie wnu-
ka rabina do szpitala e we
Lwowie, gdyż — jak mówili — cierpi on
„na wewnętrzną chorobę nerwową, połą-
czoną z zawrotami“.
Lekarz pułkowy zakomunikował na -

tychmiast o tej interwencji swej przeło-
żonej władzy, a pragnąc przekonać się,
czy młody Rokach jest rzeczywiście cho-
7sn go na ację do szpitala.
u zało się, że wnuk rabina symuluje

chorobę, wobec czego władze wojskowe
pociągnęł: śo do odpowiedzialności kar-
nej, a sąd skazał go niedawno na sześć
miesięcy więzienia.

Niezależnie od tego wytoczono proces
Buchenbaumom, Są Owegowy skazał
Izaka na 10 miesięcy, a Abrahama na
rok więzienia z zawieszeniem wykona-
nia kary. Sąd Apelacyjny zatwierdził wy-
rok I instancji odnośnie do Abrahama,
pas gdy Izaka uwolnił, Wnuk cady-
a bełzkiego, który nie chce służyć w

wojsku polskiem, odbywa teraz karę w
więzieniu wojskowem.  

ka w Monastercu, w powiecie leskim u-
chwaliła budowę szkoły na placu, daro-

, wanym przez hr. Krasickiego, a leżącym
na skraju wsi, W kilka dni po uroczystem
poświęceniu kamienia węgielnego, przy -
była na budowę grupa kilkudziesięciu
kobiet z żądaniem zaprzestania robót. a
kiedy robotnicy nie usłuchali tego dziw-
nego żądania, awanturnicze kobiety spę-
dziły robotników. Komendantowi poste -
runku, który zjawił się na miejscu o-
świadczyły, że nie dopuszczą do budowy
na skraju wsi, gdyż nie chcą tak daleko
posyłać swych dzieci. Gdy kobiety nie u-
słuchały wezwania do rozejścia się i nie
dopuściły robotników, a w dodatku usi-
łowały rzucić się na posterunkowych a-
resztowano pięć prowodyrek tej w
swoim rodzaju jedynej rewolty kobiet.

ŁOWICZ

Gość z Francji — W tych dniach zwie-
dził Łowicz i niektóre wsie powiatu dy-
plomata francuski p. Marcel Ribardiėre,
dokonywując licznych zdjęć fotograficz-
nych barwnych strojów łowickich.

Tablica pamiątkowa. — Dla uczczenia
pamięci Napoleona ukonstytuował się
komitet, mający za zadanie wmurowanie
pamiątkowej tablicy w domu, w którym
w r. 1806 gościł cesarz (Z. Z.)

 

KOŁOMYJA

Skazarie rabina. — Tutejszy Sąd okrę-
$owy wydał wyrok w sensacyjnej sprawie
spora rabina Józefa Laua z urzędem
skarbowym Za ukrywanie nazwisk osób,
trudniących się pokątnym wypiekiem
mac, rabin skazany został na grzywnę
105zł.

KROSNO

Policjant zastrzelił bandytę. — W nie-
dzielę dn.29ub, m, odbyłasię nasali
„Sokoła” zabawa, urządzona przez ro-
botników z fabryki „Len”, Na zabawie
tej dwaj posterunkowi St Woliński i
Szpottan zaaresztowali Michała Rausa
z Krosna, który skazany był na 12 lat
więzienia za napady bandyckie, a odbył
karę 9-letnią.

Podczas odprowadzania do więzienia
Raus kopnął w brzuch Szpottana tak sil-
nie, iż ten wywalił się na ziemię. Następ-
nie Raus uderzył w twarz post. Woliń-
skiego i pogryzł mu ręce, wreszcie ude-
rzył pos. Wolińskiego latarką elektrycz-
ną w twarz i chciał schylić się po ka-
mień, aby nim rzucić w policjanta. Wte-
dy posterunkowy dał trzy strzały. Kula
rewolwerowa ugodziła Rausa poniżej o-
kai przeszyła mu skroń, co stało się
przyczyną śmierci.
Dochodzenia stwierdziły, iż pos. Wo-

liński użył broni w obronie koniecznej.

POZNAŃ

Zaskarżenie rozwiązania rady miej-
skiej. — Na środę dn. 2 października, na
życzenie Klubu Narodowego, komisarski
prezydent miasta zwołał posiedzenie ra-
dy miejskiej z następującym porządkiem

obrad: Wniosek p. Bohdana Jarochow-

skiego i tow.: Sprawa podjęcia środków
prawnych przeciwko rozwiążaniu rady
miejskiej, oraz powołanie w tym celu peł-
nomocników.
Posiedzenie to jest w myśl art. 60 ust.

4 ustawy samorządowej tajne.

 

 

NOWEN.WISŁA
Leśniczy zastrzelił 2 kłusowników. —

Leśniczy państwowy Stanisław Kałucki

z leśnictwa Kuźnica „nadleśnictwa War-
lubie, podczas obchodu swego rewiru na-
potkał w lesie dwuch kłusowników i
chciał ich zatrzymać, Kłusownicy na wo-
łanie leśnika odpowiedzieli strzałamii
wtedy leśnik też oddał dwa strzały, któ-
re były celne i trafiły obu osobników w
głowę.

Jeden z trafionych poniósł śmierć na
miejscu, drugi zmarł w czasie transportu
do szpitala. Sprawą zajęły się władze po-
licyjne, lecz narazie nie zdołano ustalić

nazwisk kłusowników.

SKIERNIEWICE

Żyd dostawcą mięsa z chorych krów.
— Na skutek skargi władz wojskowych
wszczęto dochodzenie sądowe przeciwko
Moszkowi Bierzońskiemu, dostawcy mię-
sa dla skierniewickiego garnizonu Jak
ustalono Bierzoński, pragnąc utrzymać
się na stanowisku dostawcy, składał przy
licytacji na dostawy dość niskie oferty.
Żeby mimo to uzyskać duży zarobek, za-
kupywał on na mięso dla żołnierzy chore
na gruźlicę krowy.

Zaznaczyć trzeba, że Bierzoński nie
jest pierwszym z dostawców Żydów, któ-
rzy narazili na straty wojska w Skiernie-
wicach. Niedawno bowiem inny dostawca
Żyd, pobrawszy od 18 p. p. kilka tysięcy
zł. tytułem zadatku na kupno produktów,
niczego za otrzymane pieniądze nie do-
starczył i zbiegł zagranicę,

Działacz sanacyjny lapownikiem. —
Sąd Okręgowy w Warszawie na sesji wy-
jazdowej w Skierniewicach rozpatrywał
sprawę Czesława Karwańskiego, rewi -
denta kontroli skarbowej, oskarżonego o
łapownictwo.
W toku przewodu sądowego ustalono,

że Karwański, jeden z najbardziej czyn-
nych skierniewickich działaczy sanacyj-
nych, już od dłuższego czasu za tolero-
wanie różnych wykroczeń skarbowych
pobierałod kupców łapówki, przyczem
niektórzy z kupców musieli płacić Kar-
wańskiemu stałe miesięczne pensje, jak
również składać mu „daninę”* w postaci
wędlin, butów i £. p.
O nadużyciach Karwańskiego wiedzia-

no oddawna, jednakże stanowisko jego
wśród miejscowej sanacji i stosunki z
władzami były powodem, że przez wiele
lat mógł grasować bezkarnie,
Sąd skazał Karwańskiego na jeden rok

więzienia (bez zawieszenia kary) i pozba-
wienie praw na przeciąg lat trzech.

RADOM

Krwawy dramat wiejski, — Przed Są-
dem Okręgowym w Radomiu, odbywała
się w tych dniach karna rozprawa prze-
ciwko niejakiemu Stanisławowi Michal-
skiemu, oskarżonemu 0 zamordowanie
swego sąsiada Józefa Marca, mieszkań-
ca wsi Klwatka leżącej w powiecie ra -
domskim. Tragiczna ta sprawa przedsta-
wia się następująco. Do 17-letniej miesz-
kanki wsi Klwatka, Józefy Praskówny
znanej w okolicy ze swej piękności, od
czasu dłuższego zalecali się dwaj znajo-
mi Stanisław Michalski, oraz Józef Ma-
rzec. Praskówna jak każda młoda zalot-
nica, flirtowała stale i z jednym i z dru-
gim, Przed znajomymi, obaj oni twier-
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Chorzów, w październiku.

sięcy członków Str. Narod. Już od same-
$o rana silne patrole policyjne obsadziły
boczne ulice miasta, którędy miał prze-
chodzić pochód narodowy. Zakaz złoże-
nia wieńca pod pomnikiem poległych
w powstaniu braci ji zakaz przejścia głów-
nemi ulicami miasta przyczynił się tylko

do podniesienia nastroju.

Sama uroczystość rozpoczęła się po=
chodem do kościoła św. Barbary, a na-
stępnie defiladą przed władzami woje-
wódzkiemi Str. Nar. na Śląsku. Defiladę
odebrał prezes wojewódzki kol. Koło-
dziej. Po deiiladzie odbyło się zebranie
członkowskie, na którem przemawiali
kierownik organizacyjny Stron. Narod.
Sojka, oraz Jakubowski. Imienie; ied-

nich okręgów złożył życzenia Sty-

siński z Częstochowy. Podczas zebranią
dekorowano 120 nowych członków Str.
Narodowego.

Po zebraniu, pod kierownictwem ret.
org. woj. Śl, odbyła się odprawa przy u-
dziale 154 kierowników z 5 powiatów
województwa Śląskiego.

Zjazd wywarł niezatarte wrażenie, nie-
tylko na członkach Stron. Narod., ale i
na całej miejscowej ludności, która entu-
zjastycznie witała poszczególne oddziały
Str. Narod. Natomiast na ulicach miasta
nie było prawie widać Żydów, którzy po-
chowali się po domach. Zaznaczyćtrze -
ba, że przybyło do Chorzowa kilka dele-
gacyj członków Str, Nar, z Zagłębia Dą-
browskiego m. in. z Sosnowca i Dąbrowy
Górniczej.

