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Przed atakiem na Aksum
PARYŽ. (Pai). Z Addis Abeby donuszą,

że dziś, tj. w 15 dzień rozpoczęcia działań

wojennych, sytuacja na obu iroatach przed-

stawia się następująco:

Na północy Włosi przybliżyli bazy
wojsk lotniczych do Aksum. Abisyńczycy
umacniają obecnie swe pozycje w górach,
przeprowadzając równocześnie poważne

przegrupowania. Obliczają, że połączone
armje ras Kassa i ras Sejuma wyniosą od

200 do 300 tys. ludzi.  Przypuszczają, iż

umacniają one obecnie swe pozycje przed
podjęciem ataku na Aksum,

Według nieoficjalnych pogłosek, woj-

ska włoskie otoczyły mały Makalle, Na po-

łudnie od Makalle w pobliżu góry Amba
Alagi samoloty włoskie zniszczyły dwie a-
bisyńskie baterje przeciwlotnicze. Na tron-
cie wschodnim Włosi w dalszym ciągu stoją
u podnoża góry Mussa Ali, Kawalerja abi-

syńska dokonywa wypadów, starając się
przeciąć połączenie oddziałów włoskich z

Erytreją.
Na ironcie południowym w Ogadenie

Włosi posuwają się w kierunku Sasabanek.|
Abisyńczycy usiłują wkroczyć na terytor-
jum włoskiej Somalji. Negus rzekomo dużą

nadzieję pokłada w swej akcji obronnej w

uciążliwych warunkach klimatycznych, w
listopadzie bowiem w  Ogadenie zwykle

panuje epidemja iebry, która utrudni ope-
racje włoskie. W pobliżu Harraru Abisynja

koncentruje obecnie swe najlepsze oddziały
oraz artylerję.

Minister wojny ras Muługet wyruszył

dzisiaj z Addis Abeby na czele silnej

armji do Dessie,
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WIEŚCI ZE STOLICY ABISYNJI |

ADDIS - ABEBA. (Pat). Prze-|
marsz wojsk przez stolicę trwa w:
dalszym ciągu. Spodziewają się tu
przybycia w najbliższym czasie 50
tys. żołnierzy z Kafty, 30 tys. z Ilu-
badur i 50 tys. z Onellaga. Mało jest
prawdopodobne, ażeby rząd pozwo-
lił na tak wielkie zgromadzenie żoł-
nierzy w stolicy, gdyż mogłoby to
wywołać szereg nieprzewidzianych
incydentów, temibardziej, że żołnie-
rze przybywający, z głębi kraju,
wszystkich europejczyków uważają
za Wiłochów. Ammje te będą rozlo-
kowane zdala od stolicy,

Ludność mnaogół zachowuje się
spokojnie wobec cudzoziemców, mi-
mo to jednak wykazuje względem
nich pewien wrogi nastrój, .Zanoto-
wano juž kilka zajść pomiędzy lud-
nością a cudzoziemcami.

W. mieście rozeszła się pogłoska
jakoby plemiona w rejonie ara-
malka pomiędzy Ankotei i linją ko-

rem oświadczył: „Jeżeli zwlekaliś-
my z odpowiedzią na alkcję zbrojną
włoską, to dlatego, że mieliśmy zo-
bowiązania wobec Ligi Narodów.
Inwazja włoska zwalnia nas częścio-
wo ой tych zobowiązań. Przeto
idźcie wojować, bijcie się odiważ-
nie .

RAS GUGSA — NACZELNIKIEM
PROWINCJI TIGRE,

RZYM. (Pat). Dzisiaj w Agigrat
odbyła się uroczystość proklamowa-
nia rasa Gugsy naczelnikiem  рго-
wincji Tigre.

Nominacja ta oceniana jest w
Rzymie jako doniosłe posunięcie po-
lityczne.

Kłopoty z
STANOWISKO POLSKI.

GENEWA. (Pat). Dziś odbyło się po-
siedzenie podkomitetu do spraw  saqkcyj

ekonomicznych, na którem omawiano z po-

czątku propozycję irancuską co do ustale-

nia listy surowców, których import do

Włoch ma być wzbroniony. Po dłuższej

dyskusji zatwierdzono listę. Następnie po-

wrócono do propozycji angielskiej co do

zakazu wywozu z Włoch. Jako pierwszy

zabrał głos przedstawiciel Polski, radca

ekonomiczny MZS p. J. Wszelaki, który
wygłosił następujące przemówienie:

„Znajdujemy się wobec propozycji wy-

jątkowej wagi z punktu widzenia jej wpły-

wu na międzynarodowe życie gospodarcze.

Nie nadeszła jeszcze chwila, aby się wypo-

wiedzieć ostatecznie co do tej propozycji.

Rząd mój pragnie jednak zapoznać się ze

wszystkiemi elementami zagadnienia, zanim

poweźmie decyzję.

Ograniczę się do poproszenia o kilka

wyjaśnień: moje uwagi skierują — jestem

tego pewien — uwagę na fakt, iż pewne
sytuacje są skomplikowane i że rozwiązanie

zbyt sztywne mogłoby doprowadzić do ce-

lów sprzecznych z temi, do których dąży-

my. Zastosowanie klauzuli do niektórych

gałęzi importu włoskiego do Polski odbiło-

by się niewątpliwie niekorzystnie na życiu

gospodarczem mego kraju, Przytoczę przy-

kład, który pozwoli lepiej ocenić moje u-

wagi. Stocznia włoska w Monfalcone wy-

konywa obecnie obstalunek Polskiego Tow.
Żeglugowego, budując okręt pizeznaczony

do komunikacji transoceanicznej. Statek

ten jest już spuszczony na wodę. Znaczna

część wartości statku, która spłacana jest

węglem, została już wyrównana. Wedłu$ 
lejową, idącą od Dżibuti, zbuntowałyI
się. Na czele zbuntowanych stoi:
szeik Denen, znany dobrze w pusty- |
ni Danaku. W pobliżu wsi Tadeja-
malka doszło już do starcia pomię-
dzy zbuntowanymi a. plemionami,
wiernemi rządowi. Po obu stronach
są zabici i ranni, Rząd wydał rozkaz
wypuszczenia z więzień wszystkich
przestępców politycznych, którzy
zostaną uzbrojeni i wysłani na front.
Wśród zwolnionych znajduje się ras
Tafessa, b. minister robót publicz-
nych, który otrzymał dowództwo
niewielkiej armji.

i

PRZEGLĄD WOJSK ABISYN-
SKICH.

ADDIS ABEBA. (Pat) Cesarz
Haile Seilassie obecny był dziś na
rewji 50 tys. wojowników, którzy
przybyli do stolicy udając się na
front. W czasie rewji negus wygło-
sił przemówienie do wojska, w etc

zmUWAGA ———

Wyjątkowa nkazja taniego kupna!
od dn. 10 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu
otrzyma 10%0 specjalneśo rabatu przy
kupnie wszystkich artykułów w Składzie
Aptecznym, Perfum. i Kosmetycznym

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

Ceny niskie i stałe.

Kupon Dziennik Wileński

tekstu própozycji angielskiej Polska zmu-

szona byłaby zerwać kontakt, stracić w ten

sposób statek i sumy, które już za niego

zapłaciła, oraz zdezorganizować ustalony

oddawna swój program komunikacji mor-

skiej, Jest to zresztą tylko jedna strona za-

gadnienia. Otrzymaliśmy tylko co projekt,

którego celem jest zakaz sprzedaży Wło-

chom środków transportowych, a m, in.

okrętów. Jesteśmy wszyscy zgodni, że pro-

pozycja ta byłaby niewątpliwie skuteczna,

W tym specjalnym wypadku ścisłe zastoso-

wanie projektu angielskiego miałoby —

jako jedyny rezultat — prócz szkód @а
Polski, zaopatrzenie Włoch kosztem Pol-

ski w statek zupełnie nowoczesny.

Wątpliwości, które mamy, powinny

być wzięte pod uwagę pod kątem widzenia

zasad, ustalonych przez Zgromadzenie L.

Narodów. Ь

Litwinow, który przemawiał następnie

przyłączył się do stanowiska Polski, stwier
dzając, że Związek Sowietów ma również

zamówienia państwowe, wykoaywane we

Włoszech.

Min. Eden uznał konieczność uwzględ-
nienia specjalnych wypadków i zapropono-

wał utworzenie stałego podkomitetu, ktė-
ryby się zajął badaniem takich właśnie

spraw.
Dalsza dyskusja w tej sprawie

dzie się jutro.

SANKCJE NIE SĄ POPULARNE
W ANGLJI

LONDYN. (Pat). B. minister Ame-
ry (konsenwatysta) oświadczył w

odbę-

 
 

przemówieniu wygłoszonem w Bir-

'

KTO ZARABIA NA WOJNIE?
BERBERA. (Somali Brytyjskie).

(Pat). Wojna włosko - abisyńska wy
| wołała w Somali Brytyjskiem duże
ożywienie handlowe. Włochy czynią
tu znaczne zakupy, Liczne karawa-
ny ź towarami odchodzą w kierunki
Erytrei. Ostatnio Włosi zakupili
większą partję wielbłądów. Wiczoraj
odpłynął do Massaua statek włoski
z 250 wielbłądami. Przygotowywane
są pośpiesznie obozy dla żołnierzy
obu stron walczących, którzy prze-
kroczą granicę oraz schroniska dla
uchodźców cywilnych,

Na granicy południowej odbywa
się ożywiony handel z Abisynją.

i

sankcjami
mingham, że w razie zorganizowania
plebiscytu w sprawie ewentualnego
zastosowania  sankcyj militarnych
wobec Wiłoch — wniosek taki nie
zyskałby aprobaty nawet 10 proc.
ludności.

EMBARGO NA BROŃ.
GENEWA. (Pat). Rząd francu-

ski zakomunikawał, że przyłącza się
do embango na broń i amunicję,
przeznaczoną dla Włoch... Analogicz

Kolumbja.

ŽELAZNE ZDROWIE
to skarb nieoceniony! Jak go zdobyć i za-

we z mniejszem lub większem powodze-
niem. A tymczasem sprawa nie jest wcale
tak skomplikowaną, jakby się na pierwszy
rzut oka wydawało. Cała tajemnica polega
jedynie na racjonalnem odżywianiu się i to
już od najwcześniejszej młodości. Jako u-
niwersalną odżywkę dającą zdrowie i siły,
tak dzieciom jak dorosłym, zdrowym czy
chorym, uważać można płatki owsiane. Na
częło tego rodzaju produktów wysuwają
się płatki owsiane „Knorr” sporządzane z
najszlachetniejszego owsa i w warunkach
jaknajbardziej higienicznych. Wolne od
szkodliwych dla zdrowia łusek, są płatki
owsiane „Knorr“ idealnem pożywieniem a
przez wielorakie sposoby przyrządzania na-
dają się tak ma śniadanie jak i na obiad
czy kolację oraz do przygotowania ciast
itp. smakołyków.

LONDYN. (Pat), Prasa donosi, że
ambasador brytyjski w Paryżu poin-
formował wiczoraj wieczorem pre-
mjera Lavala o odmownem stanowi-
sku gabinetu brytyjskiego wobec
sugestji wycofania floty brytyjskiej
,z morza Śródziemnego wzamian za
|redukcję włoskich sił zbrojnych w
(Libji Wedle niektórych dzienników
| angielskich, Laval miał również u-
jdzielić ambasadarowi brytyjskiemu
jodpowiedzi na zapytanie co do
współdziałania z flotą brytyjską na
„wypadek gdyby tlota brytyjska za-
'grożona została przez Włochy. La-
|val oświadcza, że gdyby flota bry-
„tyjska w wyniku onywania w
imieniu Ligi Narodów postanowień
ustępu 3 art. 16 pakitu Ligi okazała
się zagrożona, to flota francuska i
jej bazy będą do dyspozycji brytyj-
skich sił morskich. O ileby jednak
ten stan zagrożenia floty. brytyjskiej
powstał nie w związku z akcją Ligi

 
RADA GOSPODARZY >

TOWARZYSKO - SPORTOWEGO
KLUBU PRAWNIKÓW W WILNIE

uprzejmie prosi członków i sympatyków
o przybycie na

KOŃCERT | ZABAWĘ TANECZNA
w dniu otwarcia nowego lokalu Klubu
w sobotę 19 października 1935 r. przy

ul. Mickiewicza 24 m. 3 w Wilnie.
Koncert przy łaskawym udziale: pp. H.

rozpocznie się o godz. 9 wieczorem.

ną deklarację. złożyły  Finlandja i.

chować, głowią się nad tem powagi nauko-|

 

Z Wiarszawy donoszą, że zwoła-

stąpi dopiero po ustaleniu planu go-
spodarczego rządu, co ma potrwać
kilka dni,

Plan gospodarczy opierać się bę-
dzie na stałości złotego bez obniże-
nia poborów urzędniczych, Dla osią-
gnięcia tego celu mają być przepro-
wadzone operacje kredytowe, t. j.
prawdopodobnie pożyczka przymu-
sowa oraz konwersja pożyczek we-
wnętrznych.

Prawdpodobnie rząd wyda szereg
zarządzeń gospodarczych, dążących
m. inn. do obniżenia cen skartelizo-

nia pożyczek banikowych.

Pełnomocnict
WARSZAWIA. (Pat). W dn, 17

bm. odbyło się pod przewodnictwem
p. Premjera Kościałkowskiego  po-
siedzenie Rady Ministrów,
rem uchwalono projekt ustawy o
pełnomocnictiwach.

Projekt przewiduje upoważnie-
nie P. Prezydenta R. P. do wydawa- 

| ŁÓDŹ. (Pat). Dziś Sąd Grodzki
rozpatrywał odraczaną kilkakrotnie
|sprawę 16-tu b. radnych m. Łodzi,
oskarżonych o wywołanie awantur
na posiedzeniu rozwiązanej obecnie
Rady Miejskiej w dniu 28 maja. Na
wniosek obrońców, Sąd Grodzki na
podstawie art. 128 sprawę umorzył,
uważając, że radni sami byli urzęd-

PRAGA. (Pat).
P. A. T. dowiaduje się,

Korespondent
że władze

Ostrawie. ° :
Po otrzymaniu tej wiadomości

redalkcja P. A. T. zwróciła się z za-
!

 
Anglja nie wycofa floty
z morza Śródziemnego

Narodów, to flota francuska z po-
mocą nie przyjdzie, Cała sprawa
sprowadza się do tego, czy dla sku-
teczniejszego przeprowadzenia san-
kcyj dojdzie do blokady portów wło-
skich z polecenia Ligi. Należy ocze-
kiwać, że w ciągu najbliższych 48
godzin mastąpią maskutek nacisku
brytyjskiego pewne definitywne kro
ki, mające na celu wyjaśnienie sta-
nowiska francuskiego wobec propo-
nowanego przez Edena w Genewie
bojkotu handlowego, Wiłoch.

PARYŻ. (Pat). Dziś późnym po-
południem premjer Laval ponownie
przyjął ambasadora W. Brytanji.

WARUNKI WŁOSKIE.
PARYŻ. (Pat). „Petit Journal"

donosi, że amibasador włoski zako-
munikował Lavalowi warunki pod ja
kiemi Włochy gotowe byłyby przer-
wać działania wojenne w Abisynji i
przystąpić do rokowań. Na pierw-
szem. miejscu stoi żądanie wycofania
floty brytyjskiej z morza Śródziem-
nego. Pozatem rząd włoski dał do
zrozumienia, że nie będzie prowa-
dził rokowań pod groźbą sankcyj.

„Excelsior“ twierdzi, že premjer
j Laval po wczorajszej swej rozmowie
z ambasadorem brytyjskim przyjmie
jeszcze raz, amibasadora włoskiego,
aby mu zakomunikować żądania
brytyjskie, 
WYDATKACH, A ŚWIADCZ NA

minimiGo PREZSZOK

Li prof. F. Tchorza iJ.LNA ZBYTECZNYCH

Stroje wizytowe. PRACĘ NARODOWĄ! ;

Pan min. Kwiatkowskiego |
nie sesji nadzwyczajnej Sejmu na-|

wanych i do obniżenia oprocentowa- |

na któ- |

czeskie cofnęły exequatur p. Klotzo-!
wi, konsulowi R. P. wMorawskiej |
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| ŁAGODNIE
I DOKŁADNIE
 

 

wa dia rządu
nia dekretów wzakresie spraw g0-

spodarczych i finansowych w czasie

do dnia 15 stycznia 1936 r.
Projekt ustawy wyłącza z. pełno-

mocnictw rozporządznie Prezydenta

R. P. o stabilizacji złotego z dnia 13
października 1927 roku.

ku...

 

 

' Umorzenie sprawy przeciwko
| b. radnym m. Łodzi

nikaimi i jako najwyższa wiadza miej
ska nie mogli się wzajemnie obrażać
przez nieodpowiednie zachowanie,
Alkta sprawy postanowiono przeka-
zać  starostwu  grodzkiemu dla
wszczęcia postępowania karno-ad-
mniistracyjnego. Prokurator zapo-
wiedział apelację przeciwko temu
orzeczeniu.

Czechosłowacja usuwa konsula
polskiego

pytaniem do M, S. Z., gdzie wiado-
mošė ta została potwierdzona.

„ Rekonstrukcja
gabinetu w Austrji
WIEDEŃ. (Pat). Kanclerz Schu-

schnigg dokonał rekonstrukcji ga-
binetu. Wśród nowych ministrów
zwraca uwagę dotychczasowy  gu-
bernator dolnej Austrji Baer oraz
wybitny członek Heimwehry Drax-
ler,

Komunikat oficjalny w sprawie
rekonstrukcji gabinetu zaznacza, że
nowy rząd będzie wierny tradycjom
politycznym Dolfussa. Polityka za-
graniczna Austrji nie ulegnie zmia-
nie.

Nowy rząd oznacza wzmocnienie
wpływów  Shcuschnigga i Starhem-
berga.

ZAJŚCIA NA UNIWERSYTECIE
W. KOWNIE.

BERLIN. (Pat). Z Kowna dono-
szą, że zajścia w uniwersytecie przy-
bierają coraz ostrzejsze tormy. Kor-
poracje prorządowe usiłowały zająć
sił lę. Wywołało to bójkę, w
którćj . zdelmiołowano drzwi i różne
sprzęty R

Rektor oświadczył, że o ile za-
burzenia będą trwały, wykłady w
uniwersytecie będą zatwierdzone i
studenci, mający odroczenie wojsko-
we, będą powołani do wojska.

PRASA ANGIELSKA ATAKUJE
LAVALA.

LONDYN. (Pat). Prasa angielska
w dalszym ciągu atakuje premjera
Lavala, „Daily Chronicle" w antyku-
le pt. „Słowo pod adresem pana La-
vala'* twierdzi, (że, nadeszła chwila,
w której trzeba w sposób jaknaj-
bardziej otwarty przemówić do La-
jvala i do rządu francuskiego. Dzien-
nik pisze, że Francja ma do :
pomiędzy Mussolinim a Ligą Naro-
dów. O ile Liga się załamie, to sy-
tuacja Francji będzie okropna, ©

 

  
  



        

“ szych krytykėw,

@

Rada miejska „najlepszą szkołą
życia publicznego" |

W. powszechnie ugruntowanym
przekonaniu uważa się bezintere-
sowmą działalność czynnika obywa-
telskiego na terenie samorządu za
najlepszą szkołę życia publicznego.
Terenem takim jest przedewszyst-

kiem Kada miejska.
Przypatrzmy się, jak ta „szkoła

życia publicznego” wygląda u nas.
_ Rok już minął, od kiedy dziaia w
Wilnie Kada miejska, wybrana na
podstawie nowej ustawy samorzą-
Gowiej.

Rok, to okres czasu, w którym
widzieć można pewien całokształt
działalności danej instytucji i w. któ-
rym dadzą się stwierdzić wartości

ustaw, które powołały ją do życia
i wytyczyły jej zadania.

1rzeba przyznać, że ustawa sa-
morządowa w obecnej swej formie
nie zdała dodatnio egzaminu, nie
wytrzymała próby życia.

ną rzecz, że policja nie ujawniła
sprawców.

Dlaczego więc radni nie zabierają
głosu ma posiedzeniach, dlaczego
uchwalają wszystko?
Bo nie mają sposobności zapoznać

się ze sprawami objętemi porząd-
kiem dziennym, ani z poszczególne-
mi działami gospodarki miejskiej.

"Teren, na którym radni mogą się

zapoznać z (życiem, potrzebami mia-

sta i możliwościami zrealizowania
ich, na którym mogą okazać inicja-
tywę i wpływać na bieg spraw — to
komisje.

Tak, ale na to, żeby na komisjach

głos zabrać, trzeba, żeby one się

zbierały. Tymczasem przewodniczą-
cym wszystkich komisyj (z wyjąt-

kiem rewizyjnej) jest prezydent. Mo-

že je zwoływać lub nie. Woli nie.
I tak przed posiedzeniem Rady

miejskiej zbiera się tylko komisja fi- Zamiast ożywienia życia obywa-

telskiego, rozbudzenia zainteresowa-

nia w sprawach miasta i samorządu,

widzimy w Wilnie i innych miastach

ospałość, apatję, nudę i beznadziej-

ność.
Przyczyną tego są: z jednej stro-

ny przepisy i duch ustawy, które

walnie rozszerzyły uprawnienia pie-
zydenta (zawodowego członka Za-
rządu miasta), nie zależnego od Ra-
dy, tylko od władz administracyj-
nych, a z drugiej strony wynik wy-

borów, dający absolutną większość
ugrupowaniom sanacyjnym.

Nie bez wpływu na nikły wynik

prac samorządu jest również w nie-

jednem mieście osobisty charakter

jegorprezydenta.
Jeśli mp. zawodowy prezydent

miasta, korzystając skwapliwie ze
wszelkich możliwych uprawnień, ja-

kie mu daje ustawa, jako prezyden-
towi Zarządu miasta, przewodniczą-

cemu Magistratu, przewodniczącemu

Rady miejskiej i przewodniczącemu

wszystkich komisyj radzieckich (z

wyjątkiem rewizyjnej), gdzie tylko

może utrudnia i uniemożliwia pracę

czynnika obywatelskiego (radnych),

to trudno oczekiwać wydatnych wy-

ników pracy ciał powołanych przez
ludność do zańządw miastem.

Przyjrzyjmy się, jak wyglądają
posiedzenia Rady miejskiej w Wil-
nie.

Dzwonek. Wichodzą radni. Za-
siadają na „krzesełkach”, jak na sali

koncertowej, a na trybunie czy

„estradzie” prezydent z sekretarzem.
P. Prezydent otwiera posiedze-

nie. A więc komunikaty, a potem
porządek dzienny. Wszystko odczy-
tywane równym, jednostajnym gio-

sem, nie słyszanym z pewnością
przez wi ść.

