
Opłatapocztowauiammoma ryszailtem.

 

 

Redakcja czynaa od 12—13 i od 19—24, Administracja od 9—18, w niedziele

 „Dziennik Wiłeński* wychodzi codzień.

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

Cena namert 20 gr,

 od

   
Prenumerata; mies. z odnoszeniem i przesyłką
Ogłoszenia: wiersz m/m. przed tekst. i w tekście (5 łam.) 35 gr, za tekst. (10 łam.)12 śr., nekrologi 25 gr. ogłoszenia cyśrowe i z 2

Terminy druku mogą być dowolnie zmieniane.

poczt. 3 zł. 50 gr. Zaśranicę 7 zł.

  
  

zastrzeżeniem miejsca 0 25e/* drożej.

 

Rok XIX Wilno, Piątek 11 Października 1935 roku Nr. 280
 

Przewrót wojskowy w Grecji
ATENY (Pat). Wyżsi ołicerowie

armji greckiej zjawili się dzisiaj u,

premjera Tsaldarisa i zażądali od
niego natychmiastowego  przywro-
cenia monarchji w drodze glosowa-

zostało posiedzenie rady ministrów,
na którem rząd podał się do dy-
misji. Wyżsi oficerowie zwrócili się
do gen. Kondylisa z prośbą, ażeby
stanął na czele rządu. Gen. Kondy- uchwalenia restauracji monarchji.po zaprzysiężeniu,
lis przychylił się do tej prośby. Naj-nia Zgromadzenia Narodowego. Po

stem demarche oficerów zwołane bližszymi współpracownikami gen.

' = m = w į

Zwołanie izby gmin i wybory,
LONDYN. (Pat). Wszystkie an- nych zostało wyznaczone na drugą

gielskie dzienniki stwierdzają, że w połowę listopada. ы i
zasadzie gabinet postanowił wczoraj „Daily Telegraph" podaje, jako
zwołać parlament na 22 październi- prawdopodobną datę odbycia wy-
ka, lecz, że decyzja ta ogłoszona bę-, borów — czwartek, 21 listopada.
dzie dopiero po uchwaleniu wGe- Inne dzienniki jednak, jak „Daily
newie sankcyj. Dzienniki uważają| Herald", „Daily Express' i „Mar-
talkże za sprawę przesądzoną wczo-
raj, że odbycie wyborów powszech-

Holendrzy nie chcą wozić węgla dla Włoch
HAGA. (Pat), Towarzystwa okrę łana jest przez obawę, że w razie

towe w Rotterdamie odmawiająprzy | zastosowania przez Ligę Narodów
jęcia transportów węgli, zalkupio-|sankcyj, linje okrętowe mogłyby po-
nych w niemieckich kopalniach dla.nieść wiellkie straty, nie mogąc do-
Włoch, chociaż posiadają dostatecz-|strczyć ładunku na miejsce przezna-
ną ilość statków. Odmowa ta wywo- | czenia.

 

 

będą się o tydzień później.

Piękne obuwie — pastą „KIWI“
 

 

ning Post“ twierdzą, že wybory od-

Kondylisa są:
Ekonomu.

Zgromadzenie narodowe — jak
przypuszczają —: zbierze się w celu

Papagos, Reppas i

|W mieście panuje spokój.
| ATENY (Patj. Premjer Kondylis
objął również tekę ministra -

| narki, Admirał  Ekonomu został
|jmianowany ministrem wojny. Gen.
Papagos — ministrem lotnictwa,
gen. Nikolaidos objął stanowisko
wicepremjera. Ministrem spraw we-
wnętrznych został Theotokis.

 

ZAPRZECZENIE POGŁOSKOM
. O ZAJĘCIU ADUL
RZYM. (Pat). Koła półurzędowe

nie potwierdzają wiadomości o za-
jęciu miasta Aksum, lecz uważają,
że upadek tego miasta musi nastąpić
z dnia na dzień. Koła te zaprzeczają
ponownie wiadomościom,  obiegają-
cym zagranicą o zajęciu Adui przez
abisyńczyłków,

‚ WYŚCIG WOJSK WŁOSKICH
| 1 ABISYŃSKICH.
| LONDYN. (Pat). Korespondent
|Reulera w Rzymie donosi, że po-

 

Zgromadzenie Ligi Narodów
Na przedpołudniowem posiedzeniu Li- minacyjną politykę Abisynji, która nie wy-

gi Narodów jako pierwszy mówca zabrał|pełnia swoich zobowiązań i zapytuje, @а-
głos przedstawiciel Włoch bar. Aloisi pod-|czego do Abisynji nie zastosowano art, 16

kreślił on, że ani Rada Ligi, ani żaden z | paktu. Abisynja, zdaniem Włoch, nie może

komitetów nie wzięły pod uwagę memorja-|korzystać z tych samych praw co państwa
łu włoskiego, a nawet nie zbadały go. Omó-| cywilizowane, wobec czego zrealizowanie

wiwszy obszernie rolę Włoch w utrzymaniu dzieła cywilizacji tego kraju winno być po-
pokoju w Europie, mówca poruszył ekster- wierzone narodom, stojącym na wyższym

szczeblu rozwoju. Mówca polemizuje z po-

  

    

  

DLA OCHRONY 1/1 КАУ/ glądem ‚ że między sankcją wioską apak-
PRZED / 2 tem Briand-Kellogg istnieje sprzeczność i

GRYPĄ// zaznacza, że droga dla Ligi Narodów jest
Е А"ОБВ’А’:‘\‘?/ jasna, a mianowicie: 1) naležy stosowač

> ORZEZIEGIE: jednakową miarę dowszystkich państw, a

NIĄ / 2) sharmónizować postawienia paktu w je-

STOSUJESIĘL go całokształcie, Na posiedzeniu popołud-

у / miowem przewodniczący Benesz przedsta-

wił opracowany przez prezydjum projekt

uchwały o utworzeniu komisji koordynacyj-

uxOwsu:suec waozzawą NEJ do spraw sankcyj. Tekst wniosku

ne ei RAT brzmi: Zgromadzenie po zapoznaniu się Z

Plan sankcyj genewskich
LONDYN. (Pat). Korespondent 1) Przeprowadzenie w sposób

dyplomatyczny „Daily Telegraph" kompletny i skuteczny zakazu u-
donosi z Genewy, że pomiędzy rze- dzielania Włochom jakichkolwiek
czoznawicami Francji i W. Brytanji pożyczek, lub kredytów.
doszło do porozumienia w sprawie| 2) Ograniczenie zapomocą ikon-
zakresu sankcyj w: pienwszej tazie, |tyngentów pewnych  kategotyjim. |
jaka obecnie jest dyskutowana, Na|portów włoskich do obcych krajów.
mocy tego porozumienia, komiteto- 3) Ograniczenie wywozu do
wi sankcyjnemu, wyłonionemuprzez| Włoch pewnych' towarów, niezbęd-
Zgromadzenie Ligi przedstawiony nych dla przemysłu wojennego.
będzie do aprobaty następujący plan! 4) Uchylenie zakazu wywozu
sankcyj: { broni i amunicji do Abisynji.

: Przeciw sankcjom
LONDYN. (Pat). Rada narodowa prowadzić musi do wojny  europej-

niezależnej Labour-Party postano-| skiej, ь
wiła zwołać zjazd onganizacyj ro- Drugi deputowany,  konserwa-

się tywmy sir Edward Grigg stwierdził
akcji również w swem przemówieniu, że

polityka sankcyj doprowadzić musi
do nowej wojny.

botniczych, _ sprzeciwiających
sanikcjom dla zorganizowania

_ przeciw wojnie.

LONDYN. (Pat). Grupa 50-ciu
łów konserwatystów wypowie-
ała się przeciwko zastosowaniu

sanikcyj wobełc Włoch. Grupa ta od-
być.ma w: piątek zebranie, celem o-
mówienia „niebezpieczeństwa wmie-
szania się Anglji do wojny włosko-
abisyńskiej'. Jednym z głównych

Wyjątkowa okazja taniego kopna!
od dn. 10 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu
otrzyma 10% specjalnego rabatu przy
kupnie wszystkich artykułów w Składzie

mówców ma być b. minister mary- Aptecznym, Perfum, i Kosmetycznym

narkiAmery. 20 : W. NARBUTA
Pułkownik  Applin, | należący Wilno, Ś-to Jańska 11, tel. 472,

również do tej grupy, oświadczył, iż
niema żadnych wątpliwości, że wpro
wadzenie skutecznych  sankcyj do-a

Ceny niskie i stałe,

Dziennik Wileński 
 

opinją, wyrażoną przez członków Rady dn.

7 października 1935 i z uwagi na zobowią-

zania czionków Ligi, wypływające z art, 16

paktu, celem  skoordynowania zarządzeń,

które każde z państw chciałoby przedsię-

wziąć, zaprasza członków Ligi, z wyjąt-

kiem stron zainteresowanych do utworze-

nia komitetu, złożonego z delegatów, po

jednym od każdego państwa z udziałem
rzeczoznawców, dła zbadania i ułatwienia
koordynacji zarządzeń, a także dla zwróce-

nia uwagi Rady lub Zgromadzenia Ligi,
gdyby sytuacja wymagała fpecjalnego bada
nia.

Po przemówieniach delegatów. szeregu

państw oraz przedstawiciela _ Abisynji,

który polemizuje z wywodami bar. Aloi-
siego, zaznaczając, że rząd abisyński jest

gotów do zawarcia pokoju honorowego,

nie ustąpi jednak przed siłą i nie zgodzi

się na warunki, któreby mogły stanowić

nagrodę dla napastnika, nastąpiło głosowa-
nie. Większością 51 głosów przeciw jedne-

mu — Włoch, przy wstrzymaniu się Austrji
i Węgier uchwalono rezolucję o komitecie
koordynacyjnym do spraw zastosowania

sankcyj,
Posiedzenie zamknięto o godz. 18.30.

Ostatnie w obecnej fazie posiedzenie Zgro-

madzenia odbędzie się w piątek o 12-ej w

południe.

RADOŚĆ W RZYMIE SPOWODU
STANOWISKA  AUSTRJI

I WĘGIER.
RZYM (Pat)  „Messagero” z

wielką radością przyjmuje wczoraj-
sze wystąpienie Austnji i Węgier.
Wystąpienia te wywołały w Gene-
wie olbrzymie wrażenie. Są to nasi
przyjaciele, na których możemy  li-
czyć. ltalja im tego mie zapomni.
Przykład Austrji i Węgier jest u-
pomnieniem dla tych, kitórzy uważa-
ją się za przyjaciół Italji. Dziennik
atakuje przewodniczącego Benesza
przypominając mu, że gdyby nie u-
dział ltalji w wielkiej wojnie ojczyz-
na p. Benesza nie mogłaby się odro-
dzić. Gdyby Italja nie przystąpiła
do koalicji w r. 1915, zamiast Ligi
Narodów występującej dziś przeciw-
ko Włochom dominowałoby w Eu-
ropie wielkie państwo germańskie,

  
 
! ożywione duchem militarystycznym.
BANKOTAINS СЕ ЕУЕ OW BAKORGKĄ

OSZCZĘDZAJ NA ZBYTECZNYCH
WYDATKACH, A ŚWIADCZ NA

PRACĘ NARODOWĄ!

BLAŁOGRÓD (Pat). Z Aten do-|
įnoszą, iż w całej Grecji ogłoszono|
„stan wojenny. |
| Rząd Kondylisa jutro popołudniu,

stanie przed|

re wypowie się w sprawie zniesienia
ustroju republikańskiego.

| Kondylis zostanie regentem do

| Zgromadzeniem Prawodawczem, któ| i ;

' | AM
(chwili zakończenia plebiscytu t, zn.
do 3 listopada. ;
W wywiadzie prasowym Kondy-

„lis oświadczył,iż stanął na czele
jrządu na życzenie armji.

sęp SNS

і

|
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Olenzywa włoska na froncie południowym
,twierdzają tam pogłoskę, iż wojska atakuje Włochów, starając się przeciąć
į wloskie zajęły szczyt CAG pomiędzy Asmarą, a armją wło-
|na południe od Adigratu.

RZYM. (Pat). Samoloty włoskie
+ stwierdziły, iż w kierunku góry Eda-
$ohamus, położonej na zachód od

armji ras Sejuma, Ponieważ góra ta
jest ważnym punktem strategicznym
panującym nad całą okolicą, dowó-
dztwo włoskie wysłało kolumnę
askarisów zpoleceniem uprzedzenia
abisyńczyków i zajęcia jaknaiprę-
dzej góry. Pomiędzy wojskami wło-
skimi i abisyńskimi odbył się w nocy
szalony wyścig w zupełnej ciemno-
ści przy bardzo niskiej temperatu-
rze i silnym lodowatym wietrze, Woj
ska włoskie, walcząc z niebywałemi
trudnościami, zdołały pierwsze o-
siągnąć szczyt góry. °

ZNACZNE STRATY WOJSK
WŁOSKICH.

LONDYN. (Pat). „Daily
graph“ donosi z Rzymu, iż fakt, że
dotychczas nie ogłoszono żadnej li-
sty strat wojsk włoskich w Afryce
wschodniej, wywołuje poważne za-
niepokojenie w  opinji publicznej.
Panuje obawa, że straty te są bar:
dzo znaczne.

OBRZUCANIE BOMBAMI POZYCJI

ABISYŃSKICH.
PARYŻ (Pat). Z Addis Abeby donoszą:

oienzywa wojsk włoskich w Ogadenie przy-

biera na sile. W ataku na pozycje abisyń-
skie bierze udział około 50 tys. żołnierzy
włoskich. Ataki piechoty poprzedzane są

atakami samolotów  niszczycielskich, któ-

re obrzucają bombami pozycje abisyńskie.
W akcji bierze udział około 18 samolotów

włoskich. Po obu stronach są już liczni

ranni i zabici.
LONDYN (Pat), Agencja Reutera po-

daje z Addis Abeby następujące zestawie-

nie sytuacji na frontach w dniu 10 bm:
Armja włoska południowa rozpoczęła

dziś marsz ku północy poprzez Ogaden

 

 
Somalji brytyjskiej. Dziś zrana

na lewem skrzydle, aby zabezpieczyć się

przed oskrzydleniem.

Cesarz postanowił nie opuszczać nara-

zie stolicy i kierować

wojskowych abisyńskich i cudzoziemskich.

STUTYSIĘCZNA ARMJA ABISYŃSKA
W GÓRACH NAPRZECIW ADUL

!Na froncie północnym odcinku Adua—Ak- 
"swej 100 tysięcznej armji zajął stanowisko

w górach naprzeciw Adui. Ze stolicy wy-

dano surowe rozkazy, nie wszczynania

Tele- ,

go łańcucha górskiego, Ras Sejum na czele

ską, operującą pod Aduą.
W Addis Abeba ponownie mówią o za-

jęciu Adui Kaie, Władze miasta Asmary,
sympatyzujące z Abisynją, miały rzekomo

Adigratuposuwają się silne oddziały potajemnie wpuścić ich do miasta, Główna
uwaga w tej chwili zaczyna się zwracać na
odcinek południowy, gdzie wojska włoskie
rozpoczęły oienzywę.

WOJSKA WŁOSKIE ZAJĘŁY

GERLOGUBL
PARYŻ (Pat). Donoszą z Addis Abeby,

iż w wyniku oienzywy wojsk włoskich w

Ogadenie zajęta została miejscowość Gerlo-
gubi.

OSTRA CENZURA PRASOWA
WŁADZ ABISYŃSKICH

I WŁOSKICH.
PARYŻ. (Pat). (W, związku z

wprowadzeniem przez rząd abisyń-
ski zbyt surowej cenzury prasowej
w stosunku do korespondentów za-
granicznych, pomiędzy dziennika-
.rzami przebywającemi w Addis Abe-
bie i władzami abisyńskimi wybuchł
pewnego rodzaju konflikt. Władze
te, chcąc ukrócić zbyt fantastyczne
wiadomości, jakie w pierwszych
dniach korespondenci rozsyłali z
Addis Abeby ograniczyły długość
depesz do 100 słów, poddając je
pozatem cenzurze politycznej i woj-
skowej. Korespondenci dzienników
anglo-amerykańskich zwrócili się
do władz o złagodzenie zarządzeń,
grożąc w przeciwnym. razie, że za-
żądają od swych redalkcyj odwoła-
nia ich. Władze abisyńskie postano-
wiły rozpatrzeć żądanie, a  ponie-
waż sprawa oparła się o negusa,
spodziewają się, że uwzględni on
życzenie prasy. Korespondenci w
równej imierze skanżą się na cenzu-
rę władz włoskich w Somalji i Ery-
trei.

RZYM. (Pat). W dniu dzisiej-
szym nie ogłoszono żadnego komu-

 

wzdłuż granicy, ale w pewnej odległości od | nikatu wojennego.
samoloty|

włoskie bombardowały pozycje abisyńskie! Atale pod  Aiksum
ADDIS ABEBA. (Pat). Na: górę

spadł samolot
jwłoski. 2 lotników zabiło się na
miejscu a dwaj są ranni.

Piechota włoska w Ogadenie po-
operacjami na. sunęła się naprzód pomiędzy Gerlo-

wszystkich frontach z pomocą doradców|śubiaEsorahai,

KONSUL WŁOSKI W NIEWOLL
PARYŻ (Pat). Donoszą z Addis

| Abeby, że konsul włoski w Adui
 

PARYŻ (Pat). Z Addis Abeby donoszą: Franca, którego los budzi żywy nie-
pokój, przebywa, jak się ostatecznie

sumAdigrat sytuacja nie ulega zmianie. okazało, w niewoli u ras Seyuma,
Po walkach z wojskami włoskiemi ras Se-| —

jum, dowodzący na tym odcinku zdecydo- WBREW UKŁADOWI Z FRANCJ.
wał się wycofać swe wojska dopierwsze- WOJSKA ANGIELSKIE ZAJĘŁ

PÓŁWYSEP  SZEIK-SAID.
RZYM. (Pat). Dzienniki donoszą

z Adenu, że wojska angielskie zaję-
ły pó Szeik-Said w pobliżu

walk z wojskami włoskiemi bez rozkazu. | Ad: nu bez porozumienia się z Fran-
Jeżeli abisyńczycy zdołają utrzymać tę tak- cją, mimo, że między Francją a W.
tykę w dalszym ciągu, nie należy się spo-|
dziewać w najbliższym czasie żadnej wiek- |
szej bitwy na tym odcinku. |

Ras Kassa, stojący na czele 70-tysięcz-|

nej armji nie nawiązał jeszcze kontaktuz|

armją raz Sejum. Į

Ras Ayelu, stojący ze swą 40-tysięczną

armją w pobliżu trójkąta, uformowanego|
! przez granice Abisynji, Erytrei i Sudanu,

Brytanją istnieje układ tyczący się
tego lkraju, który jest wprawdzie
p ale stanowi wartościową
azę wojskową.

że pół-Prasa włoska zaznacza,
wysep Szeik-Said panuje nad cie-
Lininą Bab «4 Mandap,  Angija, olos“
pując go, pragne wzmocnić swą kon-
trolę nad tą cieśniną. :
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GŁOSY CZYTELNIKÓW B.więzień brzeski Prager przybył do Polski

ńadmior biurokracji
W: sprawie nadmiernego

szej biurokracji pisało się w prasie już nie-

jednokrotnie. Ciężar ten odczuwa się nie-

tylko ze strony urzędów państwowych,

lecz również i ze strony instytucyj t. z.

kredytu zorganizowanego, t. j. banków pań-

stwowych i prywatnych. W danym wy-

padku chciałbym zwrócić uwagę na jeden

szczegół wymogów biurokratycznych, któ-

re dla osób zainteresowanychsą rujnujące,

a w niektórych wypadkach wprost pozba*

wiające możności załatwienia b. ważnej a

nawet koniecznej sprawy.
Jak wiadomo, każdy prawie majątek na

naszych kresach jest zadłużony w tym lub

innym banku, względnie w kilku jedno-

cześnie, czy. to z tytułu pożyczek diugoter-

minowych, czy kredytów. siewnych, wzgłęd-

nie innego zadłużenia. Znanem jest rów-

nież, że każdy taki majątek prowadzi w

tym lub innym zakresie parcelację swych

gruntów w. celu pokrycia zadłużenia i ra-

towania tym sposobem, resztek gospodar-
stwa. W tym stanie rzeczy, by sporządzić

nabywcom  parcelowanych gruntów akty

kupna sprzedaży należy uzyskać zgodę ban|

ku na zwolnienie sprzedawanych działek

od obciążenia hipotecznego na rzecz tego

banku, pod warunkiem spłaty odpowiedniej,

ustalonej przez bank,

zadłużenia.

Zdawałoby się, że w tych wypadkach

banki winne iść na rękę swym  petentom

i nie utrudniać załatwienia tego rodzaju

spraw. Tymczasem z biegiem czasu .banki
utrudnienia te ciągle zwiększają. Pomimo

żądania, przy załatwieniu tego rodzaju

spraw od petentów różnego rodzaju doku-

mentów hipotecznych i. notarjalnych, za

których sporządzenie petent musi zapłacić

znaczie sumy, oraz znaczną kwotę na wy-

jazd taksatora dla oszacowania gruntów w

związku: ze zwolnieniem z pod obciążenia,

w ostatnim czasie żądają złożenia im pla-

nów urzędowych osobno na każdą działkę

podlegającą zwolnieniu w dwóch egzempla-

rzach. * °

Otóż to ostatnie żądanie jest dla pe-

tenta nadzwyczaj uciążliwe, a w niektó-

rych wypadkach jest wprost niewykonalne.

Dla stwierdzenia powyższych  wywo-

dów przytoczę przykład wzięty z praktyki:

Właściciel majątku prowadzi parcela-

cję 20 ha łąk bagnistych. Obszar ten po-

dzielony jest na 20 działek plus minus jed-

nohektarowych. Przyrzekł do sprzedaży

kilka działek po cenie 75—100 zł. za każdą.

Koszty- parcelacyjne, na które składają się:

opłaty za wymagane * przy parcelacji do-

kumenty hipoteczne i inne, opłaty stemplo-

we od podań i zezwoleń, koszty pomiaru

parcelacyjnego i sporządzenia zasadni-

czych (wymaganych przez Urzędy Ziemskie)

planów  parcelacyjnych, opłata za nadzór

mad parcelacją prywatną i cały szereg in-

nych wydatków, wyniosą nie mniej niż 20

zł. na każdą działkę (o tem dobrze wiedzą

banki, które prowadzą pareelację).