Na zjeździe postanowiono wysłać tele-
gram do Prezesa R. Dmowskiego z wyra-

zami hołdu i czci...

dzili, że są narzeczonymi Praskówny,
chociaż żaden z nich, nie rozmawiał z
nią na ten temat! Dobre początkowo sto-
sunki między Michalskim i Marcem po-
woli zaczęły psuć się, dochodziło pomię-
dzy nimi do sporów ibijatyk o dziewczy-
nę, która śmiała się z nich i cieszyła z po-

wodzenia!

Aż, razu pewnego doszło do krwawego
zajścia między rywalami. Oto dnia 26
maja b. r. kiedy obaj młodzieńcy wracali
do domu, wynikła między nimi koło figu-
ry przydrożnej kłótnia, połączona z bój-
ką! Rozdrażniony Michalski dobył ostre-
go noża i uderzył nim z całej siły Marca
w szyję, przecinając mu arterje, z któ-
rych krew popłynęła strugą. Marzec po
kilku minutach zakończył życie w strasz-
nych męczarniach. Mordercę aresztowa-
no i osadzono w więzieniu. Na rozpra-
wie sąd zbadał 10 świadków, którzy wy-
kazali winę oskarżonego. Michalski tłu-
maczy się tem, że był zmuszony działać
w obronie koniecznej. Adw. Zdzitowiecki
obrańca oskarżonego dodał, iż klijent je-
go działał w silnym afekcie i prosił o ła-
godny wymiar kary. Sąd po naradzie
skazał Stan. Michalskiego na 3 lata wię-
zienia. Skazany wyrok przyjął spokojnie,
nie zapowiadając apelacji,

Z życia Stronnictwa Narodowego. —
W tych dniach odbyło się zebranie zarzą-
du okręgowego Stronnictwa Narodowego
w Radomiu, na którym ustalono następu-
jący porządek uroczystości poświęcenia
sztandaru Stronnictwa Narodowego w
dniu 6 października 1935 r. 1. Zbiórka
członków i zaproszonych gości o 8 rano
na placu przy ul. Żeromskiego Nr. 46.
2. Raport i wymarsz do kościoła o godz. 9.
3, Uroczyste nabożeństwo w kościele Q-
pieki Najśw. Marji Panny o godz. 10.
10. Wbijanie gwoździ, przemówienia de-
legatów i wręczenie sztandaru Stronni-
ctwa Narodowego chorążemu 0 godz.
11 m. 30 5. Odśpiewanie „Hymnu Mło- 
dych” przez zebranych.
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Obciążenie dochodu społecznego Polski
Instytut Badania Konjunktur Go-

spodarczych i Cen przeprowadził о-

statnio badania nad udziałem wydat-

ków na administrację publiczną w do-

chodzie społecznym Polski i nad zmiaz

nami, jakim uległ ten udział, a, w

związku z tem i obciążenie podatko-

we w latach kryzysowych.
W r. 1933-34 wydatki państwowe

na administrację wyniosły 2.200 mili.

zł., wydatki woj. śląskiego — 70 milj.

zł. i wydatki samorządów — 600 milj.

zł., łącznie zatem 2.870 milj. zł.Dołą-

czając do tego 325 milj. zł. wydatków

formalnie wydzielonych z budżetów

publicznych (różne funduszespecjal-

ne), a potrącając wydatki o charakte-

rze tylko formalnym (wzajemne prze-

kazy, potrącane z uposażeń składki e-

merytalne) w kwocie 95 milj, zł., ©-

trzymujemy jako rzeczywistą wyso”

kość budżetu administracji publicznej

w 1933-34 r. 3.100 milj, zł. Suma ta

nie w całości, jednak stanowi koszt

administracji. Część jest przekazywa-

na bezpośrednio poszczególnym $ru-

pom ludności i powiększa ich dochody,

czy to z tytułu prowadzonej przez

państwo polityki społecznej (dopłaty

do ubezpieczeń społecznych, akcja po-

mocy dla bezrobotnych, renty dla in-

walidów wojennych) i gospodarczej

(premje eksportowe, różne subwen-

cje) — łącznie 340 milj, zł., czy to w

związku z działalnością administracji

w przeszłości (wydatki na spłatę oraz

oprocentowanie długów oraz emerytu-

ry)—470 milį. zł. W ten sposób na po-

krycie kosztu bieżącej działalności ad-

ministracji pozostaje 2.290 milj. zł., z

czego znów 130 milj. przypada na in-

westycje, a 2.160 milj, zł, — na koszt

świadczenia usług przez administra-

cję — obronę państwa, zapewnienie

bezpieczeństwa i porządku, szkolnic-

two publiczne i t. p.
Ponieważ w r. 1933, odpowiadają-

cym w przybliżeniu temu okresowi

budżetowemu, wydatki ludności na ce-

le konsumcyjne wyniosły około 8,3 mi-

ljardów zł. spożycie produktów wła-

snegogospodarstwa w rolnictwie — 0-

koło 4 i pół miljardów zł. i kapitaliza-

cja — około pół miljarda zł, więc na

dochód społeczny, łącznie z wartością

usług świadczonych przez administra-

cję publiczną, otrzymuje się 15 i pół

miljardów zł. Udział w tej sumie kosz-

tu administracji publicznej (2,3 mi-

Ijardów zł.) wynosi zatem 15 proc. Su-

my 'zaś, które zostały przez państwo

przekazane w inne ręce (800 milj.zł.)

stanowią 5 proc. dochodu społeczne-

Ė. W ten sposób ogółem budżet pu-

liczny pochłonął 20 proc. dochodu

społecznego, zużywając 5 proc. na

„przetasowanie'* dochodów, a 15 proc.
—na produkcję usług.

Obliczony analogicznie udział kosz-

łu administracji publicznej w docho-

dzie społecznym w r. 1929 wynosił

znacznie mniej, bo tylko nieco ponad

11 proc. Ponieważ równocześnie in-

westycje publiczne zmniejszyły się,

istotnie udział kosztów

świadczenia usług — z 10 proc. do

14 proc.
Wzrost ten polegał na działaniu

2-ch czynników. Jednym z nich jest

fakt, że przy kurczeniu się rozmiarów

działalności gospodarczej, a więc przy

zmniejszeniu się realnego dochodu

społecznego, rozmiary świadczenia u-

sług przez administrację publiczną nie  

uległy redukcji. Jak wiadomo, pod
wpływem zjawisk kryzysowych nie
zmniejsza się działalność policji i wy-
miar sprawiedliwości, Pewnemu zwię-

kszeniu uległa działalność w zakresie

obrony państwa. Jeśli działalność

szkolnictwa utrzymana została w nie-

zmienionych rozmiarach, to i tak, przy

zwiększonej silnie liczbie dzieci w
wieku szkolnym —połączone to było
ze zwiększeniem luk w powszechno-
ści nauczania i ze zwiększeniem ob-
ciążenia nauczycieli. W tych warun-
kach, mimo przeprowadzenia pewnych
oszczędności w niektórych dziedzi-
nach administracji ,a zwłaszcza znacz-
nego w tym czasie zredukowania ro-
bót w zakresie utrzymania dróg, ©-
gólna suma pracy administracji pu-
blicznej nie uległa zmniejszeniu.
Drugim czynnikiem wzrostu udziału

kosztu administracji publicznej w do-
chodzie społecznym było zjawisko, że
koszt wykonywania tych usług nie ob.

 

 

niżył się w tym stosunku jak ogólny
poziom cen (koszty utrzymania). Mia-
nowicie, podczas gdy ogólny poziom
cen obniżył się od 1929 r. do 1933 r. o
33 proc., poziom cen płaconych przez
państwo przy „produkowaniu* usłuś
spadł o 24 proc. Wynikało to całko-
wicie ze struktury kosztu: składniki,
które głównie przyczyniły się do tak
silnego obniżenia ogólnego poziomu
cen, — artykuły. rolne — wchodzą
tylko w szczupłym zakresie do koszto-
rysu działalności administracji, głów-
nym zaś składnikiem są płace, któ-
re — chociaż były w tej dziedzinie ob-
niżone silniej nawet od płac w gospo-
darstwie prywatnem — nie spadły w
takim samym stosunku jak tamte ce-
ny. W tych warunkach wykazany po-
wyżej wzrost udziału kosztu admini-
stracji w dochodzie społecznych w
czasie kryzysu może być traktowany
jako naturalna konsekwencja układu
stosunków społeczno - gospodarczych.

 

Nowe rozporządzenie
o uporządkowaniu

W Nr. 71 Dziennika Ustaw R. P, z dnia

30-go września ukazał się dekret Prezy-

denta Rzeczypospolitej z dnia 30-$o wrze-

śnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporzą-

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z

dnia 24-$o października 1934 r. o kon-

wersji i uporządkowaniu długówrolni-

czych oraz ustawy z dnia 28-go marca

1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw

majątkowych posiadaczy gospodarstw

wiejskich.
Omawiany dekret wprowadził szereg

zmian gospodarczych i proceduralnych.

M. im. dodany został po art. 3-cim nowy

art, 3-a, w brzmieniu następującem:

„Art. 3-a (1) do dnia 1-go październi-

ka 1938 r. zawiesza się z mocy samego

prawa wymagalność wszelkich długów

rolniczych, powstałych przed dniem 1-ym

lipca 1932 r., a nieobjętych przepisami

art, 6 i 7-go. Zawieszenie wymagalności

obejmuje kapitał długu oraz odsetki, pro-

wizje, koszty i inne należności uboczne z

tytułu długu, należne za czas dodnia

1-go listopada 1934 r.
(2) Przepis ustępu poprzedzającego

stosuje się bez względu na przynależność

gospodarstwa do jednej # grup wymie-

nionych w art. 3-1m, oraz bez względu na

to, czy dług został już objęty uporządko-

waniem, bądź z mocy samego prawa, bądź

z mocy orzeczenia urzędu rozjemczego

lub ugody”,
W art. 41 dodany zostaje na końcu u-

stęp 4 w brzmieniu:

„O ile strony do dnia 1-go październi

ka 1935 r. nie doszły do porozumienia co

do kursu przerachowania długu, wyrażo-

nego w walucie zagranicznej, nawalutę

polską, dług podlega z mocy samego pra-

wa przerachowaniu według kursu, noto-

wanego na giełdzie pieniężnej warszaw-

skiej w dniu 1-ym października 1935 r.