Po każdym punkcie porządku
dziennego zapytanie: „czy nikt nie

zabiera głosu, nikt się nie sprzeci-
wia?" i jazda dalej. Dlaczego spraw

na Radzie nie referują radni iczłon-

kowie komisji? Posiedzenie tnwa

30—50 minut, poczem wszyscy się
rozchodzą.

Pan prezydent jest tak wyrozu-
miały i dbały o wygody radnych, że
nie chce ich nawet trudzić podno-

szeniem rąk przy głosowaniu.
A może nie chcebudzić Rady z

odrętwienia i letargu, w jakim jest
ona pogrążona?

Dyskusja jest bardzo niechętnie

widziana, a w razie potrzeby giloty-

nowana przez posłuszną wi ść.

Taki los spotkał na Radzie

wszystkie wnioski Kiubu Narodowe-

go, choćby np. w sprawie obniżenia
kar za zwłokę, w sprawie ju ry-

tualnego i haraczu, jaki płaci łud-

ność chrześcijańska. Nie inaczej

było i w generalnej walce o obniż-
kę taryfy elektrycznej i opłaty za
liczniki.
A intenpelacje?
Wystarczy.wspomnieć interfd-

lację w sprawie plakatów w fonmie

klepsydr przeciw biskupowi Łosiń-
skiemu. na nią pominęła
istotny punkt, że klepsydry wisiały
szereg dni na ścianach Magistratu,
natomiast zawierała wszystkim zna-
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Nowości wydawnicze
Wacław Borowy: Dziś i wczoraj, wyd.

Rój, 1935, str. 270.
Autor, jeden z najświetniejszych pisa-

rzy „średniego pokolenia” i najprzenikliw-

zebrai w tym tomie kil-

kanašcie majciekawszych studjow swych o

Wyspiańskim, Żeromskim, Kasprowiczu i

in. Erudycja zaiste imponująca, przemyśle-

mie tematu, rozległość horyzontówiduża

skala porównawcza — oto cechy tych stu-

djów, stanowiących wybitną pozycję w

polskiej literaturze krytycznej i naukowej,

jak zresztą wszystko, co wychodzi z pod

pióra Borowego.

nansowa, która sprawy na porządku

dziennym załatwia z punktu widze-
| nia budżetowego a nie ich celowości,

|wautości  lachowej, rzeczywistych
| potrzeb miasta i mieszkańców.

| Inne komisje nie zbierają się. Pa-
!nuje zupełna martwota.
| Poza zebraniem infonmacyjnem i

dla załatwienia budżetu — później

„nie były wcale zwoływane. Nie mają

żadnego wpływu ani wglądu w g0-
spodarkę. O wszystkiem decyduje

prezydent i ewentualnie Magistrat.

Ostatnio w okresie letnim doko-

nano całego szeregu robót w: mie-

ście: jak brukowanie ulic, regulacja,
kanalizacja, rozbudowa sieci elek-

trycznej i t. d., ale. komisja dowie-

działa się o tem już po fakcie doko-

nanym, nie mając na to żadnego

wpływu. A może warto było o tem
pomówić.

A jakie wieści chodzą po mie-

ście o tem, co się robi w elektrowni

(studzienki, wyzyskanie energji wod-

mej i t. d.), o czam fachowcy mówią,

mocno kręcąc głową, lub pobłażliwie

się uśmiechając... Ale komisja tech-

niczna o tem zapewne nie wie.

Jak więc wygląda załatwianie

spraw samorządu miejskiego? Naj-

przód p. prezydent, jako. jednostka,
coś postamowi, potem, jako przewo-

dniczący Magistratu, przeprowadza
to па posiedzeniu Magistratu, na-

stępnie na komisji, jako jej przewod

niczący, sprawę załatwia, a w końcu

na posiedzeniu Rady, jako przewo-

dniczący i referent, przeprowadza

uchwałę.

W tym sposobie załatwiania
spraw mie ma „miejsca na głos i

wpływ radmyich.
Radni stają się już nawet nie do-

radcami, ale wprost manekinami,

które przyjmują wszystko do wiado-
mości, nie potnzebując nawet pod-
nosić ręki do głosowania.

Tak wygląda u nas „szkoła życia

publicznego”', jaką powinien być sa-
morząd.

Bieg kolarski o
Wileńskiego

Jutro minie już ostatni termin

przyjmowania zgłoszeń do VII tra-

dycyjnego biegu kolarskiego o pu-

har przechodni „Dziennika  Wileń-

skiego'. Zgłoszenia przyjmuje . w

dalszym ciągu p. W. Andrukowicz

przy ul. Zamkowej 10. Dotychczas

zgłosiło się już kilkudziesięciu ko-

larzy. Bieg zapowiada się nadzwy-

czaj interesująco gdyż poziom po-

szczególnych zawodników znacznie

się ównał. Faworytem jest Aloj-

zy Jasiński z KPW, Ogniska, który w

1933 roku zajął pierwsze miejsce, a

w ubiegłymdrugie
Jasiński rozegra ciekawą walkę

7 Andrukowiczem, „Jurkiem“ Tara-

sowem,  Skuratowiczam i Jungiele-

wiczem, który stale w naszych bie-

gach zajmował czołowe miejsca.

Pierwszych 10 zawodników otrzyma

pamiątkowe  plakiety, a zwycięzca

puhar przec
Zbióńka zawodników wyznaczo-

Wczoraj zasiadł na ławie oskar-

żonych w Sądzie Okręgowym jmiesz-

ikaniec m. Wilna, Władysław Dawi-

głym funkcje sekretarza nieistnieją-

cego obecnie Kresowego Związku

Zawodowego Robotników Rolnych

w Wilnie, :

Akt oskarżenia zarzuca mu, iż w

czasie od dn. 1 marca do 30 kwietnia

roku ub, z sum, znajdujących się u

niego ź urzędu, ywłaszczył na

szkodę tego zwi 2586 zł. 70 śr.

Znaczna ta suma powstała prze-

ważnie ze sprzedaży jednozłotowych

znaczków członkowskich, jednozło- 
Proces defraudanta Dawidowicza

dowicz, 1. 30, pełniący w roku ubie-*

Jedyna komisja, która okazuje
jakąś inicjatywę i pracuje, to ko-

misja rewizyjna. Przyczyna prosta.

Jest niezależna od prezydenta, ma

swego przewodniczącego, swój regu-

lamin, zbiera się wtedy, kiedy uzna-

je za potrzebne i wskazane.

W. takim stanie sprawy nie moż-

na zbytnio dziwić się, że tak ane-

micznie wygląda życie i zaintereso”

wanie się Rady miejskiej sprawami

samorządowemi, a dziwić się raczej

należy samym radnym, żę godzą się
na rolę, jaka im przypadła.

Wniosek ogólny: Ustawa samo-

rządowa nie wytrzymuje próby ży-

cia. Powoduje zanik rozwoju samo-

rządu i udziału w nim czynnika oby-

watelskiego.
Zgubnym w tym kierunku oka-

zuje się system (co było do przewi-

dzenia) oddania przewodnictwa

wszystkich komisyj Rady w ręce

prezydenta, który, zależnie od swej

woli, może zupełnie sparaližowač

ich działalność. KE

Radzie miejskiej daje ustawa za

mało uprawnień, by mogła normal-

nie żyć, a za dużo — żeby umarła.
Tworzy z niej dziwoląga ifikcję

samorządu. M. Gr.

Sensacyjna
ucieczka |

W. dniu wczorajszym zbiegł z
Wilna znany żydowski kupiec, Wi- |
szenarec, posiadający skład  hurto-|!
wy masła, margaryny etc, w Hali
miejskiej.  Wiszenarec nabrał na
sumę około 8.000 dolarów różnych
dostawców, przeważnie chrześcijan.:

SUBTELNE
KOSMETYKI

  

   WARSZAWA  
snemodżywczy COLETTE"
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Rewelacyjne odkrycie „Robotnika“
Kat. Ag. Pras. pisze:
Organ socjalistyczny „Robotnik”

(Nr. 319 z 16, X. 35) twierdzi, że po-

siada informacje, iż mianowanie kie-

rownika ministerstwa W, R..i O. P.

zamiast ministra nastąpiło rzekomo
„wskutek machinacyj kleru”, który

chce zagarnąć tekę ministra tego re-

sortu. Ta niemile przez socjalistów

widziana nominacja każe „Robotni-

kowi“ posunąć się aż. do uwagi, „że

Tragiczny zgon
„Kurjer Warszawski” pisze:

W okolicach Moskwy zginął w

katastrofie samochodowej 'jeden z

morderców cara Mikołaja II 1 człon-

ków rodziny carskiej, ostatnio wyż-

szy sowiecki urzędnik, Włodzimierz

za duo T(Gia
_ Ocena polityki Lavala

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska z

wielkiem zainteresowaniem śledzi,

pojednawcze wysiłki Lavala. |

„Le Matin” pisze, że w chwili|

obecnej niema żadnej propozycji

foumialnej, któraby mogła służyć za

podstawę rokowań, Wśród tysiąca

trudności Laval poszukuję w dal-

szym ciągu takiej podstawy. Ze stro-

ny Francji nie ustalono, żadnej defi-

nitywnej propozycji dla którejkol-

wiek ze stron. Jeżeli propozycja ta-

ka będzie uczyniona, to w każdym

bądź razie mieścić się ona będzie w

ramach Ligi Narodów. Dopóki to nie

nastąpi, wszellkie formuły załatwie-

nia konfliktu należy przyjmować z

zastrzeżeniami. Rokowania toczą się

i Laval będzie być może wkrótce w:

statiie zbliżyć sprzeczne dotychczas

tendencje.
„Petit Jounnal'* omawiając wczo-

rajszą wizytę ambasadora brytyj-

skiego na Quai d'Orsay, zaznacza,

że Londyn jest zdania, iż nie może

rozpatrywać obecnie kwestji wyco-;

fania części okrętów wojennych z

morza Śródziemnego, chyba by u-

przednio. nastąpiło wycofaniewojsk

włoskich na granicy libijsko-egip-

skiej. Pewne informacje wskazują

na to, że Londyn pragnie w dalszym

ciągu uzyskać od Francji ściślejsze

zobowiązania na morzu Śródziem-

nem niż te, które wypływają z art.

16 par. 3 paktu Ligi.

Socjalistycznemu „Le Populaire“

puhar „Dziennika

na została w niedzielę na godz. 14 w

lokalu Wil. T. C. i M. przy ul. Lud-
wisarskiej 4. Po rozdaniu numerków

startowych kolarze  przedefilują ul.

Ludwisarską, Bonifraterską i ul. A.

Mickiewicza, udając się na start,

który wyznaczony został na rogu ul.

3 Maja i ul. A. Mickiewicza. Start

nastąpi punktualnie o godz. 15. Me-

ta mieścić się będzie na asfalcie ko-

ło sądów.
Trzeba liczyć, że pienwsi zawod-

nicy przybędą już koło godziny 15

min. 40, a może nawet i wcześniej.

| Ogółem trasa liczy przeszło 20 klm.

| Jest ona trudna.
Kierownikiem biegu jestW; Je-

jrzy Balul kapitan spontowy il. T.

I Ci: M.
Sądzimy, że na starcie staną

lwszyscy zawodnicy  wileńscy 1

 

prowincjonalni, a na zakrętach trasy

zbiorą się tłumy widzów.
 

towych również blankietów legity-

macyjnych, oraz z członkowskich

ski й
Po wylkryciu tych nadużyć prze-

prowadzone zostało dochodzenie,
które ustaliło, iż oskarżony Dawido-

wicz, mając za sobą kilka spraw

karnych za oszustwa ipnzywłaszcze-
nia, będąc sekretarzem powyższego
związku, prowadził hulaszczy tryb

życia, jąc wszystkie wolne

chwile w lokalach rozrywkowych.
Wyrokiem Sądu skazany został

nie podobają się usiłowania Lavala.
Dziennik ten pisze: Koniec końców

Francja poszła za Anglją, ale z,

kwasną miną. Traci ona przez swe

manewry i kontrmanewry wszelkie,
korzyści, jakie mogłaby wyciągnąć
dla własnego bezpieczeństwa ze

ścisłego stosowania paktu. '

Według „Excelsior“ nieprawdą
jest jakoby pomiędzy delegacjami
francuską i brytyjską w Genewie
powstały sprzeczności nie do poko-
nania. Anglicy wprawdzie woleliby
pewien rodzaj sankcyj gospodar-
czych, podczas gdy Francuzi zaleca-
ją inne, Jednakże porozumienie o-
siągnięte zostało co do obu rodza-
jów zarządzeń, które wprowadzone
będą iw życie równocześnie i łącznie.
Zarzut przewiekania sprawy stawia-
ny delegacji francuskiej upada sam.
przez się, gdy się porówna szyb-,
kość zarządzeń już wydanych i roz-
ważanych w okresie zaledwie 10 dni
z jałową procedurą w konflikcie
mandżurskim, która trwała 17 mie-
sięcy i z procedurą * w konflikcie o

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki: 4

Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-,

sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23. 2

ODCZYTY.
— Odczyt © Abisynji. Sekcja|

Kulturalno - Społeczna Federacji
PZOO w Wilnie podaje do wiado-|
mości, iż w dniu 20 bim. (niedziela)
o godz. 11 min. 30 w Świetlicy Fede-
racji PZOO przy ul. Orzeszkowej
11-b odbędzie się odczyt Kol. Kra-,
mama pt. „Abisynja”. Todla

onków i sympatyków atny.
HANDEL1 PRZEMYSŁ.

—Ankieta Izby Przemysłowo-
Handlowej. Wileńska Izba Przemy-

słowo-Handlowa rozesłała do wszyst
kich | instytucyj gospodarczych
(związki gospodarcze, związki drob-
nych handlowców itp.) ankietę w
sprawie wymierzania przez Urządy
Skarbowe podatku dochodowego.
Głównym zadaniem ankiety jest

* stwierdzenie, czy wszystkie przepi-,
sy nowej ondynacji
lazły zastosowanie.

MA zna-
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Dawidowicz na osiem miesięcy wię-

zienia. (e)
KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzież rur wodociągowych.  Ire-

neusz Leciński (Straszuna 1) zameldował w

kler rządzi Polską....“

Jedz ryby
Chaco, trwającą dwa lata. |

Kronika Wilenska,

Ale jak spo-
łeczeństwo może uwierzyć w prawdę
tego rewelacyjnego „odkrycia'”, je-

żeli sam autor doniesienia ma wąt-
pliwości, czy informacje jego są

prawdziwe? Mają one w sobie aku-
rat tyle prawtly, ile twierdzenie
„Robotnika, że ks. wiceminister
Żongołłowicz i p. dyrektor Potocki
są w ministerstwie reprezentantami
Kościoła katolickiego.

mordercy cara
Jakowlew. 2 niewyjaśnionych do-
tychczas powodów, samochód, w
którym Jakowlew zdążał do Mo-
skwy, stanął w płomieniach i Jako-
wlew został spalony żywcem. W.
uroczystym pogrzebie, który odbył
się w Moskwie, wzięli udział. kie-
rownicy ludowego komisarjatu spraw
wewnętrznych, byłego G. P. U, w
którym Jakowlew dawniej pracował.

Jakowlew jest trzecum z rzędu
uczestnikiem 'tragedji jekaterynobur-
skiej z roku 1915, który ginie śmier-
cią tragiczną, Jako pierwszy, Zgi-
nąi w roku 1919 jęden z bezpośre-
dnich sprawców zamordowania cara
Mikołaja Il, Miedwiedjew, który
rozstrzelany był przez wojska admi-
rała Kołczaka. Następnie, w roku
1927, zginął w Warszawie, z rąk ro-
syjskkiego emigranta Borysa Kowe:-
dy, sowiecki poseł w Warszawie
Wojkow, który kierował spaleniem
zwłok cara i zamordowanych wraz Z
nim osób. Trzecią ofiarą tragicznej
śmierci z pośród morderców cara
stał się Jakowlew.

Nie żyje: również były prezes cen-
tralnego komitetu wykonawczego
Sowietów, żyd Świerdłow, który za-
rządził zamordowanie Mikołaja II.
Były prezes sowietu*w* Jekateryn--
burgu. Biełoborodow, który kierował -
wykonaniem rozkazu Świerdłowa,
znażduje się obecnie w więzieniu so-
wiedkiem, jako przeciwnik Stalina.

 

będziesz ZAlÓW
jak ryba .
 

 

dniu 16 bm. o kradzieży 20 rur wodociągo*
wych, wartości zł. 300, z placu budowy
gmachu wojskowego na Porubanku.  Do-
chodzenie wykazało, że w kradzieży brał
udział  Matyszko-Matyszkiewicz, którego
zatrzymano. Pozatem policjanci z Il kom.
zaczaili się i zatrzymali A. Iwanowskiego
(Klonowa 17) i J. Szulskiego z Zaścianek,
gm. rudomińskiej, którzy wieźli na wozie 7
rur wodociągowych, pochodzących z oma-
wianej kradzieży. W odległości 2 km. od
miejsca kradzieży znaleziono jeszcze 7
rur,
— Zwłoki noworodka. W dniu 16 bm.

o godz. 22.30 w jamie kloacznej posesji nr.
30 przy ul. Zawalnej znaleziono zwłoki no-
worodka, płci męskiej. ;
— Nosił wilk — poniešli i wilka. Zna-

ny na gruncie wileńskim złodziej i włamy-

wacz Kaszuner (Ponarska 71) powiadomił
wydział śledczy, iż podczas jego nieobec-

ności do mieszkania włamali się złodzieje,

którzy wynieśli większą ilość garderoby,

różnych cennych przedmiotów itp. na su-

mę 500 zł.

Ciekawem jest, iż Kaszuner zwrócił

się o pomoc do policji, a nie rozpoczął po-

szukiwania na własną rękę jak to często

praktykuje się wśród złodziei i przestęp-

ców. (h)
WYPADKI.

Zaginięcie młodej dziewczyny.
Przed paru dniami wyszła z domu i zaginę-

ła młoda służąca Romanowska Marja (Wi-

toldowa 41). Chlebodawca powiadomił po-

licję o jej zaginięciu obawiając się, iż dziew

czyna mogła wpaść w ręce handlarzy ży*

wym towarem. (b)

— W bójce stracił ucho. Wczoraj w

bójce z nieznanymi osobnikami pobity zo-

stał do utraty przytomności niejaki Hajduk='"
Karaniewicz, dorożkarz z zawodu. W cza*

się bójki dorożkarzowi urwano lewe ucho.

W stanie ciężkim odwieziono go do szpita*

a św. Jakėba, (e)

-— Podrzutki: W ciągu dnia wczoraj*

szego w różnych punktach miasta podrzu*.

sono około 10 podrzutków. 2 niemowląt

:naleziono koło gmachu gminy żydowskiej,

nałego chłopczyka przy ul. ileńskiej 24,.

coło domu nr. 9 przy ul. Listopadowej u-

nysłowo chora  Urbanowiczowa pozosta*

wiła na pastwę losu 12 letniego syna, a sa-

ma zbiegła. Przy ul. Nowogródzkiej nieda-

leko rynku znaleziono podrzutka płci żeń-

skiej. Na ul. Kalwaryjskiej również znale-

ziono podrzutka. (h)

Ab



  

 

 

„NATURA SPRAWY”
P. inż. Kwiatkowski, wicepremier

i minister skarbu, wygłosił dn. 15-$0

b. m. przemówienie przez radjo, w
którem podał do wiadomości publicz-
nej zasady swojego programu.

Trudno w tej chwili orzec, czy są
to wytyczne całego gabinetu, czy też

tylko poglądy ministra skarbu. Za-
równo bowiem fakt, że zostały one

wypowiedziane przed deklaracją rzą-
dową w izbach, jak i ta okoliczność.

że obecny szef rządu parokrotnie u-
czestniczył w gabinetach o odmien-
nych zasadach niż głoszone przez min,
Kwiatkowskiego, nasuwa pod tym
względem sporo wątpliwości. Nie-

mniej jednak wywody p. wicepremje-

ra, chociażby z tego powodu, że róż-
nią się od dotychczasowej urzędowej
ideologji, zasługują na uwagę i wyma-

gają komentarza. ;
Min. Kwiatkowski inaczej niž jego

poprzednicy, formułuje stosunek rzą-

du do narodu. W dotychczasowej
praktyce sanacyjnej osobowością po-

lityczną był tylko rząd. Narodowi po-
zostawiano rolę — tworzywa, Jeśli

pomiędzy działalnością rządu a dąże-
niami politycznemi czy też gospodar-

czemi narodu zachodziła sprzeczność,
regulowano ją poprostu, zapomocą
przymusu państwowego i magicznej

formuły o „racji stanu”, Tymczasem
min. Kwiatkowski widzi, że to
wszystko doprowadziło do opłaka-

nych wyników we wszystkich niemal
dziedzinach życia państwowego. U-
wsteczniło nas, osłabiło, zagroziło
„obecnie rozkładowemi wpływami
na naszą moralność indywidualną i

zbiorową”, spowodowało braki w na-
szym aparacie państwowym, wreszcie
d.vprowadziło do tego, że w walce ze
skutkami kryzysu „pozostajemy wtyle

poza innemi narodami świata cywili-

zowanego”, Widząc to wszystko, nie
podziela prymitywnego fetyszyzmu
rządowego. Mówi, zupełnie słusznie,

że „rząd jest z natury rzeczy tworem

przejściowym” i dodaje, że jest „stron-

nikiem narodu polskiego, praśnącym

widzieć na każdem polu jego sukcesy,

jego rozwój ku wielkości ji potędze”.

To oświadczenie wicepremiera na-

leży chyba rozumieć, jako punkt wyj-
ścia dla całego jego programu, tem-

bardziej, że sam podkreśla, i do tego

„z całą dobitnością', że jest „zwolen-
nikiem. programu organicznego”.

Otóż, jeżeli tak jest, jak myślimy

i, jeśli „droga, na której program ten

musi powstawać — jak mówi min.

Kwiatkowski — jest wskazana przez

naturę sprawy”, to nie należy zapo-

minać, że ta „natura” nie ogranicza
się jedynie do walki z deficytem bud-

żetowym i do „zharmonizowania po-
czynań wszystkich resortów gospodar-

czych”. Nie ogranicza się ona nawet

do „aktywizacji polityki gospodarczej,
obejmującej wszystkie te dziedziny re-

form, które wzmocnią gospodarczą
inicjatywę prywatną”,  Sięga ona

znacznie głębiej, dotyczy bowiem

podstaw ustroju, źródła władzy w pań-

stwie i struktury społecznej naszego

narodu, „Natura”sprawy” dziś jest w
pierwszym rzędzie polityczną i nie

można przeprowadzić żadnej głębszej

reformy gospodarczej, zamykając o-

czy na tę ważną okoliczność,

Nawet przy najlepszem rozumieniu
rzeczy, nie potrafi min, Kwiatkowski

uporać się z deficytem, uruchomić

inicjatywę prywatną, odbudować zau-
fanie i prężność gospodarczą narodu,

jeśli będzie zmuszony pracować w do-

tychczasowym systemie politycznym.