Po tem wszystkiem właściciel czyni

starania, by tych kilka działek przewlasz-

czyć. Na przeszkodzie stoją obciążenia hi-

poteczne. Tymczasem majątek jest zadłu-

żony aż w trzech bankach, w jednym z nich

z tytułu długoterminowej pożyczki, a w

dwóch z tytułu pożyczek siewnych lub in-
nych. ' Właściciel więc ubiega się w tych

bankach o zwolnienie od długu zaprzeda-

mych działek. Jeden z banków musi dóko-

mać oszacowania tych ostatnich, a więc za

wyjazd taksatora trzeba zapłacić 100 zł.

poczem umawia się z każdym bankiem co
do wysokości częściowej spłaty długu za

zwolnienie działki, Ustalono, że na poczet

zaległości z tytułu pożyczki  długotermi-

nowej winien zapłacić po 30 zł. za każdą

działkę. Z tytułu pożyczek siewnych wi-

nien zapłacić w jednym z tych banków 20

zł, a w drugim 15 zł. równicż za każdą

działkę. Jest wszystko w porządku — po-
kryte są koszty, dokonywa się wpłat na

poczet długów i jeszcze zostaje właścicie-

lowi około 10 — 15 zł. od każdej sprzeda-

nej działki. Ale tak dobrze nie jest, każdy

z banków powiada: wydamy decyzję zwal-
niającą od* naszego obciążenia, pod warun-

kiem, żę zostaną nam ziożone po dwa eś-

zemplarze planów na każdą zwolnioną

działkę. Petent za głowę się chwyta -— tłu-

maczy, że koszt każdego planiku będzie

wynósił 10—15 zł, a sześć planików (bo

banków jest trzy) wyniesie 60--90 zł. „že w

tym wypadku cena sprzedażna działki nie

pokryje nawet samych kosztów, a z czego

będzie dokonywał ustalone wpłaty na ra-

chunek długów? Odpowiedź: nas to nic nie

obchodzi, ponadto przypominamy że przed

wydaniem decyzji zwalniającej trzeba bę-

dzie jeszcze opłacić do kasy banku koszty

kancelaryjno-parcelacyjne po 1 zł. od każ-

dej działki, no i znaczek stemplowy na de-

cyzję. *

Ješli teraz zbadač bližej, czy rzeczy-

wiście zachodzi konieczność obciążenia akt

bankowych powyższemi kosztownemi pla-

nami, to okaże się, że takowe zupełnie są

zbyteczne. Przecież każdemu, kto ma stycz

ność z tego rodzaju sprawami, jest wiado-

mem, że przy sporządzaniu już pierwszego

aktu kupna, ogólny płan parcelacyjny za-

łącza się do akt księgi hipotecznej i przeto

wystatczającem jest w dokumencie  zwal-

niającym od obciążenia powołać się na nu-

sumy na rachunek !

dujący się w aktach ksiągi hipotecznej, by

w każdej chwili orjentować się jaki obszar

został zwolniony, a jaki nadal zostaje ob-,

ciążony. a

Żeby przy tej sposobności, zdać sobie |

całkowicie sprawę, jak wygląda tego ro-

dzaju tranzakcja w świetle powodzi kosz-

tów, to do powyższego należy dodać, że

wszystkie powyżej opisane koszty zazwy-

czaj obciążają Sprzedawcę, nabywca zaś

ponosi koszta sporządzenia aktu kupna

sprzedaży. Otóż koszt aktu kupna przy

minimalnym nawet szacunku działki gruntu

będzie wynosił 40—50 zi, a koszty hipo-

teczne, związane z zatwierdzeniem i wy-

S dzieleniem _ (obowiązkowem)  sprzedanej

| dziaiki do osobnej księgi hipotecznej wy-

|noszą 50-—60 złotych.
| A więc objekt sprzedany kosztuje

.15-—100 zł,, a koszty przeprowadzenia tran-

| zakcji 180—200 zł.

B. więzień brzeski i dawny po-

set socjalistyczny, dr. Adam, Prager;

po wyroku skazującym w głośnym,

rozrostu na-mer działki, jej ogólny obszar i plan znaj- procesie brzeskim wyjechał z kraj

1 osiadł w Paryżu, gdzie prowadził

kancelarję adwokacką. Wyjazd dr.

Fragera władze prokuratorskie u-

znaty za ucieczkę i rozesiały ża nim
listy gończę, | ` *

ZATRZYMANIE PRZEMYTNIKÓW
Z LITERATÓRĄ I MAPAMI

LITEWSKIEMI,

statnich dniach na pograniczu pol-

sko-litewskiem zatrzymano kilku
podejrzanych osobników,
tych nielegalnie z terenu Libwy z

transportem podręczników, ' litera-

tury i map szkolnych litewskich.

Podręczniki i mapy sprowadzone

zostały do litewskich szkół w Pol- Komentarze chyba zbyteczne.

Pamiętajciel
Zamiejscowym wysyła się natychmiast

  

Tradycje starych aptek wileń-
skich miezmiennie są ciekawe, tak,
iż dziwić się ' trzeba, že dotąd nie
spopularyzowały się należycie w na-
szem społeczeństwie, Miłośnicy Wil-
na, oczywiście słyszeli coś niecoś ©
egzystującej dotychczas, pod daw-
nem godłem aptece „Pod  Labę-
sdziem”, ltóra pierwotnie się loko-
wała na t. zw. „lmbarach”, w ka-
mienicy (po-karmelickiej, gdzie miał
autor „Džiadow“ ostaltinie swe przed
deportacją do Rosji, pomieszczenie;
mamy dowody, iże jeszcze w r. 1828
mieściła się inna, t. zw. Zielona apie
ka w tem samem miejscu. Najstąrszą.
aptekę w Wilnie utrzymywali, przy
śwej Alkademji, jezuici; po niej, do
najdawniejszych, tego rodzaju za-
kładów należała apteka „Pod Opa-
trznością', założona w. 1787 roku,
zaś od wieku, z okładem, znajduje
się ona w rękach Chróścickich, a
nabytą została przez Aleksandra
Chróścickiego u znanego farmakolo-
ga wileńskiego Karola Wagnera,
znajowała się wówczas ona w kamie.
nicy, śdzie dziś hotel „ltalja''(wprost
kościoła św. Kazimierza); „apteką,
mianującą się dziś „„Ostrobramską”,
z kolei władał Zdzisław Chr., teraz
zaś należy do syna jego Józeła. Do

skich należała ta, która pod godłem
„Lwa” mieściła się pomiędzy b. gma
chem Chodkiewiczów (dziś należą-
cym do Uniwersytetu S. B.), a cer-
kiewiką Piacionką zwaną; dom ów
historyczny, w którym przez czas
jalkiś przechowywało się / archiwum
Metrylki Litewskiej, należał do pro-
wiżora Machnauera, azburzono gow
r. 1863-im. Do dziejów, zarówno far-
macji wileńskiej, jakoteż finrm apte-
kanskich i ich właścicieli gromadzą
cenne przyczynki: protesor farma-
kognozji U. S. B. Jan Muszyński i
znany aptekarz  Wladystaw Soko-
łowski; oczywiście, znakomicie po-
mocnymi w udzielaniu odnośnych
miaterjałów panom M. i S. są: zasłu-
żony długiemi latami pracy w Wil-
nie, a gorliwy kolekcjoner zabytków
miejscowych, prowizor wileński, Ale
ksander Wysocki, oraz światły pra-
cawnik w dziedzinie antykwarstwa
„książkowego, Stanisław  Dorżynkie-
„wicz, Gdy już zaszła mowa o apte-
karzu zbieraczu, p. A. Wysockim,
|nadmieńmy, że apteka jego, nabyta

 
już przed 47-ma laty u Namuszewi-|

należała przed wiekiem doj| cza,
, zmarłego, w tragicznych warunkach,
j aptekarza Gutta, tudziež  szczęšli-
jwie dochowały się, w jej szafach
j staroświeckich, niebylejakie naczy-
įnia ceramiczne Zz medykamentami,
jeno piękna, prastara porcelana. Kto
wie, imłoże. pieszcząc się  nieustan-
nie, rzetellny fammaceuta, rzeczone-
mi objektami ceramicznemi, nabrał

ADSL T O ai TT i LAAPRACOW E

Trzy miljony dwieście tysięcy złotych

najstarszych również aptek wileń-:

sce, (h)

wyplacila

J.

po otrzymaniu zamówienia,

su,

„O tym Jubilacie Farmaceucie, co ukochał pamiątkiswego miasta”
(Na marginesie tradycji: aptekarstwa wileńskiego):

Aczkolwiek w prywainym zbiorze
p. W. dominuje właśnie porcelana,
nielkiedy, nawet w: senwisach'stoło-
wych; obiitująjca w. okazy” precezyj-
ne, to jednak, miedużo jest w jego
(kolekcji np. takich  stylówychtigu-
rynek porcelanowych, filiżanek. z
miajaturami „. postaci. historycznych,
jakowymi. się  adznaczały bogate
zbiory (niestety: wywiezióne z Wi
na) obywatela ziemskiego, Lmanuela
/Buihaka,'niegdyś wiasciciela Do-
/bośni i Czebrynki, Duże rzadkości
ceramiczne „ (np. marki:; angieiskiejj
„posiada Pano ` Maženiai Wi
t[ow,, Frzyjacioś Nauk, lo do'nader
| pouczających, jednak zbyt mało zna*
nych w Wilnie, kolekicyj starožytno-
ści, p. Wysockiego, różnotodnych u!
niego osobliwości lokalnych i pa-

wśród nich Okazy z dziedziny prze-
mysłuw ' Jakże przepysznyim jest tu
jup. objekt miedziany, w Готпие pre-
cyzyjnie ulanego i wycyzelowanego
w miedzi moździdża (może: wiłen-
skiej. tabrylki Móreka, „albomoże,

  
   

Oprócz dziaiu historyczno-obyczajo-
wego i wileńskich osobliwości ce-
chowych, jak np. zbiór pergaminów-
pnzywiiejów. królewskich, z. auto-
graiami, posiada p. Wysocki bardzo
rzadkie/portrety sztychowane, mi-
matury па kości słoniowej (up. wi-
zerunek pnoł. Brioteta), * staro-wło-
skie ryciny, widoki rysunkowe sta-
rego Wilna i t. p. rzeczy. Są w jego
zbiorze i pamiątki narodowe z 1863
roku, rzadkie klepsydry, cenne bi-

znawca tradycyj
negdajszego Wilna, pan Apiekarz
nasz ikochany, potraii po obywatel-
sku rozporządzić za życia swemi,
niepospolicie wartościowemi zabyt-
kami, a przedewszystkiem zaś pa-
miątkami wileńskiemi, które z taką
pieczołowitością uzupełnia wciąż
objekitami nowymi. i

Jedz ryby ii"
! INAUGURACJA ROKU :

AKADEMICKIEGO.

 
 

‚ — Widniu 10 bm:, jako w przed-
dzień pierwszej inauguracji po śmier
ci Marszałka Piłsudskiego zostało
„oldptawione o godz. 10-tej w koście-
'le św. Jana nabożeństwo żałobie za
| Marszałka, które celebrował ks.
próf, dr. lgnacy Świrski, dziekan
wydziału teologicznego.

|. Po nabożeństwie ułonmował się
na dziedzińcu Piotra Skargi pochód

Р “.'

Ze Święcian donosżą, iż мо 0-|

\

į

Žas Na st. zw. ciepiem Podolu

|szym-kr

    

ММО&‹
"swym P. T. Graczom przy samej tylko33-ej Lot. й ' :

2 Obecnie już odbywa„się sprzedaż losów I-ej kl, 34 Lot.

Spowodu bardzo korzystnych zmian planu gry przy 34 Lot.
kolosalne; Z kuponem losu należy przeto nie zwlekać! |

L а 1 ray 3 Ba. KACHNA ‘ ,ptzy Sądzie ' "Okręgowym w Wilnie

Korespondencję prosimy kierować: Kolektura J, WOLANOW, Warsžawa, Maršzaikowska 154, Konto P. K. O. 18.814. IĘ d po

Wil

miąiek historycznych, to, pod: wzglę
dem sztuki najcenniejsze, bodaj:są|

starszej tirmy«2 początku: XVI yw.).|

bliogralica i manuskrypty. Niewątpli
wie szlachetny masz kolekcjóne+ 1 -

wczorajszego 'i 0-'

Już od! dluższego' czasu rozcho-
dziły się wiadomości, że dr, Pragier
zamierza wilócić do kraju, Wiczoraj
nadeszła do Warszawy. wiadomość,
że b.'więzień« brzeski: .przekroczył
już*granice « Polski iw tych dniach
zgłosić: się ma dobrowolinie: do 'władz
prokuratorskich celem. odbycia ka-
ry. | ONZE: dka

„ Spośńód skazanych na, procesie
brzeskim b. posłów do tej pory prze-
bywają zagranicą: Wincenty Witos,
"Kiernik, Bagiński. i Lieberman.

SADY KWITNĄ W CAŁEJ
i POLSCE.

Z różnych stron kraju
iż wskutek "panującego

donoszą,
; ciepła nie-
które ditzewa: "owocowe pokryły się

i Pokuciu zakwitły: jabłonie. « Podo-
bńe doniesienia napływają z okolic
Łodzi, Kaliszą i Poznania.

Kiwitnienie. sadów: w październi-
ku jest wypadkiem: rzadkim w na-

aju. - ADO SRR

  

&
kolektura

zainteresowanie jest  
| ADRASSLARA| |

'Sędźiwy nasz Wilnianin, ex re,

przeszło półwiekowej jego pracy za-

'wodowej, odznaczony został w tych

| czasaich. przeż Polskie Powszechne,

Towarzystwo Farmaceutyczne, w.

Warszawie,  ódpowiednią, ' koleżeń-|

ską gratulacją Jubiłetiszową,z załą-
czeniem pamiątkowego żetonu, przyj

odnośnyjm . dokumencie , Zarządu,

Głównego pomienionej powyżej or-'

ganizacji. Oczywiście i wileńscy ko-

jedzy po fachu nie omieszkali po-

ważańemu Jubilatowi złożyć, za po-
średnictwem: swych delegatów, mia-

   

i, |siowicie: p. pilezesa 'Wil. Tów. Far-
 |macóiitycznógo, prowizóra Jana Ro-'

dowicza i p. prow, Wi. Sokolow-
škiego, swych najlepszych życzeń;

graz skromnego daru pamiątkowe-

go.: Niechżę i kreślącemute wyrazy
wolno będzie, jako miłośnikowi rze-

(ćzy ojczystych, złóżyć ma tem miej-

scu Przezacnemu swemu Druhowi i

Rówieśńikowi' najserdeczniejsze ży-
czenia” lat długich i najpomyślniej-

szego zaókrąglania Jego zbiorów, w

działach, zarówno ' archeologicznym,

jako też pamiątkowym wileńskim:

'z dobrze  poińiormowanego źródła,

kontynuowanie robót przy budowie

szeroko - torowej linji Nowojelnia—

Nowogródek rozpocznie się dopiero

w drūgiej połowie kwietnia 1936 r.

"BACZNOŚĆI |
: . „SENSACJA!

Już niejednokroinie na szpaltach
naszego, pisma: zwracaliśmy uwagę

czytelników. ną. najlepsze  ilustrowa-
ne czasopismo . polskie, „lustrację,

Polską:.. ąją . '
Pismo: to, . bardzo. „rozpowszech-

nione-» w* zachodnich .. dzielnicach
Rzplitej, ostatnio zdobywa także co-

raz liczniejszych czytelników na na-

szym. terenie. \

Obecnie rożpoczyna - „Ициеётас)а

Polska”. druk niezwykle ciekawej
powieści. sensacyjnjej, Lucana Ca-

ryego (utoryzowany przekład z An-

 
    

 

gielskiego | A: iKaiwczyńskiego)

p. t. „Ring wolny! A

- Bohaterem ' powieści jest. znako-

mity lbokser amerykański, Powieść.

obfituje w.. wiele „emocjonujących

momentów, które porwać mogą nie-

tylko amatorów sportu, lecz każde-

go czyłtelnika, lubującego się w: nie-

zwylkłych: sytuacjach. -

‘ - Pozatem. ostatni, 4l-y mumer

(przynosi sensacyjny reportaż p. t.

|„Pod Aduą czyha śmierć, |
| Reportaż teń, bogało ilustrowany,

|nawiązując' do nieszczęsnej wypra-

p. AL W. szlachetnej pasji do zbie- | z senatem na czele, który podążył w; wy -abisyńskiej « Wioch z 1895—9%6

rania wszelkiego rodzaju zabytków
porcelanowych.-Zaprawdę, imponu-
jącą jest ta kolekcja osobliwości ce-|
ramicznych, zarówno polskich ma-
rek — koreckiej i barnowieckiej,
dalej: saskiej, 'sewrisikiej, staro-chiń-
skieji innych, mniej starych, ale
rzadkich, znanych niegdys firm.

„czwórkach: do kościoła św. Teresy.
|Na przedzie niesiono wieńce od, uni-
wersyktetu. W. ikościele
;gdzie przed urną z sercem Marszał-
|ka ustawione były wikrąg sztandary
j oddany został hołd pamięci
|szałka, Wskrzesiciela U. S$.:B:

św. Teresy.

Mar- O

+» pism. Pawłowskiego: (Wielka 50 =

roku, zapoznaje nas z Abisynją, jej

mieszkańcami: oraz warunkami, w

jalkich obęcnie toczy się wojna. s

„Ilustrację Polską” można*naby-

wać w kioskach, zaś ubiegłe numery,

otrzymać: można w. hurtowni czas0-.

w podwórzu).

‚ tysiąca wygranych.

- fprostowznie Urzędowe
Do Pana Redaktora. „Dziennika

Wileńskiego''.w „Wilnie. Mostowa 1.
Na mocy postanowień art. 30

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 10 maja 1927 roku -
o prawie prasowem (Dz. О. R. P.
Nr. 45, poz. 398 z roku 1927) prze-
sytam sprostowanie artykułu, umie-
szczonego w Nr. 261 „Dziennika Wi-
lenskiego“ z dnią 22.1X 1935 r. p. t.
„Niewłaściwy człowiek na, niewła-
Ściwem miejscu”, poniższej treści,
celeim;
„Dzienniku Wilefskim'“.

1. Nieporozumienia
księdzem a nauczycielem w Ryłkon-

tach rozpoczęły się od dnia 19 mar-
ca 1935 roku spowodu nieodpra-
wienia przez księdza w tym dniu
nabożeństwa dła czterech szkół pa-
ralji rykonckiej, o które nauczyciel
zabiegał u księdza, kilka dni przed-

tem. 4 ‹

2. . Przeprowadzone dwukrotne
dochodzenie administracyjne w

związku z wynikłemi na tem tle nie-

porozumieniami nie dostarczyło ma-
terjału, stwierdzającego 'winę nau-
czyciela w odniesieniu do zarzutów,
przeciwko niemu podmoszonych, a.
dotyczących rzekomych
stąpień bluźnierczych.

3. Ponieważ wynikłe na tle za-
tangu zajścia przeszły w ręce Władz
Prokuratorskich,
wrąz „ze wszystkiemi innemi materja

łami, dotyczącemi sprawy, zostały
przekazane Panu  Prokuratorówi

jego wy-

do wykorzystania,
4, Biorąc pod uwagę, iż w związku

z. mieporozumieniami. ,.powierzenie
nauczania. religji miejscowemu księ-

, dzu stało cię niemożliwe, w miesiącu
lipcu róku bieżącego, ' przed rozpo-
częciemi roku szkolnego, zwrócono
się de Kurji Metropolitalnej. Wileń-
"skiej zprośbą o wyznaczenie do na-
uki religji innej osoby; lecz dotych-
czas Kurja Metropolitalna odpo-
wiedniej osoby nie wskazała i nie
wykorzystała gotowości miejscowe-

g0 nauczycielstwa
przedmiotu, jak to z reguły ma miej-
sce w 700/o szkół obwodu szkolnego,

dlatego. dotychczas sprawa powie- °
rzenia nauczania religii w szkołach

'parafji' rykonckiej nie została defi-
nitywnie załatwiona.

Inspektor Szkolny. w
: (7) W. Ziemacki.

Przyp. Red. Zamieszczając po-
wyższe „Sprostowanie wiadomości”
zaznaczamy od siebie, że „sprosto-

wanie” to nic nie prostuje, bo prze-
ślizguje się ponad sprawami nauczy-

ciela.z Rykont,

dyskusję na jednostronnie przez p.

Inspektora oświetlony stosunek

księdza do szkoły. Nasz artykuł i

sprostowanie p. Inspektora mówią
Bezgpige o tych. samych spra-
wach, „ '

Sprawa budowy linji Nowojelnia—Nowogródek
Według ófrzymanych dńformacyj W b. r. żadnych „robót nie będzie.

prowadziło się na tej linji.
Równocześnie dowiadujemy się,

iż władze j
akceptacji co:do budowy odnogi ko-
lejowej z Kobylnika wzdłuż jeziora
"Narocz.

Niewiadómo tylko narazie czy
Ministerstwo /Komunikacji
przystąpi do budowy tej odnogi, czy
też la w. dzierżawę budowę i
eksploatację. linji. (h)

- GOCZEEAROWIEOWYWAEZEBRAOBA КОаХЗКВЕа

- lierawadny kontakt 26: szczęściem
Najdłuższy jest sezon... ludzkiej biedy.

Trwa niekiedy: (nawet przeważnie) latami.

Grunt — nie przyzwyczajać się, do tego

podłego stanu, ale wciąż odważnie bunto-

wać się, iść naprzekór, dążyć krok za kro-

kiem, pokonywać trudności, kruszyć skałę...

Nie należy z rozpaczą bezradnie pa-

strzeć jak mijają najpiękniejsze lata. Nie

wolno tracić nadziei na odmianę losu... Nie

wszystko stracone! Mamy prawo do szczę-

ścial Będziemy się  dobijali do' twierdzy

Fortuny! Ta twierdza, która przecież czę-
sto otwiera swoje bramy dla
jest Loterja.

Bilet loteryjny daje nam prawo ubiega-

nia się o łaskawy uśmiech Fortuny. Zwłasz-

cza są te zawody ułatwione w nowej 34-ej

Loterji.
cej szans, większe sumy, dodatkowe: wygra-

ne dzienne, bezpłatne  ciąśnienie wielka-

nocne! Loterja stała się obecnie najzupeł- ”'

niej powszechną koniecznością podtrzyma*

mia nadziei w masach ludzkich.

Nabycie łosu jest dobrym początkiem.

Ale nabycie tosu w szczęśliwej ;kolekturze

Wiolanowa, tam właśnie, gdzie ostatnio

padły więlkie wygrane po ZŁ 300.000.—,

200.000.—, 150.000—, 100.000—, 50.000—"i
wiele innych, to już zdecydowane wejście

na drogę najpewniej. wiądącą do jednej z

1 To kontakt ze szczę-

ściem niemal niezawodny!