Przerachowanie następuje z zachowaniem

przepisów art, 4 rozporządzenia Prezy-

denta Rzeczypospolitej z dnia 12-g0

czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w

walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr.

59, poz., 509)".
Dodany na końcu art. ustęp 3-ci sta-

nowi:

„Odsetki prawne, przypadające za czas

zarówno przed, jak i po wejściu w życie  

długów rolniczych
rozporządzenia niniejszego, obniża .się
z mocy samego prawa do wysokości6
proc. w stosunku rocznym. Jeżeli odsetki
te zostałyby objęte tytułem egzekucyj-
nym, wówczas sąd, właściwy do nadania
klauzuli wykonalności, wyda na wniosek

dłużnika postanowienie, wprowadzające
odpowiednią zmianę do tego tytułu. Je-
żeli tytuł egzekucyjny wydał urząd roz-
jemczy, wówczas powyższą zmianę wpro-
wadzi postanowieniem przewodniczący u-
rzędu rozjemczego. W razie wątpliwości,
sąd (urząd rozjemczy) może zarządzić
przesłuchanie stron, a jeżeli to nie wy-
starczy do wyjaśnienia wątpliwości, czy
przyznane w. tytule egzekucyjnym odset-
ki są odsetkami prawnemi, winien ode-
słać je na drogę sporu, Suma, o którą zo-
stały obniżone odsetki prawne już uisz-
czone przez dłużnika, ulega zarachowa-
niu na należności wierzyciela, w żadnym
jednak razie dłużnikowi nie służy rosz-
czenie o jej zwrot. Przepis ustępu niniej-
szego stosuje się do wszelkich długów |
rolniczych, objętych rozporządzeniem ni-
niejszem, chociażby dłużnik nie podlegał
przepisom rozdziału miniejszego”  (roz-
dział ten jest zatytułowany „Rozłożenie
spłatyi obniżenie oprocentowania dłu-
gów rolniczych z mocy samego prawa').
Omawiany dekret wszedł w życie dnia

30-go września b. r. By
mt—-;

Wiadomości gospodarcze
W dn. od 18 do 22 października b. r.

odbędą się po raz pierwszy w, Płocku
targi owocarsko - szkółkarskie. Targi te
obudziły zainteresowanie licznych firm
ogrodniczych. Należy podkreślić, że
Płock jest siedzibą poważnych firm szxół
karskich, znanych w całej Polsce.

, X

Belgijskie koła producentów cukru

zajmują się ostatnio sprawą wznowienia

międzyna: ego porozumienia cukro-
wego. Koła te podnoszą, że plan Cad-

bourne'a nie mógł się utrzymać, gdyż nie

urzeczywistniał swego celu, a mianowi-
cie wzajemnego dostosowania produkcji

do zapotrzebowania. Spodziewane jest

zwołanie konierencji krajów produkują-

cych cukier w sprawie nowego рогоги-
mienia.

  

Zrmiana ustawy
w zakresie spła y w:erzytelności hipotecznych

W/ numerże 71 Dziennika Ustaw R. P.

z dnia 30-ga września b. r. ukazał się

dekret Prezydenta Rzeczypospolitej w

sprawie zmiany ustawy z dnia 29-go

marca 1935 r. o ulgach w zakresie opro-

centowania i terminów spłaty wierzytel-

ności hipotecznych.

W omawianej ustawie uległ zmianie

artykuł 2-gi i 3-ci, które otrzymały obec-
nie brzmienie następujące:

„Spłata kapitału wierzytelności,

zabezpieczonych hipoteką umow-
ną (umownem prawem zastawu),
oraz spłata kapitału długów śrun-
towych nić może być wymagana w
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Jakie podatki pład się
w październiku

%W.październiku płatne są następujące
podatki:

1) do 15RAEM — a
sięczna na tek przemysłowy о-
brotu zarok 1935, w wysokości podatku
przypadającego od obrotu osiąśniętego
we wrześniu b. r. przez przedsiębiorstwa
handlowe I i II kategorji oraz przemy-
słowe I — V kategorii, prowadzące pra-
widłówe księgi handlowe oraz przez
przedsiębiorstwa sprawozdawcze;

2) do 15 października — zaliczka
kwartalna (za III kwartał) na podatek
przemysłowy od obrotu za rok 1935,
przez pozostałe przedsiębiorstwa, nie-
wymienione w pkt. 1 i nieopłacające
zryczałtowanego podatku przemysłowe-
go od obrotu;

3) do 15 października — III rata zry-
czałtowanego podatku przemysłowego od
obrotu za rok 1935 przez przedsiębior-
stwa, którym na ten podatek doręczono
nakazy płatnicze;

4 31 października — III rataEG
datków: od nieruchomości, od lokali i
od placów budowlanych za rok 1935;

5) do 15 października — zaliczka mie-
sięczna na poczet nadzwyczajnego po-

datku od niektórych zajęć zawodowych,
przypadającego od dochodu, osiąńnięte-

io przez notarjuszy (rejentów) iPasy
ecznych, w miesiącu wrześniu;

6) do 5 października — podatek od e-
nergji elektrycznej, any rzez
sprzedawcę energji w czasie od 16 —
30 września; do 26 października — ten-
żePoza pobrany.przez sczwee
energji elektrycznej w ciągu pierwszyc.
15 dni października; K x ы

7) do 7 paždziernika — latek do-
| chodowy 'od uposażeń służbowych, eme-
rytur, rent i wynagrodzeń za najemną
pracę, aconych we wrześniu b. r.

Ponadto płatne 4 w październiku za-
ległości odroczone lub rozłożone na ra-
ty z terminem płatności w pi miesiącu
oraz atki, na które płatnicy otrzyma-
ją n płatnicze z terminem płatno-
ści również w tym miesiącu, a w szcze-
gėlnošci państwowy podatek  dochodo-
wy, który jest płatny w 14 dni po dorę-
czeniu nakazu płatniczego.

Wyłączność portów
polskich

dla emigracji do Ameryki

W „Monitorze Polskim" z dnia 1-go
października ukazało się zarządzenie
ministrów Opieki Społecznej oraz Prze-
mysłu i Handlu o warunkach przewozu
morskiego emigrantów, obywateli pol-
skich do Stanów Zjednoczonych A. P.
Według zarządzenia tego, przewóz emi-
Aa — obywateli polskich, wyjež-

žających do Šianėw Ziednoczonych A.
P. w czasie od 05 r. do 31.XII.1935
r. powinien się ywać z portów pol-
skiego obszaru celnego SPOśrednicj.

Sg
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Nastąpiła pauza.
— W takim razie, — rzekł lord Marshmore-

ton, musimy zostawić rzeczy tak, jak są.

— Aż do czasu, kiedy je będzie można zmienić

na lepsze,
— Nie mówmy więcejo tej historji.
— Bardzo dobrze.
— Ale musi pan zrozumieć, że będę musiał

zrobić wszystko, co w mojej mocy, by przerwać

ten, mojem zdaniem,nieszczęsny.stosunek.

— Rozumiem.
— Bardzo dobrze.

Lord Marshmoreton chrząknął. Jerzy spoglądał

nan ze zdziwieniem. Sądził, że rozmowa ma się ku

końcowi, jednak lord nie myślał o odejściu. Wi-

docznie chciał coś powiedzieć. )

— Mam jeszcze, — zacinał się, — mam jeszcze

jedną sprawę. — Chrząknął znowu. — Jeszcze jedną

sprawę, — powtarzał zakłopotany.
Powód wizyty lorda był podwójny. Najpierw

nakazała mu ją lady Karolina. Motyw ten byłby

już sam wystarczył. Lecz pewien nieszczęśliwy

wypadek, który lord spostrzegł dopiero dziś rano,

uczynił tę wizytę koniecznością.
Przypominamy, że Billie Dore powiedziała

Jerzemu, iż ogrodnik, z którym tak się zaprzyjaź-

miła, wziął jej adres, celem posłania jej później  

kilku swych róż. Otóż skrawek papieru z owym

adresem zaginął. Lord Marshmoreton szukał go od

śniadania bez żadnego skutku.

Billie Dore wywarła głębokie wrażenie na lor-

dzie Marshmoreton. Należała do typu, z którym lord

nigdy się dotąd nie spotkał, i to do typu, który mu

był więcej niż sympatyczny. Jej wiedza w zakresie

róż i zamiłowanie do ogrodnictwa umocniły jeszcze

sympatje lorda. Nigdy, o ile sobie przypomina, nie

spotkał tak rozsądnej i miłej dziewczyny; i ze szcze-

gólnem napięciem dążył do ponownego jej zobacze-

nia. I oto jakaś zbyt gorliwa pokojówka robiąc po-

rządki w sposób, właściwy temu typowi ludzi, zagu-

biła jedyną nić, do niej wiodącą. !

Po pewnym dopiero czasie, śdy już zaniechał

poszukiwań za zagubionym papierem, uważając je

za bezcelowe, przypomniał sobie lord, że gdy Billie

po raz pierwszy zjawiła się w jego życiu, znajdowa-

ła się w towarzystwie Jerzego. A zatem między nim

a Billie Jerzy był jedynem ogniwem.

Głównym więc celem dla którego lord przybył

do domu Jerzego, było uzyskanie nazwiska i adresu

Billie. Ale gdy nadszedł teraz moment poruszenia

tego tematu, uczuł się trochę zakłopotany.

—Kiedy pan zwiedzał zamek... kiedy pan zwie-

dzał zamek... powtarzał kilkakrotnie.