Bo wszak te wszystkie braki j trudno-
ści, stwarzające położenie, o któ-

rem mówił minister, jako o „naj-
cięższem od chwili zorganizowania

zrębów administracji państwowej”, nie
są dziełem przypadku. Nie wynikają

one również z nieudolności j moralne-

$o cherlactwa społeczeństwa, w któ-
rego „patriotyzm i moc zbiorową”

minister przecież wierzy, ale są prze-

dewszystkiem następstwem nieodpo-

wiadającego potrzebom polskim syste-

mu politycznego,

System ten nie zdołał rozwiązać,
„zgodnie z naturą rzeczy”, ani zaga-
dnienia ustrojowego, ani kwestji źró-

W „Myślach nowoczesnego Pola-
ka“, książce Romana Dmowskiego,
której pierwsze wydanie ukazało się,
jak wiadomo, w roku 1903, znajduje-
my ustęp, który — mutatis mutan-
dis — możnaby odnieść do obecnej
wojny włosko - abisyńskiej. Ustęp
ten brzmi jak następuje:

„Nie wiem, może mi brak jakiejś zdol-
ności szczególne, którą obdarzeni są in-
ni ludzie, ale jabym nie umiał zająć w ża-
dnej sprawie stanowiska z punktu widze-
nia nietykalności terytorjów narodo-
wych. Anglicy dopuścili się gwałtu na
Boerach, zagarniając dwie konserwatyw-
ne, odznaczające się silną holenderską
'wyłącznością republiki, zagradzające im
drogę do stworzenia olbrzymiego imper-
jum afrykańskiego. Dobrze, ale Boerowie
przed 60 laty dopuścili się gwałtu na naj-
zdolnieiszym z ludów afrykańskich, Ka-
frach, w których posiadaniu była ta zie-
mia i którzy przez przybyszów zostal: za-
mienieni w pozbawione wszelkich
praw, a za to rozpajane bydlęta robocze.

Ale i Kafrowie przyszli tam z północy
dopiero przed 200 laty, zabierając ziemię
odwiecznym fei dziedzicom, Hotent>tom,
którzy dziś stanowią tam nabardziej u-
podloną warstwe ludności, ziadaną przez
alkoholizm i syfilis—dwa dary holender-
skich osadników. Ci więc, którzy śwałty
anielskie w Afryce piętnu'a, iak to wi-
dziekśmy, z równą namiętnością, a na-
wet z większa, niż niemieckie. lub mo-
skiewskie w Polsce, pownni byli wołać
o rewindykacię „praw narodowych” Ho-
tentotów. I toby dopiero była konse-
icwencja... Niech w Afryce południowej
siedzą niepodzielnie Hotentoci, w Ame-

ryce — Ind'anie, w Australji — te pół-
| małpy, co czepiają się po drzewach, żyją
surowemi owocami i porozumiewają się
przy pomocy prawie nieartykułowanych
dźwięków, a tymczasem rasy naszego,
wyższego typu, co tworzą cywilizac'ę, co
przekształcają powierzchnię ziemi w ten

Różnice poglądów na politykę za-
graniczną ogromnie zaostrzyły w o-
statnim czasie we Francji antagonizm
między obozem umiarkowanym a le-
wicowym „frontem ludowym”, W tym
ostatnim nienawiść do włoskiego fa-
szyzmu i obawa przed faszyzmem ro-
dzimym wytworzyły stan uczuciowe-
śo napięcia, graniczący z  histerją.
Dzisiaj już każde zebranie „Krzyża
Ognistego" wywołuje w danej miej-
scowości mobilizację lewicy, połączo-
ną z atakami czynnemi na znienawi-

| dzonych Krzyžoogniowcėw. Burmi-
| strzowie, o ile gmina posiada zarząd
| lewicowy, alarmują — jak to było np.
| gminie podstołecznej Villepinte —
| ludność syrenami fabrycznemi i wy-
syłają ją wraz ze strażą ogniową, do
walki z „faszystami“, nawet gdy
„Krzyż” obraduje w zamkniętym lo-
kalu. Ponadto delegacja „Frontu za.
żądała ponownie od p. Lavala rozwią-
zania „lig faszystowskich”, co wobec
rozpisanych na najbliższą niedzielę
wyborów uzupełniających do Senatu
(wybiera się jedną trzecią Senatu)
ma charakter wyraźnej presji na rząd

| i na samego p. Lavala, Ten ostatni bo-
wiem kandyduje do Senatu w dwóch
okręgach: na przedmieściu paryskiem
i w Clermon Ferrand (Owernia) i w
obu okręgach wybór jego zależy od
radykałów. P. Laval uspokajał dele-
gację, że republice nic nie grozi, rów-
nocześnie zaś prasa popierająca rząd
dała do zrozumienia, że jeśli przyjdzie

 
dła władzy, ani żywotnych zmian, za-

chodzących w naszej strukturze spo-

łecznej, ani sprawy stanowiska narodu

polskiego we własnem państwie, ani
kwestji żydowskiej, słowem, ani je-

dnego z tych wielkich problemów,

które przed nami stoją i które mają

wpływ decydujący również na życie

gospodarcze narodu. System ten

wreszcie doznał porażki przy wybo-

rach sejmowych, po której sanacja
utraciła wszelkie, nawet pozorne, pra-

wa moralne do stanowiska nadrzęd-

nego w życiu państwowem.

To też biorąc za punkt wyjścia w
swojej działalności polityczno - go-

spodarczej „zbiorową moc społeczeń-

wszystkie konsekwencje. Trzeba te-

mu narodowi przywrócić prymat w

jego państwie. Innej drogi niema, Ina- 

 

 
 

 | wa, ale na gruntowne, zasadnicze re-
stwa” i będąc „stronnikiem narodu | formy polityczne, które muszą dopro-

polskiego”, trzeba wyciągnąć z teśo | wądzić do tego, że naród zorganizo-
| wany będzie w państwie gospoda-

| rzem.

sposób, iż może ona sto razy tyle ludzi
pomieścić, niech te rasy duszą się w
przeludnionej Europie, nie rozszerzając
poza jej granice swego panowania j swej

cywilizacji i czekając, aż się zbliży „żół-
te niebezpieczeństwo”, aż przydą ze
wschodu barbarzyńcy, którzy nasz typ
życia zniszczą. To będzie pięknie, spra-
wiedliwie i humanitarnie.

Anglicy zabrali Boerom ziemię į nie-
wątpliwie lepszy z niej użytek zrobią,
miż dotychczasowi gospodarze, przede-
wszystkiem zaś to sprawią, że dla więk-
szej liczby ludzi będzie tam miejsce. Ale
i oni niezawodnie nie będą tam wiecz-
nie siedzieli. Kiedyś przyjdzie lud młod-
szy, zdolniejszy, żywotniejszy, obdarzo-
ny większą przedsiębiorczością i bardziej
twórczy, i w myśl tego samego prawa, w
imię którego oni usunęli Boerów, ich pa-
nowanie a potem į ich kultura ustąpi

miejsca innej. Ale dziś jest ich czas, dziś
oni tam najwięcej zrobić mogą i mają o-
bowiązek robić”,
W ciągu lat zgórą trzydziestu, któ-

re upłynęły od napisania powyższych
słów, wiele rzeczy się w świecie zmie-
niło, Anglicy nie mogą już o sobie po-
wiedzieć, że „dziś jest ich czas';
przeciwnie, — stanowisko Anglji w
świecie stopniowo się kurczy, a po-
lityka angielska nie jest już polityką
zdobywczą, lecz polityką obrony te-
go, co się ma. Nawet i w Afryce Po-
łudniowej odwrócił się dzisiaj bieg
dziejów. Boerzy czują się dziś go-
spodarzami nietylko w Transwalu i
Oranii, byłych republikach boerskich,
ale i w oddawna już przez Anglję po-
siadanym Kraju Przylądkowym, a
nawet w silnie przez Anglików sko-
lonizowanym Natalu. Z drugiej stro-
ny, sami Boerzy dobrowolnie j zde-
cydowanie opierają się o Wielką
Brytanię, bo pomoc angielska — któ-
rej nie uważają już dla siebie za nie-
bezpieczną — jest im potrzebna ze  
do rozwiązania lig, to losowi temu u-
leśną także bojowe formacje komuni-
styczne. Narazie — zdaje się — li-
gi pozostaną, ale w razie zwy-
cięstwa „frontowców" w wyborach
senackich, atak na nie powtórzy się ze
zdwojoną siłą, Wtedy także ośmielo-
na lewica przypuści szturm w Izbie
na rząd p. Lavala.- Pp. Daladier i
Chautemps już wystąpili z zapowie-

 

Szet włoskiego sztabu generalnego
marszałek Badoglio udał się na iront
do Erytrei. Przypuszczalnie  obej-

mie on dowództwo wojsk włoskich
w Afryce. ‚

czej bowiem wszystkie najlepsze za-

mierzenia zawisną w próżni, nie wy-

wołując w społeczeństwie żadnego od-
dźwięku, Mówimy, rzecz prosta, nie o
tych grupach i grupkach, które na sce-

nie sanacyjnej odgrywają rolę „społe-

czeństwa” i które wystarczy poklepać

po ramieniu, aby były z siebie zado-

wolone. Mówimy o społeczeństwie

prawdziwem, które cierpi i walczy,
które ma poczucie odpowiedzialności

za losy państwa, które wytwarza w

swojem łonie siły moralne i materjal-
ne, bez jakich państwo obyć się nie
może,

Tospołeczeństwo czeka nie na sło-  

„Myśli nowoczesnego Polaka" o...
wojnie włosko-abisyńskiej

względu na zagrożenie z jednej stro-
ny przez Japonję, z drugiej strony
przez... coraz mniej uległych Kafrów.

Nietylko Anglicy, ale i wogóle Eu-
ropejczycy coraz mniej mogą o sobie
powiedzieć, że poza Europą „dziś jest
ich czas”. Jeśli Włosi decydują się
dziś jeszcze na rozpoczęcie polityki
imperjalistycznej w wielkim stylu, to
czynią to, doprawdy, w ostatniej
chwili, kiedy to się jeszcze wydaje
możliwe.
Czy polityka ta istotnie będzie u-

wieńczona powodzeniem, czy też nie
—pozostawmy to przyszłości, Jedno
jest wszakże pewne: nikt, a najmniej
Anglja, nie ma prawa ciskać na Wło-
chy kamieniem za to, że robią to, co
tylu innych robiło przed nimi i czego
owoce z czystem sumieniem po dziś
dzień spożywa. My zaś nie mamy naj-
mniejszego powodu bezkrytycznie się
przyłączać do organizowanej dziś
przez Anglję antywłoskiej kampanii.
W szczególności nie mamy się czem

oburzać, śdy murzyńskie (pogańskie,
lub muzułmańskie plemiona Somali,
Galla i inne, niedawno przez Wło-
chów podbite, a nawet pokrewne A-
bisyńczykom, lecz nie abisyńskie ple-
miona Tigre, dostaną się pod pano-
wanie włoskie. е
Co się zaś tyczy właściwej, rdzen-

nej Abisynji, możemy jej życzyć, by
zachowała i nadal swą przez tysiące
lat utrzymaną odrębność narodową i
kulturalną, by zachowała swe ubogie
i pierwotne, lecz bądź oo bądź godne
szacunku instytucje państwowe, oraz
swą sędziwą dynastję i by pozostała i
nadal — sobą. Ale nie widzimy po-
wodu wtrącać się w to, czy bedzie się
to dziać pod włoskim protektoratem,
czy też w cesarstwie suwerennem, al-
bo... opierającem się o Anglję,

(ig) *

 

Rozłam wewnetrzny we Francji
dzią wniosków o zniesienie dekretów |
oszczędnościowych w Izbie, Obóz po-
bity 6 lutego pragnie rewanżu,

Zasługą lig pozostanie mobilizacja
opinji francuskiej przeciw ostrym
sankcjom antywłoskim, zalecanym
przez znaczną (trzeba przyznać, że nie
całą) lewicę i masonerję, Odpór Fran-
cji narodowej przeciw angielskiej poli-
tyce sankcyj był — i jest jeszcze —
bardzo stanowczy, nawet namiętny.
Role przemieniły się w sposób niemal
komiczny, Dotąd —lewicowcy byli fa-
natycznymi pacyfistami, Oni to — jak
przypomina p. Kerillis w „Echo de
Paris“ — „ušpili i znieczulilį kraj. Oni
go rozbroili. Oni sprowadzili w nim
rozluźnienie wszystkich sprężyn mo-
ralnych. Oni popierali odmowę służ-
by wojskowej, kultywowali interna-
cjonalizm dyletantów, budzili pogardę
siły, sławili słabość, A teraz ogłusza-
ją nas swemi okrzykami: Wojna! Woj-
na!” Na zebraniu w Teatrze Ambasa-
dorów deputowany lewicowy Piot, re-
daktor radykalnej „L'Oeuvre“, przy-
party do muru pytaniem Kerillisa, co
zaleca na wypadek, jeśli Anglja za-
żąda blokady morza Czerwonego, a
Mussolini odpowie na to wojną, — o-
świadczył wśród frenetycznych okla-
sków swych zwolenników:

—Pójdziemy za Anglją!.,

Pacyfiście wczorajsi stali się mili-
tarystami, a organy umiarkowane j na-
rodowe żądają pokoju. Role zostały
przewrócone.

Łatwo zrozumieć, jak ciężko jest p.
Lavalowi manewrować w Genewie
między Anglją i Włochami, gdy w jego
kraju opinja publiczna tak jest po-
dzielona,

Stanowisko Anglji ogromnie ożywi-
ło entuzjastów Ligi i wrogów narodo-
wej Italj. Według informacyj, jakie
Maurras otrzymał i ogłosił w „Action
Francaise": -

1) Anglia nie zgodzi się na porozu-
mienie z Włochami,

2) masonerja „dokonuje obecnie
tak zwanej w rytuale 32 stopnia
„koncentracji”, gotuje się do jednego
z ostatnich uderzeń i liczy, że obecny
papież nie skończy swych rządów w
w Rzymie”,

i3) gdy Francja ji Anglja rozpoczną
akcję wojskową, to Czechosłowacja
zostanie napadnięta przez swych są-
siadów.

Ostatnia wiadomość jest oczywi-
stym domysłem i ma ostrze skierowa-
ne bódaj i przeciw Polsce, ale plany
masonerji co do faszyzmu i Rzymu
trudno kwestjonować. (m)

 

 

PRZEGLĄD PRASY
PRZECIW TOTALIZMOWI

I DYKTATURZE

Omawiając specjalne powody, które
ruchy narodowe we Włoszech i Niem-
czech skierowały na drogę „totaliz-
mu“ i monopartyjnej dyktatury, „Ku-
rjer Poznański" zauważa, że u nas te
specjalne powody nie istnieją.

„Totalizm byłby — inacżej niż np. w
iemczech, czy nawet Włoszech — w ja-

skrawej sprzeczności z najsłębszemi ce-
chami duszy narodu polskiego, potęgo-
wanemi jeszcze przez jego strukturę spo-
łeczną. że wymowne są takie cyfry:
w Niemczech 65 proc. ludności to pra-
cownicy najemni, skupieni głównie w
wielkich miastach i podatni na propa-
kandę antynarodową i EA—
w Polsce natomiast 75 proc. wszystkich
mieszkańców, to właściciele ,samodziel-
nych warsztatów pracy: w większej czę-
ści rolnicy, w mniejszej rzemieślnicy,
kupcy i t. d., nic to, że narazie klepiący
ciężką biedę. Wszystko zaś wskazuje, że
odsetek tych posiadaczy średnich i dro-
bnych warsztatów pracy będzie się w
Polsce jeszcze coraz bardziej powiększał,
w tym kierunku prze bowiem zarówno lo=
gika rozwoju naszego śospodarstwa, jak
i świadome wysiłki przywódców polskie-
$o ruchu narodowego.
„Ci średni i drobni posiadacze, a także

ci, którzy mają nadzieję stania się z cza-
sem takimi posiadaczami, t. j. robotnicy,
nie pójdą nawet w dzisiejszem ciężkiem
położeniu materjalnem za hasłami wy-
wrotowemi, ale też ich godność i duma o=
bywatelska nie zniesie, by ich odsuwano
od WERE wpływu na sprawy pu=
bliczne i nakładano na nich w tym za-
kresie same obowiązki, odbierając rów-
nocześnie wszelkie prawa, choćby ta
działo się pod płaszczykiem mięknie
brzmiących frazesów o „walce z partyj-
nictwem“,

Bez względu na to, jaki w danej chwili
będzie u steru rząd: „sanacyjny', naro-
dowy, czy lewicowy, społeczeństwo pol-
skie odczuje wszelką próbę wprowadze-

Polsce systemu „totalnego”, jako
wałt, z którym nigdy się

nie pogodzi. łeczeństwo to w ośrom-
nej swej większości odrzuca liberalizm
ustrojowy i „sejmowładcze” rozwydrze-
nie, ale równocześnie chce mieć swobodę
łączenia się w grupy polityczne i społecz-
ne wedłuś własnego uznania, swobodę
wyrażania swej opinji oraz możność od-
działywania —w tym czy innym zakre-
sie, w tej czy innej formie — na bieg
spraw publicznych przez swych niezależ-
nych, a nie mianowanych przez władze,
przedstawicieli",

GDZIE JEST ODWAGA CYWILNA

P. Mackiewicz w „Słowie'* stwier-

dza (dopiero dzisiaj!) brak odwagi cy-
wilnej u Polaków,

„Dziś — pisze — spotykamy powszech-
nie objawy braku odwagi cywilnej. Ale
co gorsze, tchórzostwo cywilne nie jest
potępiane, tchórzostwo cywilne jest u-
ważane za normalne,
Potomkowie bohaterów z pod Samo-

sierry — restaurujcie u siebie odwage cy-
wilną jako cnotę. Nie jest ona szkodliwa,
jest ona konieczna dla życia państwa.
Szkoda, że wszyscy z was nie słyszeli,
z jakiem obrzydzeniem mówił Sławek o
podskakiwaczach“.

Szkoda, że p. Mackiewicz nie cytu-
je, jak rządy p. Sławka i jego przyja-
ciół traktowały i traktują ludzi o od-
wadze cywilnej, o poczuciu godności
własnej, o niezależnych przekonaniach
politycznych. 3

Nic łatwiejszego, jak odpowiednim

systemem rządowym, terorem, szyka-

nami osłabić w mniej wytrzymałej pod

względem charakteru części społe-

czeństwa odwagę cywilną, Jest to bo-

daj największe spustoszeniemoralne,

jakie niektóre rządy szerzą. Ale nie

należy — odnośnie do Polski — prze-
sadzać w zarzutach. P, Mackiewicz

patrzy naokoło siebie i tam dostrze-
ga tchórzów. Ale poza pewnym krę-

giem, dostrzegalnym dla niego, kwit-

mie w Polsce odwaga cywilna, docho-
dząca do bohaterstwa. Obóz Narodo-
wy wychowuje w tej najpiękniejszej

cnocie obywatelskiej masy obywateli,
zwłaszcza młodzieży. Nie będziemy
cytować faktów, przykładów, na-
zwisk. Piszemy o nich codziennie, W
kraju każdy starosta, każdy komen-
dant policji wie, że narodowcy nie bo-
ją się głoszenia swych przekonań i
konsekwencji tej swojej postawy.

Artykułami, narzekaniem, wyklina.
niem, sanacja tchórzostwa ze swych
szeregów nie usunie, Ten trąd na niej

pozostanie,

WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI

„Robotnik* podaje ciekawe e
wzrostu ilości więźniów politycznyc
w Polsce, I tak skazano za przestęp-
stwa polityczne:

wr. 1925— 315 osób
w r.1928 — 1.200 „

* wr.1932 — 2.334 „
w r. 1933 — 3.125 „

Tak więc w miarę, jak system sana-
cyjny się „ustalał”, liczba osób, skaza-
s)ają za przestępstwa polityczne ro-
sta,
W r. 1926 stosunek więźniów poli-

tycznych do ogólnej liczby więźniów
wynosił 7,3 proc. i rosnąc z roku na
rok, doszedł w r. 1931 do 11,5 proc.
A pamiętać trzeba, że w owym cza-
sie liczba ogólna więźniów także sil-
nie wzrosła. W roku ub. wynosiła
55.890 osób.

nia w
niestychany

    



 

7 latobowiązku szkolnego
„Nauka w zakresie szkoly powsze-

chnej jest obowiązkowa”. Obowiążsk
szkolny trwa dla każdego dziecka lat
siedem”, Tak głoszą artykuły 5 i 6 u-
stawy z dnia 11 marca 1932 r, o ustro-
ju szkolnictwa,
Ogromna większość ludności wyko-

nywa ten obowiązek szkolny nie tyl-
ko dlatego, że jest przepisany przez
ustawę, ale czyni to z przekonania.
Rodzice chcą kształcić, swe dzieci aby
im się w życiu lepiej działo i mogły
być jak najbardzej pożyteczne,

Nie wszyscy jednak rodzice mogą
to robić, Kilka setek tysięcy dzieci w
wieku przepisanym nie może uczę-
szczać do szkół z powodu braku w
nich miejsca. Są jeszcze inne, dość li-
czne przyczyny, dla których młodzież
nie korzysta z nauki szkolnej. Dużo
bardzo rodziców nie ma w co ubrać
|mewoneЗИ л,

NOTATKI
O STAN SZKOLNICTWA

POWSZECHNEGO

Wśród wniosków, jakie złożono w dniu
2 października r. b. na posiedzeniu Pań-
stwowej Rady Oświecenia Publicznego,
zmajduje się propozycja p. Sicińskiego,
prezesa Stowarzyszenia Chrz. Narod.
naucz. szkół pow., zwołania nadzwyczaj-
nego posiedzenia Rady, celem gruntow-
neśo rozważenia sytuacji, w jakiej się
znalazło obecnie nasze publiczne szkol-
nictwo powszechne. P. Siciński umoty-
wował szczegółowo swój wniosek i wska-

zał między innemi na szerzący się w

młodem pokoleniu analfabetyzm, brak

etatów nauczycielskich, trudności loka-

lowe, mizerne wyposażenie szkół w po-

moce naukowe, przepełnienie klas, sy-

tuację materjalną i prawno - służbową

nauczycielstwa.

 

JESZCZE JEDNO UPOŚLEDZENIE

„Nauczyciel Polski”, organ Stow. Chrz.