Zapamiętajcie więc.dokładny.adres tej 3

szczęśliwej kolektury: J. Wolanów, War-

szawa; ul. Marszałkowska 154, konto PKO:

18.814. i

wydrukowania takowego w

pomiędzy `

akta dochodzenia |,

do objęcia tego A

Móniawow

omawianemi przez.

„nas, natomiast usiłuje przerzucić

kolejowe udzieliły swej -

samo.

wybrańców,

Zńacznie więcej wygranych, wię-



DEFICYT
BUDŻETOWY

Uporczywie powraca, jak duch Ban-

ca, widmo deficytu budżetowego.

Przepędzono je już parokrotnie. Nie-

dawno jeszcze zapowiadał p. minister

skarbu, że deficyt będzie coraz mniej-

szy, aż zamrze naturalną śmiercią, A

teraz nawet najwięksi optymiści i en-

tuzjaści „osiągnięć* rządowych szuka-

ją heroicznych środków w celu złago-

dzenia deficytu.

Recepta na pozór jest bardzo pro-

sta. Wydaje się, że będzie skuteczna,

jeżeli zjawi się mocna wola u rządzą-

cych i wyszuka się „ofiary” między

rządzonymi. Recepta, stereotypowa w

tych wypadkach, brzmi: zwiększyćdo-

ch-*y podatkowe (o przedsiębior-

stwach państwowych lepiej nie mó-

w. i obniżyć wydatki, Po przepro-

wadzeniu tej operacji uzyskuje się ró-

w.-..agę dochodów i wydatków,

Jednakże pierwszą część tego zale-

cenia w dzisiejszych warunkach nale-

ży odrzucić. Nie może być mowy ©

wydatnem zwiększeniu obciążeń po-

datkowych, Niewątpliwie nasz system

podatkowy zawiera nierównomierno-

ści. Niektóre dochody wymykają się

z jego sieci. Istnieją uprzywilejowane

grupy, które można pociągnąć do

większych ciężarów. Ale nie da to

wiele, a z drugiej strony trzeba obni-

żyć stawki podatkowe tam, gdzie się

je doprowadziło do absurdu, a zara-

zem zwolnić ruchy śruby podatkowej.

A więc obniżyć wydatki. Co do te-

$o, panuje dziś duży optymizm. Doj-

rzeli możliwości zaoszczędzenia ci,

którzy kilka lat temu mieli na nie

wzrok bardzo słaby. Coprawda ła-

twiej jest propagować oszczędność, niż

ją wykonywać. Niemniej jednak do-

brych parę dziesiątków  miljonėw

można zaoszczędzić na różnych fun-

duszach dyspozycyjnych, na repre-

zentacji, na najrozmaitszych subwen-

cjach, choćby nawet i na . subwencjo-

nowanej prasie, propagującej dzisiaj
oszczędność, Można zaoszczędzić na

różnych dodatkach funkcyjnych wyż-

szej biurokracji, na komisarjatach i

na dworach, na kumulacji różnych

synekur. Ale lwia część tychoszczęd-

ności ma przypaść na redukcję płac u-

rzędniczych,

Odbywa się to u nas wedle ustalo-

nego ceremonjału. Urzędników wzy-

wa się do ofiar, wyraża im podzięko-

wanie, że z taką gotowością je pono-

szą, a zarazem budzi się w nich na-

dzieję, że ta obniżka odbywa się już

po raz ostatni, Nie można zasadniczo
poddawać w wątpliwość potrzeby ob-
niżek i w tej dziedzinie. Każda ofiara

jest usprawiedliwiona, o ile nie idzie

na marne, Dlaczego jednak dotych-

czasowe obcięcia nie dały rezultatu?

Oto prawdziwą oszczędność można
przeprowadzić tylko przez mniejsze-

nie aparatu biurokratycznego i reduk-

cję funkcyj państwa. Wtedy stworzy

się warunki pod rozwój gospodar-
stwa, które wchłonie wolne siły pra-
cownicze i zatrudni je w sposób pro-

duktywny. Wtedy państwo przesta-

nie współzawodniczyć z prywatnemi

przedsiębiorstwami i obniżać ich do-
chód. Uznaje się teoretycznie po-

trzebę redukcji ilości urzędników, po-

wtarza to przy każdej sposobności, ale

w praktyce poprzestaje się na reduk-
cji uposażeń, A tymczasem rośnie

ilość emerytów, a koszt emerytur, mi-

mo obniżek, pochłania coraz większe

sumy. Każda niemal „reforma“ ad-

ministracyjna wymaga nowych sił u-

rzędniczych; np. przez ustawy samo-

rządowe stworzono nową biurokra-

cję samorządową po śminach  wiej-

skich.
Mechaniczne obcięcia płac urzęd-

niczych nie poprawiają naszej struk-

tury społecznej, ani nie przyczyniają

się do podniesienia siły podatkowej:

ludności, Powiększa się, lub utrzymu-

je się w swej nadmiernej liczebności

rzesza głodomorów urzędniczych. Go-

rzej płatni, niepewni swego bytu, pra-

cują źle; są z punktu widzenia ekono-

micznego tylko konsumentami o
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Wojna w Abisynii i jej perspektywy
"W POWODZI PLOTEK I SENSACYJ

Opinja publiczna interesuje sięwię-

cej operacjami wojennemi w. Abisynji,

niż manewrami politycznemi w Gene-

wie, choć to, co.przygotowuje się nad

Lemanem, może wywrzeć conajmniej

taki sam wpływ na wynik wojny wło-
sko - abisyńskiej, jak ruchy wojsk i

bitwy w Abisynji. Ale wojna pasjonu-

je zawsze więcej, niż dyplomacja, u-

czuciowość ludzka. reaguje żywiej na

wielkie zwycięstwo w polu, niż na pa-

pierową uchwałę polityków. Wojna

rozpoczęła się zaledwie przed tygo-

dniem i nerwy ludzkie nie są jeszcze

komunikatami wojennemi zblazowane,

więc choć armaty grzmią na dalekim

kontynencie, pubiiczność rzuca się z

ciekawością na wieści z placu boju.

Wyobraźnię czytelnika podnieca ©-

gromnie różność szans obu przeciwni-

ków, różność, która jednak nie ko-

niecznie musi być nierównością, Potę-

gę techniki wojennej Włochów równo-

waży bowiem w dużym stopniu in-
stynkt wojenny Abisyńczyków, ich od-
waga, ich znajomość ' terenu i sam

teren wreszcie, nieprzystępny i górzy-
sty, oraz klimat dla Europejczyka tru-
dny do zniesienia.

Nie należy jednak wierzyć różnym

plotkom, jakie codziennie rzuca na łup

ciekawości tłumu prasa „sensacyjna'.
Źródłami wiadomości sa obie główne
kwatery: Asmara i Addis Abeba, O-
tóż w Asmarze funkcjonuje ostra cen-
zura i Włosi podają do wiadomości tyl-
ko to, co zechcą, a ponieważ wielką

ich troską jest utrzymanie w narodzie

entuzjazmu wojennego, więc puszczać
będą w świat tylko informacje dla
nich korzystne , Tak musi być w
kraju, rządzonym przez dyktaturę.
Angielska stacja radjowa w Adenie  nie może nadawać swych wiadomości
z powodu szmerów, jakiemi jej utru-
dniają emisję Włosi, Jeżeli zaś chodzi
o Adis Abebę, to bawi tam przeszło

stu korespondentów, oddzielonych od
frontu przestrzenią 700- kilometrów.
Połączenia telefoniczne z frontem są
nieliczne, niektóre zostały już nawet
przerwane, Ostatnio i negus zapowie-
dział cenzurę wojenną. W braku in-
formacyj ścisłych, korespondenci zasy-
pują swe redakcje pogłoskami i bajka-

mi, które szerzą się w śród łatwowier-
nych mieszkańców stolicy, Te „depe-
sze własne” z Adis Abeby nie zasłu-
gują wcale na zaufanie, Są dziełem
fantazji, nie reportażu,

CO WIEMY PEWNEGO
O OPERACJACH

Mamy już w ręku pierwsze kores-
pondencje z Asmary, które czytamy  Oczywiście z pamięcią O cenzurze. ,
Wynika z nich, że walki o Aduę i Adi- |
grat (a zapewne io Aksum) nie były
wcale zażarte, gdyż Abisyńczycy bit-
wy na tej linji nie przyjęli. Chcą oni
przeciwnika wciągnąć w głąb kraju,
rozumiejąc dobrze, że każdy kilometr
marszu pogarsza jego szanse, Włosi
weszli zaledwie na 30 km. wgłąb Abi-
synji, a już mają trudności z aprowiza-
cją: każda dywizja posiada 500 mułów,
które ciągle muszą być w ruchu, by
zwozić żywność i wodę.
Drugą wiadomością pewną jest de-

cydujący udział lotnictwa w walkach.
Abisyńczycy sadowili się grupami po
1.000 ludzi na przełęczach, skąd bez
lotnictwa trzebaby było z nimi wal-
czyć całemi dniami, zwłaszcza, że ar-
tylerja w tem gnieździe górskiem (do
2,400 m: wysokości) nie ma wielkiego
pola do popisu. Tymczasem kilka ton
bomb rzuconych z niewielkiej wyso-
kości, niszczy zupełnie te improwizo-
wane blokhauzy, a samychAbisyń-

 

zmniejszającej się sile nabywczej, za-

miast, by ich część przeszła do war-

stwy, pracującej produktywnie, zdol-

nej do ponoszenia ciężarów aparatu

państwowego.

Mamy tu na myśli nie tylko urzęd-

ników państwowychwciasnem znacze-

niu tego wyrazu, nie tylko jawny, ofi-
cjalny deficyt budżetowy. W naszej

gospodarce publicznej jest wiele defi-

cytowych zakamarków, które trudno

poznać. „Któż zbadał puszcz litew-

skich przepastne krainy?'* Dowiadu-

jemy się np. głucho o tem, że deficyt

ubezpieczalni doszedł do pół miljarda
złotych. A różne przedsiębiorstwa
państwowe, które nie dają dochodu,

czyż nie mają swoich deficytów?
Przypuśćmy, że przeprowadza się

oszczędności, czy to przez zniżki płac,
czy też redukcję aparatu administra-  cyjnego. Wtedy znika deficyt budże-

czyków zmusza do zmiany pozycji.
Czołgi nie okazały jeszcze swej warto-
ści w tym terenie.
Co się tyczy Askirasów, tj. czarnych

Somalisów, których 30 tysięcy walczy
pod sztandarami włoskiemi, to, oddają
oni armji gen. Bono wielkie usługi
Znoszą doskonale klimat, maszerują
szybko, znają sposób walki przeci-

wnika, Wiadomości o ich zdradach,
trzeba brać ostrożnie. Dla Askarisów
Włochy są największem na świecie

państwem, a jedyny prawdziwy negus

mieszka w Rzymie. Żołd pobierają do-

bry. Oni to głównie „spacyfikowali'*
Libję. Dopiero gdyby wojska abisyń-

skie zaczęły zwyciężać, należałoby
się spddiziewać masowych wypadków
zdrady z ich strony. Klęska Włochów
z czarnymi podcięłaby zresztą w ich
oczach prestiż nie tylko Włochów, ale
całej rasy białej.
Główne 'rudności Włochów, to —

jak korespc .lenci stwierdzają z$o-
dnie — upał, teren i brak wody. Po
niektórych perciach górskich koni nie
można brać ze sobą. Nawet muły spa-
dały w prze aść. Nie ulega wątpli-
wości, że włoskie dowództwo będzie
musiało oddziały po kilkunastu dniach
odsyłać na wypoczynek. W porze po-
łudniowej walki z powodu upałów
były czasem niemożliwe.
Podobnie, jak Francuzi w Maroku,

tak Włosi w Abisynji budują w miarę
postępu wojsk drogi, by ułatwić sobie
dowóz materjałów. Środek ten dopro-
wadziłby z całą pewnością ido zdoby-
cia kraju, ale dopiero po kilku latach.
A tymczasem za 5 miesięcy zacznie
się pora deszczowa, drogi zostaną za-
lane, mosty zerwane, wojna zahamo-
wana. Lyautey prowadził pacyfika-

 

 

 

cję Maroka przez lat 13. Na podbój
więc Abisynji potrzeba również czasu.
Padła nawet cyfra: 30 lat...

FRANCUZI NALEGAJĄ
NA ZAWARCIE POKOJU

Francuzi boją się tej kampanii. Bo-
ją się zaangażowania Włoch w Abi-
synji na czas dłuższy, gdyż toby je fi-
nansowo i gospodarczo zniszczyło, a |
ich wpływ polityczny w Europie o-
gromnie osłabiło. Dlatego po zajęciu
Adui cała prasa francuska nalega na
Mussoliniego, by rozpoczął układyi
zakończył wojnę. Francuzi zdają so-
bie sprawę, że bez względu na efekt
sankcji ligowych, Anglja potrafi w a-
bisyńskiem „gnieździe os“  zdusiė
Włochy militarnie, Mówiono przed 18
laty, że Anglicy będą prowadzili woj-
nę do ostatniego żołnierza... francu-
skiego. Teraz mogą ją prowadzić do
ostatniego Abisyńczyka. Czyż nie jest
dziwnem, że mimo embargo na
broń Abisynja dysponuje i bronią i a-
municją? Włochy nie są państwem,
któreby finansowo wytrzymały kilku-
letnią wojnę, przy bojkocie kredyto-
wym całego świata,
Warto przypomnieć, że Japonja

dziś, po 4 latach okupacji Mandżukuo,
nie ciągnie jeszcze żadnej z niego ko-
tzyści i ciągle z budżetu do tej zdoby-
czy dokłada. Wojska muszą nieustan-
nie walczyć tam z „bandytami”. Po-
dobny los czekałby Włochów, w razie
zdobycia znaczniejszej części Abi-
synii Zdobycz wymagałaby olbrzy-
mich wkładów i wydatków na utrzy-
manie bezpieczeństwa.

Francja, pragnąc utrzymać Włochy
silne, musi dążyć do szybkiego wy-
ciągnięcia ich z osiego gniazda. (m).  

 

Ukazała się książka

 

KAZIMIERZA SNOPKA |

„ZMIENIANIE NAZWISK*
dotycząca zmian nazwisk żydowskich na polskie w Polsce powojennej
i zawierająca spis około tysiąca osób, które w ostatnich latach na-
zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej

CENA2ZŁ.

z tych osób).

  
towy, a państwo i związki publiczne

nie potrzebują już zadłużać się na pa-

ręset miljonów rocznie dla jego pokry-

cia. A więc gospodarstwo może ko-

rzystać z tych narastających oszczęd-

ności. Następuje przesunięcie w do-

chodzie społecznym na korzyść pry-

watnych gospodarstw przez zmniejsze-

nie się nacisku państwa na rynek pie-

niężny i kredytowy.

Oszczędności w budżecie publicz-
nym, to zmniejszenie się zamówień

państwa, a przedewszystkiem znacz-

na redukcja siły nabywczej warstw
przez państwo utrzymywanych. Te

skutki wystąpią natychmiast, skoro

tylko państwo przeprowadzi oszczęd-
ności. A czy natychmiast gospodar-

stwo społeczne uchwyci te wolne za-

soby pieniężne, zużytkuje je produk-

tywnie i zrównoważy zmniejszenie o-
brotów gospodarstwa państwowego?  

Oto najważniejszy dylemat i naj-

ważniejsza trudność. Zachodzi oba-

wa, że radykalne oszczędności na ra-

zie pogorszą ogólne położenie, Zmniej-

szy się nacisk państwa na rynek, ale

może nie zjawić się nowy popyt. Gdy-
by udział państwa w ogólnym docho-

dzie społecznym był niski, pewna re-

dukcja budżetu państwowego nie wy-
wołałaby większych zaburzeń. Ale u

nas jest inaczej.

Mechaniczne usunięcie deficytu

budżetowego do niczego nie dopro-

wadzi, jeżeli równolegle z tem nie

odżyje gospodarstwo społeczne, Inne-

mi słowy: dziś już nie wystarczy „na-

prawa skarbu”, Konieczna jest napra-

wa gospodarstwa, O tem będzie mo-

wa w następnym artykule,

R. RYBARSKI  

| nawet, Ž

, tak absolutną, że

З`

PRZEGLĄD PRASY
SKUTKI POLITYKI P. BECKA

P. Niedziałkowski oburza się w „Ro«
botniku“ na uprawianą przez min,
Becka tajną dyplomację. Owoce t
dyplomacji o niewiadomych celach,

wyrażają się w osamotnieniu Polski,
która właściwie utrzymuje przyjazne
stosunki tylko z Niemcami, Piszą:o
stosunkach polsko - czeskich, „Robot*
nik'' zauważa:

_ „niektóre czynniki czechosłowackie ro=
bią ze swojej sirony akurat to samo, co
niektóre czynniki „sanacyjne”, Czy to ma
sens z punktu widzenia interesów Pań-
stwa Polskiego i Republiki Czechosło=
wackięj ? Oczywiście, niema żadnego sen-
su, Niema też żadnego sensu — mówiąc
nawiasem adresem  ministerjum
spraw wewnętrznych, — by polic'anci
chodzili „służbowo” w Katowicach po
lokalach związków zawodowych i zapy-
tywali, ilu członków danego związku
weźmie udział w kolejnej... demonstracji
antyczeskiej“. »

Nie należy usprawiedliwiać czeskich
szykan wobec Polaków, ale szkodli»
wą i śmieszną jest ta mobilizacja sa=
nacyjna przeciw Czechosłowacji, jakby
ona głównie Polsce zagrażała. Na
szczęście, jeśli chodzi o polską opinię
publiczną, sanacja nie ma na nią ża-
dnego wpływu,

MORALNOŚĆ W SPRAWIE
ABISYŃSKIEJ

W. „Myśli Narodowej (Nr. 40) znaja
dujemy interesujący artykuł p. K. Ls
Konińskiego, o roli etyki i prawa w
sporze abisyńsko - włoskim. Autor
zastanawia się nad tem, czy należy hi-
storji pozostawić swobodę żywiołową,
czy też trzeba historją kierować,
Rasas pisze ao ip

rozstrzygnąč nastronę bez edneį mięs
awalki o byt — (i podpisze

ny jeszcze przed kilku laty sam tak roz-
strzygał); ale w takim razie trzeba z:
zygnować z tego, iżby nadal jeszcze B
przeciwnikiem i wrogiem pad Li
nego į amoralnego poglądu na świat, Być
moralistą, spirytualistą i konserwatystą
L w dodatku chrzešcijani czy

nawet katolikiem — a zarazem — jak się
to często zdarzal... — twierdzić, że prawu
do dziejów wstęp oniony — owszem,
to może być nawet wygodne — ale to są

logiczne niechlujstwa '.
„ Koniński zastrzega się przed „na-

iwną sprawiedliwością”, która np. nie
uznałaby potrzeby ekspansji narodów
o wyższej cywilizacji:

„Myślę, że ta sama moralność, która
potępia napastnika a ceni broniącego się,
ta sama we:pozwala, i zaleca

y, właściciel niewyzyskanych
pustek podzielił się z niemi,z tymi,co sami
w niedostatku, zdołaliby martwe pustki
owe przerobić na życie. Jest „naturalne
prawo do ekspansji na pustkach, jak jest
prawo życia wobec martwej materji. Ale
teraz właśnie pytanie fundamentalne:
Czy uznamy „prawo życia” za wartość
k; bec niego nie ma juž

miejsca dla żadnej innej, czy uznamy
więc, że sprawy życia mają się regulo-
wać same, dziką walką „jak w życiu przy-
rody, czy tej inaczej: < powiedzieč s0-
bie, że życie powinno być opanowane
przezrozum i wolę „okiełzane w jakimś
stopniu, uregulowane?"
Ewolucja winna prowadzić ku dru-

giej alternatywie. Nie jest ona wcale
sprzeczna z nacjonalistycznym świato-
poglądem. Jednak realny polityk mu-
si sobie zdać sprawę, że obecne pró-
by kierowania historją przez Ligę Na-

j rodów nie powodują się sprawiedli-
wością, ale interesem pewnych mo+
carstw i pewnych międzynarodowych
czynników.

WYNARADAWIANIE
POLAKÓW W RZESZY

Koszty porozumienia polsko - nie-
mieckiego płaci ludność polska w
Niemczech,

„u Wprawdzie — pisze „ABC“ — ofi-
cjalnie mówi się w Niemczech o pełnym
szacunku dla polskości i odżegnywa od
zamiarów wynaradawiania, ale praktycz-
nie akcia germenizacyjna idzie nowemi
drogami, na'bardziej. dla polskości nie-
bezpiecznemi. Dzieci polskie organizuje
się w „Hitleriugend”, chłopców polskich
w „przymuscwy związek stanu żywiciel-
skiego. Nikogo nieprześladuje się dlate-
go, že jest Polakiem „ale stosuje się wo-
wec Polaków specjalnie jare ustawy
ozagrcdach dziedzicznych, o steryliza-
cjio przymusowych związkach praco-
wniczych i tą drogą niszczysięstanposia-
dania polskości, Nacisk zorganizowanego
wpartji narodowo - socjalistycznej naro-
du niemieckiego jest tak silny, że nie mo-
żna go nawet porównywać z żadną przed-
wojenną administracyjną wyłącznie akcją
germanizacyjną“.
Ale tem, co się dzieje z naszą ludno-

ścią w Rzeszy, siery sanacyjne, zajęte
walką z Czechami, nie interesują się
wcale,

Pamietaj 0
bezrobotnych

narodowcach
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PAN DAMAZY
w Teatrze Narodowym

Józef Bliziński zmarł w r. 1893, Je-
śli więc dziś, w czterdzieści parę lat
po śmierci pisarza, dwa teatry war-
szawskie równocześnie — nie z okazji
jubileuszowej jakiejś — wystawiają
na otwarcie sezonu jego komedje, to
jest w tem dowód, że autor ,„Marcowe-
go kawalera” i „Damazego“ w litera-
turze narodowej zajął pozycję trwa-
łą, wyższą ponad zmienności mowy i
prądy chwili, W istocie, ileż gustów
snobistycznych uległo w ciągu ostat-

© niego pięćdziesięciolecia zmianie, ileż
nazwisk bardzo głośnych przez nio-
ment, poszło w niepamięć — a Bliziń-
ski po dawnemu przyciąga publicz-
ność, postaci jego utworów komedjo-
wych po dawnemu stanowią ulubione
role najznakomitszych naszych akto-
row.