—Było to w ostatni czwartek, uzupełnił Jerzy,

by ośmielić lorda. ‚ :

— Właśnie. Kiedy pan zwiedzał zamek w

ostatni czwartek, towarzyszyła panu pewna młoda

pani...
Nie zdając sobie sprawy, że temat został zmie-

niony, Jerzy odniósł wrażenie, że lord przesunął

front, by go zaatakowaćz innej strony. Odparł męż-

nie to, co wydawało mu się insynuacją.

— Spotkaliśmy się w zamku czystym przypad-

kiem. Ona przybyła tam całkiem niezależnie ode-

mnie,

Lord Marshmoreton spojrzał przestraszony.
—Czy jej pan nie zna? zapytał z niepokojem

w głosie. ! ‹ }
— Znam ją, oczywiście, Jest moją starą przy-

jaciółką. Lecz jeżeli pan przez to rozumie...
— Ależ nie, wcale nie, przerwał mu lord

z głęboką ulgą. Pytam pana tylko dlatego, gdyż ta
młoda dama, z którą miałem krótką rozmowę, była
łaskawa dać mi swoje nazwisko i adres. Ona także
wzięła mię przez pomyłkę za ogrodnika,
— To z powodu tych drelichowych spodni,

usprawiedliwiał ją Jerzy.
— Na nieszczęście gdzieś mi zaginęły.
— Może pan sobie kupić w każdej chwili dru-

&а parę. :
— Со?
— Myślę, że pan sobie może kupić drugą parę

drelichowych spodni..
— Nie zśubiłem spodni.

i adres tej młodej damy.
— Oh! į
—Obiecałem jej posłać kilka róż. Ona czeka na

' Zgubiłem nazwisko

nie,
— To dziwne. Właśnie czytałem jej list, gdy

pan przyszedł, To napewno pana ma na myśli gdy pi-
sze: „kiedy zobaczysz tatusia, powiedz temu kocha-
nemu staruszkowi, by nie zapomniał o różach dla
mnie”. Czytałem to kilkakroć i nie mogłem zrozu-
mieć, Czy pan jest tym „tatusiem''?
— Tak mię ona tytułowała w naszej rozmowie,

odparł lord z uśmiechem trochę wymuszonym.
— Więc to jest: wiadomość dla pana. ;
—Bardzo oryginalna i miła dziewczyna. Jakie

jest jej nazwisko? I gdzie mogę ją spotkać?
— Nazywa się Billie. Dore.
—Billie?
—Billie (d. c. n.).  

terminie przed dniem  i-szym
stycznia 1938 r." (Art. 2).
„Niedopuszczalna jest do dnia

1-go stycznia 1938 r. egzekucja
kapitału wierzytelności, wymie-
nionych w art. 2; egzekucja odse-
tek i kosztów jest dopuszczalna”,
(Art 3).

Omawiany dekret wszedł w życie z
dniem 30-tym września b. r.

—

Giełdy pieniežne |
Notowania z dnia 1 października

DEWIZY
Belg'a 89,72 (sprzedaż 89.95, kupną

89,49)! Holandja 359,50 (sprzedaż 360.40,
kupno 358.60); Kopenhaga 116.50 (sprze-
daż 117.05, kupno 115.95); Londyn 26.08
(sprzedaż 26.21, kupno 25.95); Nowy Jork
5.31 i trzy ósme (sprzedaż 5.34 i trzy ós-
me, kupno 5,28 i trzy ósme); Nowy Jork
(kabel) 5.31 i pół (sprzedaż 5.34 i pół,
kupno 5.28 i pół); Paryż 35.01 (sprzedaż
35.10, kupno 34.92); Praga 21.95 (sprze-
daż 22.00, kupno 21,90); Szwajcarją
172.90 (sprzedaż 173.33, kupno 172.47);
Stokholm 134.55 (sprzedaż 135.20, kup-
no 133.90); Włochy 43.38 (sprzedaż 43.50
kupno 43,26); Berlin 213.75 (sprzedaż
214.75, kupno 212.75).
Obroty dewizami średnie; tendencją

dla dewiz utrzymana.
Banknoty dolarowe w obrotach pry+

watnych 5.32 i trzy czwarte; rubel złoty
4.13 i trzy czwarte; dolar złoty 9.03 i pół;
gram czystego złota 5.9244. W obrotach
prywatnych marki niemieckie (bankno+
ty) 149.00; funty angielskie (banknoty)
25.08.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,00—

62.50 (odcinki po 500 dol.) 62.75 (w
proc.); 4 proc. państwowa pożyczką
premjowa dolar. 51,75 — 52,00; 5 proc;
konwersyjna 68.00; 6 proc. pożyczka do
larowa 80.50 (w proc.); 8 proc. L. Z. Ban-
ku gospodarstwa krajowego 94,00 (w
proc.); 8 proc. obligacje Banku gospo
darstwa krajowego 94,00 (w proc.); 7
proc, L. Z. Banku gospodarstwa krajo»
wego 83,25; 7 proc. obligacje Banku go
spodarstwa krajowego 83,25; 8 proc. L,
Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z,
Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. bu
dowlane Banku gospodarstwa krajowego
I em. 93,00; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
43,00; 5 proc. L. Z. m. Warszawy (1933 r.)
56,00 — 56,25 — 56,00. |

AKCJE
Bank Polski — 92,00 — 91,50; Warsz,

Tow. fabr. cukru — 36.00; Starachowie
ce — 31.75; Haberbusch — 32,00.
Dla pożyczek państwowych tendencja

mocniejsza. Dla listów zastawnych i ak-
cji utrzymana. :
Pożyczki dolarowe w obrotach prywate

nych: 8 proc, poż. z r. 1925 (Dillonow»
ska) 90,00 (w proc.); 7 proc. poż. m. Ware
szawy (Magistrat) 69,50 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 1 października

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 18.50
— 19,00; Pszenica jednolita 742 gl. 18,50
— 19,00; Pszenica zbierana 731 gl. 13,00
— 18,50.

Žyto I standart 700 gl. 12,00 — 12.25;
Żyto II standart 678 gl. 11,75 — 12,00;
Owies Ist. (niezadeszcz.) 497 gl. 15,00 —
„15,25; Owies II st. (lekko zadeszc.) 468 gl.
14,50-15.00; Owies III st. (zadesz.) 438 gl.
14,25-14,50; Jęczmieńbrow. -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 polny2400
— 26.00; Groch Victorja 31,00 — 34,00;
Wyka — — — —; Peluszka — — —
—; Seradela podwójnie czyszczona —$4
Lubin niebieski — — — —; Lu-
bin żółty — — — — Rzepak zimowy
39,00-40.00; Rzepik zim. 37,00-38,00; Rze-
pak i rzepik letni 35,00-36,00; Siemię In.
basis 90 proc. 33,00 — 34,00; Mak nie-
bieski 48,00 — 50.00; Ziemniaki jadalne
— — —; МаКа pszenna gat. I-A 0-20
proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. I.B
0—45 proc. 31,00 — 33,00; I-C 0 — 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 proč. 2300 — 24,00; IIE
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21,00-22,00; Mąka žyt. I gat. 0-55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. 0 — 65 proc.

20,50 — 21,50; II gat. 16,00 — 17,00; ra-

zowa 16,00 — 17.00; 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 miałkie 9.25 — 9.75; О-
tręby żytnie 7,25 — 7,75; Kuchy Inia-

 

ne 16,75 — 17,25; Kuchy rzepakowe
12,75 — 13.25; Kuchy  słonecznikowe
— — — — — Śruta sojowa 45 proc.
20,50 — 21,00.
Ogólny obrót 2438 ton, w tem żyta

890 ton. Usposobienie spokojne.

 

 

 



 

Nr.

Od zmierzchu 2 października
Zarządzenie o pogotowiu przeciwgazowem w Warszawie

Dziś 2 października Komisarz Rządu

na m. st. Warszawę zarządził w War-

szawie pogotowie obrony przeciw$azo-

wej w celu przeprowadzenia próby noc-

nego maskowania stolicy przed atakiem

lotniczo - gazowym. Treść zarządzenia

jest następująca:

POGOTOWIE

1) Wdniu 2b.m.t.j. podczas pogo-

towia OPL będą obowiązywały następu-

jące przepisy:
a) od zmierzchu oświetlenie ulic i pla-

ców będzie znacznie zredukowane;
;b) światła w domach mieszkalnych,

biurach, iabrykach i zakładach gastro-

nomicznych mogą być zapalane tylko po

uprzedniem dokładnem  zasłonięciu o-
kien tak, aby światło nie było widoczne

nazewnątrz;

;€) reklam świetlnych tego dnia nie

wolno zapalać;
` @) м sklepach światła witrynowe win-

ny być zgaszone — pozostać mogą tyl-
ko wewnętrzne;

e) latarki numerowe domów winny

być' zasłonięte od wewnątrz  ciemno-

niebieskim papierem;
f) tramwaje będą kursowały przy za-

słoniętych światłach ze zmniejszoną

szybkością;
g) samochody winny kursować ze zga-

szonemi reflektorami i światłami wew-

nętrznemi, z zamaskowanemi na kolor

niebieski światłami przedniemi i tylne-

mi, z szybkością max. 30 klm./godz.;

h) dorożki konne, motocykle i inne po-

jazdy będą mogły kursować, lecz z za-

maskowanemi światłami na kolor ciem-

no - niebieski.

SYGNAŁ ALARMU

2) W godzinach wieczornych na roz-

kaz komisarza Rządu rozgłośnia war-

szawska Polskiego Radja nada sygnał

alarmu w sposób następujący: zapo-
wiedź „Uwaga, zarządzam alarm lotni-

czy w Warszawie" oraz wycie syreny

bez przerwy przez 2 minuty. |

Sygnał alarmu winien być powtórzo-
ny na terenie wszystkich domów i o-

bjektów fabrycznych przez ryk syren

lub bicie w gongi.
3) Na sygnał alarmu:

a) pozostałe latarnie uliczne zostaną

Zzgaszone;

b) pozostałe światła w sklepach oraz

latarki numerowe domów winny być

zgaszone.

