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NAJNOWSZY RADJOODBIORNIK
do sieci elektrycznej.

Słynny 33APHILIPS Model 1935
3 obwody strojenia, z wbudowanym głośnikiem dyna- -
micznym. Odbiera wszystkie stacje Europy. Nadzwyczajna

selekcja Łatwe wyeliminowanie stacji lokalnej.
NAJNIŻSZA CENA. NAJWYŻSZA KLASA.

DOGODNE WARUNKI.
Otrzymać można tylko w firmie:

„O G NIW ©
w Wilnie, ul Śto Jańska 9

tel. 1606
Żądajcie demonstracji które nie obowiązują do kupna.

OSTATNIO OTRZYMANE NOWOŚCI SEZOKU POLECA SZ. KLIJENTOM

KRAWIECKI SŁ KRAUZEKRAWIECKI
Również przyjmuje zamówienia z powierzonych materjałów po cenach

bardzo przystepnyeh!!

UL. WILEŃSKA 32, m. 2 I p. — Tel. 15-51.

 

ga
B
I
O

   

 

 

TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIŚ I JUTRO

„iydiziyłem kryzy!
Pawła Volplusa

Początek o godzinie 8-ej wieczór.

Zwolnienie b.posła Dubois z więzienia
Mokotowskiego.

(lelefonem od własnego korespondenta.]

Aczkolwiek dekret Prezydenta Rzeczypospolitej wsprawie darowania
kary b. więźniom brzeskim podpisany został w sobotę wieczorem już w
niedzielę w godzinach porannych Min. Sprawiedliwości zwróciło się do
więzienia mokotowskiego z zarządżeniem niezwłocznego zwolnienia b. po-
sła Stan. Dubois, chociaż zasadniczo w niedzielę i święta więźniowie nie
są zwalniani. O godz. 2-ej więzień brzeski opuścił Mokotów.

Poseł Bubois był jedynym z pośród skazanych w procesie brze-
skim, który odbywał karę bez przerwy od chwili osadzenia w więzieniu.
Inni korzystali z urlopów zdrowotnych.

Piąty wiceprezydent Warszawy.
[Telefonem od własazgo korespondente.)

Opublikowany został dekret min. spr. wewnętrznych, mianujący do-
tychczasowego dyrektora lzby Skarbowej p. Około Kułaka tymczasowym
wiceprezydentem m. Warszawy.

Żydzi na uniwersytecie warszawskim.
iTeletonem od własnego korespondent».]

Dziekan wydziału lekarskiego (I. W. opublikował listę kandydatów
przyjętych na pierwszy rok studjów w roku akademickim 1934 35. Na 100
zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów zdało egzamin kwalifikacyjny
14 słuchaczów wyznania mojżeszowege.

Zmiana na stanowisku prezydenta m. Poznania
POZNAŃ.Pat.— W sobotę złożył

urzędowanie dotychczasowy prezy-
dent miasta Cyryl Ratajski. Dziś w
południe w sali ratusza odbyło się
wręczenie ustępującemu prezyden-
towi Ratajskiemu dyplomu obywa-
telstwa honorowego miasta Pozna-
nia, uchwalonege jednogłośnie swe-

Pokaz polskich wojsk pancernych
w Rumunji.

BUKARESZT. Pat. W obecności.rumuńską, poczem inspektor armji
posła Rzplitej Arciszewskiego, mini: | Gorski i
stra obrony narodowej gen. Ange- |sili przemówienia, w których dzię-
lescu, inspektorów armji, generali-| kowali d-cy wojsk pancernych za
cji i kilkuset oficerów odbyły się |doskonały pokazi podkreślali zna-
dziś ostatnie wspólne ćwiczenia pol-'czenie współpracy obu armij.
skich wojsk pancernych z piechota ‚

 

go czasu przez radę miejską oraz
specjalnego medalu pamiątkowego.
W uroczystości wzięli udział in cor-
pore członkowie magistratu i rady
miejskiej. We wtorek obejmuje u-
rzędowanie prezydent Poznania płk.
Więckowski.

wy

 

Powrót uczestników zawodów balonów.
GDYNIA (Pat). Dziś popołudniu; szeni byliśmy do lądowania, byliśmy

ną statku „Śląsk” przybyli z Helsi- |bardzo zrozpaczeni, że nie udało się
nek kpt. Janusz i por. Waszczak naw lepiej brou*ć barw Polski. Do-
załoga balonu ,„Polonja”. Tym sa-. piero wiadomość o zwycięstwie kpt.
mym statkiem przywieziono i sam Hynka z por. Pomaskim i kpt. Bu-
balon „Polonja”. Kapitan Janusz,'rzyńskiego z por. Zakrzewskim po-
dzieląc się przeżytemi wrażeniam: zwoliła nam pogodzić się z losem.
z lotu, oświadczył m. in.: Gdy zmu-

POCZETWZA WIE KN KS ISSN |RKISTIAVKITENS RST а5)

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę, dnia 7 paždziernika, o godzimie 12 i pół w lokalu Stronnictwa

Narodowego przy ul. Mostowej Nr. 1, odbędzie się

Zekranie Stronnictwa Narodowego=
na którem poseł KAROL WIERCZAK wygłosi przemówienie

o sytuacji politycznej,
Wejście tylko dla członków za legitymacjami członkowskiemi.

codziennie.