Narod, naucz. szkół powszechnych, zwra-

ca uwagę na jeszcze jedno upośledzenie

w sytuacji prawno - służbowej nauczycie-

li religii. Przy zwolnieniu ze służby nau-
czyciela przedmiotów świeckich po 15 la-
tach pracy przyznaje się mu uposażenie

emerytalne. W/ stosunku zaś do etato-

wych nauczycieli religji wstawiono przy

nowelizacji pragmatyki nauczycielskiej w

październiku 1932 r. przepisnastępujący:

Z nauczycielem religii, który pozbawio-

ny został przez władze duchowne upo-

ważnienia do nauczania religji, rozwią-

zuje się tem samem stosunek służbowy z

pozbawieniem wszelkich praw z niego

wynikających; Minister Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego w poro-

zumieniu z Ministrem Skarbu może jed-

nak w wyjątkowych przypadkach, zasłu-

gujących na szczególne uwzględnienie,

przyznać nauczycielowi religii, który po-

zbawiony został przez władze duchowne

uprawnienia do nauczania religii, zaopa-

rzenie emerytalne o fle nauczyciel taki

posiada w dniu pozbawienia go upraw-

nienia co najmniej 25 lat, zaliczalnych do

wysługi emerytalnej w myśl przepisów o

zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarju-

szów państwowych.

 

swe dzieci, nie może ich obuć Nędzne
odżywianie, złe ubranie, przebywanie
w okropnych warunkach mieszkanio-
wych pociąga za sobą sporo różnych
chorób. Niekiedy zdarza się znów, że
tam, gdzie ani ojciec, ani matka nie
dostanie żadnego zajęcia, zarobi coś
syn lub córka w charakterze pastusz-
ka albo niańki. Kiedyindziej już dwu-
nastoletnia dziewczynka zastępuje w
gospodarstwie matkę i opiekuje się
młodszem rodzeństwem. Starsi chłop-
cy w wieku szkolnym bywają gospo-
darzami na roli, kiedy ojciec umrze
lub jest nieobecny. Wszystkie te i
wićle podobnych okoliczności stano-
wią tem silniejszą przeszkodę do wy-
pełniania obowiązku szkolnego, im
biedniejsza jest ludność,

Pozatem duże znaczenie ma pod
tym względem jej poziom kulturalny.
Ludzie ciemni, niedbali, leniwi, mało
zaradni nie zawsze chcą i potrafią
stworzyć dla dzieci takie warunki, aby
mogły one systematycznie uczęszczać
na naukę. Ciągle ją przerywają. Jakieś
zajęcia pilne zatrzymują uczni w do-
mu, to ktoś z rodziny zachorował,
albo ubranie cieplejsze jeszcze niego-
towe, butów niema j t. p. Czasem te
usprawiedliwienia rodziców brzmią
dość komicznie: oto dziecko zostało
w domu na gospodarstwie, bo rodzice
pojechali gdzieś na wesele, raz jeden
z ojców oświadczył mi, że w okresie
robót wiosennych w polu nie może
syna trzynastoletniego posyłać do
szkoły, „bo chłopiec lepiej orze ode
mnie“. We wszystkich tego rodzaju
wypadkach konieczne jest surowe
przestrzeganie dopełniania przez ro-
dziców obowiązku szkolnego, i powin-
ny być ściśle stosowane sankcje kar-
ne, aby odzwyczaić ludność od szko-
dliwego zaniedbywania nauki dzieci.
Niestety, w tym zakresie od kilku lat
na całym obszarze Polski zapanował
niezwykły liberalizm. Przymus szkol-
ny w praktyce nie istnieje.

Najlepszym środkiem, zachęcają-
cym rodziców do posyłania akuratne-
go dziecj na naukę, bywa zawsze pro-
dukcyjna praca w szkole, Widok ko-
rzyści jakie uczniowie każdego dnia
tam osiągają, najwymowniej przema-
wia za pożytkiem pilnego przestrzega-
nia obowiązku szkolnego. Ale cóż,
kiedy tak się warunki w naszem pu-
blicznem szkolnictwie powszechnem
układają, że ono coraz mniej uczy. Set-
ki tysięcy dzieci chodzi do szkoły co-
dziennie jak na spacer na dwie — trzy
godziny, Tam w klasach przepełnio-
nych niewiele uwagi na każdego ucz
nia poświęcić może przepracowany
ponad siły, zbiedzony  materjal -
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RÓG PIUSA XJ 
„TEN ZADOWOLONY prawdziwie

„polskie radjo” a muzycy
Przed tygodniem omawiając działal-

ność muzyczną „PolskiegoRadja“, wy-

sunąłem szereg zarzutów, przyznaję

to chętnie, — dość ostrych i poważ-

nych, Zarzuty te dotykałypośrednio

i tych organów prasy, które będąc „ści-

śle związane” z „Pol. Radjo” biorą na

siebie niezbyt łatwą rolę przekonywa-

nia czytelników o pięknej działalności

„Radja'”* w dziedzinie muzycznej.Otóż

w kilka dni po artykule owym w obro-

nie „Radja“ wystąpił p. K.S. (Karol

Stromenger) w „Gaz, Polskiej”, kła-

dąc szczególny nacisk na pozytywną

akcję dyrekcji radjowej, wyrażającą

się w stworzeniu nowej, drugiej, orkie-

s fonicznej, grającej — jego

gas—bardzo dobrze. |

Wprawdzie p. K. S. przechodzi gład

ko nad całym szeregiem zarzutów,

przeciwko Radjo wysuniętych: przeze-

mnie, co prowadzenie polemiki utrud-

nia, ale mimo to gotów byłbym ją

przeprowadzić rzeczowo i szczegóło-

wo, gdyby została wyjaśniona kwe-

stja, jak sądzę, w tym wypadku bar-

dzo ważna. Mianowicie: czy p. K.

Stromenger broni „Radja” objektyw-

nie jako sprawozdawca muzyczny

„Gaz. Polskiej”, do bezstronności w

wygłaszaniu swych opinij obowiązany,

czy też występuje jako jeden z fun-

kcjonarjuszów czy doradców radjo-

wych, płatnych przez spółkę „Polskie

Radjo'? W świecie muzycznym War-

szawy znają p. K. S. jako jednego Z

 

czynnych i honorowanych materjalnie

działaczy radjowych. Nie chcę bynaj-

mniej spowodu łączenia przez p. р

funkcyj sprawozdawcy „G. Pol." i „do-

radcy”, czy pracownika radjowego sta-

wiać jakichkolwiek zarzutów i wycią-

gać daleko idących wniosków. Wcale

nie. Myślę wszakże, iż w tym jednym

wypadku, kiedy p.Stromenger występu-

je jako obrońca „Radja”— co mu oczy-

wiście wolno — można prosić o wy-

jaśnienie: Czy mówi to bezstron-

ny sędzia, czy osoba z Radjem

ściśle związana, Wyjaśnienie to odra-

zu postawiłoby sprawę na płaszczyź-

nie właściwej i zorjentowałoby czy-

telników w sposób należyty.

Pisząc ostatnio o Operze Warszaw-

skiej podkreśliłem fakt istnienia w

Niemczech wielkiej ilości orkiestr

symłonicznych i teatrów operowych.

Cieszyłbym się, rzecz prosta niewy-

mownie, gdyby wPolsce, bodaj w przy-

bliżeniu, mogło być coś podobnego, Z

tej też racji w stworzeniu nowej, dru-

gel orkiestry symfonicznej widział-

ym czyn dodatni; w swoim rodzaju

powiększenie kapitału muzyczno-kul-

turalnego. Tak. Ale w takim tylko

wypadku, gdyby istnienie dwuch or-

kiestr w Warszawie było naprawdę

możliwe. Gdyby orkiestra * „druga”

powstała wtedy, kiedy „pierwsza” ma

zapewniony byt, posiada mocne opar- 

ne, zmaltretowany moralnie nau -
czyciel, W izbach szkolnych duszno.
w lokalu ciasno. Brak pomocy nauko-
wych, mało jest w klasie podręczni-
kėw, it, d. it d.
Wśród warunków, zniechęcających

ludność do wytrwania w wypełnianiu
przez 7 lat obowiązku szkolnego, na-
leży zwrócic baczną uwagę na klasy
dwu i trzyletnie. W danej szkole jed-
noklasowej (o jednym nauczycielu)
oddziały I i II były jednoroczne, III-
dwuletni, IV-trzyletni; w dwu klasów-
kach (szkołach o dwóch nauczycie-
lach) jednoroczne były oddziały I, II
* III, a IV i V-dwuletnie. Ze statystyki
uczniów szkół powszechnych według
oddziałów widać, że większa część
dzieci uciekała ze szkół jedxoklaso-
wych w drugim roku nauk; III oddzia-
łu. W szkołach dwuklasowych ten
sam proces odbywał się w oddziale IV.
W ten sposób bronia się rodzice przed
klasami dwu i trzyletniemi. Uczęsz-
czanie do nich uważają za stratę cza-
su,
W ostatnich latach sytuacja jesz-

cze się bardziej popsuła, Dawne dwu-
klasówki mają obecnie tak, jak i jed-
noklasówki naukę w klasach pierw-
szej i drugiej jednoroczną, w trzeciej
— dwuletnią, w czwartej — trzylet-
nią, Ogłoszone świeżo projekty pro-
gramów nauki w publicznych szkołach
powszechnych pierwszego stopnia
sprawy nie rozwiązują pomyšslniej.

Fikcja 7 lat obowiązku szkolnego

rozszerza się,
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Wystawa Książki Polskiej w Niem-

czech i Rumuaji, — Sekcja Książki Pol-

skiej Światowego Zw. Polaków zZagra-

nicy powierzyła Tow.Międzynarodowe-

go Handlu Książką Polską „Awangarda“

zorganizowanie wystawy ksiąžki polskiej

na terenach polonji zagranicznej — na-

razie w Niemczech i w Rumunji, Wysta-

wa otwarta zostanie prawdopodobnie w

pierwszych dniach grudnia i trwać bę-

dzie do Świąt Bożego Narodzenia. Cel

wystawy — zaznajomienie rodaków, za-

mieszkujących zagranicą z najnowszem.

wydawnictwami, jakie ukazały się ostat-

mio na rynku księgarskim w Polsce oraz

z wydawnictwami Światowego Zw. Poa-

ków z Zagranicy, umożliwienie nawiąza-

mia kontaktów, które qrzyczynią się do

tańszego nabywania książki polskiej za-

granicą, oraz sprzedaż książek na miej-

scu.

CZASOPISMA

Bluszcz. — Nr. 41 „Bluszczu” zawiera

wdziale Lteracko - społecznym krėtki

artykuł p. t: „Lat temu 70...“ wskrzesza-

jący datę powstania „Bluszczu“ — 3 paž-

dziernika 1855 roku 4 związane z jego

nazwą wypowiedzi Marji Ilnickiej i Wa-

cława Szymanowskiego. W ankiecie „No-

woczesne niewolnictwo kobiety” zabie-

& wymagań tego społeczeństwa

pj jego żądań nadmiernych. |

Wiadomo, że sprawa przedstawia

się zupełnie inaczej. Społeczeństwo

nasze, zwłaszcza powojenne, nie zdra-

dza specjalnego zamiłowania do mu-

zyki symfonicznej, Konieczność życio-

wa w formie braku frekwencji zmusiła

orkiestrę do zrezygnowania zniedziel-

nych koncertów popołudniowych i

zmniejszania przeto swych produkcyj

z trzech do dwuch na tydzień (poran-

ków „szkolmych”, jakó specjalnych,

nie bierzemy w rachubę). Dalej: kon-

certy symfoniczne, o ile nie występuje

na nich solista o nazwisku bardzogło-

śnem, pociągają ku sobie osób niewie-

le. Czy ciągną więcej t. zw. koncerty

symfoniczne radjowe — można wąt-

pić, bowiem najlepsze aparaty nie mo-

gą dzisiaj oddać wszelkich subtelności

dzieła symfonicznego, chociażby było

ono przez najlepsząwykonane orkie-

strę, Wiadomo, że radjo prawdziwego

koncertu nie zastąpi, gdyż jest zaled-

wie surogatem. i

Wystarczy znać choć w przybliże-

niu stosunki j warunki muzyczne u

nas, by twierdzić z całą pewnością, że

dzisiejsze potrzeby bynajmniej nie

przekraczają możliwości, którym jed-

na, a dobrze zgrana orkiestra niewąt-

pliwie podoła. Od kilku lattwierdzono

z całą otwartością tak ze stronyRadja

jak orkiestry, że byt jej opiera się

przedewszystkiem na fakciewspółpra-

cy z P. Radjo. Zerwanie tejwspółpra-

cy i stworzenie innei orkiestry musi mieć jeden tylko skutek: doprowadze-

cie w społeczeństwie i nie może obsłu- | nę do ruiny orkiestry filharmonicznej,

Nr.

К - |.

Może zaczną więcej uczyćk į y sau

Kierownicy i nauczyciele szkół co-
raz więcej narzekają w ostatnich cza-
sach na przeciążenie biuralistyką, Ku-
ratorja i Inspektoraty szkolne, wizy-
tatorzy i rozmaici instruktorzy zasy-
pują szkoły żądaniami sprawozdań,
ankiet i t. d. Widocznie narzekania
nauczycielstwa miały uzasadnienie
skoro minister oświaty wydał obecnie
zarządzenie odciążające nauczycieli
od tego balastu, ;

Kiedy się to zarządzenie czyta, to
dopiero staje przed oczyma ten bez-
miar nieumiarkowania do jakiego mo-
że dochodzić biurokracja, I dziwić się
trudno: w inspektoratach szkolnych,
gdzie dawniej pracowało 2 — 3 ludzi,
dziś bywa po 15 i więcej, a każdy z
nich; ci różni wizytatorzy, instrukto-
rzy i referenci, muszą wykazać gorli-
wość i przez to uzasadnić rację swoje-
go istnienia. Płodzą więc okólniki i
ankiety bez miary i zasypuią niemi
nauczycieli i kierowników szkół, któ-
rych jak o sobie powiadają „nie wi-
dać z pod stosów papierków", Odbija
się to na nauczaniu i wychowaniu mło-
dzieży, Należy wyrazić wdzięczność
p. ministrowi za wydanie zarządzenia
z 30 ub. m,

Oto, od kierowników i nauczycieli
nie wolno już żądać: rocznych planów
pracy, planów wizytacyjnych, planów
pracy wychowawczej, dydaktycznej i
t p.; osobnych sprawozdań ze stanu
wychowania fizycznego, opieki lekar-
skiej, oświaty pozaszkolnej, dożywia- 

 

 

nia dzieci, świąt zasadzenia drzewek,

ALTAS

ca głos J. Strzelecka. Dokończenie pięk-

nego fragmentu pióra Hanny Januszew-

skiej p. t: „Nawojka”, reportaż Bogu-

szewskiej i Kornackiego „Na Berlince“,

i wiele innych działów z zakresu mody i

gospodarstwa.

Prosto z Mostu — Ukazał się nowy

(42) numer tygodnika literacko - arty-

stycznego „Prosto z Mostu”. Na wstępie

czytamy artykuł J. Andrzefewskiego o-

mawiający ostatnią powieśćNałkowskiej,

dalej artykuł polemiczny Z. Byrskiego

„Drobny warsztat pracy, czy kółko w

maszynie”, H. Korotyńskiego „Liczymy

utnie na młodzież”, A. Jesionowskiego

„Lata gimnazjalne Mikoła/aSrebrempi-

sanego', reportaż z Krzemieńca pióra

AL Piskora, ist z Poznania J. Kisielew-

skiego. Dalej w numerze ciąg dalszy po-

wieści AL Świętochowskiego „Twinko”

i wiele in.

MUZYKA .

Polska pieśń dla rodaków naobczyźnie.

—Pieśń polska na obczyźnie spełnia ol-

ścznie rozsianych po całym świecie. Od-

brzymią misję wśród naszych rodaków,

radza się w miej bowiem dusza polska,

szukająca w swojskiej nucie pierwiast-

ków polskości. Rada organizacyjnaPola-

ków z zagranidy, doceniając doniosłe

znaczenie pieśni polskiej na obczyźnie

a więc znowu do jednej tylko orkie-

stry — ale radjowej. й

Ъугеъсіа P. R. žądala od członków

orkiestry zrezygnowania z udziału w

Filharmonii. Czyżby tam nie zrozumia-

no, że w ten poli kasuje się istnie-

nie tej placówki? I cui bono?Dlatego,

by całkowicie rządzić „swoją orkie-

strą i dawać Polsce koncerty symło-

niczne wyłącznie w edycji radjowo-

głośnikowej? Przepraszam! Radjo w

jednem z pism „ściśle związanych” z

niem ujawniło gotowość dawania tak-

że publicznych koncertów, — ale pod

egidą własną i pod dyrekcją swoich

kapelmistrzów, którym inaczej trudno

dostać się na estradę... Gdyby ołerta ta

została zrealizowana, motyw przepra-

cowania orkiestry na próbach koncer -

tów symfonicznych odpadłby oczywiś-

cie... A jednak próby chybaby były?

Bo jakże inaczej! W tychwarunkach

trudno zaiste wierzyć w szczerość po -

stawienia sprawy przez kierowników

ja.
Każdy ze świadomych swej roli o-

bywatelskiej abonent radjowy chciał-

by widzieć w „Polskiem Radjo” czyn-

nik kultury—niętylko rozrywki chwilo-

wej. Chciałby więc wiedzieć, że ta in-

stytucja, ochoczo zresztą operująca

pojęciami natury społeczno - patrjo-

tycznej, istotnie przykłada się dodźwi-

gania kultury artystycznej w jego о] -

czyźnie. Otóż nie może być mowy o

dźwiganiu tej kultury, kiedy dla ja -

kichś partykularnych ambicyj („swoja

orkiestra”) podrywa się byt orkiestry o

takich tradycjach i takiej wartości, jak orkiestra filharmoniczna. Kiedy za-

świąt lasu, dni oszczędności, dni bi-
bljotecznych i t. d.; planów dziennych,
tygodniowych i t. p.; arkuszy korela-
cyjnych; kalendarzy uroczystości
szkolnych; terminarzy wycieczek;
pisania konspektów lekcyj, wykazów
frekwencji, księgi zwolnień i uspra-
wiedliwień uczniów; kopij z księgi sa-
nitarnej; sprawozdań z zebrań rodzi-
cielskich miesięcznych, sprawozdań
ze stanu frekwencji, sprawozdań z za-
kończenia roku szkolnego, sprawoz-
dań o absolwentach szkół i t. p.

Wszystko co pozostaje i czego wła-
dze szkolne mogą od kierowników i
nauczycieli żądać, musi być zwięzłe,
treściwe i krótkie, Przedewszystkiem
władze te mają ograniczyć ilość okól-
ników i zarządzeń do istotnej potrze-
by i „nie stawiać zadań zbyt skompli-
kowanych lub niedość jasno sformuło-
wanych, jednem słowem nie obarczać
podległych władz i szkół nad miarę
lub zbędną pracą i nieproduktywną
pisaniną“, A zatem — to dotychczas
było... -,
Szeroka opinja, której sprawy nau-

czania i wychowania w szkołach nie
są obojętne, przyjmie z zadowoleniem
te zarządzenia, przedewszystkiem dla-
tego, że nauczyciele będą mieć więcej
czasu na właściwą pracę w szkole,
czyli będą więcej uczyć, To staje się
dziś sprawą najważniejszą wobec
szerzącego się w przerażającem tempie powrotnego analfabetyzmu wśród
absolwentów wiejskich szkół pow-
szechnych,

 

wydała w roku ubiegłym specjalny zbiór

pieśni, przeznaczony dla Polaków zagra-

micą, p. t. „Śpiewnik Orła Białego". Au-

torem tego śpiewnika, zawierającego па

ty i tekst 30 pieśni na chór mieszany a

capella, jest znany kompozytor polski,

twórca pięknej opery morskiej „Legen-

da Bałtyku” prot. Feliks Nowowiejski.

 

Nowe książki
Seweryn Hartman. Święta róża. (Poe-

zje). Warszawa, 1935, str. 18. — W post-

soriptum pisze autor: „Siedzę nad korek-

tą tego lichego tomu i czynię obrachunek

sumienia. Kilkadziesiąt wierszy, ktore

pisałem w różnym czasie( niektóre 20 lat

temu) stanowi całość nieco nierówną, jak

garść nieociosanych kamyków...* Ten

autokrytycyzm dobrze świadczy o auto-

rze; jego sąd o sobie nie wymaga też za-

przeczeń z naszej strony. Należało jed-

nakże wyciągnąć z tego konsekwencje i...

poprzestać na edycji rękopiśmiennej w

jednym egzemplarzu.

miast ścisłej możliwie współpracy z

instytucjami, mającemi przed sobą po-

dobne zadania i cele, rzuca się imkło-

dy pod nogi. Kiedy dezorganizuje się

życie muzyczne. Bo coby nie było mó-

wione i jakby obrońcy Radja — wszy-

stko jedno: dobrowólni czy przymuso-

wi — nie przedstawiali sprawy, jędno

jest pewne, że za nieposłuszeństwo

wobec dyrekcji Radja i niezgodzenie

się na jej, godzące w istnienie Filhar-

monji, żądania zapłacić możebardzo

boleśnie kultura artystyczna w stolicy

Polski, Stawiając w swoim czasie ulti-

matum orkiestrze i traktując sprawę

va banque liczyli się chyba panowie z

Radja z temi konsekwencjami? Jeśli

zaś — riie, to świadczyłoby wymownie

o istotnej roli, jaką dziś gotowe jest o-

degrać Radjo.

Sprowadzanie tak ważnego zagad

nienia do kwestji formalnej, biurokra -

tycznie wąskiej i ciasnej, jak czynią to

obrońcy radjowi, bez uwzględnienia

potrzeb niezbędnych naszej kultury,

jest czemś wprost niezrozumiałem.

Dzieje się to przecież w obliczu coraz

większego upadania sztuki w Polsce.