4) Podczas alarmu:

a) ruch pieszy i kołowy będzie utrzy-

many, jednak nie należy bez koniecznej

_ potrzeby przebywać na ulicach i pla-

cach; szybkość pojazdów winna być zre-

dukowana do 20 klm. na godzinę;

b) ruch tramwajów zostanie wstrzyma-

ny;
c) normalny ruch pociągówodchódzą-

cych i przychodzących będzie utrzyma-

ny;
d) prąd elektryczny wyłączany nie bę-

dzie;
{

e) kina i teatry będą czynne normal-

nie; gdyby jednak program został za-

kóńczony w trakcie alarmu, to publicz-

ność zostanie zatrzymana wewnątrz do

czasu*odwołania.

5) W czasie próby żadne środki ata-

ku lotniczego (jak bomby burzące, ga-

UNASS SA ZA TLSKET TTL

Rejestracja rocznika 1915
W czwartek, 3 b. m., w kolejnym dniu

powszechnej rejestracji mężczyzn ur, w

r: 1915, winni zgłosić się w wydziale woj-

skowym Zarządu Miejskiego przy ul.

Florjańskiej 10 w godz .od 8 m, 30 do

godz. 13 poborowi, zamieszkali w obrę-

bie II komisarjatu P. P., których nazwi-

ska rozpoczynają się od liter A do K

włącznie. у

Synobėjca-ulaskewiony
'Kancelarja 'cywilna Pana Prezydenta

R. P. udzieliła w dniu wczorajszym od-

powiedzi na podanie obrońców Iwana

Łuciowa, Rusina z Małopolski Wscho-

dniej' skazanego na karę śmierci przez

powieszenie, za zamordowanie syna sie-

kierą na tle waśni rodzinnych. Pan Pre-

zydent R. P, skorzystał z prawa łaski i

zamienił skazańcowi karę śmierci na ka-

rę dożywotniego więzienia. Decyzja Pa-

na Prezydenta zakomunikowana została

w drodze telegraficznej zarządowi wię-

zienia w Stanisławowie, gdzie osadzony

był Łuciów. Svnobójca będzie przewie-

ziony na Św. Krzyż, (i)

 

 

zowe, zapalające i t. p.) pozorowane nie

PO „ATAKU"

6) Odwołanie alarmu nadane zosta-
nie przez radjo w sposób następujący:
zapowiedź „Uwaga, alarm lotniczy w

Warszawie zakończony”, przerywany
ryk syren przez 2 minuty. Odwołanie a-
larmu winno być powtórzone przez
wszystkie objekty przez ryk syren prze-
rywany lub bicie w gongi.

7) Oświetlenie zostanie przywrócone
po odwołaniualarmu dostanujakwo-
kresie pogotowia OPL.

8) Doświadczenie zostanie zakończo-
ne o godz. 24-ej i od tej chwili oświetle-

 

nie, jakrównieżruch,będąmogływró-

cić do stanu normalnego.

UWAGA! ZŁODZIEJE!

9) Zaleca się wszystkim, aby celem u-
niknięcia nieszczęśliwych wypadków i |
okradzenia zdwoili podczas ćwiczenia
uwagę i czujność; dotyczy to zwłaszcza
osób, które znajdą się w tym czasie na
dworcach kolejowych, w pociągach,
tramwajach, lokalach publicznych lub na

Wszelkie wykroczenia przeciw zarzą-
dzeniom władz, wydanym w związku z
ćwiczeniami, będą karane w myśl art.
8 Ust, z dnia 15.111.1924 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 80).

 

Zbrodnia i samobójstwo
na tle rozluźnienia obyczajów

Wieczorem dn. 30 ub. m. zaalarmo-
wano władze policyjne i Pogotowie wia-
domością, że na ul. Żórawiej 8 walczą ze
śmiercią dwie osoby. Stwierdzono, iż są

to Stanisław Janczewski i Jadwiga
Wojtczakowa, oboje ciężko ranni kula-
mi rewolwerowemi. Tło tragedji jest na-
stępujące:
W mieszkaniu przy Żórawiej 8 miesz-

kał parę lat temu Jan Wojtczak z żoną,
Jadwigą. Ponieważ Wojtczak wkrótce
po ślubie, zaczął pić, przebywać stale w
złem towarzystwie, żona zażądała od
niego, aby się wyprowadził ze wspólne-
$o mieszkania. Wkrótce po wyprowadz-
ce męża, Wojtczakowa poznała Stani-
sława Janczewskiego, urzędnika lombar-
du, który zaczął u niej bywać. Wizyty te
stawały się coraz częstsze, wreszcie
Janczewski zaproponował Wojtczakowej
porzucenie mężaiwy'ście za mąż za nie-

go. 30 ub. m. Janczewski wyjeżdżał do
 

Łodzi — przyszedł więc pożegnać się z
Wojtczakową. Wkrótce wyszli razem,
Wojtczakowa wróciła wieczorem, a w
pół godziny po niej przyszedł Janczew-
ski i udał się do jej pokoju. W parę
chwil później rodzice usłyszeli szereg
strzałów, a wbiegłszy do pokoju, ujrzeli
córkę, leżącą w kałuży krwi, i dającego
słabe oznaki życia — Janczewskiego,
Przewieziono oboje w stanie beznadziej-
nym do szpitala, gdzie Janczewski
zmarł, Stan Wojtczakowej — której do-
konano treparacji czaszki, jest nadal

ciężki.
Przyczyną tragedji była -prawdopodob-

nie kategoryczna odmowa Wojtczako-
wej na propozycie małżeńskie Janczew-
skiego, gdyż Woitczakowa ze względu na

dziecko, mie chciała się zgodzić na roz-

wód z mężem. Janczewski zareagował
na to kulami rewolwerowemi, popełnia-
jąc zbrodnię i samobójstwo.

51 zabitych -- w tem 30 samobójców
Wypadki we wrześniu

W/ ub. miesiącu targnęło się na życie
127 osób, w tej liczbie 30 — z wynikiem
śmiertelnym, Wskutek wypadków samo-
chodowych, lub motocyklowych rannych
było 70 osób „zabite zaś — 4, tramwajo-
wych — 60 osób rannych i 4 zabite (w
tej liczbie jedno dziecko), kolejowych —
6 osób rannych. Ofiarami kąpieli na Wi-

"śle, lub w gliniankach w Warszawie pa-
dły 2 osoby. Zabójstw i morderstw po-
pełniono 5. Śmierć przy pracy poniosły
2 osoby. Wskutek zatrucia gazem, cza-

 

Zmiany

w rozkładzie autobusów
Oddział komunikacji samochodowej

P. K.P. w Warszawie wprowadza nastę-
pujące zmiany w kursowaniu autobusów

P. K. P. od 3 października r. b. na linji
Warszawa—Radom—Kielce: 1) autobu-
sy odchodzące dotychczas z Warszawy
dworzec Główny do Kielc o g. 6i o g 18
m. 50, odchodzić będą w tych samych go
dzinach tylko do Radomia i z powrotem.

2) autobusy odchodzące dotychczas z
Radomia o g. 8 m. 15 i przychodzące do
Warszawy dworzec Główny o g. 11 m. 10,
będą kursowały jak następuje: Radom
dworzec kolejowy, odjazd o &. 10 m. 5,
Jedlińsk odjazd g. 10 m. 38, Białobrzegi
& 11 m. 5, Grójec g. 11 m. 34, Tarczyn g.
12 m. 4. Warszawa dworzec Główny
przyjazd g. 13 m. 00.

3) wprowadza się kursowanie autobusu
na ódcińnku Radom — Kielce, jak nastę-
puje: Radom odjazd g. 7 m. 15, Młodo-
cin g. 7 m. 37, Orońsk, g. 7 m. 44, Szydło-

wiec g. 8 m. 7, Skarżysko Książęce g. 8
m. 25 Bzin g. 8 m. 34, Suchedniów ś. 8

m. 53, Łączna g. 9 m. 2, Zagnańsk g. 9
m. 10, Mała Wiśniówka g. 9 m. 16, Kiel-
ce dworzec kolejowy g. 9 m. 30; kurs po-

wrotny: Kielce dworzec kolejowy od-

jazd g. 16 m. 00 Mała Wiśniówka g. 16

m. 14, Zagnańsk g. 16 m. 20, Łączna g. 16

m. 28, Suchedniów g. 16 m. 37, Bzin g. 16

m. 56 Skarzysko Książęce o ś$. 17 m. 5,

Szydłowiec o g. 17 m. 26, Orońsk g. 17

m. 46, Młodocin g. 17 m. 53 i Radom g. 18
m. 15. (połączenie z przesiadaniem dla

pasażerów jadących w kierunku War-

szawy).  

dem, poparzenia i t. p., zmarły 4 osoby.

Wozy, dorożki, rowery i t. p. pojazdy

przejechały 69 osóg. Ogółem w ub. mie-

siącu zginęło tragiczną śmiercią 51 osób.

 

 
  
„Ww

W Londynie również przeprowadzono próbę alarmu przeciwlotniczo - gazowego,

 

Na zdjęciu ćwiczenia sanitarjuszek w maskach.

Na których ulicach wo!no
sprzedawać produkty z wozów chłopskich-

W związku ze zniesieniem rogatkowe- , skiej do 11 Listopada, Bródnowska, Bie

 

go przez magistrat m. stoł. Warszawy,

Zarząd Miejski ustalił punkty, na których

mogą zatrzymywać się wązy chłopskie i

mieszkańcy nabywać produkty wiejskie:

przy ul. Prądzyńskiego, Chmielna 126—

130, Niemcewicza od Tarczyńskiej do

Raszyńskiej, róg Kaliskiej i Barskiej,

przy ul. Markowskiej od Ząbkowskiej do

Brzeskiej, ul. Ratuszowa od Jagielloń-

 

ruty, Syrokomli, Modlińska, koło Toruń-

skiej, Kamionkowska, Podskarbińska róg

Grochowskiej, Krypska-u zbiegu Igań-

skiej, ul. Poselska od Obrońców do Zwy*

cięzców.
W najbliższych dniach Zarząd Miejski

uruchomi dawne Targowisko przy ul,

Madejskieśo na Mokotowie.