Jaka jest przyczyna tego zjawiska?
Nie jest nią świetność techniki kome-
djopisarskiej: Bliziński, chociaż nerw
żeatralny miał niewątpliwy, nie był w
tym względzie ani wirtuozem niezwy-
ktym, ani, tembardziej, osobliwym wy-
nalazcą czy nowatorem. Nie tłumaczy
się też ono oryginalnością idej, niezwy-
kłością problematów i ich rozwiązań:
i w tym zakresie twórca „Pana Dama-
;zego” nie legitymuje się wyjątkowemi
jakiemiś zdobyczami,

Sądzę, iż talizmanem tym, zapew-
niającym życie dziełom  Blizińskiego,
jest poprostu ich polskość, polski
duch, polski temperament autora, try-
skający z każdej sceny, jednoczący
pisarza i słuchaczów serdeczną sympa-
iją, porozumieniem, wynikającem ze
wspólnoty ocen, upodobań, odruchów.

Jak rodowity jest przedewszystkiem,
we wszystkich cechach swego charak-
teru, tytułowy bohater sztuki — pan
Damazy Żegota! Niezbyt wiele czasu
tracący na czytane książek, nie wie-
dzący nawet dobrze o „Panu  Tadeu-
szu”, a przecież istotą swojej psychiki,
instynktami, o ileż bliższy, niewątpli-
wie, Mickiewicza, niż, przypuśćmy,
sam profesor Juljusz Kleiner!...
Jak autentycznym Polakiem i szlach-

cicem jest pan Damazy w swojem po-
czuciu solidarności — już nie rodzin-
nej tylko, ale niemal rodowej — kie-
dy wobec nieznanej sieroty, dalekiej
krewnej, z którą nawet stopnia paren-
teli ustalić nie potrafił, odrazu czuje

SYZYFOWA PRACA!

Plagą naszych mieszkań wrogiem snu i
zdrowia są pluskwy. Nieracjonalna i bezo-
wocna walka z tępieniem robactwa dopro-
wadza do rozpaczy. Ofiara — człowiek kar-
mi swą krwią niezliczoną ilość jadowitych
napastników, niosących mu chorobę i ро-
zbawiających go energji.
Przedsiębiorstwo, produkujące „Brytox'*

będący w handlu w każdym szanującym się
składzie aptecznym czy drogerji, utrzymuje
kolumnę, która dezyniekuje mieszkania pry-
watne. Wszelkich informacyj w sprawach
odpluskwiania i dezynfekcji mieszkań udzie-
la telefon 9-00-19.
Uwaga! Panie Gospodynie, już czas upo-

rządkować mieszkania na długi okres zi-
mowy.
Robota nasza, najtańsza, prędka i ss 

się zobowiązany do opieki i obowiązek
ten z najszlachetniejszą rzetelnością
wypełnia, Jak doskonale ten sam rys
uczuć familijnych uwydatniony jest w
siostrze pani Żegociny, w pani Tykal-
skiej! I jak polski nakoniec, w swoim
sposobie myślenia, jest syn rejenta
Bajdalskiego, Genio — pozytywista
z duszą najczystszej krwi romantyka!..
Motyw patrjotyzmu— w šcišlej-

szym sensie, jako służby sprawie na-
rodowej, — bardzo nieznacznie tylko
jest w „Panu Damazym'* zamarkowa-
ny: dźwięczy w słowach Antoniego 0
obowiązkach wyższych dla mężczyzny,
aniżeli miłość do kobiety, uboczmie do-
wiadujemy się, że ojciec tegoż Anto-
niego brał udział, w roku 1863, w po-
wstaniu. I tu nasuwa się pewna reflek-
sja, posiadająca znaczenie ogólniejsze,

Powstanie listopadowe i powstanie
styczniowe w sposób całkiem odmien-
ny odzwierciadliły się w rozwijającej
się po ich upadku twórczości literac-
kiej, Powstanie listopadowe dało w
wyniku w piśmiennictwie emigracyj-
nem niebosiężny wzlot poezji patrjo-
tycznej, płomiennej w słowach, nastio-
jonej na najwyższy ton patosu. Po-
wstanie styczniowe, w literaturze two-
rzonej w kraju, z natury rzeczy mu-
siało być wspominane bardzo ostroż-
nie, ukradkowo: między pisarzem a
publicznością wytwarzał się jakby sy-
stem znaków umownych, sygnałów,
zaledwie dostrzegalnych, lecz, mimo to,
jak doskonale przez każdego Polaka
rozumianych i odczuwanych!... Dziś
jest inaczej. A jednakże, kto wie, czy
nas dzisiaj znowu, znużonych hałaśli-
wą frazeologją obchodową, nie wzru-
szą najgłębiej, właśnie owe, z wszelw
kiej retoryki wyzbyte, ściszone jakby,
a tak treści uczciowej pełne napoink-
nięcia..,
Co nas wszakże najbardziej w „Pa-

nu Damazym”* ujmuje — to atmosfera
pogody, rodzimego humoru, który Bli-
ziński w prostej linji dziedziczy po
Fredrze, a razem z nim po facecjach i
fraszkach, po „dobrej myśli' literatury
staroszlacheckiej, Ileż radości, ileż
ciepła musiała w sobie mieć ta dawna
Polska, jeżeli iskierki z niej zdołały
przetrwać w najczarniejszą noc niewo-
li, ogrzewając ją jeszcze i rozjaśnia-
jąc...

*

Przedstawienie „Pana, Damazego"
wypadło udatnie: reżyserja p. Zelwe-
rowicza umiejętna, dekoracje p. Sta-
nisława Jarockiego — staranne i po-
mysłowe.

Sztuką aktorską zaimponowała, jak
zwykle, p. Mieczysława Ćwiklińska.
Rola pani Żegociny stała się nowym,
znakomitym popisem jej talentu. Na
wysokości zadania znaleźli się rów-
nież: p. Janina Krzymuska (Tykal-

ska), Nina Świerczewska (Mańka), o-
raz panowie: Zelwerowicz (rola tytu?
Iowa), Stanisławski (Bajdalski), Pa-
włowski (Seweryn) i Pichelski (Auto-
ni). P. Wesołowski (Genio), grał nao-

gół bardzo dobrze, nieco jednakże

przejaskrawił groteskowość w akcie
czwartym. P. Żeliska (Helena) była
znowuż zbyt naiwna, nieporadna w
pierwszym akcie, wskutek czego ewo-
lucja jej pod koniec sztuki niedosta-
tecznie wydaje się widzowi zrozu-
miała,

Publiczność przyjmowała
Damazego' bardzo gorąco.

JAN REMBIELIŃSKI.
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KRONIKA MUZYCZNA
Uruchomienie Filharmonji we Lwowie.

— Po długich wyczekiwaniach, zapadła
w lwowskim magistracie uchwała urucho-

mienia w bieżącym sezonie Filharmonji.

Ma ona istnieć przez okres 6-cio mie-

sięczny, po którym znów muzycy i melo-

mani skazani zostaną na przymusowy

post, który—wobec mocno zabaśnio-
| nych stosunków w związku z prawami e-

merytalnemi i ubezpieczeniowemi muzy-

ków — daje się tym ostatnim rokrocznie

dotkliwie we znaki, Kierownictwo Fil-
harmonji spoczywać będzie nadal w rę -
kach dyrektora teatru dramatycznego,

który pragnie znów mieć w ten sposób

bezpłatną orkiestrę do użytku dramatu i

wynajmować Filharmonji za grube pienią-

dze salę teatralną na koncerty, zupełnie

zresztą niepotrzebnie, gdyż Lwów posia-

da wspaniałą i o wiele bardziej odpo-

wiednią salę koncertową w gmachu Polsk.

Tow. Muzycznego. Jaki będzie szczegó-

łowy program koncertów Filharmonj:, —

niewiadomo jeszcze. Należy sądzić, że

ze względu na przewidzianą transmisję

radjową, — będą one stały na wysokim

poziomie i że kierownictwo wskrzeszonej

instytucji oszczędzi publiczności słucha -

nia w b, sezonie nadmiernej ilości żydow-

skich wykonawców i dyrygentów w ro-

dzaju Goldsteinów, Altenbergów i t. p.

Nie wiadomo też, kiedy rozpocznie się

działalność Filharmonji, bo kontraktów

jeszcze nie podpisano, a nawet pertrak-

tacyj z muzykami nie wszczęto, Narazie

więc zadowolnić się trzeba tylko długo

wyczekiwaną uchwałą magistracką.
(T-ski).

CZASOPISMA LITERACKIE

Jarmark pod Jurem. — Pod tym tytu-

łem przynosi ostatnia Myśl Narodowa

(Nr. 41) prześliczny wiersz odnaleziony w

bruljonach ś. p. Maryli Wolskiej, Zbrul-

Państwowa Rada Oświecenia Publi-
cznego na posiedzeniu dnia 2 b. m.
obradowała nad  przedstawionemi
przez Ministerstwo W, R .i O. P. wy-

tycznemi dla autorów programów li-
ceum ogólnokształcącego.
Po zagajeniu dyskusji przez dyr. de-

partamentu Mendysa pierwszy zabrał

głos delegat Akademji Umiejętności
prof. Estreicher. Zwrócił on głównie

uwagę na koncepcję przyszłego lice-
um humanistycznego, które prawdo-

podobnie będzie najbardziej rozpow-

szechnione,
Gruntownie i wszechstronnie rzecz

omówił prof, dr. B, Nawroczyński, de-
legat Tow. Nauczycieli Szkół Średnich
i Wyższych, Odczytał on i uzasadnił
tezy, przyjęte na wydziela T-wa. Na
wstępie mówca zażnaczył, że „wytycz-
ne“ trafnie formułują całe zaasdy li-
ceum ogólnokształcącego, które pole-
gają z jednej strony na przygotowaniu
młodzieży do studjów w szkołach wyż-
szych, z drugiej — na daniu jej pod-
staw do tworzenia własnego poglądu
na świat, Tak samo niema wątpliwości

co do tego, że podstawowym czynni-
nikiem metody nauczania powinna 
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jonów tych, pisanych na luźnych świst-

kach, nieraz na starych kopertach, da się
jeszcze zestawić dłuższe fragmenty poe-

matów. Wiersz ogłoszony należy do cy-

klu O dawnym Lwowie, który wszedł w
czarujący zbiorek „Dzbanek malin", o-

statnie wydane za życia dzieło tej zna-
komitej i ciągle jeszcze niedocenionej po-
etki, Pozatem w tym wyjątkowo świet-

nym numerze, przypadającym w dziesią-

tą rocznicę pisma pod red. Zygm. Wasi-
lewskiego, mamy ciekawy artykuł M.
Steckiej. Okultyzm i masonerja w pamię-
tnikach Przybyszewskiego. Rozdz. z ma-
jącej się ukazać nowej książki K, M. Mo-
rawskiego „Źródło rozbioru Polski“,

St. Rymara początek pracy: Bankructwo

ustroju szkolnego w Polsce. Dalej artyku-
ły St. Pieńkowskiego, J. Rembielińskie-

go, G. Zabłockiego, W. Narusza i wielu
in. Admin. Al. Jerozol. 17, Warszawa.

SZTUKA POLSKA ZAGRANICĄ
Grafika polska w Akwizgranie. — W

dn. 3 b. m. otwarto w reprezentacyjnych

salach muzeum miejskiego w Akwizgra-

nie, wystawę polskiej grafiki i sztuki de-

koracyjnej. Wystawa liczy ponad 200

eksponatów. Wystawiają: W. Skoczylas,

St. Śliwiński, T. Cieślewski, St. Mrożew-

ski, B. Krasnodębska - Gardowska i St.

Ostoja - Chrostowski. Kataloś wydany

graficznie b. ładnie przez drukarnię pol-

ską „Naród” w Herne w Westf. zawiera

życiorysy poszczególnych wystawców. O-

twarcie wystawy odbyło się b. uroczyś-

cie, Wystawa potrwa 3 tygodnie, poczem

przewieziona będzie do Monasteru (Mun-

ster).

MUZEA POLSKIE
Rubens w Warszawie. — Wśród obra-

zów, pochodzących z Galerji Popław-

| skich, nabytych przez zarząd m. st.War-

Z
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„Polskie Radjo" a muzyka
Kiedy czyta się artykuły o Radjo w

pismach z tą instytucją ściśle (zbyt

ściśle!) związanych, kiedy się słucha
samochwalczej reklamy radjowej, — a
kiedy jednocześnie zestawi się z tem

wszystkiem głosy abonentów, muzyków

i artystów niezależnych od „panów dy-
rektorów" z ulicy Zielnej, oraz zrzad-

ka zjawiające się w prasie opozycyjnej

wzmianki o Polskim Radjo, — wtedy
przed oczyma naszemi powstaje prze-

paść sprzeczności Przepaśćstraszli-

wie głęboka, niemożliwa niemal do

wyrównania,

Rozumiem dobrze, że mając olbrzy-

mi sztab urzędników i bogate środki

finansowe, Radjo wszelkimi sposobami

starą się ratować swój prestiż i zjed -

nywać zarazem nowych abonentów,

płacących po 3 złote miesięcznie.Ro-

zumiem także, że abonenci, w poczuciu

swego prawa, sarkają, ba! oburzają się

nawet na to, co się w Radjo wypra-

wia, Niemniej rozumiem doskonale, że

liczne rzesze artystów i muzyków,

traktowanych według metod wybitnie

swoistych przez tych, co w P. Radjo

głos decydujący posiedli, noszą w swej

duszy niechęć, oburzenie a często po-
gardę do owej „sztuki“ radjowej.

Widząc w Radjo instytucję o znacze-

niu kulturalnem i społecznem, a stojąc

daleko od wszelkich animozyj, prag-

niemy oświetlić bolącą kwestję w spo-
sób możliwie objektywny.

 

Zgadzamy się z tem, że Radjo, ma-

jąc abonentów, należących do różnych

sfer o zainteresowaniach muzycznych

niesłychanie rozmaitych, daje audycje

wszelakiego rodzaju dd najlżejszych

począwszy. Nie będziemy się spierali o

stosunek procentowy muzyki poważuej

i lekkiej, Chodzi bowiem o rzecz inną.

O uczciwość muzyczną i rzetelność ar-

tystyczną. O sianie ziarn kulturyi

piękna, a nie załatwianie strony mu -

zycznej programów radjowych tak, że

raczej wstręt i obrzydzenie nieraz bu-

dzić mogą.
Przez rzetelność artystyczną rozu-

miem ustosunkowanie się do literatury

i wartości w niej reprezentowanych w

sposób poważnie krytyczny, dający

możność odróżniania plewy od ziarna.

To, co się dziś dzieje, kiedy całemi ma-
sami — czy to przez płyty, czy przez
„muzykę żywą” — narzuca się słucha-

czom straszliwą tandetę, Bóg wie przez

kogo dobraną, woła o pomstę do nieba.

Znaczenie kulturalne większości tych

produkcyj jest wyraźnie ujemne, sączy

się bowiem w uszy słuchaczów obrzyd-
liwości, które prowadzą do zupełnej

deprawacji smaku.

Przez rzetelonść artystycznąrozu -

miem możliwie doskonałe wykonanie
programów bez różnicy: czy są lekkie,

czy poważne. Kto słyszał choć raz (za

drugim razem spewnością zamknął

głośnik!) w jaki sposób reprodukuje

się w Radjo muzykę ludową, jak ordy-

narnie wykonywa się melodje, które w

innych warunkach mogą mieć przecie

wdzięk i urok, — ten dobrze rozumie,

co mam w tej chwili na myśli.

Kto interesuje się t. zw. muzyką lek-

ką, to jeszcze w pewnym stopniu może

uniknąć irytacji, ale, niestety, głów-

nie wtedy, gdy funkcjonują... płyty. O

ile są oczywiście rozumnie dobrane, co

czasem się jednak zdarza. Gdy jednak

rozpoczyna się serja fox-trottów, 2 0-

kropnem przytupywaniem rytmicznem,

to chyba głusi tylko nie zamykają

głośników. Specjalnie wspomnieć na-

leży o szeregu osób, śpiewających w

„lekkich kawałkach”, które noszą po-

pularny, a brzydki przydomek (proszę

mi wybaczyć tą nazwę!) wyjców. Tak

ostre słowo ma swoją wymowę, piaw-

da? Sprawiedliwość każe jednak

stwierdzić, iż są także wyjątki w o-

wej „lekkiej muzyce”, Oczywiście ni-

gdy nie osiąga się w niej poziomu wie-

deńskiego, ale czasem, jakby przez po-

myłkę, usłyszy się coś wykwintnego,

Najgorzej stoi sprawa z muzyką po-

ważną. Narzekano poprzednio i twier-

dzono, że orkiestra radjowa, zatrud-

niona także w Filharmonji, jest prze-
męczona i dlatego niezawsze może

sprostać zadaniu w sposób należyty.

Na tle tem, jak wiadomo, doszło do ża-

targu i zerwania stosunków z orkiestrą,

a w konsekwencji do zaangażowania

zespołu nowego.

Że otkiestra Filharmonji jest naj-
lepszym w Polsce zespołem symfonicz-
nym rzecz znana, nie wymagająca do- 

wodzenia, Wiadomo jednocześnie, że

orkiestra ta, grająca świetnie pod ba-

tutą prawdziwych mistrzów, jak Aben-

droth, Br. Walter, Georgesco, Cooper,

pod dyrekcją p. G. Fitelberga niezaw-
sze umiała stanąć na poziomie arty-

stycznym. Fakt ciekawy: obcy, wielcy

mistrzowie batuty wyrażali się o naszej

orkiestrze bardzo pochlebnie i gorąco,

a w Radjo, gdzie niema ani jednego
poważnego kapelmistrza, sporo nato -

miast w wydziale muzycznym dyletan-

tów lub absolutnych laików, nie mogła

znaleźć uznania — rzekomo spówodu

przepracowania w Filharmonji (jeden

koncert piątkowy i dwa małe poranki!)

lub, jak twierdzą złośliwi, z racji usu-

nięcia przez Filharmonję w cień p. Fi-

telberga, obecnego dyktatora muzycz-

nego w Radjo. (Oficjalny naczelnik

muzyczny, p. Rudnicki, muzykiem nie
jest i znaczenia artystycznego nie po-
siada).

Nowo zebrany zespół orkiestrowy P.
Radja, mimo, iż jest tam kilku dobrych

muzyków, gra w tej chwili niemal ni-

żej krytyki. Ponieważ zerwanie z or-
kiestrą Filharmonji nastąpiło nagle,

zebrano naprędce grupę instrumentali-

stów, ani zespolonych, ani zgranych, a-
ni — w większości wypadków — nie

mających praktyki orkiestrowej. Tym

cił ławę szkolną, drugi restaurację lub
kabaret, trzeci zespół poważny, każe
się grać odrazu na koncertach „symio-
nicznych'* dzieła, o których większość

| ma pojęcie słabe. Dodać trzeba, iż Ra-
| djo, tak pobłażliwe w wymaganiach

 ludziom,z których jeden dopiero opuś- |-

Nr. (>
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liceum ogólnokształcącego
być samodzielność ucznia. W ciągu
dwuch lat nauki w liceum młodzież
musi stopniowo zmieniać metodę pra-

cy, przechodząc coraz bardziej na tor«
my, zbliżone do tych, jakie są stoso<
wane w szkołach wyższych. Prof. Na«
wroczyński praśnąłby, aby programy,
dały również możność młodzieży pra-
cy nad tematami wybranemi z własne-
go zamiłowania, Wprowadziły tę ino<
wację, Prusy w trzech ostatnich kla<
sach swoich gimnazjów, tworząc tak
zwane wolne studjum z 4 godzinami
zajęć tygodniowo pod kierunkiem nau-
czycieli w bibljotekach szkolnych #
pracowniach.

T. N. S$. W. sądzi, że lepiej byłoby
podzielić liceum nie na trzy wydziały,
lecz — na cztery. Rozbicie wydziału
matematyczno - przyrodniczego na
matematyczno - fizyczny i geograficz=
no - przyrodniczy pozwoliłoby zmniej+
szyć liczbę przedmiotów, składających
się na podstawę dydaktyczną i lepiej
je wyposażyć w godziny. Uniknęłoby
się nadmiernego przeładowania przed=
miotami wydziału, który ma objąć za=
równo matematykę, fizykę, chemję,
jak i mineralogję, geologję i wreszcie
nauki biologiczne, Przy podziale wy<
działu matematyczno - przyrodnicze«
go znalazłby się na wydziale geogra
ficzno - przyrodniczym czas na nauką
geografji, którą w „wytycznych' po-
minięto.
Do słabych stron planów programo +

wych, wskazanych w „wytycznych” na
leży nadmierne przeciążenie młodzie-
ży przedmiotami obowiązkowemi i nad_
obowiązkowemi, które z konieczności
trzeba będzie dobierać (wśród tych 0=
statnich są rysunki, śpiew i muzyka,
zajęcia praktyczne i języki pomocni-
cze). W parze z tą wadą planów idzie
brak czasu niezbędnego na dostateczne
wyposażenie w godziny przedmiotów
podstawy dydaktycznej. Przy 3 albo 5
godzinach tygodniowo na takie przed-
mioty jak język polski, historja, łacina,
matematyka, fizyka trudno będzie
przerobić cały, obszerny materjał,
przewidziany na te dwa lata nauki li<
cealnej. A przytem pośpiech w naucza-
niu uniemożliwi stosowanie metod, 0-
partych na pracy samodzielnej ucznia,

Nauczanie trzeciego języka nowo -
żytnego nie da pożądanych rezultatów,
a zabierze sporo czasu. Drugi język
nowożytny należy uczynić przedmio-
tem nadobowiązko Naukę o pań-
stwie lepiej byłoby dać tylko w klasie
drugiej zamiast historji. Na wydziale
matematyczno - przyrodniczym rysu -
nek wraz z kreśleniem powinien być
przedmiotem obowiązkowym.
Z pośród profesorów szkół wyższych

przemawiali następnie jeszcze dr.
Schramm z Poznania i rektor Pieńkow-
ski z Warszawy, wyłuszczając dezyde-
raty senatów wyższych uczelni,

RECT RTTSS TF ЭЛЕФ ГО2ПЛУТИРАУМТОЛНЕОЬИДЕНИЫ

szawy dla Muzeum Narodowego, znajdu-

je się szkic olejny na drzewie,przedsta-

wiający Chrystusa, upadającego pod krzy-
żem. Szkic ten nosi wyraźne cechy sztuki

Rubensa i zdaje się być dziełem samego

mistrza lub też któregoś z jego uczniów.

pracy od członków różnych „rad”. od

orkiestry żąda usług ogromnych, nie

daje więc jej czasu na normalną nau -

kę, zgranie się i osiągnięcie jednolitoś-

ci brzmienia. To też i produkcje są od-

powiednie.
Polityka radjowa doprowadziła do

zerwania z Filharmonją, a z tem do

przerwania transmisyj z tej instytucji.