Że ktoś, kto ma związek zmuzyką, rę-

ką swą popycha ją, by spadła jeszcze

niżej, w nicość, jest naprawdę zdumie-

wające...
Słowa te piszę nie po to, by zaognić

sytuację, by uderzyć kogoś słowami

krytyki, lecz w tym celu, by obudzić

choć w małym stopniu sumienie arty -

styczne u tych, co posiadają je, i zdolni

są patrzeć dalej, poza pierwszy dzień miesiąca.
WITOLD SZELIGA.
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Gorace debaty budžetow
w Częstochowie |

Kwestja żydowska — Komisarz Meckiewicz szełnia życzenia Żydów —
Galerja demonstruje — Popisy senatera

Częstochowska rada miejska przez
ostatnie dwa tygodnie radzi nad bud -
żetem na rok 1934-35. Tak wielkie o-
óżnienie obrad nad planem gospodar.
i 130 tysięcznego, miasta, uważane

jest przez mieszkańców naszego gro-
du conajmniej za lekceważenie czyn-
nika obywatelskiego w tej gospodarce.
W pojęciu tem utwierdza zaintereso-
wanych sposób prowadznia obrad,

Zgodnie z przepisami nowej ustawy
samorządowej przewodniczącym rady
miejskiej jest prezydent miasta.  Czę-
stochowska rada miejska prezydenta
nie wybrała, wobec czego mianowano
komisarza. Jest nim p. Jan Mackie -
wicz, który początkowo liczył na
współpracę z Obozem Narodowym, a-
le wobec nieustępliwego stanowiska
naszego klubu radziec. co do wytycz-
nych narodowego programu, po krótz
kich wahaniach, poszedł na całego na
żydowską politykę, co znalazło swój
wyraz w wyborach do ciał ustawodaw-
czych i co wyraźnie akcentuje na po-
siedzeniach rady miejskiej,

Radni Narodowego Klubu Radziec -
kiego (na 48 radnych, jest 13 narodow-
ców, 13 sanatorów, 12 socjalistów i 8
Żydów) pomimo opóźnionej pory de-
batowania nad budżetem, który wobec
siedmiomiesięcznego _ wydatkowania
pieniędzy według komisarskiego preli-
minarza, w praktyce nie będzie miał
zastosowania, jednak dla podkre-
ślenia konieczności oszczędnej gospo -
darki — opracowali szereg wniosków,
ograniczających wydatki miejskie,

Wnioski Obozu Narodowego, u-
względniające potrzeby szerokich mas,
nie przeszły bez echa, a nawet na
3-em skolei posiedzeniu wywołały bu-
rzę, w której prezydent Mackiewicz
znalazł się niczem sam pan Kapellner-
Kaplicki, Mianowicie w dyskusji nad
działem subwencyj i dotacyj, Klub Na-
rodowy poruszył zagadnienie klęski
bezrobocia, podkreślając, że dotyka o-
na specjalnie Polaków i że rozwiąza -
nie tej kwestji uzależnione jest w du-
żej mierze od stosunku do kwestji ży-
dowskiej, gdyż zajęcie przez Polaków
miejsc po Żydach w handlu i przemy -
śle znakomicie przyczyniłoby się do
złagodzenia bezrobocia wśród Pola -
ków. Nim to jednak nastąpi, a nastąpi
niewątpliwie przy realizacji narodowe-
go programu gospodarczego, to tym-
czasem należy poczynić wszelkie sta-
rania celem zatrudnienia bezrobot -
nych. Wniosek ten został przyjęty bu-
rzą oklasków przez galerję. Nie spo-
dobało się to wszakże Żydom, w imie-
niu których ławnik Szpiro zgłosił pro-
test i wniósł o przywołanie mówcy do
potządku, co też pan Mackiewicz

apliwie uczynił, a następnie już z
własnego popędu ostrzegł galerję, że
nakaże ją opróżnić, jeśli oklaski się
oe: Po radnym Dziubie (PPS.),
óry w imieniu swej frakcji oświad -

czył, że oni traktują obywateli jedna-

„Sztandarem naszym będzie krzyż"
„Sztandarem naszym będzie krzyż”.

Pod takiem hasłem odbył się w Nasiel-
sku I-szy zjazd członków Kat. Stow.Mę-
żów diecezji płockiej, w połączeniu ze
zjazdem delegowanych,

Zjazd stał się wspaniałą manifestacją
mężczyzn, przybyłych ze wszystkich za-
kątków diecezji Reprezentowane były
wszystkie oddziały Stowarzyszenia. Og6-
łem zjechało się przeszło 2 tysiące sto-
warzyszonych i blisko 3 tysiące gości. Na
specjalne podkreślenie zasługuje liczna
reprezentac'a Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Męskiej.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością J.
E.ks. arcybiskup A. J. Nowowiejskii
liczni przedstawiciele władz wojska, sa-
morządu i szkolnictwa. Pana wojewodę
warszawskiego reprezentował p. Bogdan
Kaczorowski, starosta pułtuski, wojsko,
p. pułk. Zieleniecki, szef dywizji i p, pułk.
Zientarski, d-ca 13 pp. szkolnictwo —
P. Duszczyk, inspektor szkolny obwodo-
Wy z Pułtuska ip. insp. Popławski, miej-
Li samorząd — p. burmistrz Stawic-

Po Mszy św. w miejscowym kościele
parafjalnym utworzył się wspaniały po-
chód z J. E. ks. Arcybiskupem i przed -
stawicielami władz na czele. Celem po-
chodu było przeniesienie i uroczyste u-
stawienie na jednym z placów Nasielska
potężnego rozmiarami krzyża, jakopa -
miątki I-go Zjazdu członków Kat. Stow.
Mężów diecezji płockiej. Pod świeżo u-
stawionym krzyżem tysiące mężczyzn u-
czyniło publiczne wyznanie wiary i zło-

 
 

(Od własnego korespondenta)

kowo „bez względu na kształt nosa”,
zabrał głos Żyd Neufeld, który zwra-
cając się w stronę ław narodowców,
zaczął od prowokacji, mówiącmiędzy
innemi: — „wasze projekty dajcie o-
patentować u Hitlera, zobaczycie, jak
tam się skończy wkrótce”, — „wbrew
wam Polska wywalczyła niepodle-
głość”. Na słowa te powstała ogromna
wrzawa, z której wybijały się okrzy-
ki: — nie ma prawa tak przemawiać! o-
debrać głos! ubliża całej polskości!
Galerja zareagowała tumultem. Pre--|
zydent Mackiewicz słówka Żydowi nie
powiedział, a galerję, która przypomi-
nała zachowanie się żydów przy zaj-
mowaniu pizez nasze wojska Białego-
stoku, Grodna, Wiln:— ostrzegł przed
skutkami zakłócania spokoju.
Drugą burzę przeżywała rada miej-

ska na następnem posiedzeniu, przy
rozpatrywaniu wniosku radnych Klubu
Narodowego, w którym przewodniczą-
cy klubu, radny Zarzecki, domagał się
obniżenia o 30 proc. wydatków perso-
nalnych na administrację, co dawało-
by 42,625 zł. oszczędności plus 5.000
zł. ze świadczeń socjalnych, a w zgło-
szonych poprawkach do budżetu pro -
ponował obniżenie pensji prezydenta z
1.482 zł. na 1.032 miesięcznie i wsta-
wienia symbolicznych 5-ciu złotych na
prenumeratę miejscowego tygodnika
„Gazeta Narodowa”, Generalną repli -
kę na nasz wniosek wygłosił nowowy-
brany senator z tut. miasta, b. dyrck-
tor miejscowego gimnazjum Dominik
Zbierski, Mówca ten przyznał, że pen-
sja zł. 1,482 jest dość znaczna, biorąc
pod uwagę obecną wartość pieniądza,

 

 
 

Częstochowa, w październiku.

ale starał się jednocześnie w długim i
mętnym wywodzie przekonać zebra -
nych, że gdyby prezydent w Często-
chowie pobierał mniej „to uwlaczalo -
by to godności miasta. To bronienie
wydatku 5.400 zł. dla prezydenta i
47.625 zł. dla urzędników było jednak
niczem w porównaniu z ogniem jakie-
$o nabrał pan senator, gdy szło o wy-
datek 5-ciu złotych na prenumeratę
„Gazety Narodowej”, Czując osobistą
animozję do „Gazety“ za ošwietlanie w
niej stosunków panujących w miejsco-
wych gimnazjach i stosowanych me-
tod nauczania (bardzo nawet pań-
stwowo - twórczych skoro się wie, że
w ostatnich trzech latach policja wy-
kryła 2 jaczejki komunistyczne na te-
renie tut. gimnazjów), aż płonął p. se-
nator i tak dalece uniósł się w swo -
ich wywodach, że nietylko wypowie-
dział się przeciwko zaprenumerowaniu
„Gazety Narodowej“ przez magistrat,
ale wogóle zapowiedział bronienie swe-
go stołka i nie oddanie rządów w Pol-
sce narodowcom. Oświadczenie to rad-
ni BB. przyjęli ponurem milczeniem,
kilku radnych żydów ze wzruszenia
przybladło, a galerja orzekła, że pan
senator gada nierzeczowo, bo o to, ani
go kto pyta, ani też pytać będzie.

Z innych wniosków Klubu Narodo-
wego na uwagę zasługuje uchwalony
jednogłośnie wniosek, w formie dezy -
deratu, o zwolnienie od podatku loka-
li 1-no i 2-izbowych.

Obrady nad budżetem trwają w dal-
szym ciągu.

H-ski.
Maia Zi

 

Uroczystość coświęcenia sztandaru
Stronnictwa Narodowego w Ostro!ete

: (Od wlasnego korespondenta)

Dnia 13 paždziernika Stronnictwo Na-
rodowe w Ostrołęce obchodziło bardzo
uroczyście poświęcenie sztandaru orga-
nizacji powiatowej. Na tę uroczystość
przybył do Ostrołęki wiceprezes zarządu
głównego dr. T. Bielecki, przedstawicie-
le władz okręgu łomżyńskiego i delegaci
organizacyj powiatowych z Łomży, Gra-
jewa, Suwałk, Makowa, Przasnysza, O-
strowi; delegat miasta Łodzi były radny
Czernik przyjechał niestety już po zakoń-
czeniu uroczystości Uroczystość miała
charakter publiczny i odbyła się za zez-
woleniem władz wojewódzkich z Białego-
stoku.

Od rana członkowie Stronnictwa Na -
rodowego z bliższych i dalszych okolic
zgłaszali się do sekretarjatu pomimo, że
„nieznani sprawcy” rozrzucili w pow. 0-
strołęckim, a nawet i w sąsiednich po-
wiatach sfałszowane ulotki treści nastę-
pującej: „Ogłoszenie. — Podaje się do
wiadomości, iż wyznaczony Zjazd Stron-
nictwa Narodowego do Ostrołęki w dniu
13 października 1935 r., w związku z po-
święceniem sztandaru, został odwoła-
ny“ — Stronnictwo Narodowe, Ostrołę -
ka, dnia 11 października 1935 r.".

Około godz. 9,30 członkowie Strónni -
ctwa Nar. zaczęli gromadzić się na placu
3-go Maja. O godzinie 10-tej deleśacja w
ilości 20 osób pod przewodnictwem wice-
prezesa zarz. powiatowego b. posła Cho-
1omańskiego udała się na forty w celu
złożenia wieńców na grobach poległych
w obronie Ojczyzny.

Pc ustawieniu przybyłych członków
Stronnictwa Narodowego w ordynku z
oddziałem umundurowanych członków na
czele, poczet sztandarowy udał się do lo-
kała Stronnictwa po sztandar, który zo-
stał przy dźwiękach Hymnu Narodowego
wniesiony na plac na miejsce zbiórki:

 

Z CAŁEGO KIRAJU
BRODNICA -

Ohydne morderstwo. — W nocy na
niedzielę, 13 b. m., zamordowano rolnika

Józeła Olszewskiego w  Kruszynach w
pow. brodnickim, syna pierwszego staro-
sty brodnickiego.

Zbrodniarze wtargnęli przez okno do
mieszkania, wywlekli go z łóżka i zawle-
kli do drwalni, gdzie mu założyli pętlicę z
drutu na szyję i tem udusili go. Ślady
wskazują na to, iż ofiara zbrodni stoczyła
z napastnikami zaciętą walkę.
Jako podejrzani o dokonanie tej zbrod-

ni osadzeni zostali w areszcie żona za -
mordowanego oraz jego sąsiad Józef
Wiśniewski, który podobno z Olszewską
utrzymywał bliższe stosuniki.

Dalsze śledztwo jest w toku.

 

JĘDRZEJÓW

Utopił się w kloace. — Stanisław Ró -
życ, mieszkaniec Jędrzeowa po otrzyma-
niu pensji udał się w liczniejszym gronie
do restauracji, Podczas libacji Różycwy-
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Nasielsk, w październiku.

żylo uroczyste przyrzeczenie na wierność
idei krzyża. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosili. Arcypasterz i prezes
Stowarzyszenia, p. St. Żórawski.

Na zjeździe delegowanych zarząd Sto-

warzyszenia złożył sprawozdanie z rocz-
nej działalności, Referat programowy wy-
głosił p. Piotr Jasiński, sekretarz gen.
Stowarzyszenia. Entuzjazm wywołało
przemówienie Arcypasterza, wskazujące
na rolę i zadania Katolickiego Stow. Mę-
žow w diecezji.

Wdniu zjazdu miasteczko przybrało
odświętny wygląd: damy udekorowane
flagami, w oknach obrazy, sklepy poza-
mykane jak w święto, ulice wysypane

piaskiem, a na drodze, po której niesiony
był krzyż, dwie wspaniałe bramy trium-
falne z napisem: sztandarem naszym bę-
dzie krzyż. Napis ten widniał wszędzie.

Przyjęto szereg rezolucyj, w których
złożono hołd J. E. ks. arcybiskupowi No-
wowiejskiemu, potępiono napaści na J.
E. ks. biskupa kieleckiego, wezwano o-
gół stowarzyszonych mężczyzn do pracy
nad wytworzeniem zdrowej, opartej o za-
sady Chrystusa opinji o małżeństwie i ro-
dzinie wśród społeczeństwa i dano wyraz
protestom przeciwko zmniejszaniu godzin
religii w szkołach, żąda'ąc, „by w szko -
łach polskich nauka religii traktowana
była jako podstawa nauczania i wycho-
wania", Zjazd wezwał również wszystkie
oddziały Stowarzyszenia, aby w parafjach
swoich  poustawiały obok gmachów
szkolnych krzyże, jako wyraz katolickie-
$o wychowania w szkole.  

szedł nie uregulowawszy rachunku i mi -
mo energicznych poszukiwań, wszelki
ślad po nim zaginął.
Dopiero niedawno, podczas czyszcze -

nia dołu kloacznego w posesji restaura-
cyjnej dokonano okropnego odkrycia.
Wydobyto stamtąd zwłoki mężczyzny, w
których rozpoznano Różyca. Prawdopo-
dobnie Różyc będąc nietrzeźwym wpadł
do dołu głębokiego na kilka metrów i u-
tonął.

ŁOWICZ
 

Pożar. — Na przedmieściu miasta w t.
zw. Górkach - Jastrzębskich, z nieusta-
lonej przyczyny wybuchł pożar, wskutek
którego spłonęły cztery robotnicze domy.
Straty wynoszą kilka tysięcy złotych.

Tajemnicze rewizje u marjawitów. —
Rozkładająca się sekta marjawicka spra-
wia wiele kłopotu miejscowej policji,
która jest częstym gościem w obrębie
murów sekciarskiej posiadłośc..
W bieżącym tygodniu już dwukrotnie

policja odwiedzała kozłowitów. Cel tych
odwiedzin nie jest znany, wiadomo jedy-

nie, że policja przeprowadzała rewizję w
domu należącym do marjawitów.

Ostatnio marjawici łowiccy wydali
jednodniówikę, która jednak nie zdołała
podnieść „wiernych'* na duchu, gdyż zo-
stała skonfiskowana za  bluźniercze
zwroty.

PRZEWORSK

Uniwersytet ludowy Akcji Katolickiej.
— W naibližszym czasie w Ujeznej koło
Przeworska otworzony zostanie Katolic-
ki Uniwersytet Ludowy. Będą to stałe
kursy kilkomiesięczne dla kształcenia
pionierów Akcji Katolickiej i ruchu kato-
lickiego z pośród członków stowarzyszeń
Akc Katolickiej diecezji przemyskiej.
Program kursów obok religijnego pogłę-
bienia wychowanków przewiduje przygo-
towanie gospodarcz? - rolnicze i podkre -
śla konieczność urabiania młodzieży na
wymownych działaczy katolickich.
Pierwszy trzymiesięczny kurs, przezna-
czony dla członków Katolickich Stowa -
rzyszeń Młodzieży męskiej, rozpocznie
się w dniu 1 listopada r, b.

RADOM

Socjaliści wzywają do czujności. —
Wobec coraz większego rozwoju Obo-

zu Narodowego na terenie miasta Rado-
mia, dotychczasowi władcy miasta so-
cjaliści, czując usuwający się im spod
nóg grunt, w ostatnim numerze socjali-
styczncgo organu „Życie Robotnicze” z
13 października nawołują robotników do
czujności, pisząc: „Musimy zwrócić uwa-
$ę robotników Radomia, że od pewnego
czasu endecy miejscowi wzmogli na na-
szym terenie swą propagandę, chcąc otu-
manić masy i pozyskać je dla siebie. Pro-
letarjat Radomia jest jednak dostatecz-

  

nie świadomy, aby zdać sobie sprawę z
istotnego oblicza endeckiego faszyzmu...
Naiwnych niech endecy szukają gdzie:n-
dziej. W Radomiu dla nich miejsca nie-
ma, jak go niema dla sanacji i jak go nie-
ma dla żadnej innej burżuazyjnej kliki",

Powyższy wyjątek z artykułu p. t. „En-
decy podnoszą głowę, wzywamy robot -
ników do czujności” jest najlepszym do;
wodem rozwo'u Obozu Narodowego. Co
do tego zaś czy dla „endeków* jest miej-
sce w Radomiu czy niema, mogą się pro-
wodyrzy socjalistyczni przekonać, przy-
chodząc na którekolwiek zebranie m:ej-
scowych kół Stronnictwa Narodowego.
Zobaczą oni tam całe masy robotników,
którzy nie chcąc, aby socjaliści prowa-
dzili ich na pasku żydowskim, odwrócili
się od nich i wstąpili do Obozu Narodo-
wego.

Epilog porachunków sąsiedzkich —
Porachunki sąsiedzkie stały się przyczy
ną krwawej bójki pomiędzy małżonkami
Janem i Stanisławą Rybickiemi, a 77-let-
nią sąsiadką Marjanną Grochala. Wszys-
cy powyżej wymienieni są mieszkańcami
wsi Kamińsk gm. Wielogóra. W czasie
bójki Grochalina doznała złamania ręki,
oraz wielu innych obrażeń cielesnych. O-
boje małżonkowie zasiedli na ławie o-
skarżonych w Sądzie Okręgowym w Ra-
domiu, który po przesłuchania świadków
skazał ich po pół roku więzienia.

Aresztowanie na sali sądowej. — Przed
tutejszym Sądem Okręgowym odbywała
się rozprawa o pobicie na własnem p”!u
60-letniego Andrzeja Kozdęba (wieś Dą-
browa koło Ciepielowa) przez bratanków
Stanisława i Józefa Kosdębów. Napast-
nicy z błahej przyczyny zadali starcowi
szereg razów kijem i kamieniami. Obyd-
waj sprawcy zasiedli na ławie oskarżo-
nych S$. O. w Radomiu. Do rozprawy tej
wezwano trzech świadków. Zeznania jed-
nego ze świadków, zięcia poszkodowane-
go, nie odpowiadały zeznaniom złożonym
w policji, to też prokurator począł go
szczegółowo wypytywać, chcąc doiść
prawdy. Podczas wypytywania wyszło na
jaw, że tenże zmienił zeznania.z tego po-
wodu, iż Józef Gunia, szwagier oskarżo-
nych zagroził mu śmiercią. Z polecenia
prokuratora będącego na sali Józefa Gu-
nię, aresztowano. Obaj oskarżeni zostali
skazani po sześć miesięcy więzienia.

Zmiana na stanowisku p. prezesa Sądu
Okręgowego. — Jak słychać obecny Pre-
zes Sądu Okręgowego Adam Bobkowski
w niedługim czasie ma opuścić Radom,
celem zajęcia wyższego stanowiska v.
prezesa Sądu Apelacyjnego w Warsza -
wie.

STANISŁAWÓW z

Wybuch petardy. — W późnych godzi-
nach wieczornych, wybuchła petarda w  

Ostrotęka, w październiku.

Następnie przybył wicepr. dr. Bielecki,
kierownik wydziału organizacyjnego za-
rządu głównego, i przyjął raport od kie-
rownika organizacyjnego powiatowego
Stan. Dyspolskiego. Według tego raportu
stawiło się 1.400 członków Stronnictwa.

Po raporcie zebrani udali się pochodem
czwórkami do kościoła Poklasztornego
na nabożeństwo, które celebrował ks.

dziekan Walter; piękne kazanie wygłosił
ks. kanonik Suliński, podnosząc znacze-
nie zasad religijnych i narodowych w ży=
ciu narodu. Następnie odbyło się poświę-
cenie sztandaru.

Zaraz po uroczystościach kościelnych
sztandar został przeniesiony przez ro-
dziców chrzestnych na plac, położony о-
bok kościoła, $dzie odbyło się zśroma-
dzenie, Liczba przybyłych członków
Stronnictwa jeszcze się powiększyła tak,
że obliczano ilość uczestników zebrania
na blisko 3.000. Na zebraniu przewodni -
czył prezes zarządu powiatowego p. Pa-
wliszewski.

Na początku zebrania przemówił pre-
zes zarządu okręgowego prof. Stanisz-
kis, który wyjaśnił, jakie jest znaczenie
sztandaru w życiu organizacji, oraz omó-

wił treść emblematów, umieszczonych na
sztandarze, wreszcie wręczył sztandar
chorążemu, przyjmując od niego ślubowa-
nie, że będzie bronił godności sztandaru
i haseł, jakie ten sztandar wyobraża. Po
wręczeniu sztandaru nastąpiło wbijanie
gwoździ.

Następnie przemówił wicepr. dr. Bie -
lecki, który przedstawił położenie poli-
tyczne wewnętrzne i zewnętrzne, a na
tem tle obowiązki członków Stronnictwa
Narodowego w dobie obecnej. Krótkie
przemówienia wygłosili ks. prałat Kry-
siak i dr. Psarski, wieloletni działacze
narodowi, zagrzewając zebranych do wy»
tężonej pracy w duchu narodowym.

Po dokonaniu dekoracji 140 członków
mieczykami Chrobrego, zebrani udali się
przy dźwiękach orkiestry pochodem
przez miasto na plac 3-$0 Maja, kompan-
ja sztandarowa odeszła ze sztandarem do
lokalu Stronnictwa, na tem uroczystość
została zakończona.
Porządek utrzymywany był przez straż

porządkową, przebieg uroczystości był
poważny i licznie skonsygnowana poli-
cja nie potrzebowała ani razu interwen-
jować.
Mieszkańcy Ostrołęki przekonali się,

że pomimo ciężkich warunków pracy po-
litycznej szeregi Stronnictwa Narodowe
$o w powiecie Ostrołęckim rosną i są-
dząc z nastrojów zjazdowych będą rosły,
Prezydjum zarządu powiatowego wy»

słało w imieniu członków  Stronnictwą
następującą depeszę:
„Panowie Prezesi Dmowski i Bartosze-

wicz,Członkowie Stronnictwa Narodowe=
go, zebrani na uroczystości poświęcenia
sztandaru Stronnictwa w Ostrołęce,
przesyłają Panom Prezesom wyrazy hoł-
du i zapewnienia, że nie ustaną w walce
o Polskę Narodową”.