Przedłużenie ulg nodatkowych dla kin
ale nie na stałe

Tymczasowy prezydent miasta prze-

dłużył stosowanie ulg specjalnych podat-

kowych kinom do października r. b. i

zawiadomił o tem Związek właścicieli ki-

noteatrów. W piśmie tem pan prezydent

zaznaczył, że stanowisko właścicieli kin,

chcących traktować te ulgi jako stałe

jest nie do przyjęcia, śdyż ulgi zostały

udzielone kinoteatrom wyjątkowo na 0-

kres gorszej konjunktury w przedsiębior-

stwach kinematograficznych w okresie

wiosennym i letnim.

Kursy języka francuskiego
Organizowane przez

Alliance Francaise organizuje w War-

szawie w ciągu roku szkolnego kursy ję-

zyka francuskiego, Są one przeznaczone

dla osób, które pragną na tyle poznać ję-

zyk francuski, by móc korzystać z dzieł

o treści ogólnej lub też pism fachowych

pisanych w tym języku, które bibloteka

Alliance Francaise dostarcza w możliwie

najszerszym zakresie swoim słuchaczom.

Opłata wpisu wynosi po 12 zł. za rok

szkolny, dając prawo do korzystania z

dwóch godzin nauki tygodniowo. Rok

szkolny 1935-1936 zaczyna się dn. 7-$o

października i kóńczy się 15-go maja

1936 r. Opłaty za wpisy przyjmowane

są począwsźy od 1-g0 października w

sekretarjacie kursów Alliance Francaise

(w lokalu Instytutu Francuskiego) w po-

niedziałki, wtorki, środy i piątki od 18

do 20 godziny.

W końcu roku słuchacze mogą składać

egzaminy w celu uzyskania świadectwa z

odbytych studjów języka francuskiego

stopnia wyższego lub elementarnego. Me-

  

P. Kora'ew'cz-Waydowa
skeržy

Ciekawy proces, który wywołał duże

zainteresowanie w sterach artystycznych

i literackich, będzie niebawem rozpatry-

wany w warszawskim Sądzie Okręgo-

wym. W tygodniku literackim „Prosto z

Mostu* ukazał się w ub. tygodniu arty-

kuł artysty operowego, Romana Wragi,

zawierający krytykę działalności War-

szawskiej Opery. Artykułem tym poczu-

ła się dotknięta dyrektorka stołecznej O-

pery, p. Korolewicz - Waydowa, która w

dniu wczorajszym wniosła przez swego

pełnomocnika, adw. Bejlina, skargę do

sądu przeciwko autorowi artykułu o znie-

sławienie. W charakterze świadków po-

wołanibędą w tej sprawie najwybitniej-.

si artyści opery i krytycy teatralni, (i)  
 

„Alliance Francaise"

toda nauczania jest wyłącznie „praktycz-

na. Lekcje udzielane są wyłącznie w ję-

zyku francuskim,

> „Polski Fiat“
i konkursy hippiczne
Wobec ukazania się w prasie no-

tatki o rzekomej odmowie przez Dy-

rekcję „Polskiego Fiata* umieszczenia

na wystawie firmy — nagród na kon-

kursy hippiczne, urządzane przez To-

warzystwo Zawodów Konnych, Dy-

rekcja „Polskiego Fiata" wyjaśnia, że

żadnych zastrzeżeń co do umieszcze-

nia nagród nie miała, Pogłoski, które

znalazły echo w prasie, oparte były na

nieporozumieniu, wynikłem poza wia-
domością Dyrekcji.

Sprawa ta została w zupełności wy-

jaśniona przez Dyrekcję „Polskiego

Fiata z Zarządem Towarzystwa Mię-
dzynarodowych i Krajowych Zawo-
dów Konnych,

Blizki koniec
szantażu pogrzebowego

Jedna z agencyj informacyjnych do-

nosi:

Należy spodziewać się, iż w dniach

najbliższych Komisarjat Rządu prześle

do gminy żydowskiej pismo, dotyczące

kwestji opłat pobieranych przy chowa-

niu zmarłych za groby. Pismo to, w o-

parciu o zarządzenie ministra opieki

społecznej, ustali stawki jakie będą mo-

gły być pobierane, zależnie od kwatery,

w jakiej rodzina zmarłego chciałaby grób

zakupić. Głównym motywem żądań

władz jest postulat by nie wymuszano

żadnych opłat pod groźbą niepochowa-

nia ciała. Gmina żydowska będzie mu-

siała zastosować się do tych wymagań.
(Om.)

  

Złóż ofiarę na alkcję

$tronnictwa Narodowego

 

Ubiegłej jesieni i zimy (od połowy
września do połowy marca) kina płaciły
normalny ustawowy podatek, bez żadnych

ulg i do tego należy powrócić z chwilą

zakończenia się sezonu letniego,
Pozatem w piśmie swem wytknął pan

prezydent miasta Związkowi, że w swych

wystąpieniach operuje argumentami i cy-

frami, które są niezgodne z rzeczywistoś-
cią, w szczególności o ile chodzi o stan
obciążeń kinoteatrów na rzecz samorzą-

du i instytucji wyższej użyteczności pu-
blicznej. (b)

1-11-1

Baczność narotowcy!
Zebran'e dla nowych członków

Stron. Kar.

W środę, dnia 2 października b. r. o

godz. 7 min. 45 w lokalu przy ulicy Zło-

tej 30 m. 37 odbędzie się zebranie kur-

su dła nowowstępujących do Stronnic-

twa Narodowego. Referat p. t. „Kwestją

žydowska“ wygłosi delegat zarządu.

Sympatycy, chcący zapisać się na

członków, proszeni są o przybycie na

zebranie.
W środę dn. 2 października rb. o godz.

8 wiecz. przy ul. Dzikiej 29 odbędzie się

zebranie koła Powązki 1. Przemawiać

będzie mec. Stanisław Błeszyński.

ODCZYTY
WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO

Staraniem Wydziału Gospodarczego

Stronnictwa Narodowego odbędzie się w

piątek dnia 4 bm. o godz. 20-ej w lokala

przy ul. Złotej Nr. 30 m. 37 (oficyna III

piętro) odczyt p. Mieczysława Rybar-

skiego p. t. „Kasy bezprocentowe w wal-

ce z bezrobociem“,

Jest to pierwszy z odczytów, które co

tydzień będzie urządzał Wydział Go-

spodarczy dla członków i sympatyków

Stronnictwa Narod. celem oświetlania

bieżących zagadnień.

Dekorowanie
zwyc'ęzców w L.O.P.P.

  

W dniu wczorajszym w lokalu zarządu

głównego L. O. P. P. odbyła się dekora-

cja zwycięzców w zawodach o puhar

Gordon - Benneta 1935 r. odznaką ho-

norową L. O. P. P. -

Dekoracji dokonał wiceprezes rady

głównej L. O. P. P. prof. M. Huber. Od-

znaki honorowe otrzymali: por. W. Wy-

socki, kpt. Janusz i por. J. Wawszczak.

Kpt. Burzyński, kpt. Hynek i por. Po-

maski. Po dekoracji odbyła się

cyjna lampka wina.
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; Kronika wileńska.
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Stopniowy wzrost zachmurzenia

aż do deszczów.
Nieco chłodniej.
Słabe lub umiarkowane wiatry -z

południo-zachodu.
DYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następują:e
apteki:

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

: URZĘDOWE.
— Powrót z urlopu Starosta

grodzki, p. Tadeusz-Wielowieyski,
powrócił z urlopu i objął urzędo-
wanie.

Równocześnie rozpoczął urlop
wicestarosta p. Józef Czernichowski.

SPRAWY PRASOWE.
— Konfiskata czasopisma. Dnia

2 bm, starosta grodzki zarządził za-
jęcie dwutygodnika „Poprostu”, za
artykuły o treści kolidującej z ko-
deksem karnym.

Z MIASTA.
— Wprowadzenie stałej kontroli

na rynkach. Od pewnego czasu
zniesione zostały przez Magistrat
stałe opłaty za handel na rynkach
wileńskich, wobec czego przerwano
też kontrolę, którą wykonywali u-
nzędnicy miejscy. Od czasu wprowa-
dzenia tej inowacji coraz częstsze
stały się wypadki przywoženia na
rynki w śród śmiecia siana, świń itp.

W. związku z tem celem wpro-
wadzenia porządku na rynkach Ma-
gistrat ma zamiar przywrócić stałą
kontrolę, wykonywaną na miejscu
przez kontrolerów miejskich. (k)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Nowe szczegóły o Moście Zie-

lonym. W dniu wczorajszym special-
na komisja z Wydziału Techniczne-
go Magistratu przeprowadziła bada-
nie prac na Moście Zielonym w celu
ustalenia wartości materjałów wło-
żonych za pośrednictwem b. Domu
H.-P. W. Uszyłły przez 9 wileńskich
firm. Ogólna wartość materjałów,

zastosowanych dotychczas przy ma-
lowaniu mostu, przekracza 1200 zł.
Po ustałeniu wartości materjałów,
dostaiczonych przez firmy poszcze-
gólne, należność za takowe prawdo-
podobnie zostanie uiszczona przez
Magistrat. Przez niedotrzymanie
umowy, b. fimma W. Uszyłły ponio-
sła straty około 5.000 zł. (e)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Rewizja rozkładów jazdy po-

ciągów. Z polecenia  dyrektora
P.K.P. przystąpiono do szczegółowej
newizji rozkładu godzin jazdy po-
ciągów w obrębie całej dyrekcji,
Przedewszystkiem są badane skru-
pulatnie rozkłady pociągów  pod-
miejskich i mieszanych, które wnie-
których wypadkach opóźniają się i
przychodzą do poszczególnych sta-
cyj bez określonego wozkładu jazdy.
Rewizja ta ma na celu usprawnienie
gospodarki w rozkładzie jazdy po-
ciągów podmiejskich i mieszanych.
— Skrupulatna kontrola biletów

kolejowych w pociągach. Z polece-
nia władz kolejowych przystąpiono
do szczegółowej kontroli biletów w
pociągach podmiejskich. Kontrola
jest wysyłana dwa do trzech razy
įna dobę, przyczem odbywa się na-
der skrupulatnie, gdyż, jak się oka-
zało, wiele osób w komunikacji pod-
miejskiej korzysta bezprawnie z ul-
gowych biletów, a nieraz jeździ wo-
góle bez biletów. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zarząd Ch. Zw. Zaw. Malarzy

w Wilnie podaje do ogólnej wiado-
mości swym członkom, iż walne ze-
branie malarzy odbędzie się w dniu
3 października 1935 r. o godz. 6 w.
(18). Obecność wszystkich członków
konieczna.

: Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Towarzystwo O-

grodnicze urządza pokazy, poga-
danki w następujące niedziele o
godz. 12 w Szkole Ogrodniczej, Soł-
taniska 50: 6.X. br. „Prace w ogród-
ku przed zimą“ — instr. Oszkinis.

 

Pieć mięsięcy aresztu za groźbę „i
zabójstwa

Mieszkaniec m. Wilna, Stanisław utrzymanie. Spokój pracy Stojow-
Stojowski, przez pewien czas trudził skiego zakłóciło jednak w paździer-
się sporządzaniem podań wpocze- niku r. ub. zarządzenie prezydenta
kalni Wydziału Opieki Społecznej, miasta, na mocy którego przenośna
ciągnąc z tego skromne zyski, co |kancelarja Stojowskiego musiała się

 

musiało mu wystarczyć na własne

13.X. br. „Sadzenie drzew owoco-
wych przeprowadzi p. proł, Zem-
bowicz St. 20.X. br. „,Przechowanie
warzyw ma zimę” przeprowadzi p.
prof. Mońkiewicz S. Na które za-
prasza swych członków, sympaty-
ków Towarzystwo. Wstęp 20 gr.

ODCZYTY.
— Z Ośrodka Zdrowia. 3 paździer

nika w Ośrodku Zdrowia (Wielka
46) z ramienia T-wa Eugenicznego
prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt
na temat ,„Jak zwyradniają się pań-
stwa cywilizowane. Początek 0 g.
6 wiecz. Wstęp wolny. :

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie złodziejki,i W  księ-

garni Św. Wojciecha aresztowano niejaką
Elż. Goworek (Kalwaryjska 29), która skra-
dła paczkę książek. Złodziejkę przekazano
policji. (h)

WYPADKI.
— Zatrucie się grzybami. W dniu

wczorajszym zatruła się grzybami rodz:na

Twereców, Szyszkinowe Góry. Wezwany
lekarz wczas zdołał uratować zatrutych. (h)

— Z powodu nędzy powiesił się. W

dniu wczorajszym przez powieszenie się

odebrał sobie życie bezrobotny szewc Fr.

Czenczokowski (Piwna 6), który ostatnio

znajdował się w skrajnej nędzy.
— Furjat groził pobiciem lekarza i sa-

nitarjuszy. Znany awanturnik Bołtuć (Wił-
komierska 56) został zraniony siekierą w

bójce. Wezwany lekarz pogotowia ratun-
kowego usiłował opatrzyć ranę  Bołtu-

ciowi, lecz ten ostatni porwał drąg i rzucił

się ma lekarza i sanitarjuszy, usiłując ich

pobić. W związku z czem lekarz zanie-
chał opatrunku i odjechał. Awanturnika
trzymało około 10 ludzi i nie mogło mu

dać rady. (h)
— Zamach samobójczy staruszki: W

dniu wczorajszym w celach samobójczych

zażyła większą ilość esencji octowej 70-cio-

letnia Marja Borysowa, zam. przy zauł.
"Warszawskim 13. W stanie ciężkim odwie-
ziono ją do szpitala św. Jakóba. Przyczyną

samobójstwa jest ciężki stan materjalny. (e)

zwinąć i opuścić lokal Magistratu.
|  Stojowski spostrzegł w tem złą)
„wolę kierownika Wydz. Op. Społ.
„p. J. Piątkowskiego, sądząc, iż
wspomniane rozporządzenie spowo-
dowane zostało przez niego.

Zwirócił się więc do niego z proś-
bą, by rozporządzenie to w stosunku
do niego zostało cofnięte. Ponieważ
prośby jego nie odniosły pożądanego
skutku, zdenerwowany utratą moż-
ności zanobkowania, Stojowski do-,
puścił się pod adresem kierownika
wydziału obelgi słownej, grożąc mu
jednocześnie zabiciem. Za te właś-
nie wykroczenia zasiądł on wczoraj
na ławie oskarżonych w Sądzie
Okręgowym. !

Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd
ogłosił wyrok, mocą którego skazał!
Stojowskiego za obellgę i groźbę za-
bójstwa na łączną karę 5 miesięcy
aresztu z zawieszeniem wylkonania
na okres trzyletni. (e)

AAADEKET DEO NOADS |

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś o!

godz. 8-ej komedja A]. hr. Fredry p.t. „Da-|
my i huzary“.

Jutro „Klub kibiców”
propagandowych.

— Wileński Teatr Objazdowy — śra

dziś 3.X. w Szczuczynie — popołudniu dla!
młodzieży: „Powrót Posła”, wieczorem ko-|
medję Kiedrzyńskiego „Ten i tamten”,

— Józet Turczyński w Teatrze Miej-
skim. Niebawem wystąpi z recitalem for-
tepianowym, po powrocie z tournće po Eu-

ropie, słynny pianista polski Józef Turczyń-

ski w sali Teatru Miejskiego na Pohulance.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś!

„Dziewczę z Holandji”, operetka Kalmana z
p. L. Romanowską w roli tytułowej i S.
Bestani w roli damy dworu.
— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-

му p. 4 „W dżunglach Afryki. Początek
przedstawień o godz. 6 min. 30 i 9-ej.

 

!

— po cenachi

 
| Dziennik poranny.

Z za kotar studjo.
Transmisja z międzynarodowych zawodów

hippicznych.
Międzynarodowe zawody konne stanó-

wią rokrocznie .nieprzeciętną atrakcję dla
całego społeczeństwa polskiego, jak rów-
nież i dla gości zagranicznych. Polskie Ra-
djo, chcąc dać możność wzięcia udziału w
tej ciekawej imprezie całemu audytorjum

radjowemu, organizuje w roku bieżącym,
jak zresztą zawsze, dwie transmisje: z Kon-
|kursu Armji Polskiej — w dniu 3-im paź-
dziernika, o godz. 22.40; w dniu 6-ym paź-
dziernika nadany będzie fragment z naj-
ważniejszych konkurencyj, jaką jest roz-

grywka o Puhar Narodów.
Sport konny — szczególnie w Polsce—

posiada znaczną liczbę zwolenników, znaw-
ców i amatorów. Z tego względu przypusz-
czać należy, że transmitowanie ciekawych
i wysokiej klasy konkursów, będzie przy-
jęte przez radjosłuchaczów z zaintereso-

waniem.
Premjera słuchowiska .Zoiji Nałkowskiej.

Dzisiaj, w czwartek, o godz. 21 wszyst-
kie rozgłośnie polskie transmitować będą
z Warszawy słuchowisko „Noce Teresy”,
specjalnie napisane dla radja przez znako-
mitą autorkę Zofję Nałkowską. Audycja
ta otwiera cykl wielkich premjer radjo-
wych, w których wykonane będą słucho-
wiska szeregu wybitnych autorów polskich,
do których radjo zwróciło się specjalnie o
utwory dla Teatru Wyobraźni.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 3 października,

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzyka.
Muzyka. Parę informa-

cyj. Audycja dla szkół. 8.10—11.57: Przer-
wa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03. Dziennik
południowy. 12.15: Poranek muzyczny,
13.00: Płyty. 13.25: Chwilka dla kobiet.
13.30: Płyty. 14.30—15.15: Przerwa. 15.15:

Codzienny odcinek powieścowy. 15.25: Ży-
cie kulturalne miasta i prowincji. 15,30:
Jesienne nastroje, koncert. 16.00: Cyga-
niątko — opowiadanie dla dzieci. 16.15:
Płyty. 16.45: Cała Polska śpiewa — kon-
сег!, 17.00: Socjalizm polski w rewolucji

1905 roku — odczyt. 17.15: Polak- Węgier...
dwa bratanki — aud. muzyczno-słowna.
17.50: Książka i wiedza. 18.60: Recital
fort. Flory  Czarnockiej. 18.40: Płyty.
19.00: Przegląd litewski. 19.10: Jak spędzić
święto? 19.15: Skrzynka muzyczna. 19.25:
Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.
19.50: Pogadanka aktualna. 20.60: Koncert

muzyki lekkiej. 20.45: Dziennik wieczorny.
|20.55: Obrazki z Polski współczesnej. 21.00:
Premjera słuchowiska. 21.50: Nasze pieśni.
22.15: Ill-ci koncert z cyklu „Kwartety
Haydna". 22.40; Transm. zawodów konnych.
23.15: Kom. met. 23.20: Płyty.

oo

CASINO |
 

PREMIERA.
Dla pragnących silnych wrażeń — potężna sensacja!

dr Wyjątkowo ęmocjonujący film

(CiežkaMorderstoo W Casynie Sas
Fiepująca akcja, dynamika zdjęć, żywe tempe, mrożące krew w żyłach Sytuacje skła-

dają się na imponującą całość trzymającą widza w niesłabnącem napięciu.
Nad program: Bodetki i najnowsze aktualja

fOKLASKI!!! Niebywaie powodzenie

Smosarska
W SUKCESIE 66
porsk« „0 Wie Joasie

Bejeczny DODATEK KOLOROWY | najn. aktuelja,

HELIOS | _
Z Gary

EBE RdGRAL | Cooperem
Jeżeli nie widzłałeś tego niesłyn. filmu świata — śpiesz ujrzeć.

Nad program: 1-sza plastyczna Atrakcja kolorowa. W sob.ji niedz. od 2-ej

"Baik Program Nr. 41p.t.Balkon 25 gr.

Rewja w 2 częściach i 16 obrazach, z udziałem całego zespołu i ulubieńców Wilna,

baletmistrza K. Ostrowskiego, primabaleriny Basi Relskiej, pieśniarki Mary Żejmówny,

humorysty Antoniego Jaksztasa oraz pożegnalnie występującego piosenkarza St.

Czerwińskiego. Wł i S

Anens: W najbliższym programie wystąpią: wiośniana, iołowa pi a Gosia

Negro, Sikia par mų piosenkarz Bolesław Majski. — Codziennie 2 seanse:

LL 630 i 9 w. W niedzielę i šwieta 3 seanse: 4.15, 6,45 1 9.15. W soboty kasa czynna

do godz. 10-ej.

 

 

Całe Wilno mówi tylko o flmie

 

  

kas
 

 

DŻUNGLACH AFRYKI"

 

ZAKŁAD
KRAWIECKI0. Matkieoicz

dawn.| J. K. Gorzuchowski
WILNO,

ZAMKOWA 9,
poleca „w dużym wyborze zegary ifzegarki
od5 złiwzwyż oraz wykonywa wszelkie repe-
racje w zakres zegarmistrzos wchodzące.

Ceny dostępne,

 

 

KUCHARKA
zgodzi się do wszyst-
kiego, poszukuje pra-
cy. Posiada świadec-
twa. Mostowa 9, m. 2.

ENIU — — —- 2

  

 

 
my kierowač: Mosto-
wa i. „Dz. WiL“,Ti AAAA "

КОМ5УМЕМС! « į“ j
Żądajcie stale do potrawimarynat naturalnego Rs

   

KUDREWICZ
choroby weneryczne,cyszy Bola URBANOWICZ

  
 

NAJSTARSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA _W WILNIE

WYROB.W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I METALOWYCH

pf. L. PERKOWSKI i K. MALINOWSKI
ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana).

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

Ś-T0
L_Ostatnie nowości stale 

W. DOWGIAŁŁO

   
s ZJ

BARDZO U.

I DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary | zegarki pigrwszorzędnych
= firm krajowych i

Wszelkie /reperacje? włzakres zegarmistrzostwa wchodzące,
oraz roboty grzwerskie.f złocenie, srebrzenie | niklowanie,

CENY IMIARKO

I pokoje

Pokój
umeblowany, z osob-
nem wejsciem, można

 

zagranicsnych.

 

W. WELER,

 

Zaklady ogrodnicze, sklad nasion i szkėlki drzew owocowych
POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

z utrzymaniem, do

Wilno, Sadowa 8 |wynajęcia. Zamkowa
14—1. 32—2
 

3-pokojowe 

  

jo z dobrem gotowa-

S sein |). PIO) ROWICZ-
zdrowa i z dobremi| JJRCZENKOWA
świadectwami.  Kal-|Orqynat, Szp.. Sawicz

waze Hy dE Choroby skórne,

k 5 weneryczne
— Wileńska 34, tel.18-66

JAŃSKA 6 Tel. 22-35.
na składzie. Robota solidna. (eny umiarkowane.

 

OSOBA

= Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go- = 1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze.

= enia oraz wszelką galanterję i inne towary =|PRACOWNIKÓW _fi-|| 2) Odżywki krajowe i zagraniczne,
= i mm |zycznych i umyslo-|| 3) Chemikalja techn. i do Iotograiji.

= naležy nabywač tylko wchrześcijańskiej firmie =| wych wykwalifiko-| 4) Pastylki, sole i wody mineralne.

= 5E A ==|wanych sumiennych (| 5) Sole i extrakty sosn., do wanien.

= LUDWIK Zamkowa ;12 Z)sczciwych — poleca| 6) środki dezyniekcyjne.
= 55 vis a vis Skopówki = Wydział Mlo- ) Artykuły opatrunkowe i do pielęg-

= wielki wybór i mjdych Stro s- „niarstwa chorych.

= Tam bard56 Host =laictwa Naro-| 5) Perlumerja i kosmetyka,

CJ ceny DER se ostępne mm |do w e $ 0. Łaska- 9) Galanterja apteczna.

== Otrzymano watę do okien i KRAJKI do drzwi. we zgłoszenia prosi- | 10) Artykuły gospodarstwa domowego.

WA EEENSIDE EET TT INT ATS EIISI SRS

MICHAŁ PIECH i SYN
WILNO, ZAMKOWA 10 tel. 10-04.

Wprowadzony nowy krėj mody angielskiej.
Ceny zniżone.

 

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
I KOSMETYCZNY

Prow. Farm.

WŁ. NARBUTA
właściciela apteki przy ul. Świętojańskiej.

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

11) Środki do walki z robactwem.
12) Wszystko do wyrobu win owocow.|
Ceny na wszystkie towaryprzystępne.

Marne święta bez Krupnika!

KRUPNI BEZ GOTOWANIA
I FILTROWANIA

 

 fermenta- 3 Ę adzisz pr. omocy zaprawy

cyinego Octu SpirytusoWegOE 5 kron|| šnekos Flakon I a.
który gwarantuje zawsze zdrowie I bezpieczeństwo życia. ZYGMUNT wystarcza na 1—3 litry wódki,

kobiece. (kołnierzyka

 
POLECA SKŁAD APTECZNY

"Władysława Trubiłły  
 

 

WILNO, SZEPTYCKIEGO 10. — TEL. 18-82.BB|sytilis, skórne i mo-| ruUDWISARSKA 12 (róg Tatarskiej).
ROZA LH sa. Tamże wodya SEwagę.

Każdy wytworny Pan powinien ubierać się R8-1 i 38. 78 przecudnych zapachów.

TYLKO v ZAKŁADZIE KRAWIECKIM CHRZEŚCIJAŃSKIM  |aużaca do wszystkie-| "pokróR мЕр,  |ЗМЕРВИВИрРЮ -
MISTRZ KOWALSKI

4 ZGUBY. ipo poszukuje w
miasteczku woj. Wi-

P leńskiego  odpowied-
ZNALAZCĘ niego punktu na za*

nurko- |łożenie warsztatu ko-
wego (goržety) uprzej-|walskiego lub  war-
mie proszę o odnie- sztatu pod dzierżawę,3, 516

pokojowe mieszkania 5-pokojowe z kuchnią
ze wszystkiemi wy-
godami do wynaję-
cia. ОНагпа 2 1 4.

PP. URZĘDNICY
LUB STUDENCI

wyższych uczelni o-
trzymają pokoje jas-
ne, ciepłe, z całkowi-
tem lub częściowem
domowem, obfitem u-
trzymaniem, po przy-
stępnej cenie. Dom

 

MIESZKANIE
w średnim wieku, mo-
gąca pracować wkaż-
dej branży, poszukuje

i ogrodem Gowynaję-
cia. Witebska 5, do-

  

wiedzieć się mieszk.4.|pracy gospodyni z
236—1| kuchnią i szyciem;

mogłaby objąć pracę
RRKTPA EZ :z z

chorej lub na е-
PRACA. | |bmji Skromne wy-

: magania. Adres: Fila-
DRSIrccka 23—3. Powaž-
Ža ne referencje. —2

— ОБОВА
w starszym wieku,

 

 

Stucha
zycznego w

 

Przyjmuje od 5—7 w.

|tuna1PARÓMM

Konserwatorjum  Mau-
Wilnie

udziela lekcji gry na
skrzypcach. Adres:
ul. Szkaplerna Nr.

26—4

sienie. Kazimierz Pio-|mogę z własnem na-

Św, Jacka |rzędziem, Zgłoszenia

 

  

  

kowala.
—

 

do „Dziennika Wilen-

proszę kierować do
Adm. „Dz. Wil” dla

    

{ Р:то}ту
оо Dbllžnim
Tak, tak, ta i
NIEZAWODNIE WDOWA

:|wszelkie _ ogłoszenie|, trojgiem dzieci w

bardzo ciężkich wa*

 

          
 

  DRZ E WK A 0 | 0C0 W E mieszkanie ze wszyst |kujturalny, blisko Są- ы "
‚ i ax i i T 2 4 j krawi „| NAUCZYCIELKA- |50—4, skiego” i „Glosu“ po terjalnych

Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r. e,Ao yy wy du. Telefon. Zgłosze- kozy sofy PaaGs wychowawczyni przyj-| ——— -———* |cenach | nadzwyczaj „Pasms wo: łaskawą
IS "3| Tartaki m 5 na dom, może najmie posadę do dzieci ZA LEKCJE | tanich i na warun |oomoc w kupnie pode

Nowootwarta << Wilno, Micki KA p ORA do pra-|w wieku przedszkol- |irancuskiego i  nie-|kach p" es ręczników szkolnych.
no, Mickiewicza 46 3-POKOJOWE cy domowej, do dzie- |nym i szkolnym. Mo-|mieckiego jęz. poszu-|ności załatwia oluro z„skawe datki upra»

Restauracja „Oszmianka jwydoje: śziadania, obiady||mieszkanie,  słonecz- CZYTAJCIE ci lub do obsługi ja- piĄ być na gynė a] kuję pokoju. Zwie-|Ogłoszeń _ Stefana Są się składać w
kolacje sposobem gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze ||ge, z wygodami, do ROZPOWSZECH- |kiejś starszej pani.|Łask, zgł. do Admin. |rzyniec.  Witoldowaj Grabowskiego wWil jag. „Dzien. Wil"

brania towarzyskie. Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umiarko wane wynajęcia. UL Pod-| NIBJCIE PRASĘ |Ad. Mickiewicza ŃNr.|„Dz. Wil.* pod M. R.|55-a m. 2. 3]nie Garbarska Nr. 1,

Abonament;miesięczny rabat. górna 5. 234-0' NARODOWĄ 19; in 50 Zz й` E tel. 82.
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