Jednem pociągnięciem słuchacze ra-

djowi pozbawieni zostali możności słu-

chania koncertów, naprawdę na wielką

| zakrojonych skalę, i takich solistów,

jak naprz. Józef Hofmann, jeden z naj.

większych artystów świata, i wszyst-

kich, przez Filharmonję angażowa -
nych.
Czyż braki te zniweluje p. Fitelberg

ze swoją nową orkiestrą? P. Fitelberg,

który aż do pokoju ryskiego przyśry -

wał w Leningradzie bolszewikom, a u

nas mimo usilnej reklamy i schlebianiu

ambicjom niedowarzonych muzyków

zdołał znaleźć zaledwie grupę zwoien-

ników; w społeczeństwie, jako całości,

zawsze pozostał ciałem obcem, widzia-

nem niezbyt chętnie na estradzie.
Specjalną rubrykę żalów i niechęci

ku Polskiemu Radjo otwiera ustosun-

kowanie tej instytucji do muzyków pol-
skich, od Radja niezależnych. Tę stro-
nę zagadnienia trzeba będzie omówić
osobno,

Narazie kończymy, sądząc, że rzuci-

liśmy nieco światła na kwestję, będącą
bolączką świata muzycznego i często
utrapieniem licznych abonentów radjo-
wych WITOLD SZELIGA.
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Wszedzie musi wejść Żyd
Historja budowy zapory w Porąbce — Żyd dyrektorem nowej spółki — Junacy — Zatargi

z miejscową ludnością — Odłożenie wykończenia robót do przyszłego roku

(
Budowa zapory wodnej w Porąbce

nad Sołą budzi w kraju duże zainie-
resowanie, Jest to największa zapora
wodna w Polsce. utworzy ona jezioro
8 klm, długości, pomieścić ma 32 milj.
ms, wody, uchroni Krakówod powo-
dzi, a przytem wytwarzać będzie zna-
czną ilość prądup: zasili
tanim prądem całą okolicę. Jest tedy
czem się interesować, Większa siedm
razy ad tej — zapora wodna powstać
ma kiedyś w Różnowie pod Zakliczy-
nem na Dunajcu. Mniejszą wykończy-
ło niedawno miasto Bielsk na Wapien-
nej.
Budowa zapory wodnej na Sole

wlecze się od lat kilkunastu. Inicjaty-
wa do tej budowy wyszła od szefa bu-
downictwa wodnego w galic. Wydzia-
le Krajowym, inż. Andrzeja Kędziora
na szereg lat przed wojną. P. Kędzior,
DZI poseł i minister robót pu-
ilcznych w Polsce, dotąd z zaintere-

resowaniem śledzi postępy robót. Pla-
ny zapory opracowali prof, Burzyń-
ski i inż. Berger. Przez szereg lat kie-
rował robotami wybitny praktyk w
budownictwie wodnem, inż, Marjan
Nawrocki, obecnie przedwczesny e-
meryt, Koszt budowy obliczony był
na 23 milj, zł.

Przygotowania do budowy zapory,
daleko posunięte, przerwała wojna.
Wydział Krajowy prowadził meljora-
cje wodne niezwykle energicznie, Re-
gulowano naraz ponad 100 rzek i >.
toków, wydawano corocznie po kilka-
ście miljonów koron, Od rządu au-
strjackiego Koło Polskie w Wiedniu
domagało się dotacji na rzeki spławne
i na kanały wodne. Powtarzające się
wylewy rzek, przynosiły straty, obli-
czane na setki miljonów koron, więc
zrozumiałym był pośpiech w robotach,
Do budowy zapory wodnej w Porąbce
i elektrowni oraz zapory wodnej w
Jazowsku na Dunajcu opinja publicz-
na pra wielkie znaczenie.
Miały one osłabić i wstrzymać napór
wód górskich. е
Rządowi wolnej Polski przypadło

prowadzić dalej rozpoczęte przez sa-
morząd Krajowy Małopolski. dzieło.
Zrazu szło ciężko. Już w budżecie Mi-
nisterjium Robót Publicznych na r.
1919 znajdujemy kredyt na „Budowę
zbiornika na Sole w Porąbce'* w sumie
 

 

(Od własnego korespondenta)

2.500.000 koron. Budżety lat następ-
nych pomnażają kredyty na ten cel do
miljardów marek, ale — postępujęca
szybko dewaluacja pieniądza parali-
liżuje w zarodku zamiary.
W latach dalszych osłabł zapał do

budowy tej zapory, Znikły kredyty na
regulację rzek nawet w tłustych la-
tach. W budżetach wielu lat widzimy
tylko drobne sumy na dalsze prace w
Polsce Wylewy lat ostatnich zdoppin-
gowały jednak znowu i rząd i społe -
czeństwo. Rząd przyrzekł publicznie
kredyty na szybsze dokończenie robót
na Sole. Ustalono nawet termin: lato
1935 r. dla zupełnego wykończenia za-
pory i elektrowni. Dopiero jednak w
budżecie państwa na r. 1935-36 znala-
zła się poważniejsza pozycja 1,7 milj.
zł. głównie na wykupno gruntów, prze-
znaczonych na zalew. W poprzednich
latach budżet państwa tylko markował
budowę zapory kwotami od 53.000 zł.
do 360,000 zł, Równocześnie Fundusz
Pracy skierował do Porąbki partję ju-
naków i przyznał ministrowi robót pu-
blicznych dodatkową pożyczkę na po -
krycie kosztów robocizny. Gdy kredy-
ty te nie wystarczyły — zawarł rząd
umowę z warszawską firmą „Kurow-
ski'* na wykonanie olbrzymiego muru
zaporowego kosztem 3 milj. zł. na kre-
dyt. Za firmą tą kryje się Żyd niemiec-
ki Izrael Prenn. Chwali się on, że re-
prezentuje również kapitał francuski.
Utworzył spółkę „Francusko - polską
dla robót publicznych” i został jej dy-
rektorem. Prócz Porąbki otrzymał pra-
ce przy zaporze wodnej w Różnowie
nad Dunajcem i przy budowie drogi
Kraków — Wieliczka, W trakcie robót
wyłoniły się niespodziewanie trudnoś-
ci, Właściciele gruntów, skazanych na
zatopienie, w latach dawniejszych do-
magali się ziemi za ziemię. Gotowi byli
pójść w świat na nowe osady, dostar-
czone im przez rząd, Rokowania były
idaleko posunięte, Rząd zwlekał z ich
sfinalizowaniem. Tymczasem ceny zie-
mi spadły. Znikła renta ziemska. Ma-
łorolnym przestała się uśmiechać wę-
drówka w nieznane. Zażądali pienię-
dzy, Ugody dobrowolne nie dały rezul-
tatu. Rząd poszedł na wywłaszczenie.
Ma już wyrok pierwszej instancji, za-
jął grunty i prace prowadzi. Właści-
ciele osad nie opuścili jednak ani
śruntów, ani domów, czekają na wy-
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Co grają w teatrach?

Teatr Wielki; Czwartek, godz. 20-ta
„Muzyka na ulicy”,

Repertuar kin:

Apollo: Wacuś z Adolfem Dymszą.
Casino: Idziemy po szczęście.

OŚ wyd Mały pułkownik, z Shirley
emple.
Grażyna: Dziewczęta w mundurkach.
Kopernik: To djabeł nie kobieta,
Marysieńka: To djabeł nie kobieta.
Pan: Czerwony sułtan i dodatki.
Pax: Noc cudów w Lourdes.
Palace: Dwie Joasie.

Stylowy: Katiusza i rewia.
Świ:Prowokatoe > Nj
Ton: Droga bez powrotu.
Nowy sądu a o, dr.

Zborowski, objął w ub. ponie. R u-
rzędowanie.

leśników odbywał się we Lwowie
od 3 — 6 b. m. przy udziale leśników z
całej Polski, Tematem obrad były sprawy
zawodowe, w szczególności zaś sprawa
ustawy o wykonywaniu zawodu leśnika,
bu domu związkowego i t. d. W
dniach 4 i 5 b. m. uczestnicy zjazdu bawi-
li za gdzie zwiedzili lasy
państwowe, zapoznając się z trybem
seni i metodami traebienia w a

górskich.
Wybory w Tow. kredytowem ziem-

skiem. — Na odbytem onegdaj walnem
zebraniu Tow. kredytowego ziemskiego
dokonano wyboru nowego prezydjum.
Prezesem został EBI ponownie pre-
zes Izby rolniczej dr. Papara, a wicepre-

*" zesemJen Konopka z Krakowa.
« Wzmożona propaganda komunistycz-
na. — W ostatnim czasie zauważyć się
daje we Lwowie wzmożona propaganda

.„ komunistyczna, prowadzona w ogrom-
zę przez młodzież żydowską.

Z Idowane zostały dwie a komu-
mistyczne. Jedna z nich rozegrała się w
sam „sądny dzień” na letnisku podmiej-
skiem w Brzuchowicach, gdzie na t. zw.
„Na Stawkach” zebrało się 27 osób, przy-
byłych ze Lwowa, aby swobodnie pod o-
< NOZE lasu radzić m 1
an omunistyczną pomiędzy mło -

ESRAEi w ydó-
wek. GA się już rozpoczęły „obrady”
wkroczyli funkcjonarjusze policyjni, któ-
rzy całe to komunistyczne towarzystwo
aresztowali i pod eskortą doprowadzili
NE© i ja,że na m
wkraczający: terunkowych ró!
żydowskiej kafioiwonć, prowadzącej
wywrotową robotę, powstała nieopisana
panika,
Druga afera została również zlikwido-

wana w dniu wczorajszym. W realności  

Przy, ul. Ordona 4, trzech pomocników
andlowych, p lo uczniów którejś ze

szkół handlowych, Gustaw Golowner, A-
ron Gross i Bronisław Stupnicki przygo-
towali większą ilość ulotek o treści skie-
rowanej przeciw wojnie abisyńskiej i
przeciw faszyzmowi włoskiemu. Przy-
wódcą tej komunistycznej trójki był Go-
lowner. Wszystkich trzech aresztowano.
Niesamowita scena w przedziale kole -

— W pociągu, zmierzającym z
Jarosławia do Przemyśla, w przedziale
trzeciej klasy odbywali podróż: Zygmunt
Panek, bezrobotny aktor i Józef Konda,
kupiec lwowski. Panek. który był pijany,
w pewnej chwili otworzył drzwi wagonu
i zepchnął Kondę na szkarp kolejowy.
Konda wypadł z pociągu i odniósł liczne
kontuzje na całem ciele, oraz doznał ob-
cażeń wewnętrznych. Zatrzymano po-
ciąg, zabrano Kondę i najbliższym pocią-
$iemprzewieziono $0 do szpitala w Jaro-
sławiu, a sprawcę wybryku aresztowano.
Krwawa zabawa ludowa w „Prošwi-

cie”. — W Mszanie pod Lwowem zorga-
nizowali tamtejsi Rusini wielką zabawę
ludową, która odbywała się w sali miej-
scowei „Prošwity“. W pewnej chwili ktuś
na sali oddał trzy strzały z rewolweru,
wywołując wóród. licznie zebranych nie-
opisany popłoch. Okazało się, że strze-
lał Prokop Bajcar, który sam zranił się
pacaciężko.

a odgłos strzałów wkroczył posterun-
kowy i polecił wszystkim opuścić salę.
W czasie wychodzenia z budynku uczest-
nicy zabawy na znak protestu... powybi-
jali szyby we własnym budynku.
Aresztowania prz iw. — W Lu-

bieniu Wielkim zos rzytrzymany
Grzegorz  Hawrylewicz, który pozo-
stając a zarzutem licznych na
padów z Ponia a Ani e z wię-
zienia i ywał się przed policją, —

iszence dokonała wa aresztowania
dwu braci, Józefa i Wojciecha Janiszy -
nów, którzy trudniąc się zawodowo tła:
sownictwem, dopuścili się wielu szkód w
lasach Jana Stankiewicza.
Przed zakupami opału. — Zbliża słę o-

kres vispowiry a 'omne
sumypieniężne przejdą w han ar-
tykułem. asbowiazkiem maszyn|ра -
miętać, aby prz zakupach
“Žan iPraodišybintek reiia>

ich.
W dziale handlu opałem dziejąsię nie-

słychane nadużycia, Szała do-
skonale przed okiem nabywcy. Celują w
tych machinacjach Żydzi, Nie dopusz-
czajmy, a ciężko zapracowany grosz
polski szedł do rąk nam ra,
Tow. „Samoobrona”, ul. Koralnicka 2,

udziela wszelkich informacyj w sprawach
towarów u firm chrześcijańskich,

jak też udziela wskazówek, jak ustrzedz
się przed nadużyciami w handlu opałem.  

Wadowice, w październiku.

rok wyższych instancyj. Prawie rów-
nocześnie kierownictwo robót wybudo-
wało baraki i sprowadziło paruset ju-
naków. I właściciele wywłaszczonych
osad i mieszkańcy sąsiednich wsi, w
wielkiej masie bezrobotni i ubodzy, li-
czyli na pracę i zarobek przy budowie
tamy. Przybycie junaków zepsuło do
reszty życzliwy stosunek ludności do
kierownictwa robót,

Pojawienie się na miejscu, jako go-
spodarza ważnego odcinka robót, Żyda
stało się przedmiotem ostrej i pow-
szechnej krytyki. Wszędzie musi być
Żyd, Przyszły zatargi z robotnikami o
prace, grozi strajk.
Te trudności miały być powodem —

przedłużenia terminu ńczenia za-
pory wodnej o pełny rok — do jesieni
1936 r.
Nam się jednak zdaje, że przyczyny

tkwią w czem innem — w braku pie-
niędzy,

M.N.  
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Wyborcza agitacja starosty
chodzieskiego

List kombatantów do Generalnego Inspektora Armii

Wybory do Sejmu i do Senatu ujawniły
się w Wielkopolsce wewnątrz BB. i orga-
nizacyj od niego uzależnionych wielkie
rozbieżności i zaciętą walkę, Już przyta-
czaliśmy list p. Jeszkego w sprawie wy-
borów do Senatu i uchwały Związku Le-
gjonistów w Poznaniu. Najbardziej jed-
nak charakterystyczny jest list kómoba-
tantów z Chodzieży, wystosowany do ge-
neralnego inspektora Sił Zbrojnych.

Oto najważniejsze z niego ustępy:

„Panie Generale!

My niżej podpisani przywódcy komba-
tantów powiatu chodzieskiego poruszeni
dogłębi nielicującemi z godnością Polaka
metodami agitacji wyborczej, prowadzo*
nej w naszym okręgu wyborczym, pożwa-
lamy sobie kilka niemiłych faktów Tobie
Panie Generale przedstawić z prośbą o
ewentualne wyciągnięcie konsekwencyj,

1. Wbrew nakazom naczelnych władz i
intencji ordynacji wyborczej już przed
wysłaniem elektorów do Okręgowego
Zgromadzenia wyborczego (Okręg Byd-

 

Z CAŁEGO KRAJU
BIAŁA PODLASKA

Zasztyletowani bracia. — We wsi Bia-
ło - Wola na powracających z zabawy
braci Witolda i Bronisława Dziubów ze
wsi Zarzecze napadli nieznani sprawcy,
którzy zasztyletowali 19-letniego Witol-

 

. da Dziubę i ciężko poranili jego brata
17-letniego Bronisława. Tłem zabójstwa
były porachunki osobiste.

DĄBROWA GÓRNICZA
 

Bójka na weselu. — Podczas zabawy
weselnej w mieszkaniu Jadwigi Sitko w
Dąbrowie wynikła bójka między gośćmi
weselnymi a kilku osobnikami, którzy
nieproszeni usiłowali przemocą wtargnąć
do mieszkania i wziąć udział w zabawie,

Bójka zakończyła się tragicznie bo-
wiem jeden z intruzów 28-letni Czesław
Kasprzyk, robotnik, zamieszkały na ko-
lonji „Podlesie“ w Goionogu, został za-

bity. +

Przybyły na miejsce tragicznego zajś-
cia lekarz stwierdził, że śmierć Ka-
sprzyka nastąpiła wskutek zmiażdżenia
kości czaszki jakiemś tępem narzędziem,
naruszenia mózgu i krwotoku.

Zwłoki zabitego przewieziono do szpi-
tala św. Wincentego w Dąbrowie.

W wyniku przeprowadzonego przez
policję dochodzenia zostali zatrzymani
pod zarzutem dokonania zabójstwa: 33-
letni Juljan Sitko, z zawodu woźnica 4
24-letni Adam Wojtala, robotnik, za-
mieszkali w Dąbrowie,

Zatrzymani zostali przekazani do dy-
spozycji władz sądowych.

Zabity Kasprzyk miał opinię notorycz-
nego awanturnika i nożownika.  

ŁÓDŹ

Kurs dla organistów. — Staraniem Za-
rządu Towarzystwa Organistów diecezji
łódzkiej w gmachu Konsetwatorjum Mu -
zycznego w Łodzi odbył się*kurs przesz-
koleniowy dla organistów, Wykłady pro-
wadził profesor Hweczkie z Warszawy.
Na kursie obok przedmiotów czysto tech-
nicznych z dziedziny muzyki i śpiewów
kościelnych zostały wygłoszone referaty
społeczne, Ks. prał. Szabelski mówił „O
znaczeniu prasy w parafji”, ks. kan. No-
wicki „O zadaniach organisty w związ-
ku z ruchem Akci Katolickiej i ks. Raj-
chert „O znaczeniu liturgji w życiu Koś-
ciola“,

TOMASZÓW LUB.
 

Aresztowanie wybitnego komunisty, —
Na miejscowym cmentarzu został aresz-
towany przez władze policyjne podejrza-
my niebezpieczny osobnik zajmujący wy-
sokie stanowisko w Kompartji. W czasie
rewizji znależiono przy nim obfity mater-
jał kompromitujący. Ze względu na to-
czące się śledztwo nazwisko aresztowa-
nego nie zostało ujawnione,

UHNÓW

Żydowskie ataki przećiw burmistrzowi.
—Ubiegłej nocy niewyśledzeni sprawcy
powybijali szyby w mieszkaniu miejsco-
wego burmistrza. Dochodzenia policyjne
wykazały, że sprawcami byli Żydzi, któ-
rzy byli niezadowoleni z zarządzeń bur-
mistrza w sprawie bicia drobiu. Spraw-
ców aresztowano,

mmm]a

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: czwartek

„Stare wino szumi“ (premjera).

Kina polskie:

Apollo: „Mały pułkownik”.
Promień; „Weronika”.
Stella: „Nocne życie bogów” i „Czar-

ny kot".
Sztuka: „Baboona”,
Świt: „Wacuś”.
Uciecha: „Kocham wszystkie kobiety”,

Z teatru im. J. Słowackiego. — Dziś w
czwartek ukaże się pełna humoru kóme-
dja angielska Hicks'a i Dukes'a p. t. „Sta-
re wino szumi”, W roli głównej wystąpi
znakomity artysta K. Junosza - Stępow-
ski. Nadto w sztuce tej zaprezentuje się
zaangażowana do krakowskiego teatru
artystka p. Alicja Matusiakówna.

Wykłady na uniwersytecie. — W po-
akbdskeiekytozpoczęł się na U. J. nor-
malne zajęcia.Odbyły się pierwsze wy-
kłady, oraz rozpoczęto prace w seminar-
jach.
Poświęcenie now. lokalu lośni

polskiego radja. — a rozgłośni
polskiego radja została przeniesiona do
nowej siedziby przy ul. Pędzichów —
boczna aPRAE odbyło się

więc nowego roz)
którego dokonał= A mgr, H. We-

„ wygłaszając przy noo
46 waosoziyów rozgłośni icznościo-
we przemówienie,

Wyrok w procesie szantażystów praso-
wych. — W krakowskim Sądzie Apela-
cyjnym ogłoszony został wyrok w spra-
wie Łobody i tow. skazanych przez sąd
I-szej instancji na karę od 4 miesięcy do
5 lat więzienia, za szantaże dokonywane
przy pomocy pism „Głos publiczny” i
„Wolne słowo”. Sąd Apelacyjny po prze-
prowadzonej rozprawie uwolnił kilku o-
skarżonych od winy i kary reszcie zaś
obniżył karę. Łobodzie zmniejszono karę
z 5 lat więzienia na 3 lata, Laksberge*  

rowi z 3 lat na 2 lata więzienia, Kuczyń-
skiemu z 17 miesięcy więżienia na 12
miesięcy, Christjaniemu z 10 miesięcy
więzienia na 6 miesięcy, Starkowi z 6
miesięcy więzienia na 3 mies. aresztu.
Notmanowi z 6 miesięcy więzienia na 5
miesięcy aresztu, Wyrok na Edwarda
Gronusia skazanego w I-szej instancji na
6 miesięcy więzienia sąd utrzymał w
mocy. Oskarżonym Gronusiowi, Christja-
niemu i Notmanowi Sąd Apelacyjny za-
wiesił warunkowo wykonanie kary. W
całości utrzymany został wyrok I-szej in-
stancji na Silbirgera, który przed rozpra-
wą uciekł do Holandji. Skazany on został
na 8 miesięcy więzienia. Pozatem Sąd A-
pelacyjny skazał Łobodę, Laksbergera i
Kuczyńskiego na utratę praw obywatel-
skich i honorowych na lat 5 — 10. Wy-
mienieni skazani zostali również wraz z
Edwardem Gronusiem i Christjanim na
utratę prawa wykońywania zawodu
dzi iego na przeciąg lat 6 — 10.
Ponieważ skazanym sąd zaliczył areszt
śledczy obrońca Laksbergera zwrócił się
do trybunału z prośbą, by zawieszono je-
go klientowi wykonywanie reszty kary ze
względu na stan zdrowia. Trybunał nie

jg sara pórmpówimi
„ — Wewtorekogodz. 6 ©

-letni mężczyzna nieżnanego nazwiska
rzucił się z II piętra jedne kamienic
przy D icjanek.OdniósłŠa ran
tłuczonych, oraz doznał wstrząsu у
O godz. 11 rano przejechana Ža

zez auto owe u zbiegu ul. Szlak
Długiej Marja Kasperczyk. Nieszcżęśli-

wa w drodze do szpitala zmarła. Szofer,
który przejechał Kaspetczykow: został
aresztowany, O 4 „12, tni A.
Kwiatk: i z domu przy ul. Kasz-
telańskiej 24 z drabiny. Nieszczęśliwy
wpadł do kotła z górącym erem i uległ
ciężkim poparzeniom.  

goszcz Nr. 100) z inicjatywy p. starosty,
Siekierzyńskiego zwołane zostało zebra-
nie tychże delegatów, równocześnie
członków BBWR., na którem to zebraniu
p. starosta Siekierzyński starał się, wy-
korzystując swoje stanowisko, wpłynąć
na delegatów, aby na zebraniu okręgo-
wem głosowali na ustalonych z góry kan-
dydatów. Wywołało to wśród miejsco=
wego społeczeństwa zrozumiałe oburze -
nie tem więcej, że jeden z narzuconych
delegatów p. Juljusz Dudziński nie cie-
szył się zaufaniem tutejszego społeczeń-
stwa, ale był później powodem masowe-
go wstrzymania się od głosowania Pola-
ków. Dowód: świadectwo wszystkich de-
legatów.

2. Pomimo wyraźnego nakazu władz
naczelnych i intencji ordynacji wyborczej
mie uprawiania żadnej agitacji szczególnie

przez administrację terytorjalną za po-
szczególnymi kandydatami, p. starosta
Siekierzyński, który powinien być stró-
żem tych przepisów z tytułu zajmowa-
nego stanowiska, nietylko że pozwalał,
ale z całym aparatem urzędniczym pro-
wadził osobiście największą agitację

Obwoził narzuconego i niepopularne<
go kandydata p. Dudziūskiego po wszy-
stkich wiecach urządzanych we wszyst-
kich miasteczkach i nieomal w każdej wsi
naszego powiatu i to przy użyciu samo-

chodu powiatowego. Zaznaczamy iż pro-
tegował wyłącznie p. Dudzińskiego. Do-
szło nawet do tego, że na jednem z ze-
brań w powiecie wyrzyskim nie dopusz-
czono do głosu jednego z dalszych i po-
pularnych kandydatów, ponieważ na tem
zebraniu przemawiał przez administrację
protegowany p. Dudziński. Postępowanie
takie wywołało na naszym terenie mnie-
manie, że już władze klasyfikują kandy-
datów na uprzywile,owanych i nieuprzy-
wilejowanych i odpowiednio postępują.
Był to dalszy powód niezadowolenia i ab-
sencji szerokich mas przy urnie wybor-
czej.. To samo działo się w powiecie wy-
rzyskim i bydgoskim. Dowód: wszyscy u-
rzędnicy starostw.

3. Starosta chodzieski p. Siekierzyński
nakazał podległym sobie wójtom, aby u-
dzielali ustnych instrukcyj sołtysom na
kogo mają głosować, Sołtysi spełnili na-
kaz, wydzwaniając w swoich gromadach
na kogo należy głosować i jakie konsek-
wencje oczekują niegłosujących. Dowód:
świadectwo wójtów.

4. Przewodniczący obwodowych komi-
syj otrzymali od starosty p. Siekierzyń-
skięgo polecenie prowadzenia trzech
list wyborczych i złożenia ich po zamk-
nięciu do starostwa. Społeczeństwo, któ-
re wczas się dowiedziało o tem, słusznie
przypuszczało, że chodzi tu o kontrolę,
kto głosuje, a kto nie i uważało takie po-
stępowanie za naruszenie tajności wybo-
rów. Dowód: burmistrz Maron z Cho-
dzieży i imni przewodn. komisyj obwodo-
wych. |

Obecnie przystępujemy do najcięższe-
$o zarzutu, który bodaj jest główną przy-
czyną naszego pisma a mianowicie: wia-
domem było na długo przed wyborami,
że kandydatura p. Dudziūskiego nie ma
w naszym okręgu żadnych szans, Ponie-
waż jednakże władze nasze z niewiado-
mych nam przyczyn postanowiły właśnie
tą kandydaturę przeiorsować, rozpoczęły
konierencje z Niemcami, którzy stanowią
w naszym okręgu 40 procent wszystkich
uprawnionych do głosowania, aby ich dla
kandydatury p. Dudzińskiego pozyskać.
Na jednej z konierencyj odbytych w tu -
tejszem starostwie z przywódcą Niemców
p. Peplińskim z Chodzieży, p. star. Sie-
kierzyfski argumentując za głosowaniem
na p. Dudziūskiego ošwiadczyl: „dlacze-
go chcecie koniecznie forsować przy gło-
sowaniu tutejszego, to znaczy Wielkopo-
lanina? Pan jest przecież politykiem i
orjentuje się pan, że przecież Wielkopo-
lanie są wasi najwięksi i odwieczni wro-
gowie. Po niemiecku: das sind doch eure
groesten  Erzieinde die  Grosspolen,
waehit doch lieber Dudziński der aus
Kongrespolen stammt. Zwrot ten jest dla
nas oburzającym i stał się powodem po-
nownego wybuchu i to w ostrej formie
antagonizmów dzielnicowych. Słusznie
tutejsze społeczeństwo uważa że jest to
szczucie jednego odłamu społeczeństwą
przeciwko drugiemu.

Dowód: p. Pepliński przywódca Niem+
ców powiatu chodzieskiego. {

Na podstawie wyżej podanych faktów
usilnie prosimy JWPana Generała w imię
usunięcia antagonizmów dzielnicowych
wytwarzanych sztucznie przez starostę p,
Siekierzyńskiego, w imię przywrócenia
ładu i porządku na naszych kresach za -
chodnich o zajęcie się niemiłą sprawą i
wyciąśnięcie z niej odpowiednich kon-
sekwencyj”. i

Fakty te stały się już głośne w całej
Polsce, bo list powyższy zamieściło już
szereg pism.

 



      

Sytuacja walutowa
.. WARSZAWA, 9.10. (PAT). Na
dzisiejszych giełdach walutowych nie
zanotowano żadnych poważniejszych
zmian. Naogół kursy utrzymały się na
poziomie notowań z dnia wczoraj-
szego.

Niewielki spadek dolara, zanotowa-
ny w ciągu ostatnich dwóch dni, zo-
stał narazie powstrzymany. Dewizę na
Nowy Jork notowano dziś bez zmiany
w Zurychu, Paryżu i w Warszawie.

Funt szterling — po okresie kilku-
nastodniowego niemal spadku — w
dniu dzisiejszym wykazał podobnie,
jak w ciągu ostatnich 2-ch dni, ten-
dencję raczej mocniejszą, jednakże
nie na wszystkich giełdach. W Zury-
chu notowano dzisiaj bez zmiany, w
Warszawie 26,07 wobec 26,05 w dniu
wczorajszym, w Paryżu 74,40 przy
dzisiejszem otwarciu wobec 74,37 przy
wczorajszem zamknięciu.

Floren holenderski odznaczał się
dziś tendencją wyraźnie mocniejszą.
Waluta holenderska zwyżkowała w
Zurychu z 207,52 i 1/2 w dniu wczoraj-
szym do 207,70 dziś, w Warszawie
z 359,00 do 359,45, w Paryżu z 1025 i  

1/4 przy wczorajszem zamknięciu do
1026 przy dzisiejszem otwarciu.

рнр —

Zbiory bawelny
w St. Zjednoczonych

Biuro Badania Zbiorów Departa-
mentu Rolnictwa St. Zjedn. wydało w
dn. 8 b. m. czwarty raport w sprawie
zbioru bawełny w Stanach Zjednoczo-
nych w sezonie 1935 r. Zbiór tego-
roczny oszacowany został na dzień 8
października w wysokości 11,464 tys.
bel wobec 9.636 tys. bel w 1934 r. i
13,047 tys. bel w 1933 r. Należy za-
znaczyć, że szacunek urzędowy z
października jest niższy od urzędo-
wego oszacowania we wrześniu
(11,487 tys. bel).
Wydajność z 1 akra obliczona jest

obecnie w wysokości 191,5 Ib wobec
170,9 Ib w 1934 r.
Równocześnie departament handlu

wyłdłał raport w sprawie stanu wyłusz-
czonej bawełny na dzień 1 paździer-
nika. Według tego raportu, wyłusz-
czono 4,230 tys. bel wobec 4,965 tys.
bel w 1934 r, i 5,908 tys. bel w 1933 r.

 

W razie zaginięcia świadectw
tymczas. Poż. Inwest.

WARSZAWA, 9.10. (PAT). W wypad-
ku zaginięcia świadectw tymczasowych
3 proc. Premj. Pożyczki Inwestycyjnej,
subskrybenci winni zawiadomić o tem

we, placówki postępować będą ze szcze-
#6а ostrożnością, należycie legitymu-
jąc zgłaszającego się osobiście po odbiór
subskrybenta (pierwonabywcę), oraz żą-

niezwłocznie placówkę subskrybcyjną, | dając od niego okazania kwitów na

załączając protokół władz policyjnych
© złożeniu przez nich zameldowania, iż
zginęły im świadectwa.

Placówki prowadzić będą ewidencje
zaginionych świadectw - i odnotowywać
w kartotece iakt zaginięcia. Przy wy-
dawaniu obligacyj 3 proc. Premjowej
Pożyczki Inwestycyjnej subskrybentom,
którym zaginęły świadectwa tymczaso-

 

wpłatę poszczególnych rat. |

O ile w międzyczasie padnie premja
na obligację, której właściciel utracił
świadectwo tymczasowe, premja może
być wypłacona dopiero po otrzymaniu

| przez subskrybenta obligacyj.
Placówki nie mogą w tych wypadkach

wydawać zaświadczeń, lub duplikatów u-
traconych świadectw.

Skutki gospodarcze wojny
włosko - abisyńskiej

LONDYN, 9.10. (PAT). Angielskie ste-

ry gospodarcze zapatrują się optymi-
stycznie na możliwe skutki gospodarcze
wojny włosko - abisyńskiej, uważając,
że handel Abisynji z zagranicą po woj-
nie powinien wykazać wzrost, dzięki
lepszej eksploatacji zasobów tego kraju.
Włochy również zapewne zwiększą

swoje zakupy zagranicą. Sfery angiel-

Otwarcie

skie obawiają się, że odbędzie się to
kosztem Anglji. Koła angielskie uważa-
ją, że sankcje ekonomiczne w stosunku
do Włoch — na wypadek ich uchwale-
nia — nie będą miały szerokiego zasię-
gu. Największym hamulcem, na jaki na-

potykają Włosi przy zakupach zagrani-
cą, jest brak dewiz.

bocznicy |

Mirkowskiej fabryki papieru
Nowozbudowana na przestrzeni 11 km.

bocznica Mirkowskiej Fabryki Papieru
łączy fabrykę w Jeziornie z miastem Pia-
secznem i linją kolei państwowych War-.
szawa — Radom. Przechodzi ona obok
licznych osiedli w tej liczbie óbok Kon-
stancina i Skolimowa.
Poważne prace techniczne dokonano w

szybkiem tempie, bo niespełna w 6 mies.
Bocznica zaopatrzona jest w szereg do-

skonałych urządzeń technicznych, między
innemi wybudowany został most żelazo-

betonowy o rozpiętości 16 m. Koszt bu-

dowy wynosił 1,400.000 złotych.

W dniu 8 b. m. odbyła się uroczystość

poświęceniai otwarcia bocznicy. Aktu po-

święcenia dokonał ks. kanonik Kozłow-

ski, poczem przeciął symboliczną wstęgę

wiceminister komunikacji, inż, J. Piasec-

ki. Pierwszy pociąg, który przeszedł

bocznicę, po otwarciu, zawiózł uczestni-

ków uroczystości do Jeziorny, gdzie byli

podejmowani przez zarząd fabryki lamp-

ką wina.  

Ciagnienie 3 proc. Premjowej Pożyczki
Inwestycyjnej

Wyniki losowania Il-ej emisji 3 proc.
Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej dnia
8 października r. b. (1-sza liczba oznacza
Nr. serji, druga — Nr. obligacji).

Po zł. 500: 1—28, 32—24, 1034,
107—36, 130—46, 195—36, 213—27,
232—21, 244—46, 304—36, 356—30,
310—46, 368—28, 378—14, 408—14,
419—39, 593—24, 822—46, 883—46,
891—24, 906—39, 946—46, 1016—36,
1066—24, 1134—14, 1154—30, 1223—46,
1362—44, 1448—36, 1448—19, 1553—27,
1552—14, 1596—24, 1624—27, 1845—46,
1851—27, 1852—27, 1945—30, 1931—36,
1930—46, 1975—24, 2004—28, 2046—28,
2074—14, 2086—24, 2092—46, 2132—30,
2160—24, 2181—46, 2180—46, 2180—44,
2181—30, 2272—19, 2294—30, 2341—24,
2371—24, 2442—24, 2502—19, 2512—30,
2533—46, 2559—19, 2571—39, 2593—40,
2626—28, A531—19, 2683—39, 2802—24,
2852—30, 2921—39, 2986—24, 3068—14,
3073—24, 3096—28, 3195—39, 3264—24,
3295—19, 3306—28, 3358—24, 3392—24,
3402—44, 3740—30, 3801—30, 3847—44,
3850—44, 3854—28, 3908—30, 3938—27,
3975—30, 4075—44, 4231—46, 4256—36.
4329—19, 4361—14, 4753—30, 4776—46,
4837—19, 4886—36, 5046—36, 5121—14,
5126—19, 5137—39, 5147—24, 5161—14,
5244—30, 5460—19, 5581—24, 5674—28,
5701—24, 5709—39, 5727—30, 5928—36,
6007—30, 6014—30, 6177—27, 6251—19,
6312—44, 6323—36, 6398—24, 6444—28,
6467—44, 6523—36, 6526—24, 6540—24,
6558—24, 6632—30, 6671—44, 6709—28,
6713—24, 6714—30, 6719—39, 6720—46,
6956—14, 6997—39, 1092—27, 7145—24,
7151—44, 7168—39, 7278—24, 1329—24,
7335—21, 1353—24, 7354—44, 7364—36,
7518—30, 7565—39, 7581—30, 7593—14,
1617—27, 7634—44, 7636—46, 7695—36,
7764—21, 7169—44, 1788—39, 7825—39,
7825—24, 7853—46, 7861—39, 7957—14,
7871—19, 8006—39, 8097—44, 8147—19,
8194—14, 8204—28, 8227—24, 8243—21,
8325—27, 8330—30, 8389—14, 8376—30,
8422—24, 8504—28, 8645—27, 8651—30,
8705—30, 8751—30, 8923—30, 9058—44,
9100—39, 9198—24, 9215—%, 9421— 27,
9425—39, 9441—28, 9540—30, 9693—44,
9717—19, 9812—24, 10117—28, 10263—
35, 10289—14, 10308—30, 10379—44,
10383—28, 10445—39, 10454—19, 10568
—19, 10600—46, 10601—30, 10670—30,
10687—30, 10821—27, 10937—27, 11004
—28, 11006—46, 11054—19, 11104—14,
11171—30, 11173—30, 11195—44, 11202
—39, 11361—44, 11363—39, 11413—30,
11468—19, 11558—30. 11626—27, 11632
—19, 11757—27, 11782—46, 11843—30,
11863—27, 11912—44, 11918—30, 12154
—30, 12182—30. 12204—23, 12277—30,
12303—39, 12405—28, 12476—46, 12483
—24, 12522—27, 12565—24, 12654—39,
12665—30, 12742—46, 12752—14, 12786
—30, 12800—39, 1280544, 12850-—24,
12905—35, 12921—14, 12997—19, 13093
—24, 13106—28. 13127—19,  13142—30,
13155—44, 13297—24, 13353—46, 13356
—30, 13407—14, 13472—36, 13501—44,
13502—28, 13511—30, 13529—30, 13575
—30, 13584—24, 13638—24,  13711—-30,
13760—36, 13766—28, 13784—30, 13849
—24, 13903—24, 14040—24, 14045—27,
14108—39, 14127—24, 14184—27, 14243
—36, 14350—39, 14352—24, 14400—19,
14434—28, 14501—14, 14698—30, 14724
—39, 14798—19, 14804—24, 14819—-24,
14881—30, 15090—24, 15110—28, 15130
—24. 15325—19, 15359—14, 15390—30,
15472—14, 15498—30, 15553—24, 15577
—27, 15614—35, 15622—44, 15689—44,
15708—27, -15709—44, 15771—19, 15850
—44, 15859—19, 15867—24, 15897—24,
15925—14, 15962—27, 16042—24, 16109
—28, 16187—27, 16274—27, 16306—28,
16376—36, 15451—14, 16496—30, 16513
—39, 16519—44, 16655—-19,  16664—46,
16735—39, 16777—24, 15810—30, 16993
—28, 17051—19, 17078—19, . 17163—27,
17178—28, 17188—46, 17354—28, 17445
—24, 17622—30, 17712—39, 17716—24,
17839—30, 17988—36, 18015—46, 18197
—39, 18265—36, 18304—36, 18306—24,

' 18999—24, 19026—14,

 

18349—14, 18353—39, 18398—28, 18370
—28, 16803—24, 18736—36, 18812—44,
18822—24, 18822—30, 18851—44, 18908
—36, 18909—30, 18925—19, 18975—36,

19104—30, 19105
—30, 19179—24, 19289—19, 19344—14,
19359—27, 19417—36, 19495—28, 19586
—36, 19605—30, 19614—46, 19868—24,
19880—30, 19913—14, 19965—46, 20028
—21, 20087—45, 20137—36, 20170—36,
20214—14, 20225—24, 20238—27, 20240
—24, 20243—27, 20271—36, 20278—36,
20413—39, 20442—14, 20451—27, 20482
—44, 20652—44, 20772—36, 20787—-24,
20820—46, 20846—30, 21015—19, 21034
—28, 21182—39, 21212—24, 21312—14,
21349—24, 21418—30, 21474—36, 21507
—46, 21765—14, 21767—39, 21894—28,
22023—24, 22089—14, 22281—14, 222305
—19, 22337—46, 22349—24, 22445—44,
22441—19, 22449—46, 22452—30, 22454
—45, 22535—14, 22618—24, 22656—30,
22705—19, 22497—30, 22806—46, 22898

Motorowiec „Pionier I"
GDAŃSK, 9.10 (PAT). Dziś w por-

cie gdańskim, w obecności dyrektora

departamentu morskiego min. prze-

mysłu i handlu, inż. Możdżeńskiego,
naczelnika wydziału żeglugowego te-
goż ministerstwa, Ocioszyńskiego, dy-
rektora urzędu morskiego, inż. Łę-
gowskiego, komandora Poznańskiego,
kapitana portu Ziółkowskiego, przed-
stawiciela Związku Armatorów, Cien-
ciały, oraz zaproszonych gości, doko-
nano uroczystego podniesienia bande-
ry na polskim pierwszym motorowcu
prywatnym „Pionier 1”. Podniesienia
bandery dokonał kapitan statku Świe-
chowski, poczem nastąpiła wymiana o-
kolicznościowych przemówień pomię-
dzy p. Milanowskim, jako inicjatorem
budowy „Pioniera 1" a dyrektorem
departamentu, inż, Możdżeńskim, Na-
stępnie zwiedzano statek.

Jest to nowoczesny motorowiec, ca-
ły ze stali, z przeciwlodowemi wzmo-
cnieniami, zbudowany w Helsingforsie
w roku bieżącym. Posiada on 560 ton
pojemności, 55 m. długości, 8 i pół m.
szerokości, 3 m, 60 cm. zanurzenia i 2
motory bolindery o mocy 320 koni i
rozwija szybkość 9 węzłów. Załoga
składa się z kapitana, dwóch ofice-
rów, dwóch maszynowych i 6-ciu ma-
rynarzy, Statek jest przeznaczony do
żeglugi nieregularnej.

W celu zanadzenia brakowi oficjal-
nych notowań giełdowych chmielu —
Wołyńskie Towarzystwo  Chmielarskie
w Dubnie będzie wydawać specjalny biu-
letyn, podający ceny rynkowe.

х

  

Jedno z pism poznańskich podaje wia-
domość, że toczą się rokowania o naby-
cie browarów Huggera, wchodzących w
skład koncernu dr. Roman May. Browa-
ry te miałaby przejąć warszawska spół-
ka akcyjna Haberbusch i Schiele,

х
W Zakładzie Ichtjologji i Rybactwa U-

„niwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
odbędzie się pod kierownictwem prof.
U. J. dr. Spiczakowa, kurs dla państwo-
wych lekarzy weterynarji z zakresu hodo-

wli ryb.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

—Ponieważ wieczór jest deszczowy i wszy-

scy w zamku zabawiają się grami, co jest zresztą

naturalnem (Keggs był uprzejmie wyrozumiałym dla

zabaw arystokracji), więc napewno nikt pana nie

zauważy, jeśli pan uda się na drogę, wiodącą ze

wschodniej bramy zamkowego ogrodu. Znajdzie pan

tam w polu przy drodze małą, nieużywaną stodołę,

która panu da schronienie przed deszczem. W mię-

dzyczasie ja zawiadomię lady Maud o pańskiem

przybyciu i niewątpliwie będzie ona mogławymknąć

się z domu.
—Brzmi to całkiem rozsądnie.
— Tojest rozsądne, proszę pana. Szanse

przeszkodzenia panu sprowadzone są — można

rzec — do minimum. Czy odpowiada panu termin:

za godzinę? >

— Zupełnie.
— W takim razie życzę dobrej nocy. Jestem

szczęśliwy, że mogłem panu pomóc.
Odszedł jak przyszedł, z miną pełną własnej

ważności. Pokój wydawał się pusty bez niego. Je-

rzy zaczął drżącemi palcami wkładać parę grubych

trzewików.
Przez kilka minut po wyjściu z domu, Jerzy

miał szczerą ochotę kląć pogodę za nieżyczliwy do

niego stosunek. W ten jedyny wieczór, myślał so-

bie, wszystkie żywioły winny wystąpić z tem, co

mają najlepszego. Powietrze powinno być ciche, ja-

sne, pełne woni, a zorza wieczorna winna mu oświe-

cać drogę. Zamiast tego, powietrze pełne było

owego szczególnego zapachu beznadziejnej wilgo-

ci, jaki czuje w Angli przy końcu mokrego dnia.

Niebo miało barwę ołowiu, Deszcz szumiał nieu-
stanną ulewą, niosącą błoto i smutek, i zamienia-

jącą w ponure trzęsawisko polną drogę, którą kro-

czył. Jerzym owładnęły posępne przeczucia. Jakby

głos jakiś z ciemności szeptał mu złośliwie do

ucha, że spotkają go przykrości. Był dziwnie zde-
nerwowany, gdy wszedł do stodoły.