й ^ Kurp.
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lokalu żydowskiej organizacji skautowej
„Menorach”, Wskutek eksplozji dach bu-
dynku stanął w płomieniach, tak że ko-
nieczną była interwencja straży pożar-
nej. Wybuch został spowodowany przez
petardę, względnie jakiś środek wybu-
chowy, ukryty na strychu lokalu żydow-
skiej organizacji „Menorah', Jest to już
w obecnym roku, czwarty wypadek wy *
buchu petardy w naszem mieście, przy-

czem w żyd. tow. „Menorah* petarda
wybuchła po raz drugi.
Zuchwały napad rabunkowy. — W

Stanisławowie miał miejsce zuchwały

napad rabunkowy, którego ofiarą padli
właściciele masarni Waczkowie. Miano-
wicie gdy Waczkowie wieczorem wracali
ze sklepu do domu, na ulicy Belweder-
skiej, jakiś młody osobnik przyskoczył do
Waczkowej i w błyskawicznem tempie
wyrwał jej z rąk torebkę, w której znaj-
dował się dzienny utar$g w kwocie 300 zł.
Mimo wszczętego alarmu, bandyta zdołał
zbiec. Powszechnie daje się zauważyć
wielki rozrost bandytyzmu w ostatnich
czasach w naszem mieście,

TORUŃ
 

Zastrzelił brata przez nieostrożność —
Podczas nieostrożnego manipulowania
karabinem został zastrzelony 27-letni
Klimkiewicz, mieszkający w  Brzeczce
(pow. Toruń). Ъ

Karabin ten znalazł na strychu w swo-
.jej stajni rolnik Edmund Wagnerowski;
podczas oglądania go na podwórzu W-
glerowskiej, Władysław Klimkiewicz
wziął g0 do ręki į manipulując

nim spowodował wystrzał, który u-
godził Edmunda Klimkiewicza, powodu =
jąc jego natychmiastową śmierć. Zwłoki
zabezpieczono do dyspozycji władz sądo-
wych.

Policja prowadzi dochodzenia,
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Ustawodawstwo podatkowe i ubezpieczeniowe
jako podstawa ekspansji elementu żydowskiego

Nader skomplikowany system ti-
nansowania ubezpieczeń socjalnych,

przewidujący pobieranie szeregu

składek, obliczanych według różnej

stopy procentowej od zarobków' ro-

botniczych i jeszcze bardziej skompli-
kowany system podatkowy, uderzają

przedewszystkiem w najlepiej zorga-

nizowane i najsolidniej prowadzone

placówki życia gospodarczego, Nale-

żyty wymiar składek ubezpieczenio-
wych i podatków przy tak nieopisa-

nie skomplikowanem ich obliczaniu,

możliwy jest tylko w  przedsiębior-

stwach, które prowadzą drobiazgową

księgowość. U nas takich przedsię-

biorstw jest mało. Olbrzymia więk-

szość albo wcale księgowości nie pro-

wadzi, albo tylko bardzo prymitywną.

Z tego powodu należyta kontrola po-

datkowa i ubezpieczeniowa możliwa

jest tylko w tych nielicznych przed-

siębiorstwach wielkich i średnich, któ-

re we własnym interesie muszą pro-

wadzić drobiazgową księgowość, gdyż

i bez niej nie mogłyby istnieć. I tylko

| te przedsiębiorstwa ponoszą w całej

pełni wszystkie ciężary socjalne i po-

datkowe. Ponoszą je nawet często-

kroć w rozmiarach większych, niż
wymaga ustawodawstwo, :

W  przesiębiorstwach mniejszych,

nie prowadzących drobiazgowej księ-

gowości lub obchodzących się wogóle

bez buchalterji, kontrola podatkowa i

ubezpieczeniowa jest w dzisiejszych
warunkach niemożliwa. Wymiar odby-

wa się tutaj zapomocą szacunku. Sza-

cunek jest zawsze przez płatnika kwe-

stjonowany. Urzędy skarbowe otrzy-

mują tyle odwołań, ile uskuteczniły

wymiarów szacunkowych, Odwołanie

wprawdzie nie zawsze skutkuje, ale z

biegiem lat wynalezione zostały przez

płatników tysiączne sposoby uwalnia-

nia się od obowiązku płacenia świad-

czeń podatkowyh i socjalnych w wy-

sokości, ustalonej na podstawie sza-

cunku. Są płatnicy, którzy doszli już

do takiej wprawy, że zgóry określają

sobie, ile „przeznaczają” na podatki |

: į šwiadczenia socjalne, zupelnie nie-

; zaležnie od wysokošci doręczonych
im nakazów płatniczych. I rzeczywi-
ście nigdy więcej nie zapłacą.

Naogół można śmiało powiedzieć,
że przedsiębiorca, nie prowadzący
ksiąg, nigdy nie płaci ani podatków a-

х ni świadczeń socjalnych w pełnej,
przypadającej od niego wysokości, To

i też liczba przedsiębiorców, prowa-
dzących księgi handlowe, nietylko nie
zwiększa się u nas, lecz z roku na rok
maleje, Walka z tem zjawiskiem

4 jest — jak dotychczas zupełnie
у beznadziejna, mimo, iż stworzony zo-

stał ustawowy obowiązek prowadze-
nia ksiąg przez pewne  kategorje
przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca, nie prowadzący bu-
chalterji, jest w porównaniu z przed-

_siębiorcą, który musi to czynić, uprzy-
3 wilejowany w zakresie podatków i

świadczeń socjalnych, Używa sobie
na nim wprawdzie biurokracja skarbo-
wa i ubezpieczeniowa, musi on mnó-
stwo czasu marnotrawić na wędrówki

od urzędu do urzędu, na pisanie od-

* wołań, na zbieranie różnych zaświad-

  

 

czeń i innych papierków, musi znosić
wizyty sekwestratorów, ale zato
mniej płaci, A to się kalkuluje. Ostat-
nio na sto sporządzonych zajęć, prze-
ciętnie w dwóch wypadkach dochodzi
do sprzedaży zajętych przedmiotów.

Ten stan rzeczy przyczynił się w

sposób decydujący do wzmocnienia

się pozycji żydostwa w życiu gospo-

darczem Polski, a przedewszystkiem

w handlu i przemyśle, Żydzi bowiem

są mistrzami w ukrywaniu obrotów i

dochodów. To też nic dziwnego, że ze

strony żydowskiej stawiany jest roz-
paczliwy opór próbom reform podat-
kowych i ubezpieczeniowych, które

nie zmierzają li tylko do obniżenia sta-

wek. Gdy tylko zacznie ktoś mówić

o reformie całego systemu podatko-

wego, o dekomplikacji metod wymia-

rowych, o uproszczeniu administracji
skarbowej, o decentralizacji w dzie-
dzinie: ubezpieczeń społecznych, na-
tychmiast są zastrzeżenia i sprzeciwy,
inspirowane przez Żydów.

Cała prawie ludność żydowska w
Polsce żyje z handlu lub przemysłu.
Handel jest prawie cały w rękach ży-
dowskich, średni i drobny przemysł w
znacznej większości. W niektórych
gałęziach przemysłu średnie i drobne
przedsiębiorstwa są w stu procen-
tach w posiadaniu Żydów. Dzięki o-
pisanej wyżej wadliwej strukturzę na-
szego systemu podatkowego i ubez-
pieczeniowego Żydzi  zaludniają
wprawdzie całemi chmarami pocze-
kalnie i biura urzędów i izb skarbo-
wych, dają zatrudnienie armji sekwe-
stratorów, ale zato niewiele przyczy-
niają się do zasilania kas publicznych
podatkami i składkami ubezpiecze-
niowemi.. Obroty handlu žydowskie-
go nie odczuwają zbytnio ciężaru po-
datku obrotowego, dochody Żydów
nie dają skarbowi państwa ani części
tego, co należałoby się w myśl usta-
wy o podatku dochodowym, Od robo-
cizny, wypłacanej przez żydowskie
przedsiębiorstwa drobnego i średnie-  

$0 przemysłu, ubezpieczenia spo-
łeczne nie otrzymują w całości należ-
nych im składek.

Żydzi znakomicie potrafili przysto-
sować się do panującego u nas ustro-
ju podatkowego i ubezpieczeniowego.
Potrafili wykorzystać go jako narzę-
dzie do zwalczania konkurencji chrze-
ścijańskiej, Co więcej, istnieją już dzi-
siał nietylko poszlaki, ale zupełnie o-
czywiste dane, że Żydzi dążą kon-
sekwentnie do zmiany struktury w
przemyśle i handlu i w dążeniu tem
znajdują znakomite ułatwienie ze stro-
ny obecnego ustawodawstwa skarbo-
wego i socjalnego, Jedna po drugiej
padają placówki większego przemy-
słu i handlu, nie opanowane przez Ży-
dów, a miejsce ich zajmują dziesiątki
drobnych przedsiębiorstw żydowskich,
które dzielą się ich obrotami, Wielki
handel i wielki przemysł żydowski
koncentruje się na pozycjach mono-
polowych, likwidując te gałęzie swo-
ich obrotów i swojej produkcji, dla
których nie można znaleźć ochrony
monopolowej przed konkurencją u-
przywilejowanych podatkowo j ubez-
pieczeniowo przedsiębiorstw mniej-
szych i drobnych, Najbardziej wyraź
nie występują te tendencje żydowskie
w przemyśle włókienniczym, gdzie
rozwój drobnego a nawet anonimo-
wego przedsiębiorcy  opancerzonešo
przed działaniem ustawodawstwa po-
datkowego i socjalnego, jest wyraźnie
forsowany z jednej strony przez mo-
nopol przędzalnictwa czesankowego,
opanowany przez Żydów, a z drugiej
strony przez zmonopolizowany przez
Żydów hurtowy handel przędzą ba-
wełnianą. Izby przemysłowo - han-
dlowe, w których rządzi większość
żydowska oraz wielkie organizacje
przemysłowe j handlowe, opanowane
i kierowane przez Żydów, stoją w po-
gotowiu, aby zdławić wszelką próbę
zmiany ustawodawstwa podatkowego
i socjalnego, która mogłaby proces
ten powstrzymać,

PRZ.

inwestycje w porcie gdyńsk'm
We wrześniu r. b. wykonano w por-

cie gdyńskim następujące ważniejsze
inwestycje,
W dziale hydrograficznym: ukoń-

czono falochron południowy w basenie
żaślowym o długości 197 m. b.
Roboty drogowe: Wykonano bruki

na nabrzeżu Stanów Zjednoczonych
w wolnej strefie, na ul. Rumuńskiej,
na węźle drogowym strefy wolnocło-

Obrót towarowy
w porcie gdańskim

 

Obrót towarowy w porcie gdańskim
we wrześniu r. b. przedstawiał się na-

stępująco (w tonach — w nawiasie

pierwsza liczba oznacza obrót w
sierpniu r. b, druga — we wrześniu
r. ub.): wyładunek 75.316,5 (84.927—
62.137,8) załadunek 390.096,4

(360.210,1 — 513.244,5).  

wej, na ul, Węglowej,
magązynie , gospodarczym Urzędu
Morskiego i w.wielu innych miejscach,
Wodociągi i kanalizacja: Przyłączo-

no do sieci portowej instalację prowi-
zoryczną na budowie magazynu śle- |
dziowego. Wykonano kładki drew-
niane pod pomostami
rewizji przewodów wodociągowych.
Budowle nadziemne: Prowadzono

prace przy budowie magazynu Nr, 9 w
wolnej strefie oraz chłodni śledziowej .
na nabrzeżu angielskiem, Przy ul, Pol-
skiej rozpoczęto budowę poczekalni
dla kranistów. Przy budowie elewato-
ra zbożowego P.Z.P.Z. na nabrzeżu
Indyjskiem wykonano stropy nad par-
terem części podłogowej i ustawiono
deskowanie dla konstrukcji żelbeto-
wej I piętra. Prace przy budowie
domu biurowego ,,Polskarob'* przy ul.
Węglowej zostały ukończone, Przy-
stąpiono do budowy fundamentów
magazynu śledziowego Morskiego Лп-
stytutu Rybackiego,

na placu przy |

„Pagedu“ dla |

Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 7 do 13-g0

października 1935 r. w/g obliczenia biura

Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-

szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg. w

złotych.
GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. Ow'es
Warszawa 19.33 13.00 17.00 15.25
Gdańsk 21.50 14.00 — 1650

Poznań 17.873 13.52 15.75 15.00

Bydgoszcz 18.25 13.37% 16.123 15.73

Łódź 19.873 13.71 15.92 16.81

Lublin 16.923 11.75 15.30 13.53

Równe * 15.75 10.623 13.873 12.45

Wilno 17.75 13.47 — 15.123

Katowice 19.623 15.08 — 1642
Kraków 18.17 13.90 — 15374

Lwów 16.56 1237 16.75 13.75

GIEŁDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jęczm. Ow'es

Berlin 42.40 34.55 44.96 —
Hamburg — 1116 — 1548
Praga 36.34 28.74 29.15 25.27

Brno 35.36. 27.64 24.64 25.30

Wiedeń 35.873 25.25 31.25 26,128

 

Sytuacja walutowa

WARSZAWA, 16.10 (PAT). Na: dzi-
siejszych giełdach walutowych ujawniła
się nieco mocniejsza tendencja dla dewi-
zy na Londyn. Notowano ją: w Warsza-
wie 26.10 wobec 26.06 wczoraj, w Zuri-

chu 15:07 i jedna czwarta wobec 15.05,
w Paryżu przy otwarciu 74.45 wobec
74.44 przy wczorajszem zamknięciu. Póź-
niejsze notowania londyńskie świadczą c
dalszej zwyżce funta.
Dewiza na Nowy Jork — przy tenden-

cji niejednolitej — wykazała tylko mini-
malne zmiany kursowe, Pozostałe dewi-
zy utrzymały się mniej więcej na pozio-
mie dotychczasowych kursów,

Rozporządzenia
gospodarcze

Ukazał się Nr. 75 Dziennika Ustaw
R. P. z dn. 16 października r. b., w któ-
rym. opublikowane zostały m. in. nastę-
pujące rozporządzenia o charakterze go“
spodarczym:

rozp. ministra skarbu z dn. 1 paździer-
nika r. b., wydane w porozumieniu z mi-
nistrem rolnictwa i r. r. w sprawie wy-
łączeń z Ordynacji Zamoyskiej (poz.
472);

| rozp. ministrów spr. wewn. oraz skar-
bu z dn. 7 października r. b. o wysokości
sum na koszty akcji przeciwpożarowej
na r. 1935 (poz. 473)

| rozp. ministra spraw wewn. z dnia 7
października r. b. w porozumieniu z mi-
nistrem skarbu o zawiadywaniu sumami
na koszty akcji przeciwpożarowej, spo-
sobie ich pobierania oraz dysponowaniu
niemi i kontroli ich zużycia (poz. 474).

 
 

Pamiętaj 0
bezrobotnych

naredowcach
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P. G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

 

Los rie mógł zakpić z Jerzego bardziej subtel-

mie: Koroną smutku jest przypominanie czasów

szczęśliwych, i właśnie widok Reggiegowtym po-

kojt przypomniał mu, że ostatnim razem, kiedy roz-

mawiali przy tym stole, to on, Jerzy, czuł się

niemal w raju, a Reggie dźwigał na sobie brzemię

troski. Dzisiejszego poranka Reggie był jaśniejszy

niż słońce świecące na niebie i weselszy niż świer-

tające ptaszki.
ж aiHallo —allo — allo — allo—al-lo!! Cudow-

ny dzień, nieprawdaż! — wołał od progu Reggie.

Słońce! Ptaszki! Wszystko, co człowiek chce i to

w najlepszym gatunku. Czuję się, jakśdybym miał

dzisiaj dwa lata! ! :

Jerzy, który czuł się dziś starszym od niego

o jakie dziewięćdziesiąt osiem lat, jęknął w duchu.

To było więcej, niż człowiek mógł znieść.
—Ale, ale — mówił dalej Reggie, machinalnie

biorąc w rękę kawałek chleba i smarując go marme-

ladą, — co myślisz o małżeństwie? Oceniając je

pod każdym względem, nie jest to chyba zły inte-

res. Jakie jest twoje zdanie? -

Jerzy ścierpł. Nóż wbijał mu się w samą ranę.

Dość już dlań było przykrem patrzeć na szczęśliwe-

go człowieka, jedzącego chleb z marmeladą, a do

tego idołączała się teraz rozmowa omałżeństwie.

—Ostatecznie, niech się dzieje co chce — mó-  

wił Reggie, jedząc chleb z apetytem i prowadząc

konwersację głosem wesołym i rześkim. — Że-

nię się dzisiaj, Dziś rano, absolutnie dziś rano.

Jerzego ta wiadomość wyrwała wreszcie z odrę-

twienia.
— Czy to prawda?
— Absolutnie, mój chłopcze.
Jerzy przypomniał sobie obyczaje towarzyskie,
—Gratuluję.
—Dzięki, mój stary. I masz rację. Jestem naj-

szczęśliwszym z pośród żyjących ludzi, Dotąd nie
wiedziałem właściwie, że żyję.

— Czy to nie stało się trochę nagle?
Reggie spojrzał nań wzrokiem nieco tajemni-

czym. Zrobił minę spiskowca.

—Muszę przyznać, że to dzieje się nagle. To

nawet musi być djablo nagłem. I absolutną tajemni-

cą. Ani mrumru! Gdyby się matka dowiedziała, po-

„krzyżowałaby moje plany. Widzisz, stary, żenię się

z Miss Faraday, a moja macierz — kochana sta-

ruszka! — ma zupełnie inne plany co do swojego
Reginalda. Życie jest dziwne, nieprawdaż? Chcę

powiedzieć, że jest śmieszne i chyba rozumiesz, co
chcę powiedzieć.
— Rozumiem —zgodził się Jerzy.
— Ktoby pomyślał tydzień temu, że będę sobie

siedział dziś w tym starym, rozkosznym fotelu i bę-
dę cię prosił, byś został moim drużbą? Oczywiście,
przed tygodniem nawet cię nie znałem; i gdyby wte-
dy ktoś mi powiedział, że Alicja Faraday zostanie
moją żoną,, roześmiałbym się smutno.
— Chcesz więc, bym był twoim drużbą?
— Bezwarunkowo, jeśli nic nie masz przeciw-

ko temu. Widzisz, — ciągnął Reggie konfidencjo-
nalnie — sytuacja przedstawia się następująco.
Mam dość dużo kolegów w Londynie i okolicy, któ-
rzy z przyjemnością przyszliby na mój ślub, by two-
rzyć — jak się mówi — pluton egzekucyjny; ale jest  

jedna trudność. Ich matki są koleżankami mojej
matki, i nie chciałbym, by mieli nieprzyjemności

z powodu udzielenia mi swej pomocy. Rozumiesz, co
mam na myśli. Ty należysz do innej kategorji, Ty
nie znasz mojej matki, więc nic ci nie zaszkodzi, ie-

śli ona będzie latać po ludziach i rzucać na ciebie
wszystkie klątwy Byngów..

—Ponadto — dodał marząco Reggie — jest je-
szcze jeden powód. Widzisz, nie ulega wątpliwości,
że człowiek nie przedstawia się z najlepszej strony
w momencie sweśo ślubu. To znaczy, rozumiesz, wy-
gląda on więcej lub mniej na strasznego osła. A ja
jestem zupełnie pewny, że zbiłoby mnie zupełnie
z pantałyku, głybym czuł, że poza mną jaki bałwan
w rodzaju Jacka Ferris'a lub Ronnie Fitzgeralda ro-
bi wysiłki, by nie parsknąć śmiechem. Jeśli więc
ty zechcesz pomódz mi w tej sprawie, to będę ci
wiecznie zobowiązany,

—Gdzie ten ślub ma się odbyć?
— W Londynie. Alicja udała się tam wczoraj

wieczorem. Było to łatwem, gdyż na całe nasze
szczęście, stary Marshmoreton pojechał rano do
miasta — nikt nie wie dlaczego: nie zagląda on bo-
wiem do Londynu więcej jak parę razy na rok. Spot-
kam się z nią w Savoy'u, poczem pójdziemy sobie
powolutku ido najbliższego urzędu rejestracyjnego,
by poprosić o połączenie nas małżeństwem. Wsko-
czyłem do samochodu i przyjechałem tu w nadziei,
że cię namówię, byś ze mnąpojechał. Daj się upro-
sić, stary!

Jerzy zastanowił się. Lubił bardzo Reggie'go
i nie widział powodu, dla którego miałby odmówić
mu swej pomocy w tej potrzebie. Prawda, że w obec-
nym jego nastroju ducha asystowanie w ślubnej ce-
remonji będzie dlań dodatkową torturą, lecz to nie
powinno odciąśnąć go od wyświadczenia przysługi
przyjacielowi.

(d. c. n.l.

Ceny zboża w kraju i zagranicą
Liverpool 19.70 — — 1702

Chicago 24.25 11.23 14.22 12.28

Buenos Aires 1564 — — — 126
ELLE

- н -

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 16 października

DEWIZY

Belgja 89.35 (sprzedaż 89.58, kupno
89,12); Holandja 359.95 (sprzedaż 360.85,
kupno 359.05); Londyn 26.10 (sprzedaż
26.23, kupno 25.97); Nowy Jork 5.31 i
trzy ósme (sprzedaż 5.34 i trzy ósme,
kupno 5.28i trzy ósme); Nowy Jork (ka-
bel) 5.31 i pół, (sprzedaż 5.34 i pół, kup-
no 5.28 i pół); Oslo 131.10 (sprzedaż
131.75, kupno 130.45); Paryż 35.01 i pół
(sprzedaż 35.10, kupno 34.93); Praga
21.99. (sprzedaż 22.04, kupno 21.94);
Szwa carja 173.07 (sprzedaż 173.50, kup-
no 172.64); Stokholm 134.50 (sprzedaż
135.15, kupno 133.85); Włochy 43.30
(sprzedaż 43.42, kupno 43,18); Berlin
213.70 (sprzedaż 214.70, kupno 212.70).

Obroty dewizami większe niż średnie,
tendencia dla dewiz niejednolita. Bank-
poty dolarowe w obrotach prywatnych
5.34; rubel złoty 4.82 — 4.81 i pół; dolar
złoty 9.04; gram czystego złota 5.9244. W
obrotach prywatnych marki niemieckie
(banknoty) 147.75; w obrotach prywat -
nych funty angielskie (banknoty) 26.09.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. pożyczka budowlana 41,00 —

41.25; 7 proc. pożyczka stabilizacyina
63.00 — 62,50 — 62,88 (w proc.); 4 proc.
pożyczka inwestycyjna 115.00; 4 proc.
państwowa pożyczka premjowa dolarowa
52,80 — 53,00; 5 proc. konwersyjna 68,00;
6 proc. pożyczka dolarowa 80,00 (w proc.)
8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa krajo-
wego 94,00 (w рогс.); 8 proc. obligacje
Banku gospodarstwa krajowego 94,00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. Banku gospodarstwa
krajowego 83,25; 7 proc. obligacje Banku
gospodarstwa krajowego 83,25; 8 proc L.
Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. Tow.
kred. przem. pol. funt, 90,50 (w proc.);
4 i pół proc. L. Z, ziemskie 43,00 — 42,63
— 43,50; 5 proc. L. Z. Warszawy 62,00 —
62,50; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
55,00 — 54,38 — 54,50; 5 proc. L. Z. Ło-
dzi (1933 r.) 49,50; 6 proc. oblig. m. War-
szawy 6 em. 60,25.

AKCJE
Bank Polski — 90,50 — 91,00; Ostro-

wiec — 16,75; Starachowice — 32,00 —
32,50.
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie utrzymana, dla listów za-
stawnych przeważnie słabsza, dla akcyj
mocniejsza. Pożyczki dolarowe w obro-
tach prywatnych: 8 proc. poż. z roku 1925
(Dillonowska) 91,50 — 91 i siedem 6s-
mych (w proc.); 7 proc. poż. śląska 71,75
— 71,25 — 71,50 (w proc.); 7 proc. poż,
m. Warszawy (Magistrat) 70,25 — 70.00
— 70 1 trzy ósme (w proc.).

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 16 października

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. 19,25
—19,75; Pszenica jednolita 742 gl. 19,25
—19,75; Pszenica zbierana 731 gl. 1875
— 19,25

Żyto 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 —
16,00; 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
— 6.00; Groch Victorja 31,00 — 34,00;

Wyka 20.00-21.00; Peluszka 20,00-21,00;
Seradela podwónie czyszczona — — —;

Łubin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-
bin żółty — — — — Rzepak zimowy
41.00-42.00; Rzepik zim. 39,00-40.00 Rze-
pak i rzepik letni 38.00-39.00; Siemię In.

basis 90 proc. 33,50 — 34,50; Mak nie-
bieski 53,00 — 55.00; Ziemniaki jadalne

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; 1 — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29,00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
II-D 45 — 65 proc. 23.00 — 24,00; 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 żytiuia
I gat. 0-45 22,00-23,00;Mąka žyt. I gat.
0-55 proc. 21,00-22,00; I gat. 0—$5 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 Ima-
ne 17,00 — 1750; Kuchy rzepakowe
13,50 — 14,00; Kuchy słonecznikowe
— — — — —;Śrutasojowa45proc.

Ogólny obrót 4573 ton, wtemżyta
1543 ton. Usposobienie svokoine 
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Program budownictwa mieszkaniowego

Stołeczny Komitet Rozbudowy odbył
plenarne posiedzenie, na którem omó -

wiono program finansowania budowni-
ctwa mieszkaniowego na 1936 r.

JAKIE BUDOWNICTWO UZYSKA
KREDYTY?

Zgodnie z przyjętemi zasadami pożycz-
ki będą przyznawane:

1) w granicach m. Warszawy na domy
blokowe o kubaturze nie mniejszej od
1500 m. kub., o ile wznoszone będą przy

ulicach zaopatrzonych w inwestycje miej-
skie, t. jj wodociąś, kanalizację gaz i na-
wierzchnię drogową i na budownictwo
drobne o kubaturze poniżej 1500 m. kub.
wznoszone przy ulicach zaopatrzonych
przynajmniej w wodociągi i nawierzchnię
drogową. Przedewszystkiem będą u-
względnione podania na domy budowane
przy ulicach skanalizowanych, względnie
zaopatrzonych w racjonalnie zaprojekto-
wane W. C.

2) Poza granicami m. Warszawy na te-
renach położonych między granicami ad- |
ministracyjnemi miasta i projektowaną
linią kolei obwodowej zewnętrznej —

kredytowane będą osiedla: Babice (Osie-
dle Łączności), Ząbki — w granicach o-
becnych planów zabudowania, projekto-
wane Osiedle na terenie folwarku Paluch
w pobliżu państwowych Zakładów Lotni-
czych. Osiedle Michałowice przy torze
Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Osiedle
Ursus — po zatwierdzeniu planów zabu-
dowania oraz osiedla, wznoszone wzdłuż

linij kolejowych: Warszawa — Tłuszcz
do Kobyłki włącznie, Warszawa—Mińsk
Mazow. do Miłosny włącznie, z wyjąt-
kiem północnego pasa wzdłuż toru od
Rembertowa do granic Sulejówka; War-
szawa — Otwock od Międzylesia do Świ-
dra włącznie, wzdłuż torów P. K. P. i
kolejki wąskotorowej; Warszawa — Ra -
dom do Zalesia Górnego włącznie z wy-
jątkiem Piaseczna; Warszawa — Gro-
dzisk wzdłuż toru EKD. od Michałowic
do Podkowy Leśnej włącznie; Warsza-

wa — Skierniewice od st. Piastów do Mi-
lanówka włącznie z wyłączeniem Prusz-

kowa.
Na domy wznoszone w osiedlach pow-

stających na terenach leśnych, względ-

nie na terenach nieposiadaiących prawo-

mocnych planów zabudowania — pożycz-
ki nie będą przyznawane.

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK

Wysokość przyznawanych pożyczek о-
kreślona będzie na podstawie ogólnych
zasad ustalonych przez Komitet Ekono-
miczny Ministrow i wynosić będzie do 40
proc. kosztów budowy dla domów wzno-
szonych w centrum miasta, do 35 proc.
kosztów budowy dla domów wznoszo-
nych wzdłuż ważnie'szych arteryj wylo-
towych, jak: Puławska, Grójecka, Al. Je-
rozolimskie — Al. Poniatowskiego i in-

ne, do 30 proc. kosztów budowy dla do-
mów wznoszonych w pozostałych dziel-
nicach Warszawy,
Na budownictwo drobne (domy o ku -

baturze poniżej 1500 m. kub. udzielane
będą pożyczki: na domy 1-0 mieszkanio -
we wysokości 5.000 zł.; 2-1 mieszkanio-

we — 7,500 zł. 3-mieszkaniowe — 10.000
zł 1 + d., z tem jednakże zastrzeżeniem,
że kwota kredytu musi się mieścić w gra
nicach 50 proc. kosztów budowy obliczo-
mych wś. norm Komitetu Rozbudowy.

PIERWSZEŃSTWO

Pierwszeństwo przy udzielaniu poży-
czek na budownictwo mieszkaniowe (blo
kowe i drobne) będą miały domy, w któ-
rych projektowane są mieszkania nale-
życie przewietrzane od 2 do 6-ciu izb,
przyczem mieszkania 2 i 3-izbowe muszą

„ być zaopatrzone w W. C. i zlew, nato-
miast mieszkania, 4, 5 i 6-cio izbowe mu-
szą być zaopatrzone w łazienkę i od-
dzielny pokój służbowy. Podkreślić nale-
ży, że pod samodzielnem mieszkaniem
rozumie się mieszkanie conajmniej 2.iz-
bowe (pokój z kuchnią) śpiżarkę, sionkę
względnie «przedpokój, >raz klozet i ła-
zienkę w budynkach posiadających insta-
lację wodociogowo - kanalizacyjną.

Mieszkania bez kuchni, t, zw. kawa-
lerskie, bądź t. zw. kuchnie mieszkalne,
jakoteż mieszkania korzystałące z ubi-
kacyj pomocniczych, wchodzących w ob-
ręb innego mieszkania — nie mogą być
zaliczane do kategorji mieszkań samo-
dzielnych i jako takie z kredytów korzy-
stać nie będą.

Komitet Rozbudowy będzie przyznawał
zki tylko na domy frontowe i ofi-

cyny dwutraktowe, wyłączone natomiast

 

 
!

 

„będą z kredytowania эНсупу jednotrak-
towe, utrudniające obronę gazową.

POŻYCZKI NA REMONTY

Na remonty dużych domów 0 małych
mieszkaniach, grożących bezpieczeństwu

; publicznemu — udzielane będą pożyczki
м wysokości do 75 proc. remontu, spraw-
dzonych przez Biuro Komitetu Rozbudo-
wy i Bank Gospodarstwa Krajowego. W
wypadkach godnych uwzględnienia — bę-
dą również udzielane pożyczki z fundu-
szów przeznaczonych na remonty — na
przeprowadzenie wodociągów i kanaliza-
cji w domach starych, położonych przy
ulicach uzbrojonych w te inwestycyje.
Zasady powyższe, wprowadzone przez

Zarząd Miejski już w bieżącym sezonie,
postanowiono uzupełnić w sposób na-
stęrujący: włączyć do „centrum miasta”,
korzystającego z kredytu do 40 proc., te-
reny ograniczone ulicami: Książęcą, Lud-
ną, Solec, Przystaniową,Wioślarską, Wy-
brzeżem Kościuszkowskiem, Linją Średni
cową PKP. do ul, Nowy Świat oraz ulicę
Leszno w granicach od uł. Rymarskiej do
ul. Żelaznej do kategorji ulic, przy któ-
rych nowowznoszone domy mogą korzy-
stać z kredytu budowlanego do 35 proc.

kosztorysu: zaliczyć do miejscowości mo-
gacych korzystać z kredytów Państw,
Fund. Budowl. kilkadziesiąt ha położo-
nych przy linji Elektr. Kolei Dojazd. w o-
siedlach Opacz i Salomea; wystąpić do
władz państwowych o wyrażenie zgody
na udzielanie pożyczek z Państwowego
Funduszu Budowlanego do 50 proc. kosz-
torysu części mieszkalnej domówwzno -
szonych w śródmieściu na niezabudowa -
nych placach, wskazanych przez Zarząd
Miejski; wyłączyć z kredytowania domy
wznoszone poza granicami Warszawy o
kubaturze większej aniżeli 500 m. sz,,
czyli t. zw, blokowe.

DOMY WYŁĄCZONE Z AKCJI
KREDYTOWEJ

Natomiast postanowiono wyłączyć z
kredytowania domy, w których projekto-
wane są mieszkania suterenowe i man -

sardowe, domy wznoszone naS$ skiej Kę-
pie aż do czasu połączenia tej dzielnicy z
siecią kanalizacyjną, oraz domy, których  

Kredyty budowlane w Warszawie
projekty zatwierdzone są tylko przez
wójtów gmin.
W końcu postanowiono, aby Biuro Ko-

mitetu Rozbudowy opracowało zasady
kredytowania t. zw. drobnego budowni -
ctwa zbiorowego, jako systemu ma'ące-
go dodatnie znaczenie dla planowego za-
budowania . przedmieść i osiedli w regjo-
nie warszawskim,

Wynalazca nowoczesnych „skrzydeł Ikara"
Polak z Kanady Jan Krupacz

W Państwowym urzędzie patentowym
zarejestrowano wynalazek, który wzbu-
dził sensację. Są to nowoczesne „skrzy-
dła Ikara", zaopatrzone w mechanizm u-
możliwiający przymocowanie do ramion
ludzkich oraz poruszanie skrzydłami przy
pomocy odpowiednich sprężyn. Cały a-
parat nakłada się w połączeniu ze spe-
qalnie skonstruowanem ubraniem, przy-
pominającem nieco kostjum nurka. We-

wnątrz ubrania mieszczą się zbiornik, z
pęcherza, które napełniać można wodo-
rem lub tlenem. Według zapewnień wy-
nalazcy „skrzydła Ikara'* umożliwiają ła-
twe unoszenie się w powietrze i przeby*
wanie znacznych przestrzeni drogą po-
wietrzną. Aparat jest oczywiście znacze
nie tańszy od na'mniejszej choćby awio-

| netki czy balonu. Wynalazcą jest Jan
| Krupacz, Polak zamieszkały w Kanadzie.

 

Uposażenie pracowników samorządowych
Płace zasadnicze i dodatki funkcyjne

Opracowany został projekt ustawy o u-
posażeniu pracowników samorządowych.
Projekt postanawia, jż uposażenie funk-
cjonarjusza samorządowego składa się z
płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego
i dodatku rodzinnego. Dodatek funkcyj-
ny można otrzymywać tylko jeden, przy-
czem władze nadzorcze mogą czasowo
cofnąć lub obniżyć dodatki funkcyjne,
gdy będzie tego wymagał stan finansowy
danego związku samorządowego. Doda-
tek rodzinny otrzymują pracownicy sa-
morządowi, pobierający płacę zasadni-
czą od 15 do 4 kategorji, w wysokości
25 zł. miesięcznie, gdy mają na utrzy-
maniu do 2 członków rodziny oraz w wy-
sokości 40 zł., gdy utrzymują ponad 2
członków rodziny.
Płace pracowników samorządowych

mają być normowane według 15 katego-
rji służbowych. W kategorjach od 15 do
12 włącznie uposażenie wynosi od 60 —
120 złotych miesięcznie, przyczem kate-
gorje te pozbawione są prawa do do-
datku funkcyjnego. W kategorjach od 11
do 1 płaca zasadnicza wynosi od 140. —
1000 złotych, a dodatek funkcy'ny od
20 — 800 złotych miesięcznie. Najwyższe
uposażenie pracownika samorządowego
wynieść może wraz z dodatkiem funk-
cyjnym 1800 złotych miesięcznie i to tyl-
ko w samorządzie m. st. Warszawy. W
innych miastach stosowanie I kategorji
płac jest niedozwolone,
W miastach powyżej 300 tysięcy mie-

szkańców może być stosowana jako na;-  

wyższa dopuszczalna grupa płac kategor-
ja druga (750 zł. płacy i 500 zł. dodatku ;
funkcyjnego). W miastach od 150 do 300

tys. mieszkańców dopuszczalna jest jako
najwyższa trzecia kategorja (600 zł. pła-
cy i 300 zł. dodatku funkcyjnego), w mia-
stach od 100 do 150 tys. mieszkańców o-
raz w Gdyni kategorja czwarta (500 zł.
płacy i 200 zł, dodatku funkcy'nego). w
miastach od 50 do 100 tys. mieszkańców
kategorja piąta (450 zł. płacy i 100 zł. do-
datku funkcyjnego), w miastach od 25
do 50 tysięcy mieszkańców  kategorja
szósta (400 zł. płacy i 75 zł. dodatku
funkcyjnego), w miastach od 10: do 25
tys. mieszkańców kategorja ósma (290
zł. płacy ij 40 zł. dodatku funkcy'nego), w
miastach od 5 do 10 tys. mieszkańców
kategorja dziewiąta (220 zł. płacy i 30
zł. dodatku funkcyjnego), a w miastach
do 5 tys. mieszkańców kategoria dzie-
siąta (170 zł. płacy i 20 zł. dodatku funk-
cyinego).
Pracownikom samorządowym przysłu-

guje prawo do jednego tylko uposażenia
jako wynagrodzenia za ogół pełnionych
czynności. Dodatkowe wynagrodzenia
za dodatkowe funkcje, spełniane w za-
kładach lub przedsiębiorstwach samo-
rządowych, są wykluczone.

Projekt ustawy przewidu'e zaszerego-
wanie pracowników samorządowych do
nowych kategorji płac, pržyczem — рга-
cownicy narażeni z tego powodu na stra-

ty w wysokości 15 — 20 proc., otrzymać
mają dodatek wyrównawczy, Dodatek

 

„Mgitujemy w armii i wśród poborowych”
Jaczejki komunistyczne w seminarium

Znamienny proces komunistyczny zna-
lazł się w środę na wokandzie sądu okrę-
gowego.

Dwie jaczejki komunistyczne wykryto
w seminarjum nauczycielskiem w Łowi-
czu. Kto należał do komórek komuni-
stycznych? Seminarzyści - Polacy. Kto
ich zorganizował i nimi kierował następ-

į nie jako „wladza“ — Żydzi,
Na ławie oskarżonych zasiedli więc i

Żydzi i Polacy, a mianowicie; Stanisław
Jaska, Leon Gajzla, Kazimierz Kurnak,

 

Śmierć ofiary tragedi
miłosnej

Wczoraj w południe w szpitalu św. Ro-
cha zmarła 24-letnia Jadwiga Wojtczako-
wa (Źródłowa 8), którą 30 września r. b.
w mieszkaniu ojca jej Józefa Kojlusa,
sierżanta W. P. postrzelił z rewolweru w
głowę 30-letni Stanisław Janczewski
(Marjensztad 9), urzędnik oddziału I-go
(Przejazd 1) Pierwszego Lombardu Ak-
cyjnego, syn taksatora centrali tegoż
lombardu. Sprawca, po postrzeleniu
Wojtczakowej, targnął się na życie z te-
goż rewolweru i wkrótce po przewiezie-
niu do szpitala św. Rocha, zmarł. Rocz-
nym synkiem tragicznie zmarłej W. zao-
piekowaki się jej rodzice.

Spis darmozjadów
Wobec szerzącej się w restauracjach i

jadłoda'niach warszawskich, plagi darmo-
zjadów, Związek restauratorów opraco-
wał listę osób systematycznie popełnia-
jących tego rodzaju nadużycia. W wyka-
zie figurują tylko w części nazwiska,
pozostałe osoby określone są w formie

„rysopisėw np. „starszy pan, golony, po-
rządnie ubrany, który siada zwykle przy
oknie i zamawia wódkę z zakąskami o-
raz sztukę mięsa z chrzanem”.  

Leon Wasilewski, Tadeusz Paszkowski,
Roman Parlicki, Franciszek Milczek, Le-
on Dudek, Dawid Erlich, Josek Nissen-
holz į Szaja Pinczerski Naczelnikiem
komitetu dzielnicowego Kom. Zw. Mł.
polskiej i organizatorem jaczejek był Jo-
sek Nissenholz, Polacy z symbolicznym
Dudkiem na czele stanowili zespół człon-
ków obu jaczejek. W robocie organizacyj-
nej brała udział nadto Żydówka, noszą-
ca pseudonim „Janka”, która zdołała się
ukryć przed wymiarem sprawiedliwości.
Nissenholz i „Janka miewali często re-
ieraty. Podkreślali w ncih przedewszy-
stkiem konieczność prowadzenia agitacji
po wsiach, na terenie szkół, ale przede-
wszystkiem w armji wśród żołnierzy i
wśród poborowych oraz wśród bezrobot-
nych. Ten postulat powtarzano stale: „„A-
gitujemy w armji, wśród poborowych i
bezrobotnych". Agitacja na szczęście
szła opornie. Jedynie wśród bezrobot-
nych znajdowała pewien posłuch, na wsi
gospodarze (przeważnie należący do
Stronnictwa Narodowego) nie chcieli a-
gitatorów komunistycznych słuchać, Tak
samo żołnierze i poborowi.
Na rozprawie oskarżeni do winy się

nie przyznali, przyczem wielu z pośród
nich wyznało, że wciągnięto ich do ak-  

nauczycielskiem
cji, o której sądzili, iż ma charakter wy-
łącznie oświatowy. у
Na ławie obrończej zasiadł adwokat-

Żyd Surowicz, wsławiony niesłychanem
wystąpieniem przeciwko ks. M. Krygie-
rowi podczas procesu o zajścia antyży-
dowskie na Powązkach.
Ponieważ rozprawa przeciągnęła się

do późnego wieczora, wyrok ogłoszony
będzie dopiero dzisiaj.

ten wypłacany będzie tylko tym pracowe
nikom, których uposażenie w dniu wej»
ścia w życie nowej ustawy nie będzie

przekraczać 400 złotych miesięcznie. (pr)

!

 

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

mięsne i jarskie

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

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14),
1, Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.

IL. AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
IIL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek]
399

Za bojowników
o Spisz i Orawę

W nadchodzącą niedzielę dn 20 b. m,
o godz. 10-e; w kościele garnizonowym
przy ul. Długiej zostanie odprawioną
Msza św. za dusze ś. p. Wojciecha Hal.
czyna i Piotra Borowego, górali, którzy
walczyli ofiarnie o polskość Spisza i O-
rawy,

Jednocześnie zostanie poświęcony
sztandar Towarzystwa przyjaciół Spiszą
i Orawy.

Zebranie lekarzy szkolnych
We czwartek, 17 października r. b. a

godz. 20-ej odbędzie się miesięczne po-
siedzenie lekarzy szkolnych w Min. W. R,
1 O.P. (Ale'a Szucha 25—I p.). Porządek
dzienny; 1) sprawy bieżące, 2) dr. K. Dą*
browski: „Lekarz szkolny a higjena psye
chiczna”.

„O pracy zespołowej w szkole”... —
Dnia 20 b. m. o godz. 10.30 p. dr. Ja-
strzębska wygłosi w lokalu Stowarzysze=
nia chrz. narod. nauczycielstwa szkół po-
wszechnych (Chmielna 58) referat p. t
„O pracy zespołowej w szkole”. 

(zwarty marsz w maskach przeciwsazowych
organizuje zarząd okręgu L.O P.P. m. st. Warszawy

Pod protektoratem gen. dr. Stanisła-
wa Roupperta zarząd okręgu L. O. P. P.
m. st. Warszawy urządza doroczny VI-ty
marsz w maskach przeciwgazowych, któ-
ry odbędzie się w dniu 20 października
1935 x. i
Start drużyn rozpoczyna się o godzi-

nie 10-ej min. 30 z ul. Bagateli przy O-
gródku Jordanowskim, Trasa marszu bie-
śnie ulicami: Bagatelą, Marszałkowską,
Królewską, Placem Marszałka, gdzie bę-
dzie pozorowana zapomocą świec dym-
mych chmura gazowa, dalej Krak. Przed-
mieściem, Nowym Światem, Al. Ujazdow-
skiemi do mety, która znajduje się przy

 

Rysy na „,Tel Awiwie
grożą zawaleniem domu

Urząd inspekcyjno - budowlany zaalar-
mowany został wczoraj wiadomością o
ukazaniu się dużej rysy na fromtowej
ścianie jednopiętrowego domu przy ul,
Nowolipki Nr. 2. Wezwana na miejsce
komisja stwierdziła pęknięcia ściany
frontowej nad skiepem p. £. „Tel-Aviv“,
zagrażające zawaleniem całego budynku.
Wobec tego nakazano natychmiastowe
podjęcie robót zabezpieczających. Rów-

 

nocześnie Urząd inspekcyjno - budowla-
ny porozumiał się z władzami admini-
stracy,nemi w sprawie wstrzymania
czasowego ruchu pojazdów ciężarowych
na ul. Nowolipki na odcinku od Nalewek
do Przejazdu. Począwszy od południa,
kierowano wczoraj autobusy i samocho-
dy ciężarowe drogą okólną przez Prze-

jazd i ul. Długą.

zbiegu ulic: Bagateli i Al. Ujazdowskich
przed Belwederem. Z chwilą dojścia do

chmury gazowej drużyny nakładają ma*
ski i od tego momentu rozpoczyna się
drugi etap marszu, już w nałożonych
maskach.
Do współzawodnictwa zgłosiło się 25

drużyn skupiających w swych zespołach
325 osób. Za zdobycie pierwszych miejsce
są przewidziane nagrody przechodnie za
rządu głównego L. O. P. P. oraz nagrody
zespołowe min. gen. Góreckiego, depar=
tamentu uzbro enia M. S. Wojsk., dyrek=
tora C. I. W. F., prezydenta miasta, о-
raz inne nagrody, dypłomy i żetony.
Rozdanie nagród odbędzie się w ten

sam dzień o godzinie 17-ej w sali Resure

sy Obywatelskiej (Krak. Przedm. 62).

Filmy z woiny abisyńskiej
będą wyświetlane w Warszawie
Z zainteresowaniem oczekiwano decy=

zji władz w sprawie wyświetlania filmów

Jak wiadomo, szereg państw, m. in. Au-
strja, zakazały wyświetlania tych  fil-
mów. Cenzura filmowa w ministerstwie
spraw wewnętrznych przedstawione @о о-
cenzurowania filmy wojenne koncernów

amerykańskich zatwierdziła, tak, że bę-

dą one wyświetlane niebawem na ekra-
nach kin warszawskich. 
 

Akademiku—tysiączne masy chłopów i robotników
patrzą na Ciebie

Nie zwiekaj-—wstępuj w szeregi Sekcji Akademickiej S.N.
Sekretarjat czynny codzienniew godzinach od 12 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. 5

z wojny włosko - abisyńskiej w Polsce, |

J
A
I
D

  

„
i

    



| PRZEZ NIEOSTROŻNOŚĆ ZABIŁ | WIEŚ PRZECIWKO WSI

którą Rozgłośnia Wileńska nada 2 a! RAR ac| 18 OSÓB RANNYCH W KRWA-

BA wsi Luczkowicze śm. "WEJ BÓJCE.

Opera francuska której nie znamy.
Polska wystawa pływająca na Dalekim |

|
Taki tytuł nosi ciekawa audycja

Teatr i muzyka. Wschodzie.
—Teatr Miejski na Pohulance, Dziśo| Produkty r często dochodzą RA Ra Ka

. iecz. k ja Ki 4 jny . daleki nki pod obcą nazwą i przez ob- ,P! k_o godz. : o: ;

= 8 wiecz. komedja Kirszona „Cudowny took pore ów AKA zyski Dale- | oper Charpentiera, Bizeta, Gounoda i Dar, pięczhaarć в

; : 1 storo jerać za- | wida. wiśniewskiej podczas napraw - : ( š ; ‚

— Niedzielna popołudniówka. kiego Wischodu, do których docierać za-,WIC4
\ 1 Р 6 pi y da | MiędzyeA

W nie- > ; ; 3 Ek й $

czyna kt polski, mało są jeszcze zna- Tegoż dnia o 13.35 rozpocznie się go- chu w domu mieszaklnym, przez nie- AWK i к

czyna produkt polski, а
ym, p zaściankiem  Stanisławówka

dzielę dn. 20.X o godz. 4-ej popoł., wobec : ь ы dzi Ы l Н ża: e or s ы ry w

"г ь Ar “ne naszym eksporterom. — ® poszukiwaniu dzina muzyki popu arnej, ciesząca się sotrożność strącił bellkę, która pa- я P. ”

ЁЁЁЁ'УЁЁ';ЁЁЁЁ;Ё°ЁЁЁ°ЁЁ&„:ГЁЁ‚ jeszcze, nowych rynków dla nawiągani kontalctu z wśród radjosłuchaczy wielke powodze- qając zabiła jego wnuka. 7 leiniego ŠU“ janowskiej wynikt ostry zatarg

p re а ООре raz jes ony importerami. Państwowy. Instytut Eks- niem, jak to wykazała specjalna ankieta Stani > : 169 na tle bezprawnego wycięcia zagaj-

komedja Fredry „Damy i Нигагу . Севу i & a rzeprowadzona przez rozgłośnię, wileńską tanisława i poraniła dotkliwie zj ala Ab .

propagandowe
portówy oc zoedenizawać za P Iki R d Wil (| matkę Marję nika przez mieszkańców Stanisła-

j 124 : krajach Dalekiego ischodu. ystawa
2 rówiki Zagainik był ł i

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś po-, u, 2 ; w F + POISKIE adjo NO | Michniewicz tak się przejął ty: wówiku.. Zagamik "był  wiasnoŚwią

” urządzona na jednym ze statków Раг Eas
ę przejął tym mieszkańców wsi Pleczary, którzy

żegnalny występ L. Romanowskiej, na któ- [nę odwiedzać będzie wszystkie większe
wypadkiem iż dostał ciężkiego ata-

ВОНartystka grač poza swą Naj” porty Dalekiego Wschodu, które  koncen-

PNA rolę „Nitouche“. Ceny miejsc trują handel. O tej ciekawej imprezie opo-

PPP Klu; Gistedt. Jut т | wie przez mikrofon M RAA:

— Występ Elny Gistedt. Jutro premie” dniu 18.X (piątek) o godz. 17.00, inž. Lud-

ra operetki „Królowa i Prezydent" Oskara|wik R >1 „Polska wy-

Straussa. Ceny miejsc zwykłe. | stawa pływająca na Dalekim Wschodzie”.

Piątek, dnia 18 października 1935.

6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. ku sercowego. (h)

Dziennik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza.

Audycja dla szkół. 11.57: Czas i Hejnał. Y

12.03: Dziennik południowy. 12.15: Audycja PRZ ZNAŁ SIĘ po ZABÓJSTWA.

09р PR чаа Ghwiika "dla DZISNA. "Wi chiku 3 bm. zgłosił
kobiet. 13.30: Z rynku pracy. 13,35: Płyty. SIĘ do posterunku policyjnego w,

zażądali odszkodowania za bezpraw

ne wycięcie. Ponieważ mieszkańcy

zaścianka nie przyjęli warunków są-

siadów z Pleczary, powstał ostry

zatang, który zakończył się onegdaj

kmwawą 'bójką. W bójce tej brało u-

Z za kotar studjo. | Trio klarnetowe Brahmsa, ap:CAoe a: Szymon Sajkowski, zabójca dział z górą 80 mężczyzn i kilka-

& sł
MO: м cji. t 2 ON * НЙ к > : у

„O jesieni* — Radjo-rewja dla dzieci | Pod koniec swej twórczości komponu- 15,30: Koncert. 16.00: Pogadanka dla cho-' ikołaja Lo > = się do dziesiąt kobiet, Bito się  cepalmi,

szkolnych. je Brahms z muzyki kameralnej dzieła prze rych. 16.15: Koncert. 16.45: Niezwykła WE OWI czając, że ulerzył SCy-, drągami, kołami, siekierami, kosa-

\ ł instrumentów w połą- przygoda panny Gapy — opow. dla dzieci,.zorykiem w obronie własnej, albo- „mi itp. Pokaleczonych i poranionych

Dnia 18 października tj. w piątek, na- znaczone na zespół ins ы \

7 m К "czeniu z kklarnetem. Pisze je dla klarneci-

sty. Mūhlieldta. Dzieła te różnią się od

poprzednich dzieł kameralnych Brahmsa

krofonem radjowym zjawi się jesień z or- , dużą swobodą faktury, posiadają one wiele

szakiem warzyw i owoców. Krągłe pomido- elementow improwizacyjnych, rozlužniają-

ry; słoneczniki, ogórki, smaczne soczyste | cych dotychczasową zwartość formy. J

jabłka, gruszki i śliwki staną w barwnym|na klarnet i wiolonczelę oraz fortepian (Jó-

rozśpiewanym korowodzie, aby dowcipną |zef Madeja, Juljan so ji

piosenką uczcić piękno jesieni, darzącej tak da Konatkowska), nadawać będzie Polskie

17.00: Reportaż z polskiej wystawy pływa-, wiem. 'w czasie bójki Papo chwycił! znalazło się 18 osó

jącej na Dalekim Wjschodzie. 17.15: Minuta|go za gardło i dusił, W bójce tej asi kadais do Sr o

poezji. 17.20: J. Brahms — Trio a-mol na |i udział Mikołaj Gryckiewicz, Ma-, W ik owi

klarnet, wiolonczelę i fortepian. 17,50: Po- ary, Sajkowski i Nikifor S sk. ki wymiku przeprowadzonego do-

radnik sportowy. 18.00: Koncert оа y sag ifor Sajkowski chodzenia zatrzymano: T. Piotrowi-

18.40: Płyty. 19.10: Ze spraw litewskich.| WE WS! Stukany, których wraz Z cza, J. Kozła, A. Zygmuntowicza, B.

19.20: Rybacy naroczańscy. 19.25: Koncert | Sajkowskim osadzono w areszcie|Krzemienkę, Fiedosjewa, Ursanowa

vy. Э5. 4 e +
- * * 9

reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe. 19.50: głębockim. i 2 kobiety. Zatrzymani są główny-

zajścia i sprowoko-
Biuro Studjów rozmawia ze słuchaczami|77-55:. 1; imi sprawcami

dana będzie dla. dziatwy szkolnej o godz.

których 1

12.15 audycja słowno-muzyczna pt. „O je-

sieni”. Będzie to rodzaj rewji. Przed mi-

 

е сс оЕ OT l Radi iątek iz. 17.20, P, R.20.00:O zmierzchu— rep. muzyczny,
‚ ludzi » dz „ Tekst audycji| Radjo dn. 18.X (piątek) o godz. 17 8 4 zmierzchu rep. muzyczny У 5 ZSZ

Eiibiky:Kabażyńdkiej 2 Akeiki a; Wła- | transmitując tę audycję z rozgłośni poznań- 20.50: Dziennik wieczorny. 21.00: Sak lekkiej. 22.00: Muzyka taneczna.2300 | wania bójki. (h)

dysława Macury.* ! skiej. z Polski współczesnej. 21.05: Wieczórmu-' Kom. met. 23.05: D. c. Małej Ork.

Dziś. Największy film oCarskiej Rosji |=] i l a a s = ugw o W V

šį CZY CŽARME
na dzień 30 września 1935 roku.

WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. A.

 
 

 

 

  

 
 

 

Cudowne pieśni Chóru Dana. Komiczny mecz piłki nożnej.

w Warszawie. Nad program: KOLOROWA ATRAKCJA oraz najn. tygodnik,

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W sob. i niedzielę od 2-ej

 

Balkon 25 gr. Program Nr. 43 p. t.:

REWJA| maski szatana
Rewia w 2 cz. i 18 obrazach. Udział całego zespołu.

Nasze szlagiery: Fata Morgana — Bolesław Majski. Winobranie — B. Relska ibalet.

Gosia Negro w swoim repertuarze. M. Żejmówna — A. Jaksztas, Tombak—Sketch—

A. Kaczorowski. O... Siup.. Polka — Bohuszówna, Kaczorowski. Codziennie 2 przed-

stawienia o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta 3 przedstawienia o 4.15, 6.45 i 9.15.

 

 

 

 

Bank udziela swym członkom pożyczek m.

drobne oszczędności od 1-g0 
ZO
E

złotego i wię

Bank czynny codziennie opr

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypa

   
ULICA PORTOWA Nr. 28, — TEL. 8-22

a cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje

ksze wkłady na solidne oprocetowanie.

ócz świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz.

dek śmierci w Kasie .Pogrzebowej.

Załatwia operacje inka-

  

Reż. Turżański.;W rol. gł. H. Baur 1 Simone Simon

pleśni cygańskieM | (+: п5 о aPATEK AKTYWA
PASYWA

Melodje rosyjskie. |; |, 2 aria najn. aktualja Kasa, Bank Polski, P. K. O. Banki Kapitały własne

Balet kozacki. i | -- жа ь 5 Państwowe, Bony Funduszu ме
a) zakładowy 2.500.000.--

=
stycyjnego - 255.084.34 b) zapasowy 127.908.81] 2.627.908.81

CASINO Dziś nowy sukcos —1. o e : — 28.561.59 Wkłady | "

; » ар,хегу' иа{(Рьсячше wlasne a) terminowe 2.944.747.04

——— iii) я ; 5) AZER. 2214 b) a vista 2.117.435.72} 5.062.182.76

JRE alsakaa A 1.017.731.96 Rachunki bieżące (salda kredyt.) A

я 0 ; z |.491:638,06 otwartego kredytu - 228.578.51

` Udziały i akcje w przeds. konsorcj, = 15.000.— Zobowiązania inkasowe a 57.826.82

K Banki krajowe „ka 33.371.04|| Redyskonto weksli a 1.931.821.20

: 66 Banki zagraniczne — 19.632.53 Banki krajowe — 320609.48

с MALA MATEC
ZKA Weksle zdyskontowane = 3.533.110.37 BANK zagódns żuć a Do Nas

jako 33 ”
Кас]Ь\:п‘\\:і biežące (salda debetowe) Różne rachunki : а. 296.960.57

a) zabezpieczone 2.685.623,85 у owižie 116 į ża.

Nowes„nasO Ak jako b) Biezabezpikcżdńe оее 2.962.179.17 Ga prowizje i różne zyski Ę e

> „Csibi“, „ r ” * 3 Pożwozki ; = 192.517—
:

Nad program; Cudowny dodatek kolorowy p. t „PIEŚŃ WIOSNY”ĘI aktualja. Bil. honor. AO WAM układ. konwers,

nie ważne. Pocz. s punktualnie; 4, 6, 8 i 10 15. zaopatrz. w akcepty B-ku Akcept. z: 130.921.25

== 5
Nieruchomošci pe 887.943.—

Dzi
Różne rachunki — 1.101,747.99

Kró! komików
Koszty, różnice kurs. i t. p. — 133322222

Oddzialy — М24:200/
| oztowwniżożę

w podwójnej rel: ,uczniaka” i „taksatora „ . 12.223 - į 12.223.795.

hanaaladzia Andrzójewsko, K. Tom.
66 į „Suma bilansowa 12.223.795.10 : Suma bilansowa 2122 10

, CHÓR DANA
Udzielone gwarancje Is 428.194.41 Zobowiąz. z tyt. udziel. śwarancyj — 428.194.41

: н"‹"теі‹:е.“::'";?;:_д,{"тщвс…е' w naj Ežio ż 929.458.03 Różni za inkaso = 929.458.03

z : 33 Ńienotowane dzenl akis SZER
en ane powodzenie

ZZA

_— OSZCZĘDZAJ———Vis |
W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM|Wi

„Main
modnie

i elegan
(—
tanio.

Przyjmu
je'zapi-

   

  

WYROB W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I METALOWYCH | Nowootwarta

pf. L. PERKOWSKI I K. MALINOWSKI

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana).
poleca:

ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando-

je, puszki, kielichy, monstrancje itp.

WYROBY METALOWE: nakrycia

stołowe, cukiernice i t. d.

WYROBY ZŁOTE, SREBRNE
I DROGIE KAMIENIE.

( DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI
Zagary I zegarki pierwszorzędnych

Е firm krajowych i zagraniesnych.

Wszelkiezjreperacje) włzakres zegarmistrzostwa wchodzące,

oraz | roboty 'arawerskie. złocenie, srebrzenie |) nikiowanie.

CENY BARDZO UMIARKOWANE,

NAJSTARSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA _W WILNIE* |

„CEN

 

     

 

  
  

  

 

   
  Ii! AA

„BŁAWAT POLSKI"
WILNO, WIELKA 28, — Tel. 15-92.

    

 

       

tel. 22-40.

maniem, 10 zł. mie-PO CENACH NAJNIŻSZYCH. =

nia. Kijowska 21—12.

Żądajcie stale do potrawimarynat naturalnego[ĘĄ |z

termenta-
umeblowanego, ewen.

cyjnego

wygodami,

 

 

który gwarantuje zawsze zdrowie I bezpieczeństwo życia. listowne Wilno I skr.|jedwabie po domach INTELIGENTNA

FABRYKA i
poczt. 168. 284 prywatnych, na raty poszukuje posady go-

OCTU SPIRY- BC aURBANOWI
CZ — poszukiwane. O-'spodyni, zna dosko-

TUSOWEGO czeń
4 Kupno й іігіу pisać: WilnoI, jnale rogzwi mogła-

е 13. : skr. poczt. 168. 285|by samodzie nie za-

WILNO, SZEPTYCKIEGO 10. TEL. 18-82. I sprzedaż $ PR DRE uoal

2 Lai A nej lub przy dwuch.

Ы + я > 2 Z POWODU acy w charakterze |osobach,. w  pensjo-

ane o A a:praktyczne garnitury biu- ||jyywidacji mieszkaniaPośióchicy w introli-|nacie lub w klinice,

rowe, spacerowe, „wizytowe, palta jesienne, zimowe _i futra||sprzedaje się jadalny| gatorni, drukarni lub|ewentualnie  ochmi-

Ž najtaniej w firmie: mahoniowy, sypbalny|odlewni czcionek.|strzynią wiejską.

Ludwika XVI oraz|Przez 10 lat pracowa” Chętnie zajęłaby się

ZAKŁAD KRAWIECKI

WILHELM 'DOWGIAŁŁO
$-TO JAŃSKA 6, TEL, 22-

meble kuchenne. O-

glądać od 11 do 1-ej

i od 4-ej do 7-ej. Mo-

stowa 3-a m. 2. 288

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 

(LEPESSATSTTT KAIP

hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

drzewa opałowego I cementu.

Własne składy i bocznica:
ul. Rosa róg Parkowej

EYE ZESOES
TE"SNMKC

Poleca: EWERTTAREZEREY

Wełn г i gas ' Mieszkania
y na kostjumy, suknie i palta damskie 1 pokoje

Wełny na Au i palta męskie POKÓJ i |

` Jedwabie w. wielkim wyborze umeblowany, "e,
być z pełnem utrzy-,

E sięcznie bez stołowa-|

KONSUMENCI! <HSESM|„|
ładnie |

|
=

Ś |

Octu Spirytusowego a
=Zdłożnaią |fisakd, kapy,

66. Wlino, Micklewicza 46||;

Restauracja „Oszmianka (wydaje: śniadania, obiady,

kola je sposobem gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze-

branie towa'zyskie. Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umiarkowane.

Abonamemiesięczny rabat.

TROOPAŁ"
Sp.iz Ogr. Odp.

WILNO
Bluro:

| ul Zamkowa Nr. 18
tel. 17-90.

ZAKLAD
KRAWIECKI MICHAŁ PIECH i SYN

WILNO, ZAMKOWA 10 tel. 10-04.

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości.

CENY KONKURENCYJNE.

° Sy mako
mpletyi lekcje indywidu
ane.) PlastykadlaPań
Mickiewicza 31—front
M

ATSANSI

 

 

Ė Lekarze i

KUDABLANIE
DOKTÓR

 

 
POSZUKUJĘ PRACY 

POSZUKUJĘ

: pracy w charakterze

į PRACA. i pokojowej do dzieci |

lub do pomocy w,

ОБТИНИЕЕЕЕЛИННЫЙ|ргасу domowej. Zgo-|
dzę się na wyjazd.

Potrzebna |Zygmuntowska 8—4.
służąca do dziecka, — si

możliwie starsza. Pro, JAKĄKOLWIEK

szę pozostawić

!

swój pracę przyjmę umy-
adres w adm. „Dz.jsłową lub fizyczną

WiL* pod Nr. 671. choćby za małem wy-

end —- — |nagrodzeniem. La-

Panie skawe zgłoszenia do
Red. „Dziennika Wi-

inteligentne do zbie- leūskiego“ pod „po-

rania zamówień na|moc studjującemu**,

wełny,

łem przy drukarni i dziećmi, ma kwalifik.

introligatorni, znam |umie szyć.. Świad.i

do wszystkiego do
małej rodziny lub do
samotnych. Zna się
na kuchni, gospodar-
stwie domowem, szy-
ciu. Filarecka 23 m. 3.
zcAKSA© ааоч к

į RÓŻNE Ę
-AKEZDÓEARICÓGOERZSI°
Naturalny miód lecz-
niczy kg. 2.30. Grzy-
by suszone (w bardzo
duż. wybor.) od 2.50
kg. Ser litewski na
główki od 130 kg.
Można nabyć jedynie

w składzie

ił. Lzerwińskiego,
Wileńska 42, vis ś vis
placu Orzeszkowej.

KTOBY. WIEDZIAŁ
miejsce zamieszkania
Zofji ze  Stankusów
Chmielewskiej, uro”
dzonej w roku 1893,
ostatnio zamieszkałej
w roku 1926-ут
w Bydgoszczy — po-
informować ° Копву-
storz Ewangelicko -  te roboty dobrze. Po- refer/ ul. Bakszta d.

łocka 18 m. 6. 45' 11 m. 5. -

Drukarnia A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostowa Nr. 1,

(
„е Z

Reformowany, Wilno,
Zawalna i1.

 

KOSMETYCZNY

Absolwentki  Kursów|
Kewa w Paryżu. Wy-
konuje masaże,

tryzacje i

zabiegi, wchodzące w

 

W. WELER, Wilno,
Zaklady ogrodnicze, sklad nasion i szkėlki drzew owocowych

POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

DRZEWKA OWOCOWE.
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r.

 

 

INSTYTUT

IKEDA
TATARSKA 10,

elek-

wszelkie

zakres kosmetyki.

Ceny

 

 

CZYTAJCIE

NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

 

Zatwierdzone

ROZPOWSZECH- Ministerstwo W. R. i

о

Sadowa 8 V. WOLODLKO
Ordynat. Szp. Sawicz,
Skórne i weneryczne,
Zawalna 22, tel. 14-42

powrócił.

|| DOKTÓR MED.
4 J PIOT ROWICZ->

JURCZEKKOWA
Ordynat. Szp. Sawicz

Choroby skórne,

weneryczne kobiece.
Wileńska 34, tel.19-66
Przyjmuje od 5—7 w.

 

 
   

  

     

  
   
   

DOKTÓR
ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
syfilis, skórne i mo-
czopłciowe. UL Zam-
kowa 15, tel. 19-60,

od 8—1 i 38.

Ki ZGUBY.

 

„P. Studjum  bale-| оддОЕЗвmtowe

ZGUBIONĄAWINY-

DOLSKIEJ legitymację Nr. 1143

 

SS Dominikańska 8 — 3. wydaną przez Woje-

wódzkie Biuro Fun-

ODU OPUABGIO OC O DOCL duszu 'Pracy na imię
Michaliny Lewan-

„REKLAMA Ww „DZIENNIKU dowskiej zam. przy

WILEŃSKIM* JEST ŹRÓDŁEM |x| аМиа
r. — unieważnia

POWODZENIA. się. 43
Pp A

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ,