Zajściu podczis święta Mallerczyków © Częstochowie| neis ai. tokatnniem._
w oświetleniu PAT-icznej.

   

  

   

   

fon Redakcji,
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WARSZAWA (Pat). Na dzień. żeństwie członkowie Stronnictwa
30 września r. b. zapowiedziany był| Narodowego ponownie usiłowali się
za pozwoleniem władz zjasd związ- przyłączyć do hallerczyków, zakłó-
ku hailerczyków w Częstochowie | cając spokój. Na wezwanie policji
oraz poświęcenie chorąświ miejsco*|grupa obrzuciła inerwenjujących po-
wej piacówki tego związku. W. dniu| licjantów  przygotowanemi kamie-
zjazdu przybyła na pl. 3 adalay| niami oraz pociszami przygotowane”
grupa młodych Stronnictwa Narodo-| mi z odważników związanych rze-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 56,
zagranicą 8 zł.

za wiersz miłlim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 pruc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowoinie rmientane.
Terminy

Konia czekowe w P. K. O. Nr. 80187,

Ministra spraw wewnętrznych
Kościałkowskieś spotkai wypadek

Pozatem aresztowano _ kiikunastu| na polowaniu w lasach pod Sokalem.
mnych za czynne atakowanie policji| Został on mianowicie raniony roga-
pociskami i kamieniami. Porządek|mi przez 'elenia. Wczoraj przewie-
został przywrócony, same zaś zaj” ion do. Wasza dzie: odby-
ście trwało niespełna 10 minut i nie > c a , AC zj
miało wpływu na spokojny przebieg YVA m : PZ
święta hailerczyków. {

wego z odznekami rozwiązanego
„Obozu Wielkiej Polski“, usižująca|
wejšė samodziein'e do szeregow hal-
lerczykėw. Poziewaž w programie  

mieniami. Jednocześnie ze strony
członków Stron. Narodowego dano
kika strzałów do policji. W wyniku
zajścia, które byjo natychiniast bez

Sprawa gwarancji niepodległości

poseł Arciszewski wygło-.

zjazdu hallerczyków nie był przewi-| użycia broni zlikwidowane, poturbo-|
dziany udział młodych Stronnictwa! wano kilku pol cjantów, z których
Narodowego, policja wezwała ich do, jedeq otrzymał poważną ranę w gło-'
rozejścią się, ©‹ niezwłocznie na-| wę. Na miejscu zatrzymano jednego
stąpiło. Wi godzinę później ta sama ze Stronnictwa Narodowego z bro-
grupa ponownie usiłowała wejść do| nią w ręku, w chwili. gdy usiłował
pochodu hallerczyków, lecz na we*| wystrzelić do przodownika policji.
zwanie policji rozeszła się. Po nabo-: \

_—_'

Aresztowania plenipotenta '
hr. Jakóba Potockiego.

WARSZAWA (Pat). Z polecenia, Roserbergami, wykorzystał ciężko:
prokuratora przy sądzie okręgowym|chorego śp. Potockiego, aby wy-,
„w Warszawie aresztowano wczoraj| właszczyć zł. 10.002.000. Warszaw-,
Stanisława Nelkcna, podającego się| skie władze policyjne zwróciły się
za barona kurlandzkiego. Areszto”| do policji paryskiej z prosbą o in-
wany był plenipotentem do spraw, terwencję, celem odebrania braciom
mniejzej wagi zmarłego przed kilko-, Rosenbergom daną im przez śp. Ja-,
ma dniami Jakóba Potockiego. Nel-| kóba Potockiego plenipotencję. \
ken, działając wspólnie z braćmi !

SKAZANIE KOMUNISTOW. |
ŁUCK (Pat). Dziś ogłoszony zo-

stai wyrok sądu okręgowego w
Łucku w procesie przeciwko 34 więzienia z rówroczesnem pozba-
oskarżonym o należenie do komu-, wieniem praw otywatelskich na lat
mistycznej partii zachodniej Ukrainy: 10. 4-ej oskarżeni skazani zostali
i działalność wywrotową. Ponadto po 6 lat, trzej po 4, pięciu po 3,
niektórzy z oskerżonych odpowia*| dwaj po 2/2, 15-tu oskarżonych po
dają za zbrodnię podpalenia zabudo” | 2 lata, jeden na 17/2, jeden na 1 rok
wań osadnika wojskowego Torunia.|więzienia z zawieszeniