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LECZ RZECZYWISTOŚĆ
oczekuje ufnych w swo- „
je szczęście. Szczęście | | :

obdarza wygranemi ty- й

siące ludzi, grających | !
na loterji. Pozostaje
grač, aby stangė w ko-
le wybrańców Fortuny. ł

Szczęśliwe losy do 1-ej |

klasy 34-ej Lot. Państw., |
której ciągnienie rozpo-
czyna się 18 paździer-

› nika r. b. są do nabycia
w kolekturze

A.WOLAŃSKA
WILNO

Wielka Nr. 6
Zamówienia zamiejscowe |
załatwiamy odwrotnie. i

Konio P. K. O. 145.461.    
„wanie włoskie wyrządziło

Wilno, Czwartek 17 Października 1935 roku

Posiedzenie Kom. Eko-
nomicznego Rady Min.

WARSZAWA: (Pat). Dziś popo: |
łudniu odbyło się pod przewodnic-
twem wiceprempjera inż, Eugenjusza |
Kwiatkowskiego posiedzenie komi-|
tetu elkonomicznego ministrów, na
którem omówiono plan prac, zwią-
zanych z akcją zrównoważenia bud-|
(żetu i z przygotowaniem wniosków|
| oszczędnościowych.  Zarazemi roz-.
| patrzono sprawy aktualne, związane.
'z prowadzonemi rokowaniami han-
dlowemi. Wreszcie przedyskutowa-
no projekt ustawy o pełnomocnic-!
twach, A date |

 

 

Ubezpieczenie to przezorność
 DKLLTI

„PRZEZOR

na życie, od ognia, kradzieży, nieszczęśliwych wypadków,

odpowiedzialności cywilnej, transportów.

—

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEN

UBEZPIECZENIA:

Warszawa, plac Napoleona 9
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Przed nowąofenzywą w Abisynii
PARYŻ (Pat).

Rzymu:
Havas podaje z

Na pograniczu Somali bombardo-
ciężkie

straty wojskom abisyńskim w rejo-
nach Tałere — Geberna — Girem i
Gerrage i ważny punikt w tym rejo-|
nie będzie lada. chwila zajęty przez

, Włochów.

Drugi korpus armji włoskiej, po
zajęciu Aksum, okupowai tereny w
odległości 30 klm. na zachód od
tego miasta aż do podnóża Madebai
Tabor, zaś pierwszy korpus posuwa
się na południe od Adigratu.

RZYM. (Pat). W bombardowaniu
przez 14 i 15-tą eskadry lotnicze
wojsk abisyńskich pod Amba - Alagi
brali udział obaj synowie  Mussoli-

Wojska włoskie, ze. względu na| niego, hr. Ciano i gubernator Rzymu
znaczenie
nie rozłożyły w niem obozu,
rozlokowały się pod: miastem,

 

Laval żąda wycofania floty.
angielskiej

LONDYN. (Pat). Dzienniki an-
gielskie pod sensacyjnemi nagłów-
kami podają, że premjer Laval w roz
mowie poniedziałkowej z amibasa-
dorem brytyjskim zażądał od W. Bry
tanji gestu pokojowiego pod postacią
wycotania floty brytyjskiej z morza
Śródziemnego, jako wstępnego kro-
ku do rozpoczęcia przez premiera
Lavala rokowań z Mussolinim o pe-
kojowe załatwienie konfliktu.
mijer Laval zapytywać miał, w jakich
okolicznościach . Brytanja zgo-
dziłaby się na wycofanie floty i za-
żądać miał nawet deklaracji, że
Brytanja nie podejmie sama blokady
Włoch. Odpowiedź, jaką uzyskać
miał premjer francuski,
bardzo niezadawalająca.

„Daily Telegraph" oświadcza, że
W. Brytanja wysunęła przedewszyst
kiem żądanie wycofania wojsk wło-
skich z Abisynji poza granicę kolo-
nij włoskich,” W: brytyjskich kołach
oficjalnych zaprzeczają, jakoby kwe-
stja była pnzez Lavala w ten sposób
postawiona.
LONDYN (Pat). Rząd brytyjski

otrzymał rapont od swego ambasa-
dora w Paryżu o rozmowach, jakie
odbył on w poniedziałek z Lava-
lem. W czasie tej rozmowy Laval

miała być

Pre-'

religijne miasta Alksum,| Bottai.
lecz|ABISYNCZYCY CZYNIĄ PRZYGO-

TOWANIA DO ATAKU.
PARYŻ (Pat). Havas donosi z

Rzymu: Ras Sejum, na czele licz-
nych wojsk, znajduje się w rejonie
nzeki Gurumguta- i przedsiębrać ma
większe operację ną zachód od
Aiksum, alby zaatakówać prawe
skrzydło anmji włoskiej. Jednocześ-

cuskiej, iż siły włoskie w Libji mu-|nie należy spodziewać się ofensywy
siałyby być również
Reuter zaznacza, że w imieniu rządu
brytyjskiego nie udzielono żadnej
„detinitywnej odpowiedzi na sugestje
Lavala, ale możliwą jest rzeczą, iż
sprawa ta będzie omówiona na po-
siedzeniu gabinetu brytyjskiego.

Pogłoska, jakoby Laval zapropo-
nował warunki pozwalające na za-
warcie pokoju, jak. twierdzą w ko-
łach rządowych, jest nieścisła.

RZĄD BRYTYJSKI ODMÓWIŁ
LONDYN (Pat). Agencja Reutera do-

nosi, że ambasador W. Brytanji w Paryżu

za konieczne utrzymanie środków bezpie-

czeństwa w formie obecności iloty angiel-

skiej na morzu Śródziemnem.

GENEWA (Pat). Sekretarjat ge-
neralny Ligi Narodów  notyfikował
państwom, należącym do Ligi,
uchwały o sankcjach finansowych,
powzięte przez naradę członków
Ligi Narodów. Sekretarjat w nocie 

miał rzekomo postawić zapytanie,
czy ogólna sytuacja w związku z
wojną włosko-abisyńską nie uległa-
by poprawie w razie redukcji do
liczby bardziej normalnej sił brytyj-
skich na morzu Śródziemnem. Uczy-
nił również aluzję do sugestii, wysu-
niętej przez Mussoliniego -w wywia-
dzie z przedstawicielem prasy fran-

m UWAGA mmm

Wyjątkowa okazja taniego kupna!
od dm, 10 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu
otrzyma 10% specjalnego rabatu przy
kupnie wszystkich artykułów w Składzie
Aptecznym, Perfum. i Kosmetyczaym

W. NARBUTA
Wilno, Ś-to Jańska 11, tel. 472.

Ceny niskie i stałe.

Kupon Dziennik Wileński
EOS он <-акОг TIE ТЬ I
WLOSI BOJKOTUJĄ TOWARY Ia W SPRAWIE SANKCYJ

ANGIELSKIE. _
BERLIN (Pat). Z Rzymu donoszą,

że w odpowiedzi na zarządzenie!
sankcyj ludność całych Włoch spon-;
tamicznie bojkotuje towary zagra-
niczne, w szczególności angielskie.

zwraca uwagę, że zarządzenia prze-
widziane w uchwałach nie mogą do-
tyczyć instytucyj humanitarnych, po-
zatem sekretarjat przypomina o jed-
nomyślnej delkilaracji z 14 b. m. na
komitecie koordynacyjnym co do
wzajemnego poparcia, jakiego udzie-
lać sobie winni członkowie Ligi przy
stosowaniu zarządzeń gospodarczych
i finansowych, wynikająych z art.
16 paktu.
OBRADY LAVALA Z. AMBASA-
DORAMI WŁOCH I W, BRYTANJI.

PARYŻ (Pat). Premjer Laval od-
był dziś długą konferencję z amba-
sadorem Włoch, a następnie rozma-
wiał przeszło godzinę z ambasado-
rem W. Bryftanji. Przypuszczalnie
Laval kontynuował wysiłki pojed-
nawcze wobec obydwu ambasado-
row.

OBRADY KOMITETU KOORDYNA

GENEWA (Pat). O godz. 17-ej odbyło
posiedzenie komitetu 18-tu,

Następnie zaś publiczne zebranie peł-

nego Komitetu Koordynacyjnego. Przyjęto

najpierw rezolucję dla komitetu prawni-

się

zmniejszone. ,abisyńskiej na lewem skrz:

 ków, która brzmi jak następuje:

le wło-
skiem. Dedżas Kassa na czele wojsk
podąża na północ w kierunku Dessje
i Malile.

WIEšCI Z ABISYNJI,
PARYŽ (Pat). Jutro w Addis-

Abebie odbędzie się ważne posie-
dzenie rządu abisyńskiego pod prze-
wodnictwem cesarza, na kitėrem bę-
dą rozpatrzone sprawy, związane z
obroną kraju.

Po posiedzeniu rządu zbierze się
LPL78

Ludzie, cierpiący na zaparcie stolca i
połączone z tem przekrwienie organów

(otrzymał polecenie zakomunikowania pre- podbrzusza, uderzenia krwi do głowy, bóle

mjerowi Lavalowi, iż rząd brytyjski uważa |
| błony śluzowej kiszek,
| hemoroidy i fistuły, piją po ćwierć szklanki
„naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józeta
zrana'i wieczorem. Zalecana przez lekarzy.

Sankcje wchodzą w życie

głowy i bicie serca, jak również cierpienia
rozpadliny odbytu,

 

Komitet Koordynacyjny,

sądząc, że należy zapewnić szybkie i

skuteczne zastosowanie zarządzeń, które

zaproponował lub zaproponuje w przy-

szłości,

sądząc, że każdy kraj powinien zapew-

nić to zastosowanie zarządzeń zgodnie z

zasadami swego prawa publicznego, a w

szczególności zgodnie z kompetencjami

swego rządu co do wykonania traktatów,

przypomina, że członkowie Ligi Naro-

dów, będąc związani zobowiązaniami, wy-

nikającemi z art. 16 paktu, mają obowiązek

wydać zarządzenia, aby z wszelką po-

trzebną szybkością móc zastosować się do

wymienionych zobowiązań.

Następnie przyjęto raport podkomitetu

rzeczoznawców wojskowych. Do raportu

dołączona jest zrewidowana już lista broni

i amunicji. Stwierdzono, że zamieszczone

na poprzedniej liście gazy trujące są środ-

kiem walki niedozwolonym i zakazanym

konwencją z r. 1925.
Węśry wstrzymały się od głosu za-

równo nad rezolucją jak i nad raportem,

OBRADY KOMITETU
EKONOMICZNEGO,

GENEWA (Pat). Wczoraj rano pod-

komitet ekonomiczny obradował nad pro-

pozycją min. Edena nałożenia embargo na

wszelki import z Włoch. W związku z tem,

że niektóre delegacje miały pewne zastrze-

żenia co do tego projektu, dyskusję odło-

żono do jutra.

 

parlament. Możliwe, iż Haile Se-
lassie wygłosi przemówienie.

Między innemi jutro mają być
omówione i ostatecznie opracowane
przepisy, regulujące sprawę swobo-
dy ruchów cudzoziemców w Abi-
symniji.

Dzisiaj w okolicach Addis-Abeby
odbyło się próbne strzelanie z armat,
które w jednym z ostatnich trans-
portów broni nadeszły do Abisynji.

Haile Selassie pierwszy dal dwa
strzały z ańmaty małego kalibru,
trafiając w drzewo, odległe o 1000 m,
następnie w otoczeniu dygnitarzy
cesarz abisyński powrócił do swiego
pałacu.

Posła włoskiego Vinci'ego, który,
opuściwszy przed kilku dniami po-
selstwo, mieszka w pilnie. strzeżo-
nym domu rasa Dasta, odwiedził dzi-
siaj poseł francuski w towarzystwie
sekretarza generalnego abisyńskiego
ministerstwa spraw zagranicznych.
Poseł francuski omówił z dyplomatą
włoskim: fonmalności, związane z je-
go wyjazdem, który ma nastąpić nie-
zwłocznie po przybyciu do Addis-
Abeby konsula włoskiego z Malkalle.

Na wszystkich trzech frontach:
południowym, wschodnim ipółnoc-
nymi nie zaszły (żadne zmiany.

Dowództwo włoskie na froncie
północnym w dalszym ciągu rozbu-
dowuje połączenie komunikacyjne z;
podstawami operacyjnemi w Asma-
rze i Massua,

Władze abisyńskie w ciągu ostat-
nich miesięcy zgromadziły w Aksum
wielkie zapasy zboża, które obecnie
gen. de Bono rozkazał rozdać głodu-
jącej ludności.

Komunikat włoski donosi o no-
wych faktach zgłoszenia uległości ze
strony lokalnych przywódców.

Oficjalne koła włoskie dementują
doniesienie  „Excelsiora”,  jalkoby
przez kanał Suezki przepłynęło 10
tys. żołnierzy włoskich, chorych na
malarję.

Na froncie południowym, wedłogi
infonmacyj ze źródeł farncuskich, na
odcinku Gerlogubi 'wojska włoskie
rozprószyły kilka oddziałów abisyń-
skich.

Duże wrażenie w Dżibuti spra-
wiła wiadomość o przybyciu z Ad-
dis-Albeby Włocha Bussoti, który
przywiózł ze sobą 130 funtów pla-
tyny, 'wantości 1 miljona franków.
Bussoti przybył wraz z żoną i troj-
$iem dzieci. Podróż odbyto na mu-
łach bez żadnych incydentów. Bus-
soti byt ostatnim Włochem, poza
członkami korpusu dyplomatyczne-
go, który opuścił Addis-Abebę.

ZAJĘCIE AKSUM PRZEZ
WŁOCHÓW.

RZYM. (Pat). Prasa podaje nastę-
pujące szczegóły zajęcia Alksum
przez wojska włoskie.

Wczoraj o godz. 9-ej rano z roz-
kazu gen. Maravigna, dowódcy 2-5go
korpusu włoskiego, wojska włoskie
weszły do miasta Alksum, które od-
ległe jest o 30 klm. od Adui. Gen.
Maravigna przyjął hołd, złożony
przez kler koptyjski oraz przywód-
ców ludności okolicznej.

„Giornale d'ltalia'* informuje, że
w Aksum, wedle podania koptyjskie-

autentyczne tablice mojżeszowe z
10-giem przykazań, Zajęcie tego
miasta nastąpiło bezpośrednio po
jalkcie poddania się, dokonanym
wczoraj wobec gen. de Bono przez
Abuna. (biskupa)  Teophilosa, oraz
przez miejscowego dedzakka (wojsko
wego dowódcy miasta). Ponadto
„Giornale d'ltalia" podkreśla, że
jeszcze przed zdobyciem Adui przez
wojska włoskie, ludność miasta
Alksum wysłała posłów do gen. Ma-
ravigna, zapewniając. go o swiej wier-
ności wobec Wiłoch, wczoraj zaś
członkowie miejscowej ki y u-
dali się do' Adui, by złożyć hołd gen.
de Bono. Teophilos wygłosił przy tej
okazji«do "gen. de Bono przemówie-
nie, w. lktórem powiedział m. in.:
„Wiemy, że Rzym zawsze był źród-
łem. cywilizacji, również w odniesie-
niu do naszego kościoła i naszej reli-
gji Misją Rzymu jest panowanie.
Misja ta wynika z wartości i siły
idei Rzymu”. '
Z zajęciem Aksum przęz Włochy—

pisze dalej korespondent „Giornale
d'Italia“ — Abisynja traci swą „opo-
kę duchową”. Należy podkreślić,
głosi Ikorespondencja, iż wojska wło-
skie już od pewnego czasu mogły
zawładnąć Alksum z bronią w ręku.
z Włosi chcieliza to
miasto dopiero wówiczas, gdy miej-
scowi przywódcy dobrowolniepa
dadzą się władzom włoskim. Stano-
wisko kleru koptyjskiego należy tłu-
maczyć jalko akt buntu przeciwko
despotycznemu  władztwu  Addis-
Abeby.

Wpływ, jaki wywrze poddanie
się Aksum na stan umysłów ludności
koptyjskiej w Abisynji, będzie bar-
dzo duży ze względu na to, iż
Aksum, jako miasto šwięte, odgry-
wawielką rolę wżyciu religijnem
abisyńskiej ludności wyznania kop-
tyliskiego.

ROZKAZ ODEBRANIA AKSUM.
RZYM (Pat). Wiedle wiadomości

z Erytrei, negus rozkazał rasowi
Seyumowi odebrać miasto Aiksum,
zdobyte parę dni temu przez Wło-
chów.

SYTUACJA W ABISYNJI.
PARYŻ (Pat) Havas w doniesieniu z

Rzymu tak oświetla dzisiejszą sytuację w

Abisynji: Na czoło wysuwają się trzy fakty:

1)doba kontrataku Abisyńczyków na dwa
skr: a włoskie, a szczególniej na skrzy-

dło prawe w rejonie Aksum, 2) serja lokal-

nych ataków abisyńskich wzdłuż rzeki Se-
fit, tj. na froncie od Aksum do granicy
Sudanu, wszystkie te ataki Włosi odparli,

3) powstanie w prowincji Godzajm, które

utrudnia rządowi w Addis-Abebie dyspo-

nowanie armją.

Ludnošė Godzajmu stoi po stronie rasa

Nailu, którego negus usunął za zdradę w

1933 r., mianując na jego miejsce rasa

Jimmiru. Przeciw temu ludność powstała
obecnie, korzystając z wyjątkowych oko-
liczności.

W. ABISYNJI TRUDNO
O INFORMACJE.

L ADDIS - ABEBA. (Pat).Ac
orespondentów zagraniczn 0-
uściła Addis - Albebę, udając się do
arraru. Dziennikarze doszli do

wniosku, że coraz trudniej zdoby-
wają w stolicy informacje o poło- $o, przechowywane są w katedrze żeniu na różnych frontach. =



 

„eksportu drzewnego,

{ handlowych
"zentujących. | drzewnictwo,

2

„„Odrębny statut m. Wilna |
Na wstępie przypomnienie: Art.

38 ustawy samorządowej upoważnił

Prezydenta Rzeczypospolitej do wy-

dańia na wniosek Ministra Spraw

„Wewin. w okresie 3 lat od dnia wej-

ścia w życie tej ustawy odrębnych

statutów dla miast największych:

Warszawy, Łodzi, Lwowa, Poznania,'

Krakowa i Wilna. Termin skorzysta-,

nia z tego ażnienia ustawowego

upływa w dn. 13 lipca 1936 r.
, Dobrze się stało,

Związku Miast Polskich, Saimorzą-

dzie Miejskim', ukazał się artykuł

pióra dr .W. Dalbora, który porusza
tę sprawę i w ten sposób przypomi-

na ją zarówno zainteresawanym 6а-

morządom, jak i właściwym czynni-
kom. rządowym.
rKODÓW AA GA DRO

EEN a aa ias

Jedz ryby
„Jak ryda | aszem aniem akcja powinna 18

sadniczych, te ostatnie zaś tkwią w

wadach ustawy samorządowej.

Wady te muszą być duże, jeśli w

organie Związku Miast mógł się u-

kazać wspomniany artykuł dr. Dal-

bora, który w jednej że swych Коп-

klluzji powiada, że pozostawienie w

większych miastach postanowień u-

stawy samorządowej bez zmiany do-

|prowadzić może do zupełnego zbiu-
rokratyzowania całej sprawy w go-

że 'worganie spodarce miejskiej.
Jest oczywiście rzeczą otwartą

pytanie, czy zreformowanie obecne-

go stanu rzeczy pójść powinno po
linji nowelizacji ustawy samorządo-

wej, czy też ominięcia tej kwestji w

postaci nadania odrębnych statutów
większym miastom, Dr. Dalbor przy-
chyla się do tej drugiej alternatywy.

równolegle t. zn., że obokodrębnych

statutów większych miast należy

Sprawa odrębnych statutówdla|znowelizować także i ogólną usta-

większych miast w Polsce wiąże się

ściśle z próbą życia, jakiej doznała

nowa ustawa saimiorządowa w ciągu

dwóch ostatnich lat. Próba ta wy-

padła bardzo niezadowalająco. Jeśli
idzie o doświadczenie, wynikające z

całorocznego okresu działania nowej

Rady Miejskiej w Wilnie, to nie bę-
dziemy go w tej chwili omawiać,

gdyż w czasie najbliższym  pošwię-

cimy miu kilka artykułów. Zgóry mo-

żemy jednak stwierdzić, że wadliwe
tunkcjonowanie naszego nowego

aparatu samorządowego ma  przy-

czyny lokalne obok ogólnych i za*

Pienarne Zebranie.

wę sam ową.
Jakież braki stwierdzono jednak

w ustawie samorządowej, że w dwa

lata po jej wydaniu mówi się już o

nowelizacji? „Tutaj dajmy głos dr.
Dalborowi.

Ustawa ustrojowa samorządu te-

rytorjalnego z r. 1933, twierdzi oma-

wiany, przez nas artykuł, zmieniła

komipetencje organów miejskich,
rozszerzając znacznie zalkres „działa-

|nia przełożonego miasta, .a ograni-

|czając kompetencje onganów kolle-

gjalnych, szczególnie zaś rady. miej-

skiej. Zmiana ta pociągnęła za sobą

izby Przem.-Handl.

 

w Wilnie
W. dniu 14 b. m. odbyło się

XXVI-te Plenamme Zebranie lzby

Przemysłowo - Handlowej w Wilnie.

Jak wynika ze sprawozdania

Dyrektora lzby, inż. Barańskiego, w

okresie sprawozdawczym lzba wi-

„leńska wzięła udział w pracach nad
ustaleniem statutu nowego Związku

Izb Przemysłowo-Handlowych, zgła-
„szając szereg wniosków,  zmierzają-
„cych m. in. do zapewnienia poszcze-

gėlnym izbom nieskrępawanej obro-

*my, reprezentowanych interesów.

„ Sprawy handlu zagranicznego wy-

sunęły się na jedno z czotowych
miejsc w działalności lzby w tym

okresie. lzba przedkładała szereg
_ wniosków, w: itej małtenji właściwym

cz „ Wnioski te dotyczyły

eksportu dykt, rękawiczek skórza-

mych, tkanin, wyrobów skórzanych

it d. Z OE

pomyślnie, ace у м ki

ułatwienia kontaktów. handlowych
firm ikrajowych między sobą oraz

krajowych z zagranicznemi doprowa

dziły w całym szeregu wypadków

do nawiązania konkretnych stosun-

ków. Wobec postępującej reglamen-
tacji importu zwiększyły się znacz-
mie prace lzby w tym zakresie. Licz-

ba załatwionych za pośrednictwem

lzby podań o pozwolenia przywozu

wzrosła do 725 wobec 409 w analo-
gicznym okresie r. ub.

* Izba _ czyniła przygotowania do
sezonu  Iniarskiego 1935-36, dążąc

do rozszerzenia i udoskonalenia ak-
cji standaryzacyjnej, która była już

w r. 1934-35 realizowana wysiłkami

samego. kupiectwa. Prace Izby zmie

rzały również do organizacji eks-

portowej przemysłu białostockiego.
Żywy udział brała lzba przy or-

ganizacji Targów Futrzarskich.

W, zakresie należytego wyłko-
obrotu t. zw. antylku-„ rzyst

łó wdrugorzędnych w szczególności

‚ grzybów i ziół — akcja Izby dozna-
ła rozszerzenia, a inicjatywa zby
Wileńskiej została już także przejęta

mystowienia
dają poważne wyniki na inku
przemysłu dyktowego, co się obja-

wiło w budowie 2 fabryk dyłkt na
"Wileńszczyźnie, oraz 'w projelktowa-

nej budowie 3-ej fabryki na tym te-
renie. Wi dalczym ciągu czyniła Izba

starania 0 rozwój bezpośredniego
przygotowy-

wała Zjazd w Wilnie radców i
repre-

zwołała

Ikonferencję i podjęła prace w kie-

runiku roziwinięcia na Ziemiach Pół-

Danna - Wschodnich wikliniarstwa i
a.

lzba występowała z wnioskiem o

uwizględnienie w programie inwe-

komunikastycyj cyjn na terenie|

Ziem Północno - ich — w

roku bieżącym budowy kolei o zna-
czeniu turystycznem od Kobylnika

do jeziora Narocz, budowy udosko-

jowych dla przywozu na Ziemie Pół-

nocno - Wschodnie towarów, pali-
wa i surowców Oraz dia wywozu

wytworów miejscowych — zostało

przez lzbę wysuniętych po omówie-

niw tych spraw z innemi samorząda-

mi gospodarczemi Wileńszczyzny.
W. zakresie podatkowym Izba

przedstawiała lzbom Skarbowym
projekt norm zyskowności dla wy-

,miarów podatku dochodowego na

11935 r. podatkowy, wystąpiła o wy-

danie okólnika w sprawie ulg przy
nabywaniu świadectw  przemysło-,
wych na rok 1936. Związek lzb przy
jął koncepcję Izby Wileńskiej w

sprawie sposobu zaliczenia przed:
siębiorstw do grona podlegających

zryczałtowanemu podatkowi prze-
mysłowemu. lzba występowała w

różnych sprawach związanych ze

scaleniem podailku przemysłowego
oraz przeprowadziłą szereg skutecz-

nych interwencyj w sprawach  po-
datkowych. Žywyudział brała Izba

„w pracach nad reformą ubezpieczeń

„społecznych.
Izba opracowała pirojekt statutu

Towarzystwa Targów Północnych,

pomyślanych jako stała impreza,

Projekt ten będzie rozważany przez
poszczególne samorządy gospodar-

cze.
Po sprawozdaniu dyr. Barańskie-

go wywiązała się ożywiona dysku-

sja,
przez Zebranie przyjęte.

Zostały również przyjęte do ak-
ceptującej wiadomości — rozesłane

uprzednio pp. radcom i wydane dru-

kiem sprawozdanie Izby za r. 1934:
z działalności tej instytucji oraz o

stanie gospodarczymokręgu.Izby.

W dalszym ciągu uchwalone zo-
stały virements w budżecie Izby na

inarz budżetowy lzby na rok
1936, Uchwalony preliminarz bud-

żetowy lzby zamyka się kwotą 387

tys. zł. po stronie dochodowej i 381

tys. zł. po stronie wydatków. Obniż-

ce uległy w szczególności gaże u-

rzędników.
Następnie Zebranie uchwaliło

' regulamin Komisji Rewizyjnej i do-

konało wyboru członków tej Komisji

na rok 1936; skład jej pozostał nie-

zmieniony. Ponadto przeprowadzona

została rekonstrukcja Komisji Han-

dlu Zagranicznego — przez powoła-

nie do niej szeregu radców, repre-

zentujących poważne interesy eks-

izb |portowe i importowe, którzy "dotąd

do lej Komisji nie wchodzili. Wobec

reorganizacji prac w zakresie eks-

portu i zamierzonej koncentracji ta-

kowych w Związku Izb Przemysło-
wo - Handlowych (zamiast różnych

organów, które się obecnie niemi

zajmują) — Komisja Handlu. Zagra-

micznego .lzlby zyskuje. szczególnie

doniosłe znaczenie. - -
W) końcu na wniosek radcy Go-

łębiowskiego Zebranie .. wypowie-

działo się za podjęciem przez lzbę

badań w dziedzinie finansów samo- malonej bindugi i odnogi kolejowej

doniejwDrui, cojest ważnedla

eksportu drzewnego. Cały szereg

rządów 'terytorjalnych. Szczegółowe

opracowanie tej sprawy przelkazano

* Zarządowi Izby. :

postulatów w zakresie taryf kole-'

sprawozdanie zostało ...

rok 1935 oraz, po dłuższej dyskusji:

także zasadniczą zmianę w trybie

rozpatrywania spraw miejskich i —
na co trzeba zwrócić szczególną

uwagę — w zażnajamianiu się ko-
legjów i ich poszczególnych człon-

ków «z całokształtem gospodarki

miejskiej wogóle, a ze sprawami,

przedłożonemi im do uchwał, w

szczególności. Ponieważ większość

"spraw miejskich załatwia sam pre-

| zydent miasta bez rozpatrywania ich

przed swą, decyzją. przez kolegjum

zarządu, członikowie tegoż przy spra

wach, przedłożonych im do uchwał,

nie mają obecnie tej wszechstronnej

orientacji, co dawniej, kiedy wszyst-

kie ważniejsze sprawy miejskie roz-

patrywane były na posiedzeniach

magistratu, Analogicznie ma się
rzecz z radą miejską; w danej spra-

wie, cbejmującej nieraz całe działy

gospodarki Imiejskiej, rozeznać się

może rada miejska nieraz dopiero i

tylko z formalnego przedłożenia

sprawyna radzie.
Tymczasem jest rzeczą oczywi:|

stą, że członkowie kolegiów miej-|

skich muszą się dokładnie orjento-|

wać w gospodarce miejskiej, jeśli w

najważniejszych sprawach mają de-

cydować, i iże współpraca  wszyst-

kich organów miejskich musi być

ścisła, jeśli nie ma być rozbieżności|

zdań, wynikających często tylko,
wsikutelk niezrozumienia się wzajem-

nego, względnie braku orjentacji w.

całości i szczegółach gospodarki
miejskiej członków kolegjów uchwa-,

lających. To zrozumienie ma także

duże znaczenie dla działalności kon-

kretnej rady miejskiej i interpelacyj
talk ma radzie, jak i w magistracie.

‘ „Te braki 'w kontakcie organów
miejskich,odczuwane są оф wejście

w życie nowej ustawy we wszyst-

kich miastach, zwłaszcza większych,
a dadzą się usunąć tyllko przez, jak-
najczęstsze rozpatrywanie  przedło-

żeń zarządu miejskiego na komi-

sjach wspólnych obu kolegjów.

W, większości miast postanowie-

nia nowej ustawy o komisjach nie są

należycie wylkorzystane, przez co

dawna bezpośrednia współpraca

wszystkich trzech organów  miej-
skich prawie ustała, ustępując miej-

sca szablonowemu formalnemu prze-
kazywaniu sobie spraw do uchwał.,

Tiwierdżenie, że nówy ustrój sa-|

morządu, _ rozszerzywszy. kompeten-|

cje prezydenta miasta, doprowadził|

do szablonowo formalnego załatwia-

    

nia spraw.i nie potrafił wciągnąć do (W

dostatecznego współdziałania rady

miejskiej, może być. przykładowo

doskonale uwidocznione na Vs

„dzie Rady Miejskiej w Wuinie, Wła-

śnie w Wilnie posiedzenia Rady są

stale milczące, wypełnione tylko

monologiem przewodniczącego, a

posiedzenia komisji stały się mitem.
Jeśli więc chcemy uzdrowienia

samorządu, to domagajmy się refor-

my jego ustroju, a równocześnie —

jako rzeczyj bliższej i łatwiejszej do

przeprowadzenia — odrębnego sta-
tutu dla Wilna. W/ jednym i drugim
„wypadku przewodnią myślą reformy

winno być przywrócenie radzie

miejskiej jej właściwej roli. ia |

'10 tys. ton.

Stanowisko Polski wobec sankcyj
GENEWA (Pat). Stały delegat R. P.

przy Lidze Narodów min. Komarnicki wy-

stosował do sekretarza generalnego Ligi

Nar. pismo treści następującej:

Z polecenia mego rządu mam zaszczyt

zawiadomić pana, że rząd mój postanowił
uwzględnić propozycję Nr. 1 komitetu ko-
ordynacyjnego z dnia 11 października 1935

r. w sposób następujący:

Zaparcie. Już starzy mistrzowie sztuki
lekarskiej przyznawali z uznaniem natural-
nej wodzie gorzkiej „Franciszka Józeia*
zaletę, jako zasługujący na zautanie środek
czyszczący jelita. Zalecana przez lekarzy.

WROGA ik wi asi Žukai akte Owy dE

1) Rząd polski nie stosuje żadnego za-
rządzenia, mającego na celu wstrzymanie

lub ograniczenie wywozu, reeksportu lub

tranzytu broni, amunicji i materjałów wo-

jennych, przeznaczonych do Abisynji.

2) Władze kompetentne wydały w dn.

15 października zarządzenie, celem wyko-

nania postanowień, przewidzianych w par.

2 i 3 propozycji Nr. 1 komitetu koordyna-

cyjnego co do embarga na broń, amunicję

|i materjały wojenne, wyszczególnione na

liście, załączonej do tej propozycji, prze-

znaczone do Wioch lub posiadłości włos-

| kich.
{

 

Strajk górników angielskich
LONDYN. (Pat). „Sytuacja straj-

Кома w zagłębiu węglowe połu-
dniowej Walji doznała w ciągu o-
statnich „kilku. dni silnego zaostrze-
nia.

pozostali pod ziemią i odmawiają
powrotu na powierzchnię. Wobec
górników nienależących do związku
zawodowego, którzy zjeżdżają na
dół, aby zamiast strajkujących pra-
cować na szybach, pozostali górnicy
iich radziny zajmują groźną posta-
wę. Wiczoraj dokonano nawet nie-
udałego zresztą sabotażu na kolejce
dojazdowej, 'dowożącej niezorgani-
zowanych górników do kopalni. O-
becnie w kopalniach pod ziemią
znajduje się przeszło 2.000 górni-
ków,* demonstracyjnie odmawiają-

Flota niemiecka odbudowana
BERLIN. (Pat). Po raz pierwszy

ogicszonć tu listę jednostek mie-
mieckie, marynaiki 'wójennej, przy-
czem zaznaczono, iż od czasu przy-
wrócenia suwerenności wojskowej

Rzeszy, marynarka wojenna poczy-
niła wielkie postępy. Oprócz 4 okrę-
tów linjowiych, lista wymienia 5 pan-
cerników, z Iktėrych „Deutschland“
i „Aidmirai Scheer“, oba po 10.000
ton, są już gotowe „trzeci „Admiral
Graf Spee' zostanie oddany do u-
żyiku w zimie. W budowie znajdują
się dwa pancenniki, die, po 26 ty-
sięcy ton każdy. W! budowie znajdu-

W .szeregu kopalń górnicy,

cych powrotu na powierzchnię.
„„ Dziś popołudniu odbędzie się w
„Candiflie „posiedzenie egzekutywy
tederacji górników południawej. W,a-,
lji, na którem możliwe jest prokla-
mowanie strajku. Strajk ten objąłby,
około 175.000 górników / walijskich.
Rząd usiłuje interwenjować, °ргоро-
nując swoje pośrednictwo w roko-
waniac ‚

LONDYN (Pat). Dziś popołudniu
wydarzyły się rozruchy w kopal-
niach Tafi Merthyr w Walji. Po
dłuższej walce w głębi szybów po-
między górnikami zrzeszonymi i nie-
zrzeszonymi — górnicy zrzeszeni z0-:
stali wyparci na powierzchnię. Jest
wielu rannych. ч A

miast o łodziach podwodnych, od.
U-1 do U-21, które spuszczone zo-
stały na wodę w r. 1955, i wszystkie
przydzielone zostały do stacyj bał-
tyckich, Łodzie te posiadają po 250
ton pojemności. Lista wymienia po-
zatem szereg. specjalnych jednostek
morskich, jak statki pocztowe, okrę-
ty do pomiarów itp. Dla ówiczeń
artyleryjskich przeznaczone są dwa

: okręty szkolne.

i
„CZY BYL SPISEK PRZECIWRZĄ-
į DOWY W BULGARJL

ją się pozatem 2 krążowniki, gih, po,
Nie. wymienia się. żad-

nych mowych tonpedowców,. ani. też
stawiaczy , min, Lista „mówi nato-

ĆWICZENIA FLOTY ANGIELSKIEJ
PORGIE  ALEKSANDRYJSKIM.
PARYŻ (Pat). Z Aleksandnji do-

noszą, że admiralicja zorganizowała
obronę portu, instalując wielkokali-
browe działa w szeregu pumktów
wybrzeża, które zamknięto dła pu-
bliczności. Angielskie okręty wo-
jenne, zakotwiczone w porcie ale-
ksandryjskim, codziennie odbywają
ówiczenia na pełnem morzu ze
współudziałem lotnictwa. :

BANDYCI UWOLNILI
BANKIERÓW.

NOWY JORK (Pat). Bandyci,
którzy zatrzymali 5 bankierów no-

wojorskich w czasie polowania w
stanie Sonora w Meksyku, we wto-
rek uwolnili ich.

„| sposób

SOFJĄ. (Pat). „Departament
„sprawiedliwości ministerstwa wojny
ogłosił 'komuinkat, podkreślający, że

| część prasy bułgarskiej, i zagranicz-
( nej w ostatnich dniach ponownie po-
daje w wątpliwość istnienie spisku,
którego celem było obalenie rządu i
mianowania Damiana  Walczewa
prezesem rady ministrów bez zgody
i aprobaty czynników  konstytucyj-
nych kraju. Według komunikatu,
celem tych wiadomości jest wywoła-
nie zamieszania w opinii publicznej.
Departament sprawiedliwości wojny
stwierdza, że dochodzenie postępuje
nolimalnie naprzód, połtwierdzając: w

nieulegający wątpliwości
istnienie spisku uknutego przez nie-,
zadowolone elementy, kitóre ideali-
zawały osobę Walczewa.  Komuni-
kat podkreśla konieczność  cierpli*
wego oczekiwania na'wyniki śledz-
twa, które wskażą nazwiska i praw
|dziwe zamiary winnych.
1

1
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! WOJEWÓDZKA RADA

: FUNDUSZU PRACY.

W. dniu 25 bm., o godz. 18-ej od-

będzie się w dużej sali koterencyjnej!

Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego

eu inauguracyjne posiedzenie,

Wojewódzkiej Rady Funduszu Pra-!

cy w Wiilnie. |

Porządek obrad przewiduje: 1)'

| zagajenie posiedzenia przez. woje-,

| wodę wileńskiego; 2) referat infor-'

macyjny dyrektora Wojewódzkiego

Biura Funduszu Pracy w Wilnie; 3)

wybór lkolmisji: a) zatrudnienia, b)|

pomocyj społecznej, <). zabezpiecze- ,

nia na wypadek bezrobocia, d) do,
spraw pośrednictwa pracy, e) pro-'

pagandy; wreszcie 4) wolnewnioski..

KATASTROFA MOTOCYKLU.

Na drodze między wsią Lcpucho- |

wo a zašciankiem inowicze, śm.

ostrowskiej, wykoleił się mótocyki z;

przyczepiką,prowadzony przez Ste-|
fana Małochleba. W. przyczepce sie- |

działa jego siostra Marja. Skutkiem:

wykolejenia się motocyklu, Mało-|
chlebowie wypadli do rowu, odno- |
sząc pokaleczenia głowy i rąk. Mo-

tocyki uległ rozbiciu. Jak zdołano
ustalić, powodem wywrócenia się

motocyklu bylo zepsucie „się kie-

_rownicy. Rannych odwieziono do

, pobliskiego folwarku, gdzie udzielo-

"no pierwszej pomocy lekarskiej. (h)

| wfaj! PUDERABARIDn6lopszy dladelikatnejcery
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W SPRAWIE PROCESU O ASFALT
NA UL. MICKIEWICZA.

Spowodu wprowadzenia do pro-
cesu, toczącego się w wydziale cy-
wilnym Sądu Okręgowego pomiędzy
Zarządem: m. Wilna a Warszawskiem
Towarzystwem Asfalltowem o asfalt
wylany na odcinku ul, Mickiewicza
przed gmachem sądowym — nowych
momentów, mających zdecydować o
słuszności stron, sprawa odroczona
została do dn. 24 października r. b.
bara) tym spodziewany jest wy-
rok. (e

STRZAŁ PRZEZ OKNO.
POSTAWY. Mieszkanka wsi Pan-

fiłowszczyzna, gminy  kozłowskiej,
Marja Bukowa zameldowała policji,
że w mocy 11 bm. jakiś nieznany
sprawca strzelił pinzez okno do jej
mieszkania.  Oględziny .na miejscu
wykazały otwór w oknie, wykruszo-
ny tynk w ścianie oraz pocisk oło-
wiany od rewolweru systemu „Bul-
dog”. 'Ustalono, że podobne wypad-
ki były iw innych okolicznych micj-

scowościach: * Zachodzi: przypuszcze-
nie, że osobnik, który strzelałdo

okien, był pijany i czynił to, prze-

jeżdżając traktem Głębokie_Szar-|

kowszczyzna.
MARINEAECoBSN,

OSZCZĘDZAJ NA ZBYTECZNYCH

WYDATKACH, A ŚWIADCZ NA
PRACĘ NARODOWĄI

Teatri muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. 8-ej wiecz. „Cudowny step” konie-

dja Kirszona.
— Najbliższa premjera. Następną pre*

mjerą Teatru na Pohulance, będzie kome-

dja, jednego z czołowych  wspołczesnych

autorów francuskich Achard'a p. t. „Fs3to-

śraf i tancerka”. Reżyser Wł. Czengerv.
— Teatr Muzyczny „Lutnia* Dziś po-

żegnalny występ Lucy Romanowskiej w
operetce „Nitouche”. Operetka ta po dzi-

siejszem przedstawieniu zupełnie schodzi z

repertuaru.

— Występy Elny Gistedt. W sobotę
znakomita śpiewaczka Elna Gistedt rozpo*

czyna występy na naszej scenie w saty*

rycznej 'operetce па stosunki polityczne

jednego z państw europejskich pod tytułem

„Królowa i Prezydent” z muzyką Oskara

Straussa. Interesującą tę nowosć wprowa-

dza na naszą scenę reżyser Michał Tatrzań

ski. Ceny miejsc normalne. Przy pulpicie

Mieczysław Kochanowski.

- ARESZTOWANIE B. PLENIPO-

TENTA MAJĄTKU KRZETOW-

SZCZYZNA.
Na skutek listów gończych, aresz-

towano 36-letniego b. plenipotenta

|mająjtku Kinzetowszezyzna, śm. jaź-

wińskiej, Stanisława | Leškiewicza

|pod zarzutem, przywłaszczenia 7.800

|zł, gotówiką i sprzedania kilkunastu

ha. lasu bez zezwolenia. Leśkiewi-

cza aresztowano w mieszkaniu jego
znajomego Strzałkowskiego, miesz-
kańca kolonji Młynopol. (h)



WSPÓŁPRACA
ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Już wypowiedzieliśmy kilkakrotnie

swoje zdanie o zmianach w rządzie i
o nowym gabinecie premjera Košcial-

kowskiego Jeszcze raz podkreślamy,
iż nie ma żadnych danych, któreby
wskazywały, że weszliśmy już w o-

kres zerwania z całym dotychczaso-
wym systemem. System sanacyjny w

dalszym ciągu trwa, a co najwyżej na-

stąpią lekkie odchylenia,

Wprawdzie premjer Kościałkowski

zapowiedział na konferencji prasowej,

iż jego rząd będzie dążył do ścisłej

współpracy ze społeczeństwem, po-
nieważ rozumie, że bez tego współ-

działania praca władz nie może być

skuteczna. O zespoleniu wysiłków

społeczeństwa z działaniami rządu

nieraz mówił także p. Sławek. A jak

to współdziałanie wyglądało, o tem
świ:dczy nowa konstytucja i ordyna-

cje wyborcze, na podstawie których
przeprowadzono ostatnie wybory.
Zresztą wybory te przeprowadzał pre-

mjer Kościałkowski jako minister

spraw wewnętrznych.
Najlepiej współdziałanie ze społe-

czeństwem może objawić się w samo-

rządzie, którego szefem jest minister

spraw wewnętrznych. Otóż zarządze-

nia na tym terenie przez ministerstwo

spraw wewnętrznych z okresu kiero-

wania niem przez obecnego premiera

są nadzwyczaj charakterystyczne i
mówią bardzo wiele, jak premjer no-

wego rządu rozumie współpracę z

czynnikami społecznemi.

W Warszawie, wstolicy Polski roz-
wiązano samorząd i ustanowiono ko-

misarza. P. Kościałkowski, jako mi-

nister spraw wewnętrznych nie zrobił

nic, aby ten stan rzeczy zmienić. W
ten sposób, największe miasto i stoli-

ca państwa, nie posiada rzeczywistego
samorządu, a na ratuszu warszawskim

zasiada komisarski prezydent, który

sobie dobrał radę przyboczną. Nie za-

rządzono w Warszawie wyborów do

rady miejskiej, bo nie chciano,aby spo-

łeczeństwo miało wpływ na gospodar-

kę samorządową w stolicy.

W drugiem największem mieście, w

Łodzi, odbyły się w maju 1934 r. wy-
bory do rady miejskiej. Wybory te
dały zdecydowaną większość Stron-

nictwu Narodowemu. Przez 7 miesię-

cy zwlekano ze zwołaniem rady. W
końcu ją zwołano. Rada miejska w
Łodzi wybrała zarząd miejski, ale

władze nadzorcze nie zatwierdziły wy-

branego prezydjum, zwlekając znowu

z powzięciem decyzji przez pół roku.
A przecież większość narodowej rady

miejskiej obdarzyło zaufaniem 100 ty-
sięcy wyborców polskich, Stronnictwo

Narodowe w Łodzi posiada przeważa-

jące wpływy i istota samorządu

wprost wymaga, aby jego reprezen-
tancj rządzili na ratuszu łódzkim, Jak
silne są wpływy Obozu Narodowego

w Łodzi, o tem świadczą i wybory 0-
statnie do Sejmu. Na 350 tysięcy

wyborców stawiło się do urn wybor-
czych tylko pięćdziesiąt kilka tysięcy.
W dwóch okręgach łódzkich nie wy-
brano drugiego posła, ponieważ b.a-
kło kandydatom potrzebnych 10 tysię-
cy głosów,
W Gnieźnie, «w prastarej stolicy

Polski, na 32 radnych narodowcy po-
siadali 16 mandatów, a N.P.R. — 8.

Te dwie grupy zblokowały się i wy-
brano dwukrotnie prezydenta miasta.

IWybierano ludzi niezaangażowanych
politycznie, fachowców w zakresie sa-

morządu, a jednak ich nie zatwierdzo-

no, a w końcu rozwiązano radę miej-

ską,
Najciekawiej przedstawia się los sa-

morządu poznańskiego. Gospodarka

miejska w Poznaniu była naszą chlu-

bą Mógłby dużo powiedzieć na ten
temat obecny wicepremjer i minister

skarbu, inž. E. Kwiatkowski, który
niejedną mowę pochwalną wygłosił na
cześć zasług samorządu poznańskiego

w okresie Powszechnej Wystawy Kra-

jowej ; stawiał gospodarkę Poznania
wielokrotnie za wzór. Narodowa więk-
szość rady miejskiej wybrała prezy-

dentem C. Ratajskiego, inicjatora Po-

wszechnej Wystawy i b. długoletniego  

Przemówienia wice-prem,era
E. Kwiatkowskiego

P. inż. Kwiatkowski, wicepremieri
minister skarbu wygłosił dn. 15 b. m o
godz. 19 przez radjo przemówienie, z
którego najważniejsze ustępy poda;emy.

WIERZĘ W ZBIOROWĄ MOC
SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

„Jeżeli stwierdzam, iż wierzę w zb.o-
rową moc społeczeństwa polskiego, je-
go zdolność wydobycia ze siebie wiel-
kich sił twórczych, wierzę w zdolność
narodu do przełamywania trudności i o-
porów, choćby tak spietrzonych, tak
wszechstronnych i tak wielkich, jak o-
becne, wierzę w rzetelny patrjotyzm i
tylelcrotnie w dziejach dokumentowaną
zdolność do ofiar — to dlatego, że stąd
czerpię ten zapas sił moralnych które
zezwaliły mi na ob'ęcie najtrudniejszego
resortu służby państwowej w momencie
gospodarczo najcięższym bodaj od chwi-
li zorganizowania zrębów administracji
państwowej. Z tej wiary czerpię również
pewność iż mam prawo wypowiedzieć
publicznie prawdę subjelktywną uczciwie

 
i jasno bez jakiegokolwiek kojącego op- |
tymizmu urzędowego gdyż niema takich
trudności i takich braków którychby tak
wielki i tak pracowity naród nie mógł
przezwyciężyć, jeżeli zechce.

ARMJA

Z pośródwszystkich elementów siły

państwa — stawiam na pierwszem miej-
seu wartości reprezentowane przez ar-
mię polską. Największy sceptyk, na”zja-
dliwszy krytyk musi uznać, że w odro-
dzonej Polsce to dzieło — pod kierow-
nictwem Marszałka Polski, osiągnęło
niezwykle wysoki stopień doskonałości.
Armia polska reprezentue rzeczywiście
naród młody, twórczy i energiczny.
Armja stała się w Polsce szkołą wycho- |
wania publicznego, szkołą honoru i pra-
cy, szkołą organizacji i postępu.

OŚWIATA I MORALNOŚĆ

Również elementem siły państwa i dy-
namiki rozwoju narodu jest oświata i stan
moralny społeczeństwa. Powiedzmy so-
bie otwarcie, iż w tej dziedzinie rachu-
nek nasz wykazu'e już poważne pasy-
wa. Nawet wśród młodzieży wojennej i
powojennej mamy znaczny jeszcze pro-

cent analfabetów, mamy szybko spada-
jącą cyfrę przyrostu naturalnego, podda-
jemy się obcym wpływom kruszenia za-
sad moralnych w życiu zbiorowem i in-
dywidualnem. Nie może ujść uwagi su-
miennego obserwatora, że szereg naro-
dów odknął się już z tej wojennej choro-
by, że podjął sam energiczną walkę z tą
inflacją bezwartościowych, a często na-
wet niszczących haseł. Czyż i my, naród
młody i ambitny, naród, posiadający
wielką misję dziejową, kształtujący do-
piero swe własne, indywidualne oblicze
społeczne, nie powinniśmy stanąć w sze-
regu narodów, walczących zdecydowanie
o wszystkie rzetelne wartości moralne
i kulturalne?

ADMINISTRACJA I SPOŁECZEŃSTWO

Elementem, który zarówno dzić, jak i
w przeszłości, odgrywał niezwykle do-
niosłą rolę w potęgowaniu lub odwrot-
nie w rozpraszaniu i w niszczeniu sił
państwa, to zagadnienie państwowego
aparatu administracyjnego i jego stosun-
iku do obywatela. I w tej dziedzinie po-
siadamy duże braki i błędy, które jaknaj-
prędzej muszą być odrobione. Aparat
biurokratyczny musi być przesiąknięty
świadomością, iż jest orśaniczną i żywą
częścią społeczeństwa, że ma trwać w
służbie narodu i prawa, że zadaniem je-
$o jest — poza funkcją wykonania norm
iprzepisówprawa—staćsięnieprze-
szkodą, ale elementem pomocy i współ-
działania wobec czynników społecznych.
Każdy obywatel, który ma merytorycz-
ną słuszność, musi być traktowany rów-
norzędnie, ani tytuł, ani majątek, ani
stosunki, ani protekcja, ani nawet od-

mienne poglądy na sprawy publiczne, a
tylko słuszność i interes publiczny mu-
szą stać się elementem rozstrzygającym
o stosunku administracji państwowej do
obywatela, gdyż w tem leży źródło sił
państwowych.

FINANSE I GOSPODARSTWO

Ostatnim — z głównych elementów —
związanych organicznie z całokształtem
życia państwowego — jest stan finanso-
wo - gospodarczy j linja jego ewolucji.

Nasze życie gospodarcze uległo nie-

zwyłkde silnemu zwężeniu. Na'cięższe w

dziejach ludzkości obecne przesilenie go-
gospodarcze, które trwa nadal, nie o-

szczędziło nikogo. Przed uderzeniami te-
go kryzysu nie obroniły się narody, ani
najbogatsze, ami najbiedniejsze, ani te,

które stosowały klasyczną deflacię. ani
te, które próbowały i wciąż próbują
sztucznie nakręcać konjunkturę. Ale my
na wielu polach działalności gospodarczej

cołnęliśmy się znacznie silniej, niż wiele
innych narodów, znajdujących się w nie
lepszej od nas sytuacji. Jeżeli badamy
sumiennie stan nasze; produkcji i wymia-

| ny, stan zdolności konsumujących społe-

 

czeństwa, jeżeli analizujemy cyfry: ets-
portu i importu, gdy wnikamy w stan
rentowności twórczej pracy gospodar-
czej, gdy wnikamy w nasz niezwykle ni-
ski, konsumcyjny, nie twórczy budżet
państwowy i; samorządowy, wykazujący
ponadto chroniczny i zfubmy dla wszy-
stkich procesów gospodarczych deficyt,
gdy naocznie konstatujemy na jakim po-
ziomie potrzeb układa się byt i życie ro-
dziny chłopskiej, gdy ustawicznie równa
się w bezkresny dół życie rolnika, inte-
ligenta, urzędnika, kupca, rzemieślnika,
czy robotnika fabrycznego i bezrobotne-
go, gdy, widzimy setki młodzieży pełnej
zapału do pracy, skromnej w wymaga-
niach, wykształconej i bezrobotnej, to
musimy sobie otwarcie powiedzieć, że
w tej detenzywie gospodarczej pozosta-
jemy wtyle poza innemi narodami cywi-
lizowanego świata.

Można oczywiście ten ciemny obraz
zatrzeć we własnem sumieniu i we wła-
snym honorze narodowym frazesem, iż

wsżystko to jest rezultatem złej admini-
stracji publicznej w Polsce.

PROGRAM ORGANICZNY

Jest faktem. że istniejący stan wykazu-
je dużą rozbieżność elementów siły pań-
stwowej. Z jednej strony reprezentujemy
pod względem obszaru, cyfry miesrkań-
ców, pod względem uzdolnień ludności,
jej patrjotyzmu i pracowitości, pod
względem sił moralnych i organizacyj-
nych armii, walory wielkiego państwa, z
drugiej odbieramy lub redukujemy poli-
tyczny ciężar gatunkowy tym walorom
przez braki w rozwoju gospodarstwa i or-
ganizacji finansów.
Wartościowe zagadnienie dla naszego

pokolenia leży w tem, jak skoncentrować
wszystkie siłyiwszystkie najlepsze móz-
gi do walki z tą dysharmonją. z temi no-
życami wartości.

Podkreślałem nieraz z całą dobitnością.
że jestem zwolennikiem t. zw. programu

organicznego.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY BĘDZIE
PRZEDSTAWIONY PARLAMENTOWI

Droga, na której program ten musi po-
wstać, jest wskazana przez naturę spra-
wy. W czasie najbliższym z pierwszą czę-
ścią takiego programu wystąpi minister
skarbu do komitetu ekonomicznego i ra-
dy ministrów, celem sharmonizowania po-
czynań wszystkich resortów gospodar-
czych. Ta część musi obejmować zespół
środków, przy pomocy którvch zahamu-
jemy realnie upływ krwi z chorego orga-
nizmu gospodarczego, to znaczy zahama-
jemy postępuiący deficyt budżetowy i
postenujace kurczenie się konsumcji na
wsi. Realizacja tych prac rozpoczęta bę-
dzie w czasie naibliższym i programowo
sformułowana będzie już przy otwarciu

prezydenta miasta Poznania. Władze
nadzorcze nie zatwierdziły tego wybo-

ru. Także nie znalazł łaski władz dr.

Władysław Mieczkowski, długoletni
prezes rakły miejskiej w Poznaniui b.

naczelny dyrektor Banku Polskiego.
Obaj oni posiadali pierwszorzędne
kwalifikacje, obaj stali zdala od walk

politycznych, a jednak nie uznano te-

go i nie pozwolono im kierować samo-
rządem Poznania, ponieważ wybrała

ich większość narodowa. Wreszcie
rozwiązano radę miejską i nie zarzą-

dzono nowych wyborów.

Już te przykłady z życia samorzą-
du wskazują, jak się pojmuje współ-  

pracę rządu ze społeczeństwem. Tak-

że o charakterze współpracy ze spo-
łeczeństwem wiele mówi nam osoba

p. Michałowskiego, który pozostał w
gabinecie nowym jako minister spra-
wiedliwości.

Rozumiemy, iż położenie wymaga,

aby do społeczeństwa się odwoływać.
Nic też dziwnego, iż premjer Kościał-

kowski, a zwłaszcza wicepremier

Kwiatkowski, będą na ten temat mó-

wili bardzo wiele. Ale tu mowy nie
wystarczą. System j obóz, który oni

reprezentują, nie pozwoli im na zor-

ganizowanie energji społecznej narodu
polskiego,  

nadzwyczajnej sesji parlamentu. Równo-

legle jednak opracowana i uzgodniona
zostanie druga część programu, dotyczą-
ca aktywizacji polskiej polityki gospodar-
czej, obliczona na dalszą metę i obejmu-
jąca wszystkie te dziedziny reform, które
w rezultacie wzmocnią gospodarczą ini-
cjatywę prywatną. W tej właśnie pracy—
w myśl zapowiedzi pana premjera—Z0-
stanie zabezpieczony szeroki udział dla
czynników społecznych i dla swobodnej
publicznej wymiany poglądów.

WIEŚ, HANDEL I PRZEMYSŁ

Z całem poczuciem odpowiedzialności i

realizmu można stwierdzić, że obecny po”

ziom naszej gospodarczej egzystencji nie

jest ani koniecznością dziejową, ani wy-

nikiem nienaruszalnego fatalizmu. Može-

my się z niego podnieść, możemy bez za-

stosowania sztucznych środków czy nie-

dojrzałych eksperymentów ulżyć nieco

wsi. a przez to oddziałać pośrednio za

równo na rynek pracy „jak też i na wzmo-

cnienie tempa handlu i produkcji.

WALKA Z DEFICYTEM

Można też stwierdzić, że na obcą, sze-

"roką pomoc finansową liczyć nie może-

my. Nie oznacza to, że nie prafniemy

rzeczowego i gospodarczego współdziała-

nia kapitału zagranicznego. Istnieją w

Polsce już dziś firmy o kapitale zaśra-

nicznym, które pracują pozytywnie. Dru-

gim czynnikiem, na który obecnie liczyć

nie można, to byłaby nadzieja pomocy
finansowej dla upadających poczynań

6ospodarczych z budżetu publicznego.

Jest tu całkowicie obojętne, czy takie po-
czynania mają charakter etatystvezny,
czy prywatny. Stwierdzam, że deficyt
budżetowy jest znaczny i musi działać

deprymuiaco na rynek. Nie może istnieć
żaden realny i szeroki proóram $osno-
darczy, jak dłuśo budżet państwowy jest
trwale deficytowy. Cały rząd solidarnie

uważa za swój obowiązek podjęcie real-
nej walki z deficytem budżetowym Dro-
ga inflacji dla celów budżetowych i
gospodarczych byłaby tylko przesnnię-

ciem trudności finansowych na krótki
dystans z tem, że w przyszłości wszelkie
zło spotęgowałoby się wielokrotnie. Dla-
tego i tę drogę należy wykluczyć def'ni-

tywnie i ostatecznie z wszelkich speku-
lacyj myślowych.

DROGA TWARDA I PRZYKRA

Pozostaje nam otworem tylko droga
twarda, uciążliwa i przykra, ale skutecz-
na; organiczne i systematyczne uzdra-
wianie budżetu publicznego przez rady-
kalne i szybkie cięcia i oszczędności oraz
równoległe usuwanie tych wszystkich za-
pór formalno - prawnych, a w granicach
możliwości i rzeczowych, które hamują
postęp życia gospodarczego i osłabiają
najważniejszy ośrodek konsumcyjny, t. j.
wieś polską.

„Ta droga wymaga ofiar, chwilowo nawet
ciężkich, ale dwustronnych. Widzę bo-
wiem konieczność poniesienia tych ofiar
nietylko przez budżety innych resortów i
przez ludność na rzecz skarbu państwa,
ale i odwrotnie, poważnych ofiar ze stro-
ny skarbu na rzecz wypchnięcia kół na-
szego współnego wozu gospodarczego z
grzęzawiska,

Po ustaleniu równowagi budżetu na
podstawie stabilizacji waluty, mamy po-
nadto możność takiego pokierowania
sprawą organizacji rynku finansowego i
kredytowego, takiego zreformowania ob-
ciążeń na rzecz budżetów publicznych, że
mogłyby znaleźć się do dyspozycji dość
poważne sumy na cele zarówno robót pu-
blicznych, jak też i na cele zdrowej eks-
pansji gospodarstwa prywatnego. Nie
potrzebujemy wcale chrzcić tych tenden-
cyj etykietą nakręcania konjunktury,

Musimy zrozumieć — w imię najżywot-
niejszych interesów własnych i interesów
'państwa — że aktywność gospodarcza u-
zależniona jest od rentowności, że na

krótkim dystansie zagadnienia rozwoju

rolnictwa, produkcji przemysłowej, han-
dlu i świata pracy mogą nawet być prze-
ciwstawne, ale w perspektywie dalszej, w
perspektywie lat są w wielu punktach
zbieżne, że od wsi i drobnego rolnika
rozpoczyna się zagadnienie rozwoju $o-
spodarstwa narodowego. Musimy ponad-
to wspólnie stworzyć atmosferę zdecydo-
wanej woli walki ze złem dnia dzisiejsze-
go.

Będę dbał o to, by cele i rezultaty ko-
niecznej walki były znane społeczeństwu
polskiemu. Zwracam się dziś o współdzia-
łanie do wszystkich organizacyj społecz-
nych i gospodarczych — napewno nie w
imię interesu rządu. On jest z natury
rzeczy tworem przemijającym. Jestem
stronnikiem narodu polskiego i pragnę
widzieć na każdem polu, a więc i na polu
śospodarczem, jego sukcesy, jego rozwój
ku wielkości i potędze,  

PRZEGLĄD PRASY
ZMIANA RZĄDU,

NIE ZMIANA SYSTEMU

„Kur. Poznański” podnosi, że 1ząd
p. Kościałkowskiego nie oznacza zmia-
ny politycznego systemu:

„Przeciwnie, system, którego zmiany"
żądają najszersze warstwy społeczeń-

stwa, Ba w wyborach sejmowych a
całkiem od aktu wyborczego stroniły, al-
bo celowo rzuciły kartki nieważne, —
system ten był dotąd przez p.Kościał-

kowskieśo żyrowany i będzie przezeń 0-

czywiście nadal kontynuowany. tem

przemawiają też nazwiska / prononso-

wane, jak pp. Becka i Michałowskiego.

Do upadku systemu potrzebny będzię

jeszcze dłuższy, konsekwentny, twardy,

nieugięty wysiłek Obozu Narodowego 4
tych wszystkich, którzy rozumieją, że do-

bro narodu i państwaWoska zasadni-

czej zmiany stosunków po: itycznych i g0+

spodarczych w kraju.
Można mieć nawet wątpliwości, czy no+

wy rząd oznacza zmianę metod działania,
Za czasów ministerstwa spraw wewn. p.
Kościałkowskiego — że weźmiemy _tę
przykłady — trwała i rozwijała się
reza Kartuska, powstała nowa konstytu-
cja i nowa ordynacja wyborcza oraz na-
stąpiło rozwiązanie organów RONA
miejskiego o większości narodowej. No*
wy -minister spraw wewnętrznych, p,
Raczkiewicz, nie jest wprawdzie polity:
kiem bojowym, ale wykonywał zawszę
zlecenia systemu,
Jedno jest wyraźne, a mianowicie, żę

nowy rząd oznacza próbę pogodzenia
dość rozbieżnych prądów w łonieobozu
„sanacyjnego“. Próba ta nie udała się w

łni — że wskażemy pozostanie na u-
Po ambitnych pp. Jędrzejewiczów, —

to też sądzić należy, że nowy rząd nię
będzie pozbawiony krytyków i przeciwnie
ków od wewnątrz obozu „sanacyjneśo'ę

PUŁKOWNICY
I NIE-PUŁKOWNICY

„Robotnik” podnosi różnice między
nowymi ministrami a ich poprzedni:
kami:
„Sam p. Kościałkowski TCO in,

ny typ człowieka,niż kierownicy rządów z
ostatnich kilku lat; następne po p. Sław-
ku pokolenie ;raczej P.0.W., niż Legjo-
ny; OEI. bardziej rzeczowy sto»
sunek do tych sił społecznych kraju, któ+
re dla p. Sławka stanowiły niena' idzony
fanatycznie przejaw „partyjnictwa'”'.

P. WŁ Raczkiewicz w roli ministrą
spraw wewnętrznych, pp. Kwiatkowski |
Górecki w działach t. zw. gospodarczych
— to bądź co bądź nie „pułkownikow*
ska” metoda postępowania. Wzamian je-
dnak pozostawienie pp. Becka i Micha-
ławskiego oznacza tę samąpolitykę za-
ZA i tę samą politykę „wymiary
sprawiedliwości!'; ie dziedziny życią
państwowego łączą się nierozerwalnie z
dziedzinami innemi“,

Organ PPS. stwierdza również, że
zmiany nastąpiły w ramach pomajo-
wego systemu. Proces skupiania się
sił politycznych odbywa się jednak
poza obozem sanacyjnym. Stamtąd
także, z poza obozu sanacyjnego, wyj:
dzie istotna zmiana w systemie rzą«
dzenia, odpowiadająca interesom na*
rodu polskiego,

„DEMOKRACI“ SANACYJNI
OD SUBWENCYJ

P. Mackiewicz obawia się „liberas
lizmu“ nowego premjera, Oto — pi-
sze w „Slowie“ —

„różne koterje polityczne chciałyby
wykorzystaćmin, Kościnłkowskieśo dlą
swoich celów, Ogólnie znany jest
że dygnitarze mający po 2 auta do oso*
bistej dyspozycji, że część lepiej sa
żonych urzędników, że dużo osób łako=
mych na subsydja rządowe, że specjali+
ści od pompowania subwencyj — chcieli«
by występować pod hasłami radykalno=
demokratycznemi, że w podwyższeniu s0+
bie poborów i subwencyj upatrywaliby
wydatne ulženie „doli ludu pracującego”,

Ale, o ile znam ministra Kościałkowe
skiego, spotka ich tu zawód”,

Powyższa charakterystyka sanacyj-
nych „radykałów i „demokratów”,
wychodząca od człowieka należącego
do tego samego co i oni obozu, jest in-
teresująca, Ogólnie przyjmuje się, że
ci „demokraci“ skupiają się koło
„Kur. Por.“ w Warszawie i „Kur. Wi«
leūskiego" м Wilnie,

KTO ZAROBI NA SANKCJACH

P. F, Chronowski pisze w „Gar
Pol.", jakie interesy obiecują sobie
Niemcy na sankcjach. Chodzi np. ©
dostawę węgla Włochom:

°

„W ciągu pierwszego półrocza b. roku
ЯПа wywiozła do Włoch 2.300 tys.

tonn weśla, a Niemcy 3.200 tys. tonn,
czyli o 900 tys .tonn więcej od Anglii,

czas gdy w pierwszem półroczu b.
roku Anćlja wywiozła do Włoch 2.300
tys. a Niemcy tylko 1.900 tys. tonn. Przy
tej tendencji do opanowywania
włoskiego, wyparcie weśla angielskiego
przez węgiel niemiecki bedzię rzeczą ła-
twą i nie odbije sie zbyt dotkliwie na ży-
ciu gospodarczem Włoch”,

Byłoby niesłychaną kompromitacją
Ligi Narodów, gdyby państwa stosu-
jące sankcje, poniosły szkody przez u-
tratę rynku zbytu, — a jedynem pań-
stwem, któreby się wzbogaciło, były
Niemcy, do Ligi nie należące, :  



moMENA ET SMSMa NNW"NE

O propagande polskiej Kultury
W N-rze 40 tygodnika „Prosto z Mo-

stu" zamieszczono recenzję książki J.
iLorentowicza „La Pologne en France",
Podkreślając wartość i pożyteczność
tej pracy bibliograficznej (omówionej
obszernie w a. Dzien. Narod."
już w czerwcu), autor wspomniane,
artykułu p. H. Korotyński pisze m. %:
„4260 pozycyj bibliograficznych, 182
duże stronice... dwuszpaltowego druku.
Pozornie to bardzo wiele, ale niech
nas te cyfry nie łudzą... różne to spra-
wy, wydanie drukiem i rozpowszech -
nienie wśród czytelników... trzebaby
rozporządzać jeszcze (a raczej przede-
wszystkiem) innemi kryterjami, które
klać może znajomość kultury polskiej
we Francji”,

Niestety, trzeba stwierdzić, że zna-
jomość kultury polskiej zagranicą jest
wprost znikoma. Dziwić się należy, że
tak niewielki nacisk kładziemy na na-
szą ekspansję kulturalną (mam tu na
myśli specjalnie kraje Zachodniej Eu-
ropy, a w szczególności Francję i An-
£lie). Możnaby sądzić, że tak pochło-
nięci jesteśmy organizowaniem się
wewnętrznem, politycznem i społecz-
mem, i tak zaabsorbowani polityką za -
ćraniczną — że nie doceniamy zupeł-
nie szkodliwości tego zjawiska, iż w o-
czach zagranicy istniejemy wprawdzie
politycznie, ale niemal jako „abstrak-
cja”: pojęcie „Polska'* w umyśle prze.
ciętnego Anglika czy Francuza nie jest
wypełnione żadną żywą treścią wew-
nętrzną,

Niedawno miałam sposobność mó -
wić na ten temat z kilkoma osobami
przybyłemi do kraju po dłuższym (pa-
roletnim) pobycie we Francji i w An-
£lji Usłyszałam, rzeczy w najwyż-
szym stopniu niepokojące. Była mowa
o sztuce polskiej i o znajomości jej w
Zachodniej Europie. Wedle słów mo-
śch informatorów, pojęcie o 1000-let-
niej łacińskiej kulturze Polski — po -
(prostu nie istnieje, Ugruntowane jest
przekonanie, że Polska jest krajem nie-
ma| barbarzyńskim, młodym, niejedno-

BEZSENNOŚĆ
wyniszcza organizm

;a powstaje często wskutek zaburzeń układu
nerwoweśo. Roślinne środki nasenne nie wy-
wołują stępienia i zaniku wrażliwości ner-
wów oraz nie powodują przyzwyczajenia.

 

ZZioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa” za-
wierają znaną roślinę egzotyczną, o bit-

Passifloręnych własnościach uspakajających
wiat Męki Pańskiej). Tafodzą one zabu-

rzenia systemu nerwowego (nerwicę serca,
Da:„zawroty we ni oko his-

ję) i sprow: ją iący, naturalny sen.
Ze względu na swe tide otkaie, pozba-
wione wych wpływów ubocznych, mo-
gą być stosowane, bez obawy przyzwyczaje-
nia przez wszystkich bez różnicy wieku.

Zioła ze znak. ochr. „Pasiverosa” do naby-
cia w aptekach i drogerjach (składach ap-
Pei

Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa,
Złota 14, m. 1. ca

 

 

zagranicą
litym narodowo, składającym się „prze
ważnie z mniejszości ''(!), że jest w Eu-
ropie czynnikiem niepokoju, krajem
który będzie można w razie potrzeby
nawet okroić, bez większej szkody i
trudności. Sztuka i kultura wschodniej
Europy, a zwłaszcza Słowiańszczyzny
—to przedewszystkiem i zawsze Ro-
sja, egzotyczna, tajemnicza, niezmie-
rzona, fascynująca Rosja; na drugiem
miejscu wymienia się sztukę czeską.
IPozatem — znana jest i ceniona dla
swej oryginalności sztuka rumuńska i
bułgarska. O Polakach wie się coś nie-
coś — słyszano zwłaszcza o przestęp-
cach międzynarodowych, podających
ad za Polaków, oraz o tanim robotni-
u.
(Rozumie się, że mówimy jedynie o

sądach i opinji ogółu, „szarego czło-
wieka”, a nie naszych przyjaciół lub
specjalistów, lub też tak wybitnych
znawców wszystkiego co polskie, jak
mp. Paul Cazin).

Czem wytłumaczyć istniejący stan
rzeczy ?Niewątpliwie winę ponosimy tu
przedewszystkiem my sami, nasza ma-
ła aktywność na tem polu, niezmiernie
słabe promieniowanie naszej kultury
ma Europę — nakoniec niedbalstwo i
bierność urzędów propagandy w na-
szych placówkach zagranicznych. —
Trudno oczekiwać, aby to zadanie 20-
stało podjęte i wykonane przez obcych,
którzy żadnego interesu w tem nie ma-
ją, wręcz przeciwnie nieraz! Trzeba so-
bie uprzytomnić, że w Anglji i Francji
czynni są wybitni specjaliści, z pośród
emigracji rosyjskiej —bez wyjątku
miemal wrogo wobec wszystkiego co
polskie nastawieni. Oni to dość często
wykładają na katedrach literatur sło -
wiańskich — oni też przyczyniają się
do rozszerzania i ugruntowania roz-
powszechnionego przekonania o pry-
macie kultury i sztuki rosyjskiej. Bi-
bljoteki j muzea zalane są wydawni-
ctwami artystycznemi rosyjskiemi,
czeskiemi, rumuńskiemi bułgarskiemi,
Są to rozumie się publikacje bogate,
imponujące zarówno liczbą jak j sza-
tą zewnętrzną. Przeciętny człowiek
z tłumu, gdy zajdzie do bibljoteki pu-
blicznej, znajdzie w niej bez trudu
zgórą kilkadziesiąt albumów i dzieł,
ilustrujących sztukę tych narodów —
i w najlepszym razie kilka skromnych
wydawnictw o sztuce polskiej, Na tej

din uklada sobie prymitywną
ierarchję kultur nieznanych mu kra-

jów,

Zachodnio - europejskie społeczeń -
stwa doceniają wnajwyższym stop-
niu wagę pracy naukowej i działal-
ności na polu kultury i sztuki, To też
systematycznie wychowują i formują
kadry przygotowane do pracy nauko-
wej w tem nastawieniu, iż jest to za-
razem służba dla kraju, Polska na tym
terenie sporo zaniedbała, i ten stan
rzeczy jest wyzyskiwany umiejętnie

ZEWSZĄD...
NOWY JAPOŃSKI KRĄŻOWNIK
Nowy japoński lekki krążownik „Su-

+uya“ (8500 ton), który 20 listopada r. ub.
został wykończony, rozpoczął swoją
słażbę w dniu 11 b. m., otrzymując przy-
dział do eskadry krążowników tego sa-
mego typu „Mogami” i „Mikuma”,

PRZEMYSŁ WOJENNY DAJE DUŻE
ZYSKI

W r. 1934 wielkie zakłady Kruppe
przyniosły czystego zysku 2,75 mi. dola
rów. W pierwszem półroczu 1935 r. już
18 milį. dol. Natomiast w r. 1933 praco-
wały ze stratą 1,4 milj. dolarów.

NOWE PLANETARJUM W NOWYM
> YORKU

We wspaniałem nowojorskiem „Ame-
rican Museum of Natural History” otwar-
to olbrzymie planetarjum. Na jego budo-
wę otrzymano pożyczkę 650.000 dolarów
z funduszów federalnych. Miljoner Char-
les Baydenzdech dolarów na
zakupienie odpowiedniej instalacji Pla-
netarjum to, jedno z 22 istniejących w

* świecie, zaopatrzone jest w najbardziej
nowoczesne przyrządy. Pozwala ono na
obserwację 9.000 gwiazd. W podziemiach
planetarjum znajduje się drugaolbrzymia

sala, zwana „planetarjum Kopernika".

Znajduje się tu aparat, pozwalający ob-

serwować ruch ziemi dokoła słońca, któ-

ry w tym wypadku odbywa się w prze-

tiągu 12 minut.

NAJMŁODSZY NASTĘPCA TRONU

Londyn, a szczególnie jego prasa, za:ę-

ła się szczęśliwem i radosnem wydarze-

niem w domu księcia Kentu. Mimo wielu

aktualności z terenu wojennego, całe

szpalty poświęca prasa małemu księciu,

jego wyprawce, bonom, matce. Natural-  

nie, że wodze fantazji wszystko wiedzą-
cych reporterów są tak dowolne, że te-
matów im nie brak, Dom przy Belgrave
Sqouare Nr. 3 otoczony jest tłumem,
szczególnie niewiast, które swoim zwy -
czajem nie szczędzą uwag, rad i najświet-
niejszych wiadomości”, Londyn ma nowe
zajęcie nie pozbawione fantazji, oraz we-
sołości.

PEDAGOGOWIE — ANALFABETAMI
W Instytucie Bubnowa, który kształci

siły nauczycielskie w Moskwie, zdarzył
się niezwykły wypadek. Otóż w tym ro-
ku przekształcił on 450 nauczycieli. Z 43
geograłów, ani jeden nie napisał dyłktatu
bez błędu. Ale ciekawszy fakt miał miej-
sce na fakultecie pedagogicznym — jeden
uczniów bowiem zrobił w dyktacie 69
błędów.

11 TYSIĘCY KILOMETRÓW
WIELBŁĄDEM

Do Tuluzy powrócił ze swojej trzeciej
ekspedycji do wnętrza Sahary znany ar-
cheolog Lote. Ostatnia jego ekspedycja
trwała 2 lata i odbyła na wielbłądach 11
tys. kilometrów drogi. Z ostatniej wypra
wy przywiózł uczony bardzo bogaty ma-
terjał naukowy.

WYŚCIGI NA RĘKACH

Odbyły się w Liverpoolu po raz pierw-
szy wyścigi na rękach na przestrzen; 100
m. Artyści zawodowi nie mośli brać u-
działu. Pierwsze miejsce zdobył 17-letni
uczeń, który tę przestrzeń przebył w cią-
gu 1 mimuty 27 sekund.

SPOSÓB NA ANALFABETÓW

Rząd turecki wydał rozporządzenie,
zabraniające analfabetom wchodzenia w

przez czynniki zainteresowane w ob-
niżaniu znaczenia Polski na każdem
polu.
Najwyższy czas chyba, abyśmy zach.

Europie narzucili przekonanie o istnie-
niu i walorach naszej sztuki i kul-
tury, zarówno minionych wieków, jak
i doby obecnej, abyśmy wzbudzili i
utrwalili znajomość naszej wspaniałej
przeszłości kulturalnej i podkreślili
w sposób dobitny jej swoiście łaciński
charakter. Należy corychlej przedsię-
wziąć zorganizowaną, celową ofen-
sywę — i to głównie za pomocą „do-
wodów rzeczowych”, w postaci serji
bogato ilustrowanych popularyzator-
skich wydawnictw, Wydaje mi się, że
jest to sprawa, która powinna obcho-
dzić szerszy ogół, nie tylko fachow-
ców historyków sztuki, j że zagadnie-
nie czynnego promieniowania polskiej
kultury jest nierozerwalnie złączone
z całością polityki „mocarstwowej'.
Nie wolno się w tem dawać wyręczać
cudzoziemcom, (w pierwszym rzędzie
emigrantom rosyjskim i Żydom), któ-
rzy nasze zaniedbanie wykorzystują
m myśl swych własnych potrzeb i ce-
ów.

F. BROCHWICZOWA.

 

 

Sztuka polska dla obcych
Staraniem Zw. Polskich Autorów Dra-

matycznych i Tow. Szerzenia Sztuki Pol-
skiej wśród obcych, wychodzi w Warsza-
wie w języku francuskim czasopismo, po-
święcone teatrowi i polskiej sztuce dra -
matycznej: „Le Thóatre en Pologne". Za-
daniem tego pisma jest krzewienie propa-
gandy teatru polskiego i twórczości dra -
matycznej zagranicą, oraz udostępnienie
cudzoziemcom skarbów polskiej kultury
narodowej, zawartych w dorobku literac-
kim i teatralnym nasze: sztuki, W kilku
pięknie wydanych i bogato ilustrowanych
numerach wydawnictwo zapoznało czy-
telnika zagranicznego z dziejami teatru i
sztuki dramatycznej w Polscć w ogólnym
zarysie, oraz ze stanem i rozwo'em twór-

czości życia teatralnego w odrodzonem
państwie polskiem.

Redaktorem wydawnictwa jest p. A-
leksander Guttry.
Numer ostatni (4) zawiera interesujące

artykuły pióra J. Lorentowicza („O za-
wodzie aktora w Polsce"), G. Głowac-
kiego („Historja polskiego baletu sce -
nicznego”), A. Wieniawskiego („Opera w
Polsce"), oraz artykuł informacyjny W.
Zawistowskiego o zadaniach Tow. Krze-
wienia Kultury Teatralnej. F. Szytma-
mówna pisze o sztukach obcych w prze-
kładzie i na scenach polskich, oraz o roz-
woju teatru i sztukach wystawianych na
prowincji. Nurher w świetnej szacie gra-

ficznej zdobią liczne ilustracje z przed-
stawień w teatrach warszawskich, foto-
grafje aktorów i t. p.

Jaki pomnik Konopnickiej?
W 25-lecie zgonu Konopnickiej wydął

świeżo odezwę lwowski komitet budowy
pomnika te; poetki, nawołującą do skła-
dania na ten cel datków pieniężnych.
Protektorat nad Komitetem już przy-

jęła Polska Akademja Literatury, prezy-
djum honorowe tworżą wojewoda lwow-
ski W. Belina Prażmowski, dow. O: K.
gen. Popowicz, prezydent miasta Lwowa
Drojanowski, kurator Gadomski, prof.
Kleiner, prof. W. Bruchnalski, dyr. Osso-
lineum Bernacki, Marija Dąbrowska i E-
milja Napieralska, przewodnicząca Zw.
Polek w Ameryce. :

Komitet chcący zupełnie słusznie
uczcić świetną poetkę, powimien się jed-
nakże dobrze nad tem zastanowić w ją-
kiej uczynić to formie.
W czasie szalejącego kryzysu i bezro-

bocia, gdy w Polsce brak szkół dla miłjo-
na dzieci, nie może być chyba mowy o
piękniejszym pomniku właśnie dla Marji
Konopnickiej, niżeli wystawienie na kre-
sach polskiej szkoły jej imienia. Zrobić to
zaś należy koniecznie w porozumie-
miu z Polską Macierzą Szkolmą, która w
nowym roku szkolnym uruchomiła 20 no- wych szkół,

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Lwów ku czci Konopnickiej, — W ub.
niedzielę, jałco w 25 rocznicę śmierci
Marji Konopnickiej odbyło się na cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwowie po-
święcenie grobowca i ustawionego na
nim popiersia poetki, Po nabożeństwie w
katedrze udały się delegacje władz, woj
skowości, stowarzyszeń, liczna młodzież
szkolna na grób ś. p. zmarłej. Po po-
święceniu pomnika wygłoszono przemó-
wienia. Przewodnicząca komitetu p. Za-
górska oddała pomnik poetki pod opiekę
miasta, W imieniu miasta przemawiał
prezydent Drojanowski Wieczorem ku
czci poetki odbyła się w kasynie literac-
kim akkademja, na której słowo wstępne
wygłosił Leopold Staźf.

Dzieła Sieroszewskiego, Instytut Wy-
dawniczy „Bibljoteka Polska” podjął się
i dokonał zbiorowego wydania pism
Wacława Sieroszewskiego. Twórczość
literacką pisarza zawarto w 25 tomach,
które już wyszły z druku. Autor współ-
działał osobiście w zbiorowem wydaw-
nictwie swych dzieł. Ujmu'ąca zewnętrz-
na szata książek, zawierających utwory
Sieroszewskiego, nawiązuje w pełni do
chlubnej tradycji wydawniczej „Bibljote-
ki Polskiej". Zbiorawe wydanie umożli-
wi krytyce dokananie pewnej rewizji
poglądów na twórczość Sieroszewskiego,
niewątpliwie dotychczas przecenianą.
Przyszedł zdaje się czas, ażeby na do- |

robek pisarza, popatrzeć trzeźwo i spo-
kojnie, nietylko od strony zasług spo-
łecznych, partyjnych czy patrjotycznych,
ale też literackich i estetycznych.
Odznaczenie Jana Pawlikowskiego, jun.

—Delegacja związku górali z prezesem
dyr. Wojciechem Krzeptowskim na cze-
le, wręczyła p. Janowi Pawlikowskiemu
juniorowi dyplom członka honorowego
Związku górali w uznaniu wielkich war-
tości literackich i regionalnych jego pra-
cy p. t. „Bajda o Niemrawcu”.

KRONIKA NAUKOWA

W sprawie starożytnych monet. —
W ostatnich tygodniach przyniesiono do
Muzeum Narodowego w Krakowie bardzo
interesujące monety, przeważnie wyko-
pane w ogrodach i polach w Krakowie i
bliższej okolicy. Na uwagę zasługuje
drachma Mitrydatesa I (70--140 r. przed
Chr.) wyorana koło Krakowa; moneta
złota celtycka, wykopana w ogrodzie w
Krakowie, denary rzymskie, grosze pra-
skie, dukaty belgijskie i różne monety
polskie, znalezione w okolicznych mia-
teczkach. W związku z tem Dyrekcja
Muzeum Narodowego zwraca uwagę na
ważność tego rodzaju wykopalisk i prag-
nie zachęcić znalazców do składania mo-
net w darze lub do sprzedawania ich w
Muzeum Narodowem. W razie niemož-
ności dostarczenia monety, pożądanem
jest podanie wiadomości o wykopaniu
wraz ze szczegółami, jak: określenie do-

kładne miejsca znalezienia, głębokości,
ewent. wymienienie innych przedmiotów
równocześnie znalezionych.
Z Polskiego Towarzystwa Chemiczne-

$o.— Wczwartekdn. 17 b. m. ogodz.
18-ej w dużem audytorjum chemicznem
Politechniki warszawskiej odbędziesię
posiedzenie naukowe Polskiego Tow.
Chemicznego, na którem wygłoszą refe-
maty: prof. dr. inż. Wo/ciech Świętosław-
ski: „Sprawozdanie z dorocznego pośie-
dzenia Komitetu Office International de
Chimie w Paryżu”. Inż. Tadeusz Zamoy-
ski: „Sprawozdanie z XV-go Kongresu
Chemji Przemysłowej w Brukseli". Prot.
dr. senator Wojciech Świętosławski:
wZ badań nad ciepłem wiązania ce-
mentu”,

CZASOPISMA LITERACKIE
„ Czy nie wstyd? — Najnowszy _(paź-
dziernikowy) zeszyt „Tęczy” przynosi:Mm-
teresujący reportaż o handlu dewocjonal-

jami wPolsce. Okazuje się, że 80 proc.

handlu przedmiotami kultu zna/duje się
w rękach żydowskich, a bardzo wysoki

procent fabrykantów również rekrutuje
się z pośród ludności żydowskiej. — Po-

zatem numer „Tęczy” przynosi najaktuał-
niejsze tematy w opracowaniu najpierw-
szych piór polskich. „Cyrk proroka'* (ko-
respomdencja z Moskwy), „Cygański na-
szyjnik*, „Dyskusja w sprawie robotni-
czej”, „Oszustwa wojny”.

słych, w których uczą czytać łpisać o-
raz rachować. Kandydaci na małżonków
mogą kończyć te szkały. Po wejściu w ży-
cie tego rozporządzenia, zapanował taki
ścisk w tych szikołach, że musiąno po-
tworzyć specjakne kursy dla narzeczo-
nych.

PŁYWAJĄCA FERMA

Dwóch kanadyjczyków wpadło na po-
mysł ulokowania na dkręcie 500 świń.
Kupili stary statek, przebudowali go i

i podróż od portu do portu,
szczególnie do tych położonych na wy-
spach, dostarczając wszędzie świeże mię
so świńskie. Obawy, że świnie nie znio-
są podróży morskiej, okazały się nieści-
słe i obydwaj pomysłowi przedsiębiorcy
robią doskonałe interesy.

ARMJA HOLENDERSKA
MOTORYZUJE SIĘ

Nowo opracowany plan reorganizacyj-
ny armji holenderskiej przewidu,e utwo-
rzenie przy brygadach kawalerji oddzia-
łów szybkich wozów pancernych. Każdy
oddział liczyć będzie 12 wozów, zaopa-
trzonych w karabiny maszynowe i dział-
ka. Nadto przydzielone będą 4 grupy
strzelców na motocyklach. Każda grupa
liczyć będzie 9 ludzi i 4 oficerów, prócz
tego obsługę karabinów maszynowych.

JEDWAB ZAMIAST WEŁNY

Ministerstwo marynarki w Japonji wy
dało zarządzenie, nakazujące głównemu
urzędowi zaopatrywania marynarki w
porcie Kure, aby flagi okrętów japoń-
skich od tej pory były fabrykowane z
jedwabiu zamiast wełny. 

| wartości 100.000 funtów  szterl.

ANGIELSKIE TANKI DLA LITWY?

„Sunday Dispatca* donosi z Londynu,
że rząd litewski zamówił w Anglji broń,

Więk-
szość zamówienia przeznaczono na lek-

związki małżeńskie. Od dłuższego czasu kie tanki. Prasa niemiecka, powtarzając

są już czynne w Turcji szkoły dla doro- , tę wiadomość, dodaje, że tanki te zosta-  
ną przeznaczone do patrolowania grani-

niemieckiej.

2 HAŃBA STANÓW ZJEDN.

W Stanach Zjednoczonych liczba mor-
dów lynczu stale wzrasta W pierwszych
4 miesiącach b. r., wywleczono z więzień
14czarnych izlynczowanoichwhanieb-
ny sposób. W r.ub. dokonano 15 mordów,
Od r. 1882 było tego rodzaju 4950 wy-

padków. Opinja amerykańska żąda roz-
poczęcia ostrej walki z lynczem.

ELEKTRYCZNE RĘKAWICZKI

W związku ze zwalczaniem przestęp-
czości, otrzymała policca amerykańska
rękawiczki elektryczne. Rękawiczki te
posiadają nazewnątrz metalowe części i

są połączone z akumulatorem kieszon-
kowym. W momencie walki z przestępcą.
policjant włącza akumulator, rękawice
zaczynają działać, ubezwładniając mo-
mentalnie przestępcę.

200-NY JUBILEUSZ żóŁWIA

Powszechnie wiadomo, że żółwie żyją
setki lat, W r. b. w Grecji jedna rodzina
obchodzi 200-ny jubileusz posiadanego
żółwia. Zapiski rodzinne wykazały, że je-
den z pradziadków złapał żółwia i po-
darował go swemu wnukowi. Złapany
żółwwraz z pamiętnikamiznalazłsięw
posiadaniu obecnego właściciela i obcho-
dził uroczyście rocznicę swoich 200 lat.

BIBLJOTEKA W KIESZENI

Na kongresie bibljotekarzy w Tybin-
dze m. in. wygłoszono referat na temat
metod t, zw. dokumentacji. Chodzi mia-
nowicie o takie zmniejszenie formatu
książek, względnie takie utrwalenie ich
treści, aby doprowadzić do  1aksimum
oszczędności miejsca w zbiorach bibljo-
tecznych. Bibljotekarz W. Schurmeyer
zademonstrował przytem swój wynalazek
przy pomocy płyt totograficznych z ta-
kiem pomniejszeniem, że jedna strona
formatu ósemki pomieściła się na 0,10  

kwadr. milimetra. Przy pomocy mikro-
skopu tekst można było odczytać, Wobec
tego na 1 milime!trze kwadratowymmoż-

na pomieścić 100 stron, na jednym kwa-
dratowym centymetrze 10.000 stron ósem-
ki, azatemnapłyciewielkościkartyko-
respondencyjnej możnaby reprodukować
1.500.000 stron druku. W pudełku od cy-
gar, w którem bez trudności pomieści się
1.000 takich kart pocztowych, możnaby
zatem przechowywać takich stron druku
1.500.000.000, a licząc tom po 200 stron,
otrzymamy bibljotekę, liczącą dokładnie
7 i pół miljona tomów, nadającą się jed-
nak do łatwego transportu. Średnią bi-
bljotekę możnaby przeto nawet nosić w
kieszeni.

DLACZEGO ZA CZASÓW NAPOLEO-
NA NIE ZBUDOWANO KANAŁU

SUEZKIEGO?

W ub. stuleciu Francja wykazała o wie-
le większe zainteresowanie Egiptem, jak
Anglja. Już za czasów kardynała Riche-
lieu, rozpoczęto studja nad Egiptem oraz
problemem skrócenia drogi morskiej do
Indyj. Poprzestino jednak na teoretycz.
rozważaniach. Dopiero wyprawa Napo-
leona do Egiptu, zmieniła gruntownie czy-

| nione rozważania. Nad Nil wżiął ze sobą
Napoleon obok żołnierzy, również uczo- |
mych oraz inżynierów. Ci rozpoczęli ba-
dania i prace naukowe, mające na celu
ustalenie, czy jest możliwe wytyczanie
nowej drogi handlowej, łączącej morze
Śródziemne z Czerwonem. Podjęta inicia-
tywa budowy kanału została jednak utrą-
coma przez jednego z inżynierów,nazw's-
kiem — Lepere Jego mylne obliczenia,
wykazujące, że zwierciadło Morza Czer-
wonego, jest wyższe od poziomu morza
Śródziemnego o 9.908 m., uniemożliwiły
dalsze już prace, nad przekopaniem ka-
nału. Dopiero wysłany w r. 1836 młody
'nżynier Lesseps, zainteresował się obli-
czeniami inż. Lepere'a i dokonał olbrzy-
miego dzieła. Tak powstał Kanał Suezki.
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Imponujący zjazd delegatek N.0.K. we Lwowie
Wdniach 12 i 13b. m.obradowałwe

Lwowie XIV doroczny zjazd delegatek
Narodowej Organizacji Kobiet z trzech
województw Małopolski Wschodniej, po-

łączony ze zjazdem delegatek Sekcji
Młodych N. O. K.
Program pierwszego dnia zjazdu, po -

święconego obradom or$anizacyjnym, o-
bejmował sprawozdanie z poprzedniego
zjazdu, oraz sprawozdania centrali lwow-
skiej N. O. K., Sekcji Młodych i delega-
tek poszczególnych środowisk prowincjo-
nalnych. Ponadto w tymże dniu wygło-
szony został referat programowy p. t.
Jakie nowe środki wprowadzić w pracy
N. O. K. w zastosowaniu do dzisiejszych
warunków i potrzeb” — oraz referat po-
lityczny prezesa zarządu dzielnicowego
Str. Narodowego, prof. Głąbińskiego, p.
£ „Nasze położenie w tej dzielnicy”. Na
zakończenie odbyło się zebranie towa-

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się Mszą
św. w kościele OO. Bernardynów, cele-

browaną przez O. Sepuriora Bronisława
Szepelaka, po której nastąpiło uroczyste
otwarcie zjazdu w sali Str. Narodowego.
Zebrało się kilkadziesiąt delegatek z 21
środowisk Małopolski Wsch., oraz tłumy
członkiń lwowskiej N. O. K., do których
w serdecznych a moanych słowach prze-
mówiła na wstępie niestrudzona prezeska

organizacji pna Marja Demelówna, pod-
kreślając przełomowe znaczenie obecne-
go zjazdu w działalności N. O. K. Po go-
rących słowach powitania wygłoszo-
nych przez delegatkę zarządu głównego

N. O. K. z Warszawy, p. Czachowską-
Tryjarską, zestawienie sprawozdań z
działalności N. O. K. na terenie trzech
województw przedstawiła sekretarka p.
Janina Morawiecka, poczem dwa dosko-
„nałe referaty ideowe wygłosili: p. Jadwi-
„ga Bogdanowiczowa (krytyczne uwagi na
temat wychowania we współczesnej
«szkole i p. Adam Macieliński (o historji
suchu narodowego i jego podstawach)
Przedpołudniową część zjazdu zakoń-

tzyło uchwalenie odpowiednich rezolu-
cyj. Popołudniu odbyła się obszerna @у-
skusja nad referatami, po której prze -
= udzieliła szczegółowych

wskazów. organizacyjnych i dokonała
«amknięcja zjazdu. >

Powszechnie wiadomo, na jakie trud-
ości napotyka w dzisiejszych czasach
ruch narodowy. Sanacja bowiem nietylko
zetatyzowała szereg dziedzin życia pu-
blicznego, ale też usiłuje „upaństwowić'*
każdą formę życia społecznego i szcże -
gólną „opieką” otoczyć każdy ruch nie-
zależny, a przedewszystkiem ruch naro-

. Rzęcz jasna, żeto musiało się od-
bić — zwłaszcza w Małopolsce Wschod-
niej — ma żywotności i prężności pol-
EaPOkwa działalność swo-

opiera ą na ow. j pri i oliar-
ności jednostek. rr me

I tu z radością należy podkreślić, że
Narodowa Organizacja Kobiet oparła się
zwycięsko naciskowi systemusanacyjne-
go, bo w najtrudniejszych dla jakiejkol-
wiek pracy społecznej i patrjotycznej wa-
runkach nietylko, że utrzymała swój stan

posiadania, ale pommożyła go — dzięki
wytężonej pracy i naprawdę męskiej od-
wadze swych członkiń — o imponującą
flość nowych pozycyj i zdobyczy,

Jednego z najważniejszych punktów
7im : р‹і‘“" N. O. K. —

awoz lelega! poszczególnych
środowisk prowincjonalnych wschodnio-
małopolskich, przedstawiających się nie-
zaz rozpaczliwie pod względem narodo -  

(Od własnego korespondenta)

wym, — słuchało się z najwyższem zain-
teresowaniem. Dwadzieścia kilka sprawo-
zdań — to było dla zgromadzonych na
zjeździe dwadzieścia kilka sensacyjnych
relacyj, słuchanych z zapartym oddechem
i równocześnie z wielką dumą. Oto oka-
zało się, że w okresie wielkiej depresji,
jaka ogarnęła społeczeństwo, ofiarna i
ambitna kobieta polska ujęła w swoje rę-
ce wiele spraw społecznych i narodo-
wych

Jakie są wyniki pracy?
Trudno ze względu na brak miejsca wy-

mienić działalność każdego Koła N. O.
K., trudnie; — ze względów zrozumia -
łych — wymienić nazwiska. Ograniczamy
się przeto do bardzo ogólnikowego
streszczenia.

*

Z roku na rok postępuje w Malopolsce
Wsch. ruszczenie wsi i miasteczek. Dla-
tego też N. O, K. przedewszystkiem po-
święciła jak najżywszą uwagę i najwię-
cej pracy akcji półkolonij letnich. W o-

kresie sprawozdawczym zorganizowała
ich przy pomocy uświadomionego oby-
watelstwa i księży proboszczów 96,, a po-
nadto 10 kursów zimowych. Każda pół-
kolonja była bazą operacyjną dla akcji
narodowej, gdyż kierowniczki nietylko o-
piekowały się dzieėmi, ale rėwnoš -
nie urządzały dla rolników i ich żon
kursy czytania i pisania, kursy gospodar-
cze, pogadanki, organizowały chóry i
przedstawienia, dostarczały czasopism
itd. Co więcej — N. O. K. nie kończy
swej pracy w danej wsi z chwilą ukoń-
czenia półkolonji, zwykle bowiem opie-
kue się nią nadal, tworząc i subwencjo-
nując przemysł chałupniczy, organizując
przedszkola, ochronki i oddziały bibljo-
teczne, udzielając pomocy dla dzieci w
formie ubrań, książek i obiadów. wresz-
cie dając pracę i zarobek dziewczętom
wiejskim przez wyuczenie ich krawiec-
twa lub trykotarstwa.
* Podkreślić należy, że wieś ogromnie
żywo reaguje na wysiłki członkiń i in-
struktorek z N. O. K. Niejednokrotnie
sami rolnicy proszą o organizowanie
przedszkoli lub ochronek, dając NOK.
potrzebny mąaterjał i parcelę. A już naj-
częściej zdarza się tak, że widząc wspa-
niałe wyniki pracy instruktorek N. O.
K. — „zamawiają” je na następny rok, o-
świadczając, że nie chcą instruktorek z
sanacyjnego Zw. Pracy.Obyw. Kobiet,
który ołiaruje im szereg „dogodnych wa -
runów". Szereg nowozałożonych kół
wiejskich N. O, K, to najlepszy dowód
szerzenia się idei tej organizacji w ma-
sach.

 

Z CAŁEGO KIAJU
CHEŁM

Chciał zarżnąć teścia. — Do mieszka -
nia Jana Murata w kolonji Olchowiec
wtargnął jego zięć Stanisław Tomaszew-
ski i usiłował zamordować go przez po-
derżnięcie gardła nożem. Murata w sta-
nie ciężkim przewieziono do szpitala,
niedoszłego zabójcę aresztowano.

LESZNO

Powitanie więźnia z Berezy, — Powró-
cił z Berezy Kartuskiej p, Adam Misiak,
prezes powiatowy Stronnictwa Narodo-
wego. Na dworcu powitała przybyłego
rodzina, przedstawiciele Str. Nar., oraz

 

ZE LWOWA
Co w teatrach?
T ielki: Środa godz. 20-ta „Mu-

zyka na ulicy”.
Repertuar kin /
Apollo: Wacuś 2

Chimera: s kaca х
Gražyna: Dziewozęt.
Kopernik: To Gaia
Marysicika: Bar Micwe oraz Żyj i

j się, ‚
Pan: Cinicay sułtan i dodatki.
Pax: Młody las i dodatki,
Raj; Pieśń kozaka.
Stylowy: Katiusza i rewia.

: Żona w złotej klatce i Dentysta-
„czar

Rozdźwięki w Z: Legjonistów. —
Po gewazcji płk. Pytla, prezesa lwow -
skiego Oddziału Zwiążka dle —
któryvio do Krosna, gdzie objął
, stanowisko burmistrza, zarysowały się w
tutejszym oddziale silne rozdźwięki. Zna-
lazły one swój wyraz na odbytem nadz-

czajnem walnem zebraniu, na którem
Sk dokonać wyboru prezesa zarządu

w miejsce pułk. Pytla. Wśród
ezionxów zarysowały się silne ė -
z chjednaoświadczasię za kan

ydaturą hr. Dzieduszyckiego, a dru-
ga. nastrojonastó». zwalcza wy-
mienionego kandydata. :
Od dlužszego czasu nie notowano wy-

, aby walne zgromadzenie nieod.-
lo się, to też sensacą dnia w kołach

sanacyjnych było rozwiązanie nadzwy-
cza'nego zebrania przez prezesa okr

posłaWójeiechowekieżo. ako Bowód ze.

kolejowy. 

dało pre: że na sali znalazło się
kilkudziesięciu mieczłonków oddziału,
którzy pomimo wezwania nie opuścili sa-
li Jak mówią, powodem właściwym
miało być stwierdzenie, że opozycja zy-

a znacznie na sue i przeprowadzi
swoje uchwały. :
Піцппочііу lek. — Urząd śled-

czy otrzymał wi 6 о niesamowit
w , który rozećrał się na ała

y Starem Miastem a Gorliczynem,
w powiecie przeworskim. Przejeżdżał
ROZ wozem ; Michał Wania, który

wiózł do StaregoMiasta skrzynie z jaja-
mi i pakę cukru, W pewnej chwili z tyłu

к się na wóz 13-letni pastuch, Fran-
cisżęk Zieliński, a niezauważony zez
Saules, zapalił slomę, na ktėrej skrzy-
nie były złożone, poczem zeskoczył i
zbiegł na pastwisko. Dopiero po pewnym
czasie woźnica zauważył ogień, gdy już
niemal PNE zmajdował się w plo-
mieniach. Wania odprz konie, które
płoszyły się, sam zaś ciężkiego
Pora”Paliowóz e, z pakami

3 a przytrzymała sprawcę
młodocianego, który oświadczył, iż chciał
w ten sposób „zażartować”,
Pastuchyukiadają kamienie na torach
lej — W ostatnim czasie mnożą

się dki nakładania kamieni na to -
rach kolejowych przez hów pasą-
cych bydło przy torach. Zawiadowca sta-
cji kolejowej w Stawczanach, jadąc dre -
zyną na przestrzeni między Stawczanami
a Lubieniem Wielkim, najechał na stosy
kamieni, złożone przez pastuchów. Poli-
cja podjęła poszukiwania za sprawcami.

 

 

Lwów, w październiku.
Obok biednych, zruszczonych wsi dru-

gim terenem akcji N, O. K. są niezwykle
zażydzone miasteczka, Tutaj, podobnie
jak na wsi, organizuje N. O. K. przede-
wszystkiem warsztaty pracy (krawie -
ctwo, trykotarstwo, kursy kroju i szycia),
a następnie kursy dla analfabetów, przed-
szkola, ochronki, bibljoteki, wystawy
prac i t. d. Ponadto członkinie biorą ży-
wy udział w akcji charytatywnej, która
przedewszystkiem obejmuje pomoc dzie- |
ciom (odzież, książki, obiady) i młoc
ży (pomoc synom włościańskim dla
kształcenia się w handlu lub rzemiośle,
udzielanie pieniędzy akademikom na
czesne), a następnie starszym. Nie od
rzeczy wreszcie będzie wspomnieć o wy-
datnej pomocy finansowej i materjalnej
na rzecz budowy kościołów i kaplic.

Doskonałą ilustracją sprawozdań zjaz-
dowych była wystawa prac członkiń N.
O. K. Eksponaty wystawy obe'mowały:
1) prace bezpłatnego kursu szat kościel-
nych Sekcji Młodych N. O. K. w Tarno-
polu, prowadzonego przez ofiarną i nie-
zmożoną pracownicę społeczną p A.Mra-
zównę, em. nauczycielkę, 2) tanią kon-
fekcję damską, wykonaną przez oddział
lwowski NOK., 3) dział prac na rzecz pół-
kolonij (ubrania dziecięce, zabawki itd.),
4) wybory trykotarskie Sekci Młodych
NOK., 5) roboty ręczne Sekcji Młodych
NOK. w Borysławiu pod kier. p. Anny
Ulanowskiej, 6) porcelanę, malowaną
przez p, Marję Opieńską, która sztuki tej
uczy członkinie Sekcji Młodych.

Wszystkie eksponaty. wykonane pięk-
nie i solidnie, zwracają uwagę niezwykłą
taniością.

Na zakończenie kilka słów o prezesce
NOK., która jest duszą całej organizacji.

Bez przesady można powiedzieć, że nie
ma żadnej akcji narodowej, w której nie

brałaby udziału Marja Demelówna, Po-
święciwszy swą szczególną uwagę NOK.,
zdołała nietylko zapewnić organizacji
byt i znakomity rozwój, ale też stworzyć
Iwowską szkołę działaczek społecznych,
które pracują dziś na całym terenie Ma-
łopolski Wschodnie;. j

Jej dziełem był też ostatni zjazd, któ -
ry stanowił krzepiący obraz rozwoju na-
szych siłi postępu idei narodowej w ma -
sach, Przygotowany z całą starannoś-
cią, dowiódł też, że wieloletnia działal -

ność Marji Demelówny, oparta na ideali-
stycznych podstawach ofiarności i po-
święcenia się, a pomnożonych o talent
organizacyjny, — dała i będzie dawać re-
zultaty naprawdę imponujące.

MGZILSDIKETK

olbrzymie tłumy publiczności w liczbie
przeszło 4 tys. P. Misiaka obrzucano
kwiatami i zgotowano mu gorącą owa -
cję.

ŁOWICZ

List do redakcji.
Wielce Szanowny Panie Redaktorze!
W N-rze 133 „Warszawskiego Dzien-

nika Narodowego" z dn. 7.10.35 r. w kro-
nice z Łowicza p. t. „Zmiany w Prokura-
turze” wydrukowano między innemi zda-
nie, które może nasuwać przypuszczenie,
że zostałem zwolniony z posady za po-
pełnienie wspólnie z podprokuratorem
Jerzym Turskim jakichś karygodnych
czynów.

Wobecczego uprzejmie proszę Pana
Redaktora o łaskawe zamieszczenie w
„Warszawskim Dzienniku Narodowym”
następującego wyjaśnienia:

Rzeczywiście zwolniono mnie nagle z
posady beż powodu i dlatego zwróciłem

 

Najpoczytniejszy tygodnik, poświęco-

ny kulturze twórczości polskiej

„MYŚL |
NARODOWA"

wychodzi w Warszawie pod redakcją
Z. Wasilewskiego i J. Rembielińskiego

przy współpracy najcelniejszych

pisarzy
Prenumerata kwart. zł, 9 (z przes.)

tracja Redakcja
Jerozolimska 17 Mokotowska 11
Konto w PKO: Myśl Narod. nr. 3.105    
 

Mord pod Lwowem. — Prze-
chodnie, którzy w godzinach rannych
dążyli lasem winnickim do Lwowa, zau-
ważyli leżące obok toru zwłoki jakiegoś
człowieka, który zginął skutkiem poderż-
wę gardła z nieznanego sprawcę.
Jak stwierdziła policja, zamordowany
został 30-letni robotnik z Dobrostan,
Hryńko Kałahurka. Policja jest na śla-

rawcy, który wnajbliższych go -| dach
dzinach ma być aresztowany Napadu
morderczego dokowzać na tle rabunko-
wem.

 
 

 

Manifestacja narodowa
w Radzanowie

(Od własnego korespondenta)

Wdniu13październikab.r. odbyłosię
w Radzanowie powiatu radomskiego u-
roczyste wręczenie properca Stronnictwu
Narodowemu śminy Radzanów. Na uro-
czystośćprzybył z Radomia kierownik
organizacyjny okręgu radomskiego p.
Drobiński Stanisław, oraz 40 umunduro-
wanych członków Stronnictwa Narodo-
wego z Radomia na czele z p. Francisz-
kiem Wójcikiem, kierownikiem koła Str.
Narod. „Radom Zamłynie”.
Od samego rana wszystkiemi drogami do
Radzanowa zdążali członkowie Str. Nar.
gminy Radzanów i delegacje okolicznych
$min. W uroczystości wzięło udział oko-
ło 4000 członków Str. Narod.

Uroczystość rozpoczęła się na cmenta-
rzu kościelnym. Po poświęceniu propor -
ca przez ks. Wacława Wypyskiego, dele-
gat Zarządu Okręgowego wręczył propo-
rzec p. Narożnikowi z Romanowa. Na-
stępnie tenże delegat przyjął od zebra-
nych członków Str. Narod. uroczyste
przyrzeczenie, że zawsze będą stać na
straży Idej Obozu Narodowego. Po przy-
rzeczeniu zo**'la odprawiona Msza św.
podczas której podniosłe kazanie o mi -
łości Ojczyzny wygłosił miejscowy pro-
boszcz ks. Stanisław Tomczyński.
Poodprawionem nabożeństwie ddbyło

się zebranie, które zagaił w mocnych i
stanowczych słowach kierownik gminy
Str. Nar. Radzanów p. Wesołowski. Po
zagajeniu zabrał głos p. Stanisław Dro -
biński, który w dłuższem przemówieniu
omówił dzisiejsze stosunki polityczne.  

Radcm, w październiku.

Na zebraniu uchwalono rezolucję treś-
ci następującej: „Zgromadzeniu w dniu
13 października 1935 r, na wielkim zebra-
niu Str. Nar, w Radzanowie w liczbie 0-
koło 4.000 osób, patrząc na wspaniały
rozwój Obozu Narodowego, deklarujemy
się otwarcie jako wyznawcy programu i
zasad narodowych. Składamy hołd kie=
rownikom i przywódcom Obozu Narodo-
wego z prezesem Romanem Dmowskim
ną czele i ślubujemy, że w walce o przy
szłość Polski i wcielenie w życie nasze-
go państwa praw narodowych i katolic=
kich iść będziemy razem z nimi aż do
zwycięstwa t. j. do stworzenia naprawdę
uczciwej, sprawiedliwej, katolickiej i na-
rodowej Wielkiej Polski".

Zebranie zakończono żywiołowym о7
krzykiem na cześć Wielkiej Narodowej
Polski oraz Romana Dmowskiego.

Uroczystość w Radzanowie jest jeszcz
jednym dowodem żywiołowego wprost
rozwoju Obozu Narodowego okręgu ra-
domskiego.

А...ез.

- - -ra?

zus

(Od własnego korespondenta)

Od dłuższego czasu niepokoiły opinię
wers'e o nadużyciach, jakie miały zostać

popełnione w szpitalu Szarytek, a które
sięgać miały pokaźnej kwoty 16 tys. zł.
Ponieważ nic nie słychać o jakiemkol-
wiek śledztwie czy skierowaniu sprawy
do prokuratury, postanowiliśmy na swo-
ją rękę zbadać ile w pogłoskach tych iest
prawdy.

Okazuje się, że rzeczywiście nadużycia
w szpitalu Szarytek miały miejsce, a po-
pełnione zostały przez intendenta tego
szpitala, Jaworskiego, brata dr. Jawor-
skiego, Nadużycia wykryte zostały po-
dobno jeszcze w sierpniu, przed wybo-
rami i miały sięgać kwoty 15.000 zł. Ści-
ślejsze badania wykazały, że sprzenie-

się początkowo do p. Mimistra Sprawie -
dliwości i p. Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie
sprawy tego zwolnienia, a następnie zło-
żyłem do p. Prokuratora Sądu Apelacyj -
nego w Warszawie skargę przeciwko p.
Turskiemu, który spowodował moje zwol-
nienie, oskarżając mnie fałszywie o szko-
dliwą działalność polityczną.

P. Turskiego uważam za człowieka z
którym łączenie mego nazwiska jest dla
mnie obrazą.
Łączę wyrazy szacunku i poważania

Tadeusz Bączkowski.
Łowicz, dnia 12 października 1935 r.

PIŃSK '

Kamień węgielny pod nową świątynię,
— Doroczny odpust Matki Bożej Różań-
cowej w okolicy Siemiatycz diecezji piń-
skiej wypadł niezwykle uroczyście. Ma-
leńka parafja Kłopoty - Stanisławy, goś-
ciła swego Pasterza, który przybył. by
poświęcić kamień węgielny pod nowobu-
dujący się kościół parafjalny. Przy wspa-
niałej pogodzie nieprzeliczone tłumy
wiernych zaległy błonia, gdzie po poświę-
ceniu kamienia węgielnego J. E. ks. bi-
skup Niemira, sufragan piūski, odprawil
uroczystą Mszę św. pontyfikalną i wy-
głosił kazanie na temat „Różaniec odno-
wieniem rodziny”. Przy odjeździe dele -
gacje mężczyzn dziękowały Pasterzowi
za przybycie, uroczyście przyrzekając ży-
ciem swojem przyciągać inowierców i
schizmatyków do prawdziwego Kościoła.

ZGIERZ

Szkoła bez nauki religi. — Przy ulicy
Łęczyckiej w szkole powszechnej 7-mio
klasowej Nr. 2 (dwa), zostającej pod kie-
rownictwem pani Genowefy Mertowej, a
nadzorem inspektora szkolnego p. Hen-
ryka Ochędalskiego, do której uczęszcza
około tysiąca dzieci katolickich, od po-
czątku roku szkolnego nie było ani jednej
godziny lekcj; religji, w 15 oddziałach co
w sumie uczyniło dotąd 180 godzin. W
rozkładzie zajęć tygodniowych religja ja-
ko przedmiot została zupełnei pominię-
ta. Nawiasem należy zaznaczyć, że szko-

ła ta w okręgu uznana została jako wzo-
rowa.

  

Lublin, w października

wierzone sumy sięgają kwoty nieco niż -
szej i wynoszą około 12.000.
Sprawa otoczona jest tajemnicą, dlate-

go niełatwo jest o informacje co do ro-

dzaju tych nadużyć. Zdaje się, że inten-
dent Jaworski przywłaszczał sobie m. in.
pobory niektórych osób, pracujących w
szpitalu. M. in. przywłaszczyć miał sobie
pensję dwuletnią kapelana szpitalnego
ks. Tylusa, który podobno pensję kwito-
wał, a pieniędzy nie dostawał, W ten
sam sposób miał podobno przywłaszczyć
pensje swego brata dr. Jaworskiego.
Wedle relacyj jakie się udało zebrać,

sprzeniewierzone kwoty zostały pokry-
te, ale zdaje się, że nie przez p. Jawor-
skiego, który zresztą nie został areszto-
wany i podobno z Lublina wyjechał.Spra-
wa jest wogóle nader tajemnicza, a nie
chce się wierzyć, aby miała ujść sprawcy
bezkarnie, ze względu choćby na to, że
prezesem Rady Opiekuńczej szpitala Sza-
rytek jest sam wojewoda lubelski, a dy-
rektorem senator dr. Modrzewski.
Wysokość sprzeniewierzonej kwoty

przemawia stanowczo za skierowaniem
sprawy do prokuratury, nie może bowiem
być, aby takie przestępstwa uchodziły
pewnym ludziom bezkarnie, gdy np. se-
kretarz gminy Konopnica Jezierski za
sprzeniewierzenie mniejszej sumy dostał
aż 4 lata więzienia.

Nieźle by też było, gdyby szpital Sza-
rytek ogłosił urzędową relację o całej
sprawie, bowiem pogłoski, jakie o tem
krążą po mieście, są już zgoła fantastycz-
ne. "

 

Z KRAKOWA
Teatr fu. Słowackieśći Środa — ivsa

Groźny”. Czwartek — „Stare wino szu-
mi
Kina katolickie:
Apollo: „Folies Bergėre“.
Promień: „Wegonika” у
Świt: „Wacuś'.
Sztuka: „Ostatnia miłość”.
Stella: „Katastrofa  Czeluskina* 1

„Wróg we krwi”.
Uciecha: „Kocham wszystkie kobiety”
Z teatru miejskiego. — We środę kir

storyczny dramat A. Tołstoja „Iwan
Groźny”, jutro świetna komedja „Stare
wino szumi”. W obu tępuje K. Ju-
nosza - Stepowski, Wsadach, od kie-
runkiem reż. J. Karbowskiego komedja
J. Blizińskiego „Rozbitki”, która ukaże
się w najbliższych dniach. Ž

auśuracja Młodzieży Wszechpolskiej.
— |Inaugurac'a nowego rokuLeta? Zwią-
zku Akademickiego—Młodzieży Wszech-
polskiej odbędzie się w piątek 18 рай<
dziernika PE 8 wieczór w sali Koper-
nika U. J. rogramie odczyt prof. dr.
Władysława Konopczyńskiego p. t. „Kie-
dy państwo było twem”, oraz prze «
mówienie akademików Adama Flisa i Je-
rzego Sikory.

Rbbedzie laoda szy, —Na
konferencji w zarządzie miejskim rozpa-
trywano żądania Cechów piekarzy w
sprawie niesienia cen pieczywa, w
związku ze zwyżką cen mąki. Ustalono
o: ceny detaliczne chleba: za 1

kg. chleba żytniego, z mąki 55 proc. 30
groszy, za 1 kg. chleba żytniego ciemnego
z mąki 90 proc. 25 groszy. Ceny pwe
(dla odsprzedawców) 27 gr. i 23 gr. Ceny
powyższe weszły w życie z dniem15b.
m. Podwyżka wynosi 2 grosze na kilogra<
mie,



POSTULATY GDYNI
” „Układ, zawarty przez rząd Jędrze-
jewicza we wrześniu 1933 r. z Gdań-
skiem na rok i następnie przedłużo-
ny przez rząd Kozłowskiego o dalszy
rók, wygasł. Senat gdański usilnie za-
biega o jego dalsze przedłużenie. U-
kład ten zapewniał Gdańskowi mini-
mum przeładunku w wysokości 5 mi-
ljonėw ton rocznie, oraz równe prawa
z Gdynią. Równe — to znaczy —
lepsze. Stary port i jego doskonały
aparat handlowy i jego wyrobione,
ustalone stosunki międzynarodowe
przy równych prawach z portem no-
wym, który ma i musi mieć różne bra-
ki, dają staremu portowi naturalną
przewagę. Gdańsk tę przewagę u rzą-
dów Jędrzejewicza i Kozłowskiego u-
zyskał. I rzeczywiście wyzyskał ją
całkowicie. Nic dziwnego, że obec-
nie zabiega o utrzymanie układu, a
nawet o jego rozszerzenie. Ostatnia
wizyta Greisera, prezydenta Senatu
gdańskiego, w Warszawie i jego roz-
mowy z premjerem i ministrami
spraw zagranicznych, rolnictwa i han-
dlu miała na celu głównie uzyskanie
podpisu Polski na układzie portowym.

Jakie konkretnie rząd polski zaj-
muje stanowisko, nie wiemy. Ogólne
nastawienie rządu każe mniemać, że
przychylne, W konflikcie waluto-
wym, celnym i politycznym z Gdań-
skiem rząd polski zajmował stanowi-
sko niesłychanie umiarkowane i u-
stępliwe. Umowy, zawarte w ciągu
paru ostatnich miesięcy w sprawie
waluty oraz kontyngentów żywnościo-
wych, są jaskrawym dowodem kom-
promisowości władz polskich. To
wskazuje, że i w sprawie przeładun-
ków portowych Polska nie uchyli się
od kierowania na Gdańsk odpowie-
dniej ilości towaru,
„Ta prowadzona od paru lat polityka

rządów Jędrzejewicza, Kozłowskiego
i Sławka wobec Gdańska budzi po-
ważne zastrzeżenia w całym kraju, a
wywołuje duży niepokój w Gdyni.

Rozwój Gdyni opierał się na jednym
pewniku: jakikolwiek jest w Polsce
rząd, każdy $warantuje Gdyni swoje
pełne poparcie i oczywiście pierw-
szeństwo. Wysunięcie przez ostatnie
rządy innej doktryny, a to iż Gdańsk
i Gdynia stanowią jednolity i jeden
obszar celny, obszar portowy, wsku-

Wielki deficyt
w bilansie handlowym Włoch

* Import do Włoch we wrześniu wy-
niósł 666,8 milj, lirów, eksport z
IWłoch 439,2 milj. lirów, W ten spo-
sób ujemne saldo we wrześniu r. b.
sięga 227,6 milj. lirów. We wrześniu
r. ub. import wyniósł 575,9 milj lirów,
eksport 388,2 mik. lirów, ujemne sal-
do 187,7 milj. lirów.
W ciągu pierwszych 9 miesięcy r. b.

Handel zagraniczny Włoch przedsta-
wiał się następująco (w mik. lirów —
У 26 rę ndnowiadn: okres
£. ub.): import 5,649,2 (5,670,2), eks-
port 3,680,8 (3,820,6), ujemne sal-
do 1,9684 (1,849,6). Jak widać z
powyższych liczb, w ciagu trzech
kwartałów r. b. ujemne saldo wzrosło
© przeszło 100 milj. lirėw w porów-
naniu z analogicznym okresem r. ub. i
wyniosło blisko 2 miljardy lirów.

 

 

tek tego jednakie mają prawa, a rząd
polski „nie ma prawa przez rozbudo-
wę Gdyni działać na szkodę Gdań-
ska”, wywołało w Gdyni wielki nie-
pokój i zachwiało formalnością i sta-
łością rozwoju. Zrównanie stawek
przeładunkowych w obu portach (za-
chwiała tym stanem na rzecz Gdań-
ska dewaluacja guldena), zaprzestanie
budowy portu drzewnego i elewato-
rów zbożowych w Gdyni świadczy do-
sadnie o — nowej polityce władz pol-
skich wobec Gdańska.
Wypadki z wiosny ji lata tego roku

wyleczyły zapewne nawet znaczną
część sier rządowych ze złudzeń i
przekonały wielu, a przekonać powin-
ny były wszystkich, iż obrano zły
kurs, Objawem tego ma być budowa
elewatora i portu drzewnego,
Do głosu powinny dojść znowu pra-

wa Gdyni. i 3
Czegóż chce Gdynia? Czego żąda

polskie. Pomorze? }
1. Pierwszeństwa przed  Gdań-

skiem!  

2. Rozbudowy portu @а przela-
dunku zboża, drzewa, drobnicy.

3. Budowy magazynów i składów
wolnych,

4. Stworzenia warunków dla zało-
żenia polskich, chrześcijańskich firm
handlowych i przemysłowych,

5. Rozbudowy węzła kolejowego i
odpowiednich połączeń z zapleczem z
ominięciem Gdańska,

6. Budowy portu rybackiego w
Wielkiej Wsi,

1. Umocnień wojskowych,
8. Skupienia. w Gdyni zarządu

spraw morskich,
9. OQdpowiedniego uwzględnienia

żywiołu miejscowego we władzach
miasta i portu,

Wszystkie te żądania Gdyni są zgo-
dne z interesem rozwoju państwa pol-
skiego i dlatego powinny być poparte.
Uwzględnienie tych żądań Gdyni
winno być wzięte pod uwagę w roz-
mowach rządu z Gdańskiem.

M. N.

Zwyżka cen masła na rynkach zagranicznych
POZNAŃ, 15.10. (PAT) — Związek Go-

spodarczy Spółdzielni Mleczarskich w
Poznaniu, charakteryzując sytuację na
rynkach zbytu nabiału w okresie od 1 do
12 b. m., podkreśla, że w okresie sprawo-
zdawczym w dalszym ciągu dała się zau-
ważyć poważna zwyżka cen masła na
rynku angielskim. W ostatnich dniach o-
kresu przyjęła ona rozmiary oddawna
nienotowane. W d. 10 b.m. masło polskie
notowane było w Londynie 110 sh za cwt
landed London wobec zaledwie 98—100

sh wdn.3b.m.oraz54—56shprzed ro-

kiem. Analogicznie zwyżkowały w okre-
sie sprawozdawczym i inne gatunki ma-
sła z wyjątkiem masła duńskiego, które-
$o zwyżka była stosunkowo na'mniej-
sza. Porównanie cen obecnych z cenami
zeszłorocznemi wykazuje dla masła pra-
wie wszystkich gatunków zwyżkę około
100 proc., z wyjątkiem masła duńskiego,

które notowane jest na rynku londyń-
skim tylko o 25 proc. wyżej niż przed ro-
kiem. Mimo to jest ono w dalszym ciągu
najwyżej notowane, jakkolwiek rozpię-

tość w porównaniu z cenami masła z in-
nych krajów kolosalnie spadła.

Zwyżkacen.ujawniła się również w
Kopenhadze, gdzie w dn. 10 b. m. noto-

wano 236 kor. za 100 kg. wobec 230 kor.

w poprzednim okresie oraz zaledwie 180
kor. przed rokiem.

Wślad za zwyżką cen hurtowych ule-
gły również zmianie ceny detaliczne, któ-
re wynoszą obecnie za prima masło an-

gielskie i nowozelandzkie sh 1/4 — 16,
za masło australiskie sh 1/2 — 1/3, za

masło zaś II gatunku sh 1/— do 1/1 za 1

Ib. Dalsza zwyżka cen detalicznych jest

spodziewana. Zapasy w chłodniach an-

gielskich wykazują w stosunku do ub.
miesiąca ubytek 233.800 skrzyń i wyno-

siły w dn. 28 września r. b. 831.116

skrzyń wobec 1.396093 skrzyń pod ko-
niec września r. ub. Dostawy świeżego
masła kontynentalnego wykazują znacz-
niejszy spadek, co nietylko spowodowane
jest sezonowo zmniejszoną produkęą,
lecz również zwiększonem zapotrzebo-
waniem rynku niemieakiego. Eksport z
Danj; do Niemiec jest większy niż w r.
ub., natomiast eksport do Anglji spadł.  

W niedługim czasie spodziewać się na-
leży sezonowo zwiększonych dostaw ma-
sła kolonjalnego na rynek angielski, co
może nie pozostać bez wpływu na obec-
ne notowania londyńskie; jednak naogół
zmiana sytuacji rynkowej na niekorzyść
producenta nie 'est w najbliższych tygo-
dniach spodziewana,

Rynek polski notuje ceny, nie wykazu-
jąc większych zmian; wahają się one w

zależności od terenu produkcji.

Na rynku jajczarskim panuje tenden-
cja bardzo mocna zarówno z uwagi na
zwiększone możliwości eksportowe, jak
i skutkiem wewnętrznego zapotrzebowa-
nia na świeży towar, którego brak daje
się odczuwać. Hurt notuje zł.
wielką skrzynię; w półhurcie płaci się
na obszarze Poznańskiego zł. 1.30—1.40
za mendel. Ceny w detalu są odpowied-
nio droższe.

——-—

Tynieckie wyroby
W powiecie krakowskim znajduje się

wieś Tyniec, której prawie cała ludność

zajmuje się chałupniczym wyrobem arty-
kułów wełnianych, przeważnie grubych
skarpetek i rękawic. Wyroby te są szero-
ko znane w całej bodaj Polsce, Niestety,
ostatnio wypiera je coraz silniej żydow-
ska tandeta, a pozatem Żydzi potrafili
skoncentrować w swoich rękach zarów-
no dostawę przędzy wełnianej, jak i
sprzedaż hurtową wyrobów tynieckich.
Chcąc położyć kres tym niezdrowym sto-
sunkom, zwracamy się z gorącym apelem
do członków Obozu Narodowego, aby
wszędzie żądali wyrobów tynieckich i do
polskiego kupiectwa koniekcyjnego z
prośbą, by sprowadzało wyroby tyniec-
kie wprost z Tyńca, z pominięciem ży-
dowskiego pośrednictwa i żydowskiej
tandety z Łodzi Wyroby tynieckie uży-
wane są przedewszystkiem na mrozy i
do celów sportowych (narty, turystyka
it p.) Zgłoszenia należy kierować pod
adresem: Błażej Szczerbuła, poczta Ty-
niec nr. 49, pow. krakowski.
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Jednolite stanowisko związków
w sprawie pomocy lekarskiej dla pracowników miejskich

Od szeregu miesięcy władze miejskie
stolicy zapowiadały reorganizację pomo-
cy lekarskiej dla pracowników miejskich.
Reorganizacja ta powinna rozpocząć się
od ustalenia zasadniczych jej podstaw w
postaci statutu pomocy lekarskiej. Wła-
dze miejskie zapewniały, że nie będą
zaskakiwać pracowników miejskich po-
garszaniem pomocy lekarskiej i sprawę
jej reorganizacji, a w szczególności sta-
tutu, omówią na wspólnej konferencji z
przedstawicielami pracowników, umożli-
wiając związkom zajęcie stanowiska
wobec swych projektów. Tymczasem do-
tąd nic nie słychać o nowym statucie or-
ganizacji pomocy lekarskiej, konferencji
ze związkami wogóle nie zwołano, a re-
organizacja pomocy lekarskiej faktycznie
odbywa się i od dłuższego czasu daje się
zauważyć stałe pogarszanie świadczeń
lekarskich.

Wobec zaniepokojenia, jakie ten stan

rzeczy wywołuje wśród pracowników
miejskich, ostatnio odbyły się w lokalu
Związku zawodowego pracowników sa-
morządowych m. stoł. Warszawy (Mio-
dowa 8) dwie międzyzwiązkowe konłe-

rencje, z udziałem przedstawicieli wszy-
stkich związków zawodowych pracowni-
ków miejskich, istniejących na terenie

stolicy, niezależnie od ich zabarwienia
ideowego lubpolitycznego.

Na konferencjach tych postanowiono
skoordynować dalszą akcję w sprawie
pomocy lekarskiej dla pracowników miej-
skich, uznać złożony przez Związek za-
wodowy pracowników samorządowych m.
stoł. Warszawy władzom miejskim pro-
jekt statutu pomocy lekarskiej,z dro-
bnemi poprawkami, za projekt wszyst-
kich związków, wystąpić ze wspólnym
memorjałem w powyższej sprawie do pre-

zydenta Sfarzyńskiego, domagając się
poprzedzenia reorganizacji organizacji
pomocy lekarskiej dla pracowników miej-
skich uchwaleniem jej nowego statutu, u-

zgodnioneśo ze związkami zawodowemi

pracowników miejskich oraz zwołania w
tej sprawie przez władze miejskie wspól-

nej konferencji z  przedstawicielami
wszystkich zainteresowanych związków
zawodowych.

 

Nowe "rzenisybud 'wlane
wchodzą w życie17 października
Z dniem 17 października wchodzi w ży-

cie rozporządzenie ministra. spraw we-
wnętrznych į ministra opieki społecznej
o nadzorze budowlanym. Jak wiadomo,
nowe przepisy- znacznie obostrzają kon-

| trolę robót budowlanych. Treść rozpo-
rządzenia podana była obszernie na ła-
mach „Warszawskiego Dziennika Naro-
dowego".

Koniyngenty na przywóz
bekonów do Anglji

Na IV kwartał r. b. ustalone zostały
następujące kwoty na przywóz bekonów
do Anglji dła poszczególnych krajów (w
cwt): Danja 796.666, Holandja 119.186,
SŁ Zjednoczone 100.367, Polska 99.740,
Szwecja 58.966, Litwa 37.011, oraz

mniejsze ilości dla Estonji, Łotwy, Ar-
gentyny i Finlandji.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z aagielskiego

—Powinna już pani wrócić do domu — zau-

ważył. — Jest dosyć późno. Nocą zauważą pani

* nieokecność.
Maud odpowiedziała szczęśliwym uśmiechem.

.  —Myślę, że nie zauważą. Lecz w każdym razie

trzeba się ubrać do obiadu.

Ruszyli oboje ku drzwiom.

— Jaka dziś urocza noc, — rzekła. A straciłam

już nadzieję, że deszcz przestanie padać. Gdy się

jest nieszczęśliwym, to myśli się również, że stan

ten się nie skończy nigdy.

— Tak — potwierdził Jerzy.

Maud wyciągnęła doń rękę.

— Dobranoc, Mr. Bevan.
— Dobranoc.

Był ciekaw, czy uczyni jaką aluzję dopoczątko-

wego stadja ich rozmowy. Nie uczyniła żadnej.Ma-

ud należała do tej klasy społecznej, w której wy-

chowanie polega głównie na wprawianiu się w sztu-
ce ignorowania delikatnych sytuacyj.

— Więc pan zobaczy Geoffrey'a?
— Jutro.
— Jeszcze raz panu bardzo dziękuję.

Jerzy czuł dla niej podziw. Charakter formal-
ny, który umiała nadać rozmowie, stworzył odpo-
wiednią atmosferę, która pozwoliła im obojgu roz-

у

 

stać się bez zatrzymywania się zbytnio nad głębszą
stroną tego rozstania.

—Pan jest prawdziwym przyjacielem, Mr Be-
van.

—Niech pani zaczeka, aż tego dowiodę.
- — No, ale już muszę pędzić. Dobranoc!
— Dobranoc.
Pobiegła szybko przez pola. Zakryła ją ciem-

ność. Pies w oddali zacząć wyć znowu. On także
miał swoje i

ROZDZIAŁ XX

Cierpienie zaostrza wizję. W momentach bólu
widzimy jasno, jak źle jest nasz świat urządzony,
gdyż Niedola, która lubi towarzystwo, rzadko je
otrzymuje. Ból zębów jest przykrą chorobą, lecz
£dyby.ból ten był stanem naturalnym, gdyby wszyscy
ludzie byli niem dotknięci od urodzenia, (ych go
wcale nie zauważyli. Właśnie ta wolność od bólu zę-
bów, jaką spotykamy w naszem otoczeniu, uwydat-
nia nasze własne cierpienia. Podobnie rzecz się ma
z cierpieniem moralnem. Póki nas nie spotkają oso-
biste miepowodzenia, nie dostrzegamy, jak ogół lu-
dzi zdaje się tryskać szczęściem. Dopiero nasze
cierpiące serce wydaje nam się wyspą pustynną

w oceanie wesołości.
Jerzy, obudziwszy się z ciężkiem sercem na-

stępnego poranka, zrobił powyższe odkrycie, zanim
jeszcze upłynęła godzina. Słońce świeciło, ptaszki
wesoło świergotały, lecz nic nie mogło go rozerwać.
Przyroda jest zawsze nieczułą na ludzkie nieszczę-
ścia: śmieje się, gdy płaczemy, i my przyzwyczaja-
my się do jej nieczułości. Co jednak irytowało
ogromnie Jerzego, to szatańska wesołość jego bliź-
nich. Zdawało mu się, że cieszą się naumyślnie, że
triumfują nad nim, że rozkoszują się faktem, iż gdy
jego Los złamał, to im powodzi się doskonale.

 

 

Szczęśliwymi byli dziś nawet ludzie, którzy ni-
gdy przedtem szczęśliwymi się nie czuli. Naprzy-
kład Mrs. Platt. Ta szara, przygnębiona kobieta,
w średnim wieku, miała dotąd w życiu mało przy-
jemności poza tłuczeniem talerzy i opowiadaniem
o symptomach choroby swych sąsiadów, którzy nie
powinni — jej zdaniem — przeżyć tygodnia. Dzi-
siaj — śpiewała. Jerzy słyszał jej śpiew, gdy przy-
rządzała dlań śniadanie w kuchni, Początkowo miał
nadzieję, że Mrs. Platt jęczy z bólu, lecz przestał się
łudzić, gdy skończywszy swą toaletę, zeszedł na dół.
Dźwięki, które wydawała, wlewały w serce boleść,
ale słowa, które z trudem można było zrozumieć,
mówiły o czem innem. Choć to może wyglądać nie-
wiarygodnie, Mrs, Platt wybrała ten właśnie pora-
nek, by być radosnego serca. To, conuciła, brzmia-
ło jak pieśń pogrzebowa, lecz w gruncie rzeczy było
swawolną piosenką. „Nie łaskotaj mnie, Kubusiu!”
A później, przyniósłszy mu kawę i jaja, przez ca-
łe dziesięć minut trajkotała, gdy on usiłował prze-
czytać gazetę, zwracającmu uwagę na różne we-
sołe morderstwa i ochocze samobójstwa, które mógł
przez nieuwagę w piśmie przeoczyć, Kobieta ta wy-
szła dziś ze swej kolei, by mu pokazać, że dla niej
tego poranka Bóg był dobrym na niebie i że dobrze
się działo na świecie.

Wkrótce po śniadaniu dwóch zadowolonych z ży-
<ia włóczęsów weszło do domu, by Jerzego, które-
go nie radzili się wcale przy zawieraniu małżeństwa,
prosić o zasiłek dla swych żon i dzieci. Nic nie mo-
gło być bardziej beztroskie i dobroduszne, jak za-
chowanie się tych ludzi.

A potem przybył w swym szarym wozie wy-
s. Reggie Byng, od nich obu jeszcze we-
selszy. ‚

(d. <. n.).

W akcji bierze udział 13 związków za-
wodowych, ze Związkiem Zaw. Pracow-
ników Tramwajów i Autobusów „Wspól-
na Praca" na czele...

онн

Gieldy pieniežne
Notowaniazdnia15października

DEWIZY

Belgja 89,35 (sprzedaż 89,58, kupne
89,12); Holandja 360,20 (sprzedaż361 10,
kuą no 359.30); Kopenhaga 116.40 (sprze -
daż 116.95, kupno 115.85); Londyn 26.06
(sprzedaż26.19, kupno 25.93); Nowy Jork
5,31 itrzy ósme (sprzedaż 5,34 i trzy óe-
me, kupno 5,28 i trzy ósme); Nowy Jock
(kabel) 5,31 i pół, (sprzedaż 5,34 i pół,
kupno 5,28 i pół); Paryż 35.01 i pół
(sprzedaż 35,10, kupno 34,93); Praga 21,99
(sprzedaż 22.04, kupno 21.94); Srwajcar-
ja 173.15 (sprzedaż 173.58, kupno 172 72);
Sztokhołm 134.43 (sprzedaż 135.10, kupne
133.80); Berlin 213.50 (sprzedaż 214,50,
kupno 212.50); Madryt 72,58 (sprzedaż
72,94, kupno 72.22).
Obroty dewizami nieco większe, ziż

średnie; tenlencja dla dewiz niejednołi-
ta.

Banknoty dolarowe w obrotach pry-
watnych 5.36 i pół; rubel złoty 4.85; dolar
złoty 9.05 i pół; gram czystego złota
5.9244. W obrotach prywatnych marki
niemieckie (banknoty) 149.00 — 148,75;
funty angielskie (banknoty) 26.08 —

PAPIERY PROCENTOWE

'3 proc. poż. budowłana 41,00 — 41,75%
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,75 —
63.25 — 63,00 (odcinki po 500 dol.) 63,50
(w proc.); 4 proc. pożyczka inwestycyjna
serjowa 115,00 — 115.50; 4 proc. pań-
stwowa pożyczka premjowa dolarowa
52,50 — 53,00; 5 proc. konwersyjna 68,00;
6 proc. pożyczka dolarowa 80,75 — 81.00
(w proc.); 8 proc. L. Z. i obligacje Banku
gospodarstwa kra'owego po 9400 (w
proc.); 7 proc. L. Z. i obligacje Banku go-
spodarstwa krajowego po 83,25; 8 proc.
L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. bude-
wlane Banku gospodarstwa kraiowego
93,00; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,25—
43,75; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
54,75 — 55,38 — 55,00; 6 proc. obligacje
m. Warszawy6 em. 63,00, 8 i 9 em. 61.50.
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AKCJE

Bank Polski — 89,50 — 90,00; Ciecha-
nów 43,00; Ostrowiec — 16.85; Staracho-
wice — 31,75.

Tendencja dla akcji mocniejsza.
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-

nych: 8 proc. poż. z r. 1925 (Dillonowska)
92,25 — 92 50 (w proc.); 7 proc. poż. ślą-
ska 72,00 (w proc.)

Giełda zbożowa
Notowaniazdnia15października |

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.

Žyto I standart 700 gl. 13,00 — 13,25;
Żyto II 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 podwó'nie czyszczona — — —;
Lubin niebieski 8,25 — 8.75; Łu-
bin żółty — — — —' Rzepak zimowy
40.00-41.00; Rzepik zim. 38.00-39.00; Rze-
pak i rzepik letni 36.00-37,00; Siemię In.
basis 90 proc. 33,50 — 34,50; Mak nie-
bieski 53,00 — 55.00; Ziemniaki jada!ne
3,75 - 4,00; Mąka pszenna gat. I-A 0 20
proc. 33—35,00; Mąka pszen. gat. I B

0—45 proc. 31,00 — 33,00; I-C 0 — 55
proc. 29,00 — 31.00; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
II-D 45 — 65 proc. 2300 — 2400; NE
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21, — 22,00; Mąka żytnia „wycią-

gowa' 0-30 23,00 — 23,50; Mąka żytnia
I gat. 0-45 22,00-23,00;Mąka żył. I gat.
0-55 proc. 21,00-22,00; I gat. 0—55 proc.
20.50 — 21.50; (I gat. 16,50 — 17,50: ra-
zowa 16.00 — 17.00; poślednia — — —
— —; Otręby pszenne grube przem.

stand. 9,75 — 10,25; Otręby pszeune
średnie przem stand, 9,25 — 9.75; O-
tręby pszenne miałkie 925 — 9.75: O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50; Kuchy  In:a-
ne 17,00 — 1750; Kuchy rzepakuwe
1300 — 13,50; Kuchy słonecznikowe
— — — — —; Šruta sojowa 45 proc.

Ogėlny obrėt 5114 ton, w tem žyta 1175 ton. Usposobienie spokojne.
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Zaišcia pod Jasną Górą
Przedmiotem procesu w Sądzie Apelacyjnym

We wtorek sąd apelacyjny w Warsza-

wie rozpatrywał w drugiej instancji pro-

ces o głośne zajścia pod Jasną Górą

na jesieni roku ubiegłego. Przebieg wy-
padków był, według aktu oskarżenia, na-
stępujący:

Dnia 30 września odbył się w Często-

chowie zjazd Hallerczyków z udziałem
gen. Jėzeia Hallera, na który zaproszo-
na została również miejscowa organiza-

cja Młodych Stronnictwa Narodowego.

W programie uroczystości przewidziany
był pochód uczestników zjazdu oraz za-
proszonych organizacji „Sokoła” i Stron-
nictwa Narodowego. Starostwo w zasa-
dzie program ten akceptowało, w odpo-
wiedniem piśmie jednak nie wyraziło
zgody na udział w pochodzie młodych

narodowców.

W.dniu zjazdu grupa około 150

młodych częściowo /umundurowana
zebrała się na placu Katedralnym.
Policja wezwała młodych do rozejšcia
się. Wezwania policji usłuchano i mło-
dzi w małych $rupach po 3—4 ludzi po-
dążyli do kościoła. Po nabożeństwie u-
formował się pochód, do którego przyłą-
czyli się młodzi narodowcy, tym razem
znów w zwartej śrupie. Policja znów in-

terwenjowała. Młodzi raz jeszcze roz-
proszyli się, ale“ w chwili, gdy na-
stąpiła defilada, momentalnieuiormowali
czwórki, słorsowali zastępujący im dro-
$ę kordon policji i wzięli udział w deli-

ladzie. Wówczas oddział policyjny, li-
czący kilkunastu ludzi, natarł na gru-
pę młodych, którzy rozproszyli się,
ale natychmiast  ugrupowali się w
pewnej odległości i zaczęli  obrzu-

cać policjantów kamieniami. Siedmiu po-

licjantów odniosło lżejsze lub cięższe o-
brażenia. Kiedy w dodatku rozległy się
w pewnej chwili strzały rewolwerowe,

 

DZIAŁ AKADEMICKI
Ruch Akademicki

 

przodownik, dowodzący oddziałem poli-
cyjnym, wydał rozkaz dania salwy w #6-
rę. Po salwie młodzi zaniechali dalszego
oporu i rozeszli się do domów.

O czynny udział w zajściach oskarżono
kilkunastu młodych narodowców, w sto-
sunku jednak do części z pośród nich do-
chodzenie umorzono. W rezultacie sta-
nęli przed sądem okręgowym w Piotrko-
wie: Bolesław Zięba, Adam Gębicz, Eu-
zebjusz Lajtner, Jan Feliks, Zygmunt Ka-
sprzak, Piotr Płóciennik, Andrzej Gó-

rowski, Feliks Rul, Honorjusz Kaniewski,
Aleksander Ciupał.

W świetle przewodu sądowego okazało
się, że akt oskarżenia opiera się na pod-
stawach dość kruchych.

Tylko w stosunku do trzech, mianowi-
cie; Zięby, Lajtnera i Płóciennika sąd  

uznał dowody winy za dostateczne i ska-
zał każdego na karę półtora roku aresz-
tu z zawieszeniem wykonania kary na
lat 5. Resztę uniewinniono.
Obrona wyrok w stosunku do trzech

skazanych zaskarżyła w drodze apelacji
Na rozprawie w sądzie apelacyjnym o-
brońca adw. Konrad Borowski powoły-
wał.się m. inn. na pismo starosty, który
nie zakazał wyraźnie udziału młodych
S. N. w uroczystościach, a jedynie pomi-
nął ich, wymieniając inne organizacje,
biorące udział w zjeździe Hallerczyków.
Na tej podstawie policja wysunęła do-
wolny wniosek o zakazie. W piśmie sta-
rosty była jedynie mowa o przedsięwzię-
ciu zarządzeń. policyjnych, mających na
celu zachowanie ciszy i spokoju, prze-
ciwko czemu młodzi nie wykroczyli.
Sąd wyrok zatwierdził.

Okrzyki antyżydowskie w komiserjacie
System posterunkowego Kalinowskiego

Po wieczornem nabożeństwie rezurek-
cyjnem w Pruszkowie wśród tłumu wier-
nych, wychodzących z kościoła, żapano-
wały nastroje wrogie wobec Żydów, co w
konsekwencji doprowadziło do wybuchu
zajść antyżydowskich, którym towarzy-
szyły różne okrzyki. Ekscesy nie przy-
brały większych rozmiarów i policja upo-
rała się z niemi szybko, aresztując kilka
osób. Posterunkowy Kalinowski, który
kierował akcją policyjną, znalazł się na-
stępnie w kłopocie, gdy przyszło do stor-
mułowania winy osób zatrzymanych. A-
resztowań dokonywano w ciemności i pod-
czas ogólnego zamieszania, niewiadoma
więc było, czy wogóle ktoś z pośród za-
trzymanych brał udział w zajściach, czy

Fantazja a rzeczywistość
, Przed kilku dniami, w związku z
„razpoczynającym się rokiem akade-
„mickim, naczelny organ „sanacji —
uGaz. Polska* — zamieścił sążnisty
artykuł pod adresem akademików, w
którym stara się udowodnić, że w ży-

ciu akademickiem panuje obecnie

idyila. Aby zaś nie posądzono przy-

padkiem tego, zgranego już doszczęt-
nie nie tylko na odcinku akademic-
kim, ale i w całem polskiem spole-
czeństwie, obozu politycznego o chęć
Skokietowania młodzieży — autor
artykułu zgóry stara się argument
powyższy utrącić, podkreślając tem
samem, niechcący ukrytą w powodzi
frazesów swoją intencję.

Dopomagając mu w chwaleniu za-

sług sanacji dla akademików i wyłu-
skawszy ukryte wstydliwie, w treści

artykułu ich przypomnienia, otrzyma-
my następujący skrócony obraz dzi-
siejszego, na terenie akademickim,
stanu rzeczy:

Czynniki miarodajne robią wszyst-
ko, aby zagadnienie akademickie
„wprowadzić w orbitę rzetelnej troski

całego społeczeństwa o całej młodzie.
ży”, „suma środków, przeznaczonych
na pomoc dla młodzieży akademic-

"kiej... wzrasta z każdym rokiem wy-
datnie', tworzy się, gwoli uszczęśli-
'wienia tej młodzieży, T-wo Przyja-
ciół Młodzieży Akademickiej, „całą
akcja pomocy materjalnej... opiera się
na zasadach rygorystycznie dotrzy-
'mywanego objektywizmu“ į t. p.

" W dziedzinie wychowawczej dzieje
się tak samo świetnie: ,

“ „niema w nowej ustawie ani jedne-
go postanowienia, które stwarzałoby
dla jakiejkolwiek grupy młodzieży
przywileje. Przepisy o stowarzysze-

niach akademickich usunęły jedynie

przerosty organizacyjne...', „całko-
"wicie utrzymano swobodę žycia orga-
rizacyjnego..., „podziałał na mło-
dzież prorządową i antyrządową stał
się nieistotny i w rzeczywistości nie

zajmuje żadnego miejsca w polityce
państwowych władz oświatowych..."

it pi tp.
Przeczytawszy powyższe, każdy, a

zwłaszcza akademik, zdumiony prze-
trze oczy.... gdzie to jest?... Co za ka-

 

 

wały robią ci zecerzyl.. Wcale. nie
żadnę kawały, Jest tak w Polsce, Kto
się chce przekonać, niech zastąpi p.
Al, K. w jego posadzie, niech usiądzie
za jego biurkiem, a za jakiś rok, może
trochę wcześniej, będzie z za tego
biurka i przez okno urzędowe widział
prawie to samo (zależy od stopnia
wrażliwości!),
W tem się kryje cała tajemnica

„krzywego zwierciadła”, karykatural-
nie odbijającego w artykule wspo-
mnianego pana rzeczywisty stan rze-
czy. Zastąpiwszy je zwierciadłem
prostem, zobaczymy w niem co na-
stępuje:

Usiłowania wprowadzenia zaga-
dnienia akademickiego „w orbitę rze-
telnej troski całego społeczeństwa”,
znalazły wyraz w likwidacji popu-
larnych, współpracujących bezpośre-
dnio z akademikami, kół Przyjaciół
Akademika i zastąpieniu ich biuro-
kratycznem, sztywnem i niepopular-
nem T-wem Przyjaciół Mł, Akad, Za-
częło ono swą pracę od tego, że prze-
jęło w swe ręce, wpłacane przez mło-
„dzież akademicką z własnej kieszeni
w czesnem, sumy na t. zw. pomoc do-
raźną, dysponując niemi bez udziału
czynnika akademickiego. Odsunięto
młodzież również i od zarządów kolo-
nij wypoczynkowych, od administracji
domów akademickich i t. p. Uszczęśli-
wiacze młodzieży tej doczekali się
wkońcu fali protestów w najbardziej
przyciśniętem lwowskiem środowisku.

Popularne ongiś i będące wyrazem
łączności społeczeństwa z akademika--
mi „Tygodnie Akademika' już w r.
1927 skompromitowali młodzi sanato-
rzy, przecinając w ten sposób dopływ
na potrzeby niezamożnych akademi-
ków znacznych sum pieniężnych,
Cyfrowo pomoc udzielana akademi-

kom przez ministerstwo rzeczywiście
wzrosła, faktycznie jednak jest to złu-
dzeniem—wzrosła bowiem w o wiele
większym stopniu liczba tej pomocy
potrzebujących, nadto zaś doliczane
tu są sumy, wpłacane przez samych a-
kademików w czesnem,
O objektywiźmie nie będziemy pi-

sali. Każdy akademik wie o tem, że
aby otrzymać pracę, czy stypendjum,

też”znalazł się na miejscu przypadkowo.
| System obchodzenia prawdy obrał post.

|

 

Kalinowski dość niezwykły, polecił mia-
nowicie w komisarjacie wszystkim po ko-
lei aresztantom wznosić okrzyki antyży-
dowskie w nadziei, że pozna winnych po
głosie. Szczupły lokal komisarjatu zaczął
po chwili rozbrzmiewać okrzykami, wy-
rażającemi niechęć do Żydów. Nie trze-
ba dodawać, że niektórzy poddali się tej
próbie z niekłamaną satysłakcją. W. re-
zultacie stanął wczoraj przed sądem jako
oskarżony o czynny udział w zajściach
młody, nieletni jeszcze, narodowiec, An-
toni Cetner, Na zasadzie zeznań post. Ka-
linowskiego skazano go na umieszczenie
w domu poprawy.

WARSZAWA

W sobotę Komisarjat Rządu na m.
st. Warszawę dokonał konfiskaty u-
lotki Sekcij Akademickiej S, N.
W poniedziałek w hallu Uniwersy-

tetu oraz w salach wykładowych kol-
portowana była ulotka, wzywająca do
wstępowania w szeregi Sekcji Akade-
mickiej S. N. Wezwanie to spotkało
się z niezwykle żywem przyjęciem.
Tę samą ulotkę rozrzucono w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
We wtorek rozrzucono w salach

Szkoły Nauk Politycznych ulotkę Sek-
cji Akademickiej,

Zapisy do S. A. trwają codziennie.

' WILNO

„Młodzież Wszechpolska” ognisku-
jąca młodzież narodową, rozpoczęła
już swoją działalność. Jak wiadomo,
„M. W.“ na terenie Wilna zdobyła w
wyborach do Bratniej Pomocy 100
proc. głosów.
Wkrótce zostanie uruchomione Se-

minarjum Ideowe M, W. Pierwszy,
inauguracyjny referat wygłosi kol.
Łochtin na temat: „Kodeks moralny i
polityczny”,

trzeba był członkiem ,Strzelca”, czy
„Legjonu Młodych”. Mówi się o tem
głośno.
W tem świetle przedstawia się ina-

czej i kwestja nieistnienia jakoby, ja-
kichkolwiek grup uprzywilejowanych.
Usunięcie „przerostów organizacyj-

nych'' wyraziło się w likwidacji N.K.A.
i Zw. Bratnich Pomocy i zastąpieniu
ich sztucznie wyhodowaną j utrzymy-
waną wbrew woli ogółu akademickie-
go „Ligą”. Utrzymanie swobody ży-
cia organizacyjnego wewnątrz uczelni
w tych warunkach jest nieco... sym-
ptomatyczne.

Przyznanie, że istniał podział na
młodzież prorządową i przeciwrządo-
wa, wybranym tu tylko przykładowo
faktom nadaje tem charakterystycz-
niejszego zabarwienia,
Co na to autor artykułu?

(Habd.)

 

 

 
 

Delegacja wojskowa Włoch w L.0.P.P.

żyła wizytę delegacja wojskowa
Włoch w składzie attachć wojskowe-
go przy ambasadzie królestwa wło-

skiego w Warszawie, płk. M. Maraz-

zani, pik, R, Vivaldi, pik. G. Pellegri-
ni i kpt. A. Bacchelli.

Gości przyjął prezes zarządu głów-

W zarządzie głównym L.O.P.P. zło- | nego L.O.P.P., gen. dyw. inż, Leon

Berbecki, w towarzystwie wicepreze-

sa zarządu głównego L.O.P.P., inż Ka-

zimierza Moniuszki, dyrektora biura

H. Matzke i inspektorów głównych

O.P.L.G. kpt. Z. Marynowskiego ipor.

A. Zielińskiego.

Dary na rzecz

ofiar wolny włosko-abisyńskiej
w postaci materjałów sanitarnych i składek do dyspozycji

międzynarodowego (. K.

Wobec licznych zapytań zarząd głów-

ny Polskiego Czerwonego Krzyża komu-

niku'e, že przyjmuje na rzecz ofiar to-

czącej się wojny włosko - abisyńskiej

składki i dary, które odda do dyspozycji

międzynarodowego komitetu Czerwone-
go Krzyża w Genewie. Składki pienięż-
ne należy wpłacać na konto P. K. O. Nr.
10540, zaznaczając na odcinku, że jest
to datek na rzecz ofiar wojny. Ofiary w
maturze w postaci zdatnych do użytku
materiałów sanitarnych winny być uprze-
dnio zadeklarowane w mie'scowych od-
działach względnie okręgach P. C. K. z
podaniem ich ilości i jakości. Ofiary te
przesłane być mogą dopiero po uzyska-
niu zgody P. C. K. %

Ofiary składać należy w miejscowych

 

Odczyt kmdr. Czernickiez0
W czwartek, dn. 17 b. m. o godz. 19-ej,

w lokalu Ligi morskiej i kolonialnej (ul.
Widok 10) kmdr. inż. Ksawery Czernicki
wygłosi odczyt p. t.: „Stocznia Polska w
Gdyni",

KRAKÓW

W piątek 18-go b. m. odbędzie się
inauguracyjne zebranie Młodzieży l
Wszechpolskiej, na którem prof. WI.
Konopczyński głosi referat p. t.:
„Kiedy państwo było bóstwem”. ,

—
 

Akcedemiiu—pamietaj. že:
62 proc. członków Stronnictwa

Narodowego stanowią dziś chłopi.
31 proc, — robotnicy i bezrobotni,
5 i pół proc. — drobni kupcy i rze-

mieślnicy,
a tylko
1 i pół proc. — inteligencja.
Czy Ci to nic nie mówi?
W walce o przyszłość Narodu nie

powinno Ciebie zabraknąć! Nie zwle-
kaj! Wstępuj w szeregi Sekcji Aka-
demickiej S. N.!

Z Sekci Akademickiej S.N.
Zapisy do Sekcji Akademickiej S.N,

codziennie od 13 do 15, Aleje Jero-
zolimskie 17, m. 5,

*

Kierownictwo Sekcji Akademickiej
S. N. zawiadamia swych członków, iż
powinni się oni, po przyjeździe dą
Warszawy, natychmiast zameldować
w lokalu Sekcji (Al. Jeroz. 17, m. 5).
Sekretarjat czynny codziennie w $o-
dzinach od 13 do 15.

*

W czwartek, 17-go b. m., o godz.
19.30, odbędzie się w sali przy ulicy
Aleje Jerozolimskię 17 m. 5 zebranie
Sekcji Akademickiej S, N. Wstęp tyl-
ko dla członków sekcji,
Tegoż dnia o godzinie 20-ej odbę- ;

dzie się w lokalu przy ulicy Aleje Je- |
rozolimskie 17 m. 5, pierwszy „Czwar-
tek Akademicki", na którym kol. Zy-
$munt Przygodzki wygłosi referat p.t.
„Sprawa najważniejsza”, {
Wstęp dla wszystkich członków

Stronnictwa i wprowadzonych gości.
*

Uwaga! Następny „Dział Akade-
micki'' ukaże się w sobotę, dnia 19-go
października b. r. w „Warszawskim Dzienniku Narodowym”.

placówkach P. C. K. oraz w Warszawie

w głównej składnicy sanitarnej przy ul.

Skierniewickiej 23/25, tel. 211-32. Koszt

przesyłki obciąża oliarodawcę.

Dary składane na innej drodze przyj-

mowane nie będą.
Zarząd główny P. C. K. stwierdza iż

nikogo nie upoważnił do przeprowadze-

nia zbiórek, kwesty i t. p. na cel powyżej

podany pod egidą P. C. K.

——YZE 

ile dzieci uczęszcza
do szkół ?

Według danych Rady szkolnej m. stoł,
Warszawy, w publicznych szkołach po-
wszechnych w Warszawie uczy się w
bieżącym rolku szkolnym 120.820 dzieci,
uczęszczających do 178 szkół (w r. z.
162). W porównaniu z końcem r. z. sta-
nowi to o 4.400 dzieci więcej.

Do I klasy uczęszcza 16.464 dzieci, do
I klasy — 18.127, do III kl. — 20.577,
do IV kl. — 21.297, do V kl. — 19.088,
do VI kl. — 15:65, do VII kl. — 9.602.
Pierwszych klas jest 311, drugich 336,
trzecich 372, czwartych 389, piątych 354,
szóstych 298 i stódmych 205, razem 2.265
klas.

Przeciętnie na jedną klasę przypada

529 uczniów. 1

Z tej liczby w 10 szkołach specialnych
(dla dzieci niedorozwiniętych, głuchych
i trudnych do prowadzenia) pobiera nau-
kę 1.709 dzieci w 76 oddziałach. (b)

Ćwiartki Ioteryjne po 9.50
Niezwykła sprawa znalazła się na wo-

kandzie sądowej. Jeden z właścicieli ko-
lektur prowincjonalnych został pocią*
śnięty do odpowiedzialności za to, że w
roku 1934 sprzedał 126 ćwiertek losów
loteryjnych po cenie 9.50 za čwiartkę,
gdy cena oficjalna, jak wiadomo, wynosi
10 złotych. Na fakt obniżki ceny losów
przez oskarżonego zwrócili uwagę wła*
ściciele innych kolektur, dopatrując się w
tym fakcie nieuczciwej konkurencji, Ko-
lektor ar$umentuje, że wolno mu było o-
fiarować nabywcom losów premje w wy*
sokości 50 groszy, jako dodatek do każ-

‚ dej nabytej ćwiartki. Wyrok w tym nie-
zwykłym sporze na tle pogoni za klijen-
tem, zapadnie niebawem. (Om)

Jaczeika komunis'yczna.
w seminarium nauczycielskiem

W wydziale III karnym sądu okręgo-
wego w Warszawie rozpoczyna się wiel-
ki proces komunistyczny na tle zdekon-
spirowania jaczejki K. P. P. na terenie
seminarjum nauczycielskiego w Łowiczu.
Na ławie oskarżonych zasiądzie 13 ucz-
niów seminarjum, ze Stanisławem  Ja-
skiem na czele pod zarzutem agitacji
wywrotowej.

Drugi tor
na ul. Grochowskiej

W nocy z 11-go na 12-ty października
został wykończony ostatni odcinek dru-
giego toru na ul. Grochowskiej tak, że od
poniedziałku dnia 14-40 październiką
wzdłuż całej ul. Grochowskiej ruch od-
bywa się już na dwóch torach. Pozostałe
niewielkie roboty, jak niwelacja jednego
toru i spawanie złącz, odbywać się będą
w nocy, tak, że nie będą one powodo-
wać przeszkód w ruchu.

Ułożenie drugiego toru na ul. Grochow-
skiej przyczyni się dzięki skasowaniu mi
janek do regularniejszej komunikacji li-
mami „23' i „24', czas przejazdu zosta-
nie znacznie skrócony, a ruch pociągów
zgęszczony.

 

Al<esdemiku—tysiqczne rmmasy chłopów i robotników

Nie zwiekaj—wstęp
patrzą ma Ciebie

uj w szeregi Sekcji Akademickiej S. NV.
S$Sekretarjaćt czynny codziennie w godzinach od 13 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. 5
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Ра +  — Bójka kobiet na noże. W dniu 15 bm. Polskie Radjo, przeznaczając tę pieśń

|około godz. 22-ej przy zbiegu ul. Wielkiej' z za kotar studjo. na początek Buon IE KS dai bo“

li Bakszta Wiktorja Judycka (Zarzecze 1), W rocznicę śmierci Chopina — Polskie Ra- wszednich, zmuszone jest jednak zastąpić

° " |i Jadwiga Klimontowiczówna, bez stałego 'djo nadaje słuchowisko — „Dzień ostatni”, ją w niedzielę inną pieśnią o charakterze

EK 2 ZB "miejsca zamieszkania, zadały nożem lekkie| Dnia 17 października (czwartek), jako religijno-patrjotycznym, gdyż obecny zwy-

DYŻURY APTEK. : paždziernika rb. odbywač się będą uszkodzenie ciała Monice Koronikównie|w rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, Po- czaj nadawania jej o fodu. 9-ej pak kłócił

Dziś w mocy dyżurują następujące sobótki taneczne w lokalu Ogniska (Popławska 23). wszechny Teatr Wyobraźni nadaje o godz. się z charakterem i przeznaczeniem pieśni.

apteki: Akademickiego (ul. Wielka 24). Pra- — Nieletni złodzieje. Policja ustaliła, |21.00 słuchowisko pióra Tadeusza Sygie-. Począwszy więc od dnia 6.X., Polskie Ra-

Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; = wo wstępu mają akademicy za oka- że ubranie Leonowi Lutosławskiemu (Tar- tyńskiego i Stanisława Belskiego p. t: djo nadaje w niedzielę pieśń  religijno-

sockiego — Wielka 3; Augustowskiej — zaniem legitymac - a niealkademicy taki 23) 'ukradli' 12-letni Chaim Monkie- |„Dzień ostatni”. Słuchowisko to w formie patrjotyczną, możliwie zaktualizowaną, to

Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23. 2 “ T > Pa YJ: t któ V wicz (Werkowska 18) i 12-letni Wladyslaw |reportažu literacko - muzycznego opisuje znaczy dostosowaną treścią do święta, ja-

Z MIASTA. 7a okazaniem | arty wstępu, które Harnowski (Tartaki 24). Monkiewicz przy-|ostatnie chwile wielkiego mistrza tonów. kie się w tym dniu obchodzi. Ponieważ

— Wyłączenie prądu, Wydział

Elekiryczny Zarządu m. Wilna po-

wiadamia, że z powodu niezbędnych

robót na sieci kablowej w dn. 19.X

r. b. od godz. 7-ej do godz. 10 m. 30

prąd elektryczny zostanie wyłączo-|

ny na następujących ulicach: ul. A.

Mickiewicza od pos. Nr. 2 do pos.

Nr. 14, ul. Tatarska, ul. Garbarska,

W. Pohulanka od pos. Nr. 2 do pos.;
Nr. 12, Zawalna od W. Pohulanki do

zauł, Lidzkiego, zauł. Lidzki i ul!
Trocka po stronie parzystej. ‚

SPRAWY MIEJSKIE.
— Regulacja ul. Ostrobramskiej.

W b. tygodniu: zostaną zakończone , zdołano ustalić, Worobjew szkołę prowa-| Kwartacza z ul. Piłsudskiego w drodze na

prace regulacyjne na ul. Ostrobram-| dził od paru miesięcy i zdołał już wyszko- pocztę zgubił list . wartościowy z zawar-

lić kilku młodych chłopców w kradzieżach|skiej. Ulica ta została zniwelowana

i zwężona, przyczem, ułożoneszy

szerokie chodniki po obu stronac |
jezdni. (h)

SPRAWY PRASOWE.|
— Konfiskata żydowskiej gazety.

Starosta grodzki zarządził zajęcie

czasopisma w języku żydowskim
„Wilner Tog"”, nr. 238 z dnia 16 bm.'

za zamieszczenie artykułu, znieważa
jącego naród polski, oraz przedruki
sprawozdań sądowych, skonfiskowa-|
ne w innych gazetach.

PRAWY AKADEMICKIE.
— Sobótki w Ognisku Akademic-

kiem. Zarząd Stowarzyszenia Brat-
nia Pomoc Pol. Młodz. Akad. U.S.B.,
podaje do wiadomości, że z dniem 19|

wydaje Sekretarjat Generalny Brat-'
niej Pomocy w godzinach urzędo-
wych. :

ODCZYTY |wej. Jednakże ubrania u Nosierowej nie

ч 3 *+ odnaleziono,

— W Ośrodku Zdrowia. 17 paž-į — Kradzież. Onegdaj Jozei Subącz z

dziernika w Ośrodku Zdrowia, ul.,
' Wiellka 46, dr. W. Mórawski wygłosi;
odczyt na temat „Zagadnienie regu-|

lacji urodzin'. Początek 0 g. 6 w.
Wistęp wolny.

KRONIKA POLICYJNA.
— Worobjew osiad. w więzieniu na Łu-

kiszkach. Kierownik i „nauczyciel" szkoły
złodziejskiej na Sołtaniszkach, Worobjew,
po pierwiastkowem dochodzeniu ać
ny został do więzienia na Łukiszkach. Jak

kieszonkowych i wyrywania torebek. —

pójść na drogę występku, oddano pod opie-

kę rodzicielską. (h)

— Ostrzeżenie. Kierownikowi Syndy-
katu Emigracyjnego w Wilnie, p. Zbignie-
wówi Święcickiemu, podczas odbywania

podróży służbowej skradziono legitymację
służbową. Wydziały bezpieczenstwa staro-
stwa wołożyńskiego i lidzkiego wszczęły
energiczne dochodzenie. Oddział wileński
Syndykatu Emigracyjnego ostrzega władze,
instytucje, a głównie osoby kandydujące
na emigrantów, aby nie wchodziły w żadne

rozmowy z osobą, która przedstawiać się

będzie legitymacją p. Zbigniewa Święcic-
kiego. Należy bezwzględnie zwrócić uwagę
na fotografję, a osobę, która fałszywie bę-
dzie się legitymować, należy oddać w ręce
policji.

Chłopców tych, którzy jeszcze nie zdążyli| zgłosił się niejaki Iwaszkiewicz, robotnik

(nieszczęście zgubić list wartościowy.

"centów mleka przy ul.

znał się do kradzieży i zeznał, że ubranie
(wartości zł. 180) sprzedał za zł. 3 stróżce
domu przy ul. Tartaki 20, Racheii Nostero-

Nowowilejki zameldował, że na rynku Łu-
kiskim skradziono mu portfel z dokumen-
tami. Obecnie okazało się, że zgubił on
portfel w pobliżu swego domu w Nowo-
wilejce i w dniu 15 bm. odnalazł go.

WYPADKI.
—Zamach samobójczy. W dniu 15 bm.

o godz. 19,15 Liba Precka, lat 59 (Bosacz-

kowa 1) powiesiła się. Przyczyną samo-

bójstwa był rozstrój nerwowy.
| — Są jeszcze uczciwi ludzie.
wczorajszym donosiliśray, iż rządca domu

W dniu

tością 1500 złotych. O zgubie powiadomio-

no policję. W dniu 16 b. m. do Kwartacza

Końcowym akordem tego słuchowiska bę-
dzie przepiękny wiersz Cyprjana Norwida,

— „Fortepian Chopina”. Udział w słucho-|

i Wojciech Brydziński.
Powtórzenie transmisji „Rykowisko jeleni”.

Przeprowadzona niedawno transmisja z
lasów pomorskich z rykowiska jeleni wzbu-
dziła wielkie zainteresowanie wśród pu-
bliczności radjowej. Niezwykły ten moment
w tajemniczem życiu lasu i zwierząt, w
transmisji radjowej wypadł niebywale inte-
resująco. To też Polskie Radjo powtarza
jeszcze raz tę audycję ze stila dla wszyst-
kich tych, którzy jeszcze tej audycji nie
słyszeli i dla tych, którzy pragną ją raz
jeszcze wysłuchać. A zatem — uwaga!

dnia 17. X. — czwartek — o godz. 20.15!
Początek audycyj niedzielnych

Polskiego Radja.
Zgodnie ze staropolskim zwyczajem,

który kazał dzień pracy zaczynać pobożną
pieśnią, Polskie Radjo rozpoczyna audycje
pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”. Pieśń (Graniczna 33) i doręczył zgubę. P. Kwar-

tacz wynagrodził uczciwego znalazcę. Naj-

bardziej ucieszył się rządca, który a*

— Załamał się sufit. W dniu wczoraj-
szym załamał się sufit w mieszkaniuElżbów

ty Stankowej, lat 34 (Lwowska 57). Stan-

kowa spadła do mieszkania, łamiąc sobie

kręgosłup. W stanie ciężkim odwieziono

kobietę do szpitala św. Jakóba ()

— Omalže nie ugotował się w kotle z

mlekiem. Niecodzienny wypadek miał miej-
sce w dniu wczorajszym w lokalu produ-

Piłsudskiego 13.

Podczas mieszania mleka w olbrzymim

kotle, przez nieostrożność wpadł do kotła

robotnik Leon Orłowski, który niechybnie

ugotowałby się na śmierć we wrzątku,

ta nigdy się nie znudzi, gdyż łączy w so-
bie artyzm i prawdziwie religijny nastrój,

 ARREWECZROT OOO ai i )

wisku wezmą między innymi: Stefan Jaraczi

kult Matki Boskiej i pieśni maryjne są
szeroko w naszem społeczeństwie rozpo-
wszechnione — Polskie Radjo zaczynać
będzie program niedzielny często jedną z
naszych starych pieśni maryjnych.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 17 października.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien
nik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza. 8.00
Audycja dla szkół, 8.10—11.57 Przerwa,
11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15
Poranek muzyczny. 13.00 Płyty. 13,35 Chwil
ka dla kobiet. 13.30 Płyty. 14.30—15.15
Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie
kulturalne miasta i prowinćji. 15.30 Kon-
cert. 16.00 Audycja dla dzieci młodszych.
16.20 Płyty). 16.45 Cała Polska śpiewa. 17.00
Odczyt „Wiałki o Afrykę w starożytności i
w średniowieczu”. 17.15 Koncert. 17.45
Książka i wiedza. 18.00 Recital fort. Stani-
sława Nawrockiego. 18.40 Płyty. 19.00 Prze-
śląd litewski. 19.10 Jak spędzić święto?
19.15 Męczący odpoczynek, pog. 19.25 Kon-
cert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe 19.50
Pogadanka aktualna. 20.00 Utwory na cytrę
w wyk, Emilji Zielińskiej. 20.15 Rykowisko gdyby nie natychmiastowa pomoc kolegów.

|Orłowskiego wydobyto z kotła poparzone-
|go i w stanie ciężkim skierowano do szpi-
jtala św. Jakóba. (h)

<- Runął z rusztowania podczas re-
montu fabryki. W dniu wczorajszym w go-
dzinach południowych w zabudowaniach fa-
bryki tektury w Wace podczas pracy je-

„den z robotników, niejaki Pilnik z Wilna,
runął na ziemię ze znacznej wysokości.

Padając na ziemię, Pilnik uległ złamaniu
obu nóg i skręceniu kręgosłupa. W. stanie
beznadziejnym skierowano go do szpitala
św. Jakóba w Wilnie. (h)

jeleni — Transm z lasów pomorskich. 20.45
Dzien. wiecz. 20.55 Obrazki z Polski wspćł-
|czesnej. 21.00 Słuch. w  roczaicę śmierci

| Chopina. 21.35. Nasze pieśni. 22.00 IV-ty

„koncert z cyklu „Kwartety Haydna“. 2235
zek 23.00 Kom. met. 23.05—23.30 Płyty.

|

jNewości wydawnicze
1 „Zagadnienia ruchu turystycznego”. —
Fularski M. mjr. dypl. G. K. W. War-
szawa 1935. Cena zł. 4,80.

 

N
SHALAMA

w Sali b. Konserwatorjum (Końska 1). Szczeg. w progr. Bilety do g.5w. w

skl. muz. „Filharmonja”, Wielka_8, zaś od g. 5w. w kasie b. Konserwator.

Dziś. Największy film o Carskiej Rosji

OCZY CZARNE
Rež. Turżański. W rol. gł. H. Baur I Simene Simon
Pieśni cygańskie.
Melodje rosyjskie.
Balet kozacki.

Nad program
PIĘKNY DODATĘK oraz

najn. aktualja
 

HELIOS | xx kom

 

  

ADOLFDYMSZA

światowej sławy primaba-
lerina oraz Jerzy Czap-
licki słynny solista opery
La Stala wystąpią tylko
jeden raz dziś©godz 8.30

Nad program; Cudowny dodatek kolorowy
nie ważne.

CASINO| Dziś nowy sukces

   
FRANCISZKAGAALŚ
„u „MAŁAMATECZKA”
Nowe arcydzieło przewyższ. dotychczasowe kreacje jako

„Csibi”, „Wiosenna Parada" i „Piotruś”. į й i |

p. t. „PIEŚŃ WIOSNY” i.aktuaija. Bil. honor.||
Pocz. s. punktuainie; 4, 6, 8 i 10.15.

 

GABINET DENTYSTYCZNY |
przy Lecznicy Lit, Stow. Pom, Sanit
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a,

Przyjęcia codzień, oprócz świąt, od godz.

10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
I nie zębów oraz szłuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych.

telef. 17-77. |

'

 

 

Marne święta bez Krupnikai
х KRUPNI BEZ GOTOWANIA

I FILTROWANIA

sporządzisz przy pomocy zaprawy
ziołowo-korzennej. Flakon 1 zł.

 

BalkonREWJA |
 Maski szat

Rewja w 2 cz. i 18 obrazach. Udział całego zespołu.

25 gr. Program Mr. 43 p. t:

Nasze szlagiery: Fata Morgana — Bolesław Majski. Winobranie — B. Relska i balet.
Gosia Negro w swoim repertuarze, M. Żejmówna — A. Jaksztas. Tombak—Sketch—

 

wystarcza na 1—3 litry wódki.
POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
LUDWISARSKA 12 (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.

DRZEWKA OWOCOWE, KRZEWY, RÓŻE

  ————
w podwėojnej roli , uczniaka“ I „taksatora Га + . pe ; 3 ь ень

1опя\пгіи". Jadzia Andrzejewska, K. Tom, Ё 6 ZBEA i psie ZE trzy”i poleca:

<wiklińska, waż CHÓR DANA w naj 53 ; . № niedzielęi šwieta 3 przedstawienia о 4.15, 645 i 915. |CENTR. ZAOPATRZEN OGRODNICZYCH,

weselszej komedji muzycznej "DO SPR Wilno, Zawalna 28.
/ CZYTAJCIE  ,SEKE ZDOLNY, ! Kuchark

Cudowne pieśni Chóru Dana. Komiczny mecz piłki nożnej. Ńienotowane powodzenie energiczny, Z  wyż- c ar a '

w Warszawie. Nad program: KOLOROWA ATRAKCJA oraz najn. tygodalk, ROZPOWSZECH- s PRACA. t szem wykąctałówęjeci lub do wszystkiego 9000006000000

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W sob. I niedzielę od 2-ej NIAJCIE PRASĘ poszukuje pracy biu- poszukuje pracy w LOKAL, DOKTÓR MED.

NARODOWĄ rowej (lat 28, znajo-| domu _ chrześcijań-|4 pokoje z Kuchnia,| g, PIOTROWICZ-
POSZUKUJĘ PRACY |mość języków, biegłe skim. Posiada świa-półsuterena, do му- *° й

do wszystkiego do pisanie na maszynie, dectwa dobre. Ostro-|najęcia, nadający się JURCZENKOWA
 05

  

2С2ЕОХА)—— ——

 

małej rodziny lub do'może złożyć kaucję.

 

|bramska 7, u dozorcy. do handlu. Subocz 12,

 

Ordynat. Szp. Sawicz

 

    

   

   

 

  

    

samotnych. Zna się Zgłoszenia w Biurze 275—1|wiadomość u dozorcy. Choroby skórne,

L KIM 5 l NKU RZEMIE LNICZYM na kuchni, gospodar: | Uglosemė, Wileńska 8, "MIERNICZY —BRT WE> weneryczne kobiece.

stwie domowem, szy- tel. 610. —2 Y 3 Wileńska 34, tel.18-66

W WILNIE ciu. Filarecka23 m.3.| JAKAKOLWIEK  |gyplomowany poszu- i NAUKA. Przyjmuje od 5—7 w.

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22 WYKWALIFI- pracę przyjmę umy- kuje pracy u mier- NE

Bank udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje KOWANA słową lub fizyczną piczych prz,ysięgłych 050 DOKTÓR

drobne oszczędności od i-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie, Załatwia operacje inka- ||krawcowa szyje pe|choćby za małem wy- lub jakiejkolwiekbądź |. (ligent. BA dzielii ZYGMUNT

sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w $odz, 9—11 rano i 5—7 wiecz. domach prywatnych.| nagrodzeniem. Ła- Łask. Se kiero- tio zi)

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej. Św. Anny 15 m, 2  |skawe zgłoszenia doPraw Žali zaa townie za mieszkanie KUDREWICZ

PA1 235—1 Red. „Dziennika Wi- wy ierski 13) ini ieleńskiego* pod „ро-|= 2 №, Zaborowski. FV rodzinie, Z j | choroby weneryczne,
EB moc saddjójącewaa „SESIDEPES w.wieki kolcym 4 owe ti —R RRC TT L AL A LLA ać LZ ” 2 r nio ° i „czoplciowe, am-

ы Najwytworniejsze stroje balowe i praktyczne garnitury biu: 279| 4 Mieszkania przedszkolnym. Adres kowa 15, tel. 19-60,

rowe, spacerowe, wizytowe, palta jesienne, zimowe i futra TOR i e w Admin. „Dz. Wil." od 8—1 i 3—8.

W. JUREW 1Сё oce Šajoa pora! "FRANCUSKIEGO|BOR0—2mus5:7
ZAKLAD KRAWIECKI ё poszukuje розабу $0-| & FRANCUSKIEG

spodyni, zta dosko- POKÓJ udziela b. tanio ruty- RÓŻNE

mistrz fir. P. BURE w ILH E LM D0wG l AŁŁ0 nale kuchnię, mogła-|umeblowany, może nowana nauczycielka,

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby opie grJES oł dj, Boi > a, a Bi> rei Sakaйprzeć.

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu. Z EAC ОО przy: dwedli|sięcznie Boz stołowa-|f m. 3, M INSTYTUT

Obsługa fachowa we własnych warsztatach. IISosobach, w  pensjo-|nia. Kijowska 21—12, - KOSMETYCZNY

CENY KONKURENCYJNE.
macie lub w —-rery 38—2 OCENA

ewentualnie _ ochmi- ias =

NiÓNA GE mieste ei a Asai CENTROOPALE“|7 5, mesiaus IR Lekarze IKEDA
mT EB НОНЕ 35 Chętnie zajęłaby się| 4 pok. z kuchnią, su-iętnie „a į TATARSKA 10,

Sp z Qgr. Odp. dziećmi, ma ARA, SSAetarsas, odre- Kadentki Kórsów

JO OМТНУНАНННАОНЕДНЫЙ ; Namie PES ЭНВ CZTERY ‚
K Ian"gg|Ė hurtowa I detaliczna sprzedaż węgla, koksu, 85" *qpakszta d.|najęcia. Dow. siek gr on 15M PR Wy”

BŁAWAT P0L Kp“ drzewa opałowego I cementu. 11 m. 5. sowa 6 m, 2.  276—2, konuje masaże, elek-

55 i ! WILNO UD BCTOOTW COD) W WOŁODZKO tryzacje i wszelkie

WILNO,waza 28. — Tel. 15-92. Własne składy i bocznica: Biuro: REKLAMA W „DZIENNIKU Od sk Śzpi dówicz p lico"
я „Uri * . +

Wełn OB) "ZP | AL moza 2 WILEŃSKIM* JEST ŹRÓDŁEM — Skórne i weneryczne, 3 *'“‘:;"
ti i i 7 3 ' Zawalna 22, tel. 14-

y na kostjumy, suknie i palta damskie POWODZENIA. \ powrócił dostępne.

ю Aia S a) - ————
Wełny na ubrania i palta męskie Nowootwarta 46) Wlino, Mickiewicza 46! va = : Warszawska Szkola

Jedwabie < vieikim wyborze Restauracja „OSZMIANKA” wydaje:sniadania, obiady. ZAKŁAD s Tańców Art. Bal.
y kolacje sposobem gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze-||; KRAWIECKI I

PO CENACH NAJNIŻSZYCH.
ii si

branie towarzyskie. Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umiarkowane.
I Abonamemiesięczny rabat.

WAKDY JABSÓWNY
„yWILNO, ZAMKOWA 10 tel 10-04, a

uż), tluytPoleca na sezon bieżący ostatnie nowości.
 

    

 

 

 

 

; " . doessono a ENY KONKURENCYJNE. 4 |KONSUMENCI! RA HALEŻY KUPOWAĆ tylkowCHRZEŚCIJAŃSKIE-POLKIEJ Armie E Koa а
: wes! | | ы tani,

teens Qctu Spirytusowegoj|  W- CHARYTONOWICZ | W. WELER—— 5„Bingo“OCLUSpirytusowego 2 miczAPTECZNY, DH. p Zakarena, iai sias eo rzyorogorch gabi |laty i lekcje indywidskanle poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo-

Mickiewicza 31—front |y= firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, DRZEWKA OWOCOWE
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r.  owane Bola URBANOWICZ

WILNO, SZEPTYCKIEGO 10. TEL. 18-82.
    kolońskie Watędookienikrajki do drzwi, Ceny bardzo niskie. i
re
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