Stodoła była ciemna i nieprzyjemna. W je-
dnym rogu spadające od czasu do czasu krople

deszczu zdradzały obecność dziury w starym dachu.
Szczur przebiegł przez klepisko. Padanie deszczu

ustało i nanowo się zaczęło. Jerzy potarł zapałkę

i popatrzył na zegarek. Było zbyt wcześnie, Musi
czekać jakie dziesięć minut, zanim Maud nadejdzie.
Usiadł na złamanym wozie, postawionym przy
ścianie.

Przygnębienie wróciło. Nie można go było nijak
zwalczyć w tej psiej budzie, przypominającej grób.

| Tylko taki głupiec, jak Keggs, mógł zaproponować
ją na miejsce spotkania. Jerzy irytował się, że ludzie
mogli doprowadzić stodołę do stanu takiego za-
niedbania. Jeżeli tak stodół potrzebują, że zadają
sobie trud ich budowania, to czyż nie powinni ich
także odrestaurować? Marność i próżność. Do tego
się przy obserwowaniu każdej sprawy dochodzi, Sie-
dzenie tu jest, na ten przykład, próżnem marnowa-
niem czasu. Ona przecież nie przyjdzie. Jest cały
tuzin powodów, dla których nie może przyjść. Z ja-
kiej więc racji ma ubiegać się o reumatyzm, czeka-
jąc w tej trupiarni wygasłych ambicji rolniczych?
Niema żadnej racji. Jerzy czekał dalej.

I jak można przypuszczać, że Maud zgodzi się
przyjść do tej wstrętnej szopy, —gdyby jakim cudem   przyjść chciała, — gdzie się zakrztusi wyziewami

INSTREET TIE TSZT RIDE AIAKSAIISCKTA

spleśniałego siana, przemokłego od deszczu — snuł
dalej Jerzy ponure refleksje, śdy od niewidzialnych
drzwi doszedł go znowu szelest, przelatujący po kle-
pisku — i zgryzionego przez szczury. Nie można
przecież spodziewać się, by delikatna dziewczy-

na, nawykła do wszelkiego komfortu w domu, by-
łała wesołą i słoneczną w towarzystwie plutonu
szczurów, naokoło niej pełzających...

Szary otwór, który przedstawiał drzwi stodoły,
nagle pociemniał.
— Mr. Bevan!
Jerzy skoczył na równe nogi. Na dźwięk jej

głosu każdy nerw jego ciała zatańczył w szalonej
radości. Stał się innym człowiekiem. Przyśnębienie
odpadło, jak niepotrzebne ubranie. Spostrzegł, że
wszystko oceniał fałszywie, Wieczór, naprzykład,
był cudowny, nie jeden z tych strasznie suchych i go-
rących wieczorów, które zapierają oddech w pier-
siach, lecz przyjemnie wilgotny i pełen rozkosznej
muzyki padającego deszczu. A stodoła? Jakże był
niesprawiedliwy dla stodoły! Był to wcale duży bu-
dynek, wygodny, wesoły i pełen powietrza. Co mo-
gło być bardziej krzepiącego, niż zapach tego siana?
Nawet szczury, myślał, muszą być bardzo przy-
zwoitymi szczurami, jeśli się je bliżej pozna,
— Jestem tutaj. .
Maud zbliżała się szybko. Jego oczy nawykły

ido mroku, mógł więc widzieć jej sylwetkę. Zapach
jej wilgotnego płaszcza wionął na niego, jak ozon.
Mógł nawet widzieć jej oczy błyszczące w ciem-
ności, tak była bliską,
— Spodziewam się, że pan nie czekał zbyt

długo?
Serce Jerzego tłukło się gwałtownie o żebra,

Zaledwie potrafił wykrztusić: Nie.
-. — Myślałam początkowo, że nie uda mi się
wyjść, Miałam...

(d. c. n.).  
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Giełdy pieniężne
Notowania z dn. 9 października

DEWIZY
Belgja 89,75 (sprzedaż 89,98, kupna

89.52); Holandja 359.45 (sprzedaż 360.35,
kupno 358.55); Kopenhaga 116.35 (sprze-
daż 116.90, kupno 115.80); Londyn 26.07
(sprzedaż 26.20, kupno 25.94); Nowy
Jork 5.31 i pięć ósmych (sprzedaż 5.34 i
pięć ósmych, kupno 5.28 i pięć ósmych);
Nowy Jork (kabel) 5.31 i trzy czwarte
(sprzedaż 5.34 i trzy czwarte, kupno 5.28
i trzy czwarte); Paryż 35.01 i pół (sprze-
daż 35.10, kupno 34.93); Praga 2200
(sprzedaż 22.05, kupno 21,95); Szwajcar-
ja 173.00 (sprzedaż 173.43, kupno 172.57);
Sztokholm 134,45 (sprzedaż 135.10, kup-
no 133.80); Włochy 43.35 (sprzedaż 43.47,
kupno 43,23); Berlin 213.70 (sprzedaż
214.70, kupno 212.70). +

Obroty dewizami więcej, niż średnie,
tendencja dla dewiz niejednolita, Bank-
noty dolarowe w obrotach prywatnych
5.43 — 5,44; rubel złoty 4.84 — 4.82; do-
lar złoty 9.10 i pół — 9,11; gram czy«
stego złota 5.9244. W obrotach prywat-
nych marki niemieckie (banknoty) 152.00,
W obrotach prywatnych funty ang. (bank.
noty) 26.05.

PAPIERY PROCENTOWE к
3 proc. pożyczka budowlana 40,754

1 proc. pożyczka stabilizacyjna 61,25 —
61,13 — 61,25, odcinki po 500 dol. 61,50

(w proc.); 4 proc. pożyczka inwestycyjną
106,00; 4 proc. państwowa pożyczka
prem'owa dolarowa 52,25 — 52.40; 5
proc. konwersyjna 68,00; 6 proc. poż, do-
larowa 79,00 (w proc.); 8 proc. L, Z,
Banku gospodarstwa krajowego i 8 proc.
obligacje Banku gospodarstwa krajowego
94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku go-
spodarstwa krajowego i 7 proc. obligacje
Banku gospodarstwa krajowego 83;25; 8
proc. L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25; 4 i pół proc.
L. Z. ziemskie 42,75, drobne odcinki 42,25
— 42,50; 5 proc. L. Z. Warszawy 60,00;
5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r) 53,75 —
54,63; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 48,50;
5 proc. m. Piotrkowa (1933 r.).45,50; 6
proc. obligacje m. Warszawy 8 i 9 em,
57,00.

AKCJE у
Bank Polski — 89,00; Węgiel — 12,00;

Starachowice — 30,00 — 30.25.
Dla pożyczek państwowych tendencją

przeważnie utrzymana, dla listów za-
stawnych mocniejsza, dla akcyj przeważ-
nie słabsza. Pożyczki dolarowe w obro-
tach prywatnych: 8 proc. poż. z r. 1925
(Dillonowska) 87,75 — 88,00 (w: proc.);
7 proc. poż. Śląska 69,00 — 69,25 (w
proc.); 7 proc. poż. m. Warszawy (Magi
strat) 68,75 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dn. 9 października

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 19,25
— 19,75; Pszenica jednolita 742 gl. 19,25
— 19,75; Pszenica zbierana 731 gl. 18,75
— 19,25.

Żyto I standart 700 gl. 13,00 — 13,25;
Żyto III standart 678 gl. 12,75 — 13,00;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15,50 —
15,75; Owies II st. (lekko zadesz.) 468 gl.
15,00-15,50; Owies III st. (zadesz.) 438 gl.
14,75-15,00; Jęczmień brow. 16,50-17,50;
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 20.00—21,00; Peluszka 20.00-21,00;
Seradela podwójnie czyszczona — — —;
Łubin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-
bin żółty — — — —: Rzepak zimowy
40.00-41,00; Rzepik zim. 37,00-38,00; Rze-
pak i rzepik letni 35,00-36,00; Siemię In,
basis 90 proc. 33,50 — 34,50; Mak nie-
bieski 51,00 — 53,00; Ziemniaki jadalne
3,75 - 4,00; Mąka pszenna gat. I-A 0 20

proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. IB
0—45 proc. 31,00 — 33,00; I-C 0 — 55
proc. 2900 — 31,00; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29,00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24,00; ILE
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21,00-22,00; Mąka żyt. I gat. 0-55
proc. 21,00 — 22,00; I gat. 0 — 65 proc.
20,50 — 21,50; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16.00 — 17.00; poślednia — — —
— —,; 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; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy Inia-
ne 16,75 — 17,25; Kuchy rzepakowe
13,00 — 13,50; Kuchy słonecznikowe
— — — — m Śrwta sojowa 45 pros.

Ogólny obrót 4082 ton, w tem żyta
1353 ton. Usposobienie spokojne
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Bagno wśród „elity” żydowskiej
Skandaliczne afery w rodzinie miljonerów

Niezwykła afera Наг аз — Chenci-
nerówna, stanowiąca przedmiot procesu,
który wczoraj znalazł się na wokandzie
Sądu Okręgowego, odsłania prawdziwe
bagno t. zw. „najlepszych” sier żydow-

skich.
Znana jest w Warszawie rodzina mil-

jonerów żydowskich Chencinerów. Zna-

na z wielu względów.

CHENCINEROWIE I WOJSKO

Dobrze ją znają władze wojskowe
"wskutek ustawicznych zatargów z mło-
demi Chencinerami na tle służby woj-
skowej. Jeden z nich został nawet na
tem tle pozbawiony obywatelstwa pol-
skiego, gdyż w r. 1920 zamiast w szere-
gach armji znalazł się w Sopotach, a póź-
niej w... Berlinie. Wiele trudu koszto-
wały sprawy młodych miljonerów ży-
dowskich, żandarmerję wojskową, poli-
cję i władze sądowe.

NADUŻYCIA PODATKOWE

Znają także doskonale rodzinę Chen-

cinerów władze skarbowe. Swego czasu

na łamach „Gazety Warszawskiej" uka-

zały się rewelacje. o uchylaniu się ży-
dowskich potentatów od wypełnienia o-

bowiązków podatkowych. Władze skar-

bowe przeprowadziły wówczas rewizję

ksiąg przedsiębiorstw rodziny Chencine-

rów i wykryły nadużycia na wielką ska-

lę. Ukarano je grzywną w wysokości

miljona złotych.
Wreszcie nazwisko Chencinerów roz-

głasza także wokanda sądowa i także w

związku z niezbyt chlubną sprawą.

ROMANS 18-LETNIEJ ŻYDÓWKI

18-letnia Felicja Chencinerówna, na-
wiązała przed 14 laty, jak wynika z oko-
liczności sprawy, stosunki miłosne z
Henrykiem Hartglasem, także przedsta-
wicielem „elity“ żydowskiej bratem zna-
nego działacza żydowskiego, b. posła na
Sejm.
Po pewnym czasie, oświadczyła rodzi-

com, że ma zamiar wyjść zamąż za
Hartglasa, lecz jednocześnie narzeczony
uzależnił poślubienie Chencinerówny od
wypłacenia mu posagu w kwocie kilku-
nastu tysięcy dolarów, urządzenia miesz-
kania i wypłacania stałej renty,

Chencinerowie odmówili ze względów
zasadniczych, nie chcieli bowiem mieć
za zięcia Hartglasa, którego uważali za
człowieka pod każdym względem bez-
wartościowego. Wówczas para narzeczo-
nych miała zagrozić Chencinerom że
będzie na każdym kroku kompromitować
ich rodzinę.

15 LAT SZANTAŻU

Groźbę  dotrzymali, według relacji
Chencinerów, sumiennie, W ciągu 15 lat
systematycznie zatruwali rodzinie życie
najdzikszemi awanturami. Nie pomogło
to, że przerażeni rodzice po paru latach
zgodzili się na małżeństwo i wypłacili
nawet tytułem posagu Hartglasowi 6.000
dolarów. Niedoszły zięć oświadczył, że
suma jest zbyt mała. Zażądał stałej
renty w wysokości 600 złotych miesięcz-
nie dla Chencinerówny, z tem, że jako
śwarancję pieniężną zobowiązania Chen-
cinerowie złożą w banku 15.000 doła-
rów w złocie, Rodzina się nie zgodziła
i awantury wybuchły ze zdwojoną siłą.
Chencinerowie, chcąc uwolnić się od
szantażystów, wyjechali wreszcie zaśra-
nicę. Synowie ich Jerzy i Marek pozo-
stali jednak w kraju. Chencinerówna i
Hartglas dowiedziawszy się o tem, za-
częli alarmować telefonicznie krewnych
i znajomych, żądając, aby ci oświadczyli

- braciom, że o ile nie wpłacą większej
sumv pieniężnej, będą obici. Hartglas
mówił, że nawet, gdyby zabił któregoś
ze szwagrów, to będzie skazany najwy-
żej na rok więzienia gdyż działa w obro-
nie pokrzywdzonej kobiety.
Ponieważ groźby nie odnosiły skutku,

Dla Krakowa!
Technik, znający się na przemyśle

leśnym, posiada w Krakowie parcelę,
gdzie pragnie założyć skład drzewa i
materjałów budowlanych. Poszukuje
wspólnika z kapitałem kilkunastu tysię-
cy zł, Placówka ma duże widoki rozwo-
ju. Zgłoszenia prosimy kierować do na-
szego pisma pod „Technik leśny”.

Odpowiedzi Redakcji

P. I. L. Bejanów k. Niska. — Niestety
nie możemy Panu służyć pośrednictwem
w sprawie, którą Pan omawia w liście.
Nie: posiadamy nazwisk reflektantów.
Ograniczymysię więc tylko do zamiesz-
czenia notatki w „W. D. N.”, a może ktoś
zgłosi się. Wówczas damy znać.

Artykuł o „Bajkach*. — Zamieszczony
w ub. piątek artykuł prof. J. Krzyżanow-
skiego o „Bajkach w świetle najnowszych
badań”, przesłany został naszej redakcii
przez Instytut Bałtycki w Toruniu
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Hartglas i Chencinerówna zorganizowali
bojówkę, która systematycznie zaczęła
napastować Chencinerów, grożąc im
śmiercią i wywołując w lokalach publicz-
nych awantury. Doszło do tego, że bracia
w obawie przed zemstą zmuszeni byli
ukrywać się, nocując często u znajo-
mych, bądź też wyjeżdżając z War-
szawy.
Wreszcie skierowali sprawę do sądu,

skaržąc Hartglasa o szantaż.

CO MÓWI HARTGLAS?

Zgoła odmiennie wygląda sprawa w
relacji Hartglasa, złożonej na rozpra-

 

wie. Nie szantażował on rodziny Chen-
cinerów, a poszukiwał poszczególnych
jej członków dlatego, że Chencinerówna
znajdowała się chwilami w kompletnej
nędzy, nie chciała bowiem od niego
przyjmować pieniędzy na utrzymanie.
Chencinerowie unikali wszelkiego zetk-
nięcia zarówno z Hartglassem, jak i
Chencinerówną. Jeden z braci spotkaw-
szy przypadkowo Chencinerównę na u-
licy, brutalnie kopnął ją, gdy podeszła,
by nawiązać rozmowę.
Przesłuchiwanie Hartglassa przecią-

śnęło się do wieczora. Rozprawa praw-
dopodobnie potrwa kilka dni  

Kilkanaście rodzin na bruku

Za żydowskie długi
zapłacili własną krzywdą

Na Czerniakowskiej 221/223 znaj-

duje się plac Wydziału Budowlano-

Drogowego przy Komisarjacie Rządu,

dzierżawiony przez Żyda Jusufa Got-

fryda. Ów Żyd od kilku lat nie płacił
tenuty za plac, więc zwykłą rzeczy

koleją doszło do eksmisji, Cała ta hi-

storja nie byłaby godną najmniejszej

uwagi, gdyby nie pewne — „ale”,

Otóż chodzi o to, że ów Żyd wy-

dzierżawił mieszczące się na placu

 

Żebrzące dzieci na ulicach Warszawy
Jak zwalczyć tę plagę społeczną?

Od półtora roku istnieje w Warszawie
Związek przeciwżebraczy, na którego cze-
le, jako prezes, stoi b. senator BB., p. Le-
on Lempke (podczas ostatnich wyborów
pominięty). Związek organizuje w dniach
26 1 27 Ъ. m. publiczną zbiórkę pieniędzy
na cele, wchodzące w zakres jego dzia-
łalności, a zwłaszcza na walkę z żebrac-
twem wśród nieletnich i dzieci,

Katastrofalny objaw żebractwa i włó-
częgostwa wśród nieletnich, z którym spo-

tykamy się niemal codziennie, jest zaga-
dnieniem, nad którego rozwiązaniem
pracują zarówno władze państwowe, jak
też samorządy miejskie. Niewątpliwie po-
żyteczną i ważką rolę może tu odegrać

również instytucja o charakterze społecz-
nym, jaką jest Związek przeciwżebraczy
w Warszawie, W świetle jednak tego, co
usłyszeliśmy na konferencji prasowej w
Związku, nie możemy przyznać mu prawa

wyciągania ręki z puszką kwestarską po
grosz publiczny.
Związek nie może wykazać się dotych-

czas żadną działalnością, a wydanie ode-
zwy do społeczeństwa oraz sprzedawanie
tabliczek przeciwżebraczych nie jest wy-
starczającą legitymacją do sięgania po

pieniądze społeczne. Co więcej! Cele
działalności Związku, a zwłaszcza środki

ich realizacji nasuwają wiele uwag. Nie
możemy bez zastrzeżeń przyjąć wywodów
prezesa Lempkego, zwłaszcza, że słysze-
liśmy jednocześnie fachowe i przerażają-
ce wprost w swej treści głosy takich spe-
cjalistów w tej mierze, jak dyrektor wy-
działu opieki społecznej magistratu, p.
Starczewski, sędzia Kamińska i komisarz
Filipina Paleolog. Uwagi tych osób dopie-
ro we właściwem świetle przedstawiają
samo zagadnienie walki z żebractwem

'wśród nieletnich, jak też zamierzenia p.
Lempkego.
Związek przeciwżebraczy postawił so-

bie za cel swojej działalności: 1) opraco-

„Caritas” dożywia
5,247 rodzin

Akcja niesienia pomocy najbiedniej-
szym organizowana przez katolicki zwią-
zek „Caritas“ archidjecez'į warszawskiej
z roku na rok, mimo kryzysu, stale wzra-
sta. „Caritas“ stara się przy každej pa-
rafji otwierać oddział, który niesie po-
moc najbiedniejszym. Takich oddziałów
związek liczy 58, które razem w ciągu

roku wydały 921.209 obiadów, na sumę
203.625 złotych, produktów pierwszej

 

potrzeby, jak: kartofli, cukru, chleba i t.

p. na sumę 317.012 zł. 50 gr. pozatem
wydano biednym na sumę 110.322 zł 20
śr. t. zw. bonów, na które we wskaza-
nych sklepach otrzymywali artykuły naj-
pierwszej potrzeby. Prócz tego w sze-
regu wypadków trzeba było dawać po*
moc w gotówce, jak udającym się w po-
szukiwanie pracy, zapobieżenie eksmisji,
opłacanie wpisowego; pomoc ta wynio-

sła 23.146 zł.
Razem akcja dożywiania w powyższej

formie wyniosła 654,115 zł, 70 gr. Jest
to wysiłek olbrzymi, jeżeli weźmie się
pod uwagę, że suma powyższa zebrana
jest tylko i wyłącznie drogą ołiar od
społeczeństwa.

Obozowisko
na dziedzińcu Uniwersytetu

W dniu wczorajszym rozpoczęto czę-
ściową ewakuację gmachu Muzeum
Zoologicznego na Uniwersytecie. Ze
względu na to, że górne piętro zniszczo-

ne przez ogień, grozi zawaleniem. jest
konieczne wybudowanie nowych stro-
pów. Na dziedzińcu Uniwersytetu War-
szawskiego ustawiono dwa wielkie na-
mioty, użyczone przez władze wojsko-
we. Do namiotów tych w miarę potrze-
by przeniesione będą zbiory z opróż-
nianych sal Muzeum. Część bibljoteki
Muzeum Zoologicznego przewieziono
wczoraj do księgozbioru Warszawsk'e-
go Towarzystwa Naukowego w pałacu
Staszyca. (i)

 

wanie form zapobiegania żebractwu, 2)
wyrobienie opinji publicznej, co do wła-
ściwości i konieczności nowych form
niesienia pomocy żebrakom, zamiast do-
tychczasowych, polegających jedynie na
doraźnej pomocy w formie datku, 3) sko-
ordynowania zarówno akcji walki z że-

bractwem, prowadzonej przez różne sto-
warzyszenia i instytucje społeczne, jak i
form udzielanej przez nie pomocy, wresz-
cie 4) uzupełnienie ustawodawstwa w
dziedzinie zwalczania żebractwa i włó-
częgostwa wśród nieletnich.

Podkreślimy tu raz jeszcze:

Jako naczelny postulat -w chwili obec-
nej wysuwa się walka z żebractwem, u-
prawianem przez dzieci i nieletnich. Ten
niezmiernie groźny dla naszej przyszłości
objaw, jest zjawiskiem wtórnem żebrac-
twa wśród dorosłych, którzy, z obawy
istniejących kar, wysyłają na żebraninę
własne lub „wynajęte” dzieci.

Właściwe ujęcie tego palącego zaga-
dnienia zapobiegnie tworzeniu się całych
zastępów żebraków, uprawiających swój
proceder już od dzieciństwa, a ponadto
przywróci społeczeństwu wielu pożytecz-
nych obywateli, którzy w innych okolicz-
nościach staliby się jego ciężarem.

Znajdująca już swój rozgłos w społe-
czeństwie akcja, zainicjowana przez poli-
cję, a mająca na celu walkę z žebrac-
twem i włóczęgostwem wśród dzieci i nie-
letnich, będąca krokiem naprzód w u-
społecznieniu policji, ma charakter z ko-
niecznošci represyjny. Nie da ona jednak  

pożądanych rezultatów, o ile równocze-
śnie nie zostanie podjęta akcja społeczna,
Związek przeciwżebraczy porywa się

jednak z przysłowiową motyką na słońce,
chcąc zrealizować wymienione powyżej
zadania, gdy tymczasem zarównó przed-
stawiciel opieki społecznej magistratu,
jak też przedstawicielka sądu dla nielet-
nich oraz przedstawicielka policji kobie-
cej, zgodnie stwierdzili, że piętrzą się tu
olbrzymie trudności najrozmaitszej natu-
ry, których p. Lempke nie bierze pod u-
wagę. A przecież opinje fachowców na
większe zasługują zaufanie, aniżeli
szumne deklaracje, złożone z frazesów.

Tyle, jako wstęp do zasadniczych roz-
ważań na omawiany tu temat. Społe-
czeństwo musi poznać grozę zagadnienia
i napewno weźmie udział w walce z że-
bractwem. Sprawę tę omówimy przy
okazji obszerniej. (jb).

 

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

mięsne i jarskie

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

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

'(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
]. Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28,
IL AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88

III. Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.
(Plac Teatralny dom PP, Kanoniczek).
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Rocznica Śmierci króla Aleksandra
Uroczystości żałobne w Warszawie

W dniu 9 b. m. minęła pierwsza
rocznica zgonu króla Jugosławji Ale-
ksandra, który zamordowany został
wraz z min. Barthou w czasie swego ' żeństwo żałobne,
pobytu we Francji. '

Biura poselstwa i konsulaty były
nieczynne. Na gmachu placówek kró-
lestwa jugosłowiańskiego wywieszono
na znak żałoby chorągiew narodową

opuszczoną do połowy masztu, ,
W cerkwi prawosławnej na Pradze

odprawione zostało uroczyste nabo-
na którem obecni

byli: kolonja jugosłowiańska w Pol-
sce z ministrem pełnomocnym, człon-
kowie korpusu dyplomatycznego, re-
prezentanci rządu polskiego i władz
wojskowych. (i)

Samobójstwo czy zbrodnia
Kradzież 1000 ampułek z kokainą

Na terenie głównej składnicy sanitar-
nej Nr. 1 w Warszawie, przy ulicy El-
bląskiej, mieszkał Maksymiljan Barcha-
nowski, urzędnik tej składnicy, którego
wczoraj znaleziono w mieszkaniu martwe-
go. Nagły zgon Barchanowskiego, który
dnia poprzedniego czuł się zupełnie do-
brze, wydał się mocno podejrzanym. Sek-
cja zwłok wykazała, iż B. zmarł wskutek
zatrucia nieznaną silną trucizną. Pozatem
dochodzenie ujawniło brak w magazynie
składnicy 1.00 ampułek z kokainą. Po-
nieważ dnia poprzedniego widziano Bar-
chanowskiego na mieście w towarzystwie
kilku nieznanych osobników, zachodzi
przypuszczenie, iż B. ampułki z kokainą
sprzedał handlarzom. Możliwe jest zatem,
że Barchanowski, bojąc się odpowiedzia|l-
ności za skradzione ampułki z kokainą,

Dwudniowe ferje
w szkołach

 

Ze względu na rocznicę 11 listopada,

która w roku bieżącym wypada w ponie-
działek, dzieci mieć będą dwudniowe fe-
rje szkolne 10 — 12 listopada.

Pomarańcze—"1 zł. kg.

Według pogłosek, krążących w kołach
handlowych, tanie pomarańcze, sprowa-
dzane z Hiszpanji. mają być w tym roku
tańsze, aniżeli roku ubiegłego. Przypusz-
czalna cena wynosić będzie około 1 zło-
'y za kilogram

 

sam odebrał sobie życie. Prowadzone jest
dalsze dochodzenie, celem dokładnego u-

stalenia wysokości skradzionych narkoty-
ków, jak również celem odnalezienia od-
biorców narkotyków.
 

Moratorjum
dla zagrożonych eksmisją

W dniu 31 b. m. wygasa termin odro-
czenia eksmisji z mieszkań jedno i dwuiz-
bowych na podstawie obowiązującego
moratorjum. Jednocześnie jednak od 1
Iistepada wejdzie w życie nowe morato-
rjum — zimowe, które obowiązywać bę-
dzie do kwietnia 1936 roku,

W kościele św. Jacka

Rekolekcje
Od 10 — 13 b. m. w kościele św, Jacka

(Freta 10) odbędą się rekolekcje w czasie
40-godzinnego nabożeństwa. Rozpoczną
się we czwartek 10 b. m. o godz. 7,15
wieczorem po nabożeństwie różańco-
wem. W piątek i sobotę Msza Św. o
godz. 6-ej z kazaniem, następnie Msza
Św. o godz. 8 i 10-ej. Wieczorem po na-
bożeństwie różańcowem o godz. 7,15 ka-
zanie. W sobotę od godz. 4-ej po połu-
dniu spowiedź. W niedzielę w _ czasie
Mszy Św. o godz. 6-ej wspólna Komunja
Św. następnie kazanie. Msze Św, o godz.
8, 9, 10i 11-ej suma z kazaniem. Zakoń-
czenie w niedzielę o godz. 5-ej nieszpo-
'v z kazaniem i uroczystą procesją.

 

 

budynki na garaże, a wzdłuż ulicy po<

budował prowizoryczne drewniaki,

które wynajmował na warsztaty i

sklepy, biorąc stosunkowo duże —

35 — 45 zł, miesięcznie wynoszące,

komorne, Dodać należy, że tą budo-
wę przeprowadził nie za swoje pienią-

dze, ale na koszt tych, którzy później
te sklepy i warsztaty mieli od niego

dzierżawić, przyczem nie wystawiał

żadnego pokwitowania i owe wybudo-

wane w ten sposób drewniaki stawały

się jeden po drugim, jego prawą wła

snością. Przeciętny koszt wystawie-

nie jednego drewniaka wynosił około

3.000 zł., czyli sumę nie byle jaką dla

kieszeni owych rzemieślników i skle-

pikarzy. Przy zawieraniu każdej u-
mowy — Gotfryd twierdził, że plac

wynajął na 25 lat, co okazało się o-

czywiście nieprawdą. I dziś, kiedy za-

ległości owego Żyda w Wydziale Bu-

dowlano - Drogowym doszły do sumy

75 tys. zł., zmniejszonej zresztą przez

sąd do 40 tys. zł, a pomimo tego

przez Gotfryda nie wypłaconej, nastą-

piła eksmisja, obejmująca oczywiście

i owych drobnych dzierżawców, w

myśl zasady, że razem z głównym lo-

katorem wyrzuca się także i subloka-
torów,

Bomba wybuchła 2 sierpnia b. r.,

kiedy został ogłoszony pierwszy ter-

min eksmisji, odłożony chwilowo

wskutek starań lokatorów i opłacenia

przez nich kosztów egzekucyjnych

komornika. |, S

Zrozpaczeni nagłością eksmisji lu-

dzie opłacili następnie kolejno dwóch

adwokatów, którzy jednak nic dla

nich nie wskórali i 27 września b. r.

przyszedł nowy nakaz  eksmisyjny,

tym razem nieodwołalny.

Wszelkie starania w Wydziale Bu-

dowlano - Drogowym. zmierzające do

odłożenia eksmisji na wiosnę, zawio-

dły, a nie dawanie przez ów urząd
wyraźnej odpowiedzi na składane po-

dania sprawił, że ludzie do ostatka

łudzili się nadzieją pozytywnego dla
nich załatwienia sprawy. A tymcza-

sem wczoraj rozpoczęto eksmisję.

Kto się nie zdążył wyprowadzić, tego

rzeczy wynosi się wprost na bruk, a

sklep czy warsztat na poczekaniu się

rozbiera,
Rozpacz ludzi, którzy w ten spo-

sób tracą odrazu warsztat pracy, a

często i dach nad głową, jest ogrom-

na. Przecież żaden z nich nie jest

kapitalistą i o wynajęciu nowego lo-

kalu, przy czem trzeba zapłacić przy-

najmniej za 3 mies. zgóry, nie mogą

nawet marzyć. Ta eksmisja jest dla

nich piorunem z jasnego nieba, prze-

wracającym całe życie do góry noga-

mi. Dla szoferów, wynajmujących

garaże, cała ta sprawa przedstawia

się mniej tragicznie, ale sklepikarze i

rzemieślnicy są obecnie zdani na ła-

skę i niełaskę losu. Pieniądze, włożo-

ne w budowę zajmowanych drewnia-

ków oczywiście im przepadają, jak
również przepadła tysiączłotowa kau-
cja dozorczyni garażowej Mysiako-

wej, również eksmitowanej z miesz-
kania.

Eksmisja obejmuje kilkanaście ro-

dzin polskich, liczących około 50 0-

sób. A zima przecież „za pasem ', (a)

nn zm

Baczność narodowcy!
Odczyty wydziału gospodarczego

W piątek, 11 b. m. o godz. 20-ej w lo-
kalu przy ul. Złotej 30 m. 37 (oficyna
III piętro) odbędzie się odczyt p. Kazi-
mierza Harasimowicza p. t. „Gospodar-
czo-polityczne znaczenie Bałtyku dla
Polski“.

Do dentystów!
W jednem z powiatowych miast jest do

objęcia stanowisko  lekarza-dentysty.
Kandydaci, praśnący jechać na pro-
wincję, proszeni są o zgłaszanie się do
wydziału gospodarczego Stronnictwa
Narodowego w Warszawie (Al. Jerozn-
limska 17). Sprawa jest pilna!  



Kronika wilenska,
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-
sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina -— Niemiecka 23. 2

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda zmienna z  przelotnemi

deszczami.
Nieco chłodniej,
Dość silne i porywiste wiatry,

najpierw z- kierunków  południo-
wych, potem — z zachodnich. W
górach — halny.

Z MIASTA.
— Lustracja przedsiębiorstw w

Wilnie.  Funkicjonarjusze wydziału
przemysłowego zarządu miasta Wil-
na przystąpili do lustracji przedsię-
biorstw położonych na terenie mia-
sta. Zlustrowane zostaną garbarnie,
farbiarnie, warsztaty krawieckie,
ślusarskie, przedsiębiorstwa  tech-
niczne, budowlane i t. p. (h)

— Lustracja lokali widowisko-
wych. Komisja sanitarno-techniczna,
złożona z przedstawicieli starostwa,
straży pożarnej, policji oraz sekcji
technicznej zarządu miasta, od kil-
ku dni dokonywa lustracji lokali za-
kładów widowiskowych, a przede-
wszystkiem kin. Lokale te, jak

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa budowy rzeźni i chłod-

ni w Wilnie, Budowę rzeźni wraz z
chłodnią w Wilnie zaakceptowały
wladze centralne. W związku z
czem budowa jest obelenie uzależnio
na wyłącznie od kredytów. Według
poprzednich planów i kosztorysów
nowoczesna rzeźnia wraz z chłod-
nią eksportową pochłonęłaby około
1 mil. złotych. Natomiast sama
chłodnia kosztowałaby nie więcej
niż 250 tys. złotych.

| Dowiadujemy się, iż w przy-
|szłym roku z całą pewnością roz-
|poczną się wstępne prace przy bu-
| dowie ichłodni i ewentualnie nowej
|rzeźni. (h)

— Wyłączanie światła i wody
mieszkańcom miasta, W związku z
zaległościami za wodę i światło, któ-
re wynoszą lwią część należności za
świadczenia miejskie, zarząd miasta
Wilna zmuszony był uciec się do o-
statecznej możliwości, a mianowi-
cie wyłączenia światła elelktryczne-
go oraz wody. Około 500 mieszkań-
ców nieopłacających podatki zosta-
ło pozbawionych wody, zaś przeszło
[1500 obywateli miasta nie opłaca za
| energję elektryczną, nie licząc po-

stwierdzono, wiele pozostawiają do, ważnych zaległości od różnych -
życzenia pod względem bezpieczeń- stytucyj, przedsiębiorstw, warszta-
stwa w razie pożaru. po zakończe-, tów pracy itp. Wyłączanie wody ij
niu lustracji, starostwo grodzkie na-|światła  opieszałym płatnikom w
łoży obowiązek na właścicieli tych | przeważających wypadkach skutku- |
dokali, usunięcia zauważonych bra- |je, gdyż płatnicy zwracają się z]
ków i zastosowania środków zapo-' prośbami i podaniami w sprawie roz!

 

umorzenia niektórych zaległości
it. p. (h) ;

ODCZYTY.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Ogólne zebranie Z.P.LK.
odbędzie się w poniedziałek dnia 14

| października rb. punktualnie o godz.
i wieczorem w lokalu własnym (ul.
Zamikowa Nr. 8 — I piętro),

Profesor Dr. Fr. Bossowski wy-
jgłosi referat sprawozdawczy pt.
„Studjum o rodzinie” — referaty i
dyskusje ze zjazdu w Poznaniu.

Goście mile widziani.
SPRAWY AKADEMICKIE.

—Bratnia Pomoc P. M. A. U.S.B.
zawiadamia, że od dn. 14 bm. Czy-
telnia czynna jest, z wyjątkiem nie-
dziel i świąt, codzień od godz. 4—10
wiecz., Bibljoteka w poniedziałki,
środy i piątki od godz. 5—7 wiecz.

Jednocześnie uprasza się Sz.
Kol. o jaknajprędszy zwrot książek
przeterminowanych.

RÓŻNE.
Kwesta na dom starców.

Dnia 1 października 1935 r. odbyła
się lkkwesta za pozwoleniem Staro-
stwa Grodzkiego na unzecz Domu
Starców. Dzięki gorliwości Pań
Wincentynek zebrano 400 złotych
(czterysta złotych) ku
dości naszej i pensjonarjuszek, Wy-
datki wynosiły 10 zł. 10 gr. netto,
pozostało 389 zł, 90 gr. Zarząd.

KRONIKA POLICYJNA.
Aleksander Jabłoński, dozorca

przystani Wil, T. W. zameldował w dniu 10
bm., że w nocy widział uciekających trzech
złodziejów, którzy, po wyrznięciu szyby w
oknie kancelarji tego t-wa, skradli 4 kili-
my, licznik elektryczny i inne rzeczy.
— Z miłości postrzelił. W dniu 9 bm.

około godz. 23,15 na ul. Antokolskiej,
przed domem nr. 25/27 Emanuel Alfes (An-

wielkiej ra-'

biegających pożarom. ' łożenia, zaległości na dłuższe spłaty, tokolska 58) trzy razy strzelił z rewolweru

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

o godz. 8 wiecz. komedja Kirszona „Cu-
downy stop“.

— Koncert symioniczny. W niedzielę
dn. 13.Х o godz. 12 popoł. Koncert wileń-
skiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją
dyr. Adama Wyleżyńskiego, z udziałem p.
Windy Hendrichówny i chóru Echo. Ceny;
propagandowe.  Wiszystkie kupony ważne.
— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę dn. 13.X o godz. 4 ukaże się na
przedstawieniu  poopłudniowem po raz
ostatni komedja Fredry „Damy i Huzary“.
Ceny propagandowe.

— Recital iortepianowy  Józeia Tur-
czyńskiego. W przyszłym tygodniu wystą-
pi z recitalem fortepianowym w Teatrze
Miejskim słynny pianista polski Józef Tut-
czyński W programie utwory: Bacha,
Schuberta, Paderewskiego, Chopina, Ceny
miejsc zwyczajne. Zniżki ważne.

Teatr Muzyczny „Lutnia“,
operetka Hervć „Nitouche“, po
propagandowych.

— Popołudniówka niedzielna. W nie-
dzielę o godz. 4 pp. po cenach propagan-
dowych grana będzie operetka Kalmana
„Dziewczę z Holandji“.

— Teatr „Rewja“. Dziš program rew-
jowy pt. „Poradnia alkoholowa”.

Początek przedstawień 0 godz. 6.30 i
9-ej wiecz.

Zz za kotar studjo.
Odczyt o Steianie Czarnieckim przez

radjo.
Dnia 11 października rozgłośnia War-

szawa P. R. nada o godz. 17.00 z okazji
270-ej rocznicy wielkiego Wodza Polskie-
go, Stefana Czarnieckiego, odczyt poświę-

do Aleksandry Grejcerówny * (Antokolska
39), przyczem jeden strzał trafił Grejce-
równę w nogę. Pogotowie ratunkowe od-
wiozło ją. do szpitala św. Jakóba. Powo-
dem zajścia był zawód miłosny, Alfesowi
odebrano rewolwer „Buldog', który posia-
dał nielegalnie i w dniu 10 bm. przekazany
będzie władzom sądowym.

Dziś
cenach

 

  
   
 

 

 

      

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

   

  

cony jego życiu — nieustraszonego żołnie-
rza, nieskazitelnego człowieka.
F. Krysiewiczowa-Perkowska i Janusz So-

{ towski — przed mikroionem.
W dniu 11.X. o godz. 1720 (piątek)

wystąpią przed mikrofonami Polskiego
Radja następujący soliści: w Tóruniu, zna-
па już radjosłuchaczom z licznych koncer-
itów śpiewaczka, o pięknym głosie, Felicja
Krysiewiczowa-Perkowska; w Warszawie—
Janusz Sotowski, wysoce kulturalny skrzy-
pek o doskonałem poczuciu styliu klasycz-
nego oraz świetny kameralista. Studja wir-
|tuozowskie odbywał artysta jeszcze pod
kierunkiem mistrza Barcewicza, oraz w
Paryżu pod kierunkiem Fritza Kreislera i
Pawlo Casalsa. Janusz Sotowski posiada
ciepły i soczysty ton a technika palcowa
oraz lekkość smyczka, pozwala mu wyko-
manie najtrudniejszych utworów literatury
skrzypcowej, Janusz Sotowski pracuje o-
statnio na polu pedagogicznem, prowadząc
klasę gry skrzypcowej w Konserwatorjum
Toruńskiem. Przed Mikrołonem Polskiego
Radja wystąpi poraz pierwszy.

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 11 października 1935.

| 6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.
Dziennik poranny. Muzyka. Giełda rolni-

jcza. Audycja dla szkół. 11.57: Czas i Hej-
nał. 12,03: Dziennik południowy. 12.15:

ł Audycja dla szkół, 13.25: Chwiłka dla ko-
jbiet. 13,30: Z rynku pracy. 13.35: Płyty.
15.15: Codzienny odcinek  powiešciowy.
5 Życie kulturalne miasta i prowincji.
15,30: Płyty. 16.00: Pogadanka dla cho-

| rych, 16.15: Koncert. 16.45: Chwilka pytań
!— audycja dla dzieci. 17.00: Odczyt o Ste-
ifanie Czarnieckim z okazji 270-ej rocznicy
śmierci. 17.15: Minuta poezji. 17.20: Kon-
cert solistów. 17.50: Poradnik sportowy.
18.00: Mendelsschn-Bartholdy: Kwintet op.
18 na 2 skrzypiec, 2 altówiki i wiolonczelę.
18.40: Płyty. 19.00: Ze spraw litewskich.
19.10: Sznury i szachownice — pog. 19.25:
Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.
19.50: Aktualny monolog. 20.00: Biuro
Studjów rozmawia ze słuchaczami P. „R.
20.10: Wschodnie nastroje — Koncert. 21.00
,Dziennik wieczorny. 21.10: Obrazki z Pol-
„ski współczesnej. Opera, operetki i film.
122.30: Płyty. 23.00: Kom. met. 23.05: Płyty.

 

 

    

    

 

 

 

 

 
  
 

  
 

 
 

    
 

FILM NA KTÓRY OCZEKUJE CAŁE WILNO ri й p IRASTAS

RAF A © U > UWAGA! Korzystajciez taniego miesiąca, który będzie trwał do 1.X1. wł. 35 r. į 4 PRACA.

' GA T ONALNEJ K E` ! BINET RACJONALNE OSMETYKI
prowadzony przez MIERNICZY

1 o©iiem ymszą ABSOLWENTKI DR. ŚWITALSKIEJ W WARSZAWIE. cza wedi
> . е PO POWROCIE Z WIEDNIA kuje pracy u mier-

h Juž następny program: KINO „HELIOS stosują najnowszy system pielęgnacji: twarzy, ciała, włosów 1 & @. 1 & d. niczych przysięgłych

OOOO0WRA: Otwarcie gabinetu nastąpi w Wilnie dn. 11.X. 35. przy zakładzie fryzjerskim „TRIO* lub jakiejkolwiekbądź.

> ul. Mickiewicza Nr. 29, tel. 19-77 w godz. od 9—19-tej. Panowie od godz. 14—15-tej. Łask. oierty  kiero-

FILN-WYDARZENIE Urzędnicy oraz wojskowi i ich rodziny korzystają z 25 proc. zniżki, wać: Wilno, zaułek
LTEEITIZY EKO TIAŁAAL Prawy Żołnierski, W.

E Zaborowski. 40—2

` — 0SZCZĘDZAJ ——— viva
` KOWANA

3 krawcowa szyje po

Najmielsza realizacja, W || W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYMBANKURZEMIEŚLNICZYM |;s:
4 mowa życia więźniów, | BE NIjp > 235—1

ULICA POR r. 28, — ‚ 8-
i 4 > T OLWENT

Sing ss Bank udziela swym członkom pożyczek na cele a.hę spłatą A ab ratami, SE Śre a Szkoły 0-

: i : drob dnošci od i-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Zalatwia operacje inka- nh е

Nad program: Nadzwyczejny dodatek muzyczny p.t: PY WY ŚLE ia oodalkiałe oprócz Gwit1.nidelel w godz. 2-61 Teko I 67 wice. pd a. =ace,
A ROSYJSKIEJ GOSPODZIE* Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej. m” „l -gt=grn

oraz najnowsze aktualja. i m OG ч : MAS jala >aj 211

Pocz. s. punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15 i iAiiiAUA A KA L i RASA EA ARE gd)SEC,

ora BŁAWAT POLSKI" JI e” Įiatematkiiч absolwent 0. S. B, ledni ozci-

i RPid iaio i ji g(oezwzględnie: ucz
HELIOS wspaniałe arcydzieło muzycznel 553 WILNO, LKA 28. — Tel. 15-92. YYYY, : udzielalekcji „male“ | ėjo I kasnio:

pas A LBP J. PIO1ROWICZ-|przytetowuje: do ma. Śwajacje "wymagane.
! w nejnowszej swe! Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie JURCZENKOWA tury, Posiada długo- poczta Pierszaja, m.MAURICE CHEVALIER 255% JURCZENKOWA l iżkó TaiakРЕСЕ S rdynat. Szp. Sawicz uczą gruntownie i Sielank! 235-—2

e я < Teacjb p Welny na ubrania i palta męskie Choroby skórne, sumaiśd Ek aka

i ` kobiece. =

Folies Bergere Jedwabie » wiata wiore оее каа ое 0 m 0. Kucharka
Film demonstruje się jednocześnie w reprezent. kinie „Światowid* w Warszawie. Nadgro PO CENACH NAJNIŻSZYCH, z = |Przyjmuje od 5—7 w. SABEZWKKK |kuliniarna postąpi do

gram: Atrakcje| najnowsze tygodniki. S. 4,6, 8 i 10.20. W niedzielę ad godziny 2:ejJi EEA|————— Mi kani zakładu lub za go-
SM — 12 0 ————|| DOKTOR eszkania spodynię do samot-

ZAKŁAD ь | Warszawska Szkoła T i poKOJe |nych Adres: zauł.
66 A! ZYGMUN !

MI Ł P E H Y Tańców Art.Bal. Bernardyūski 3 do-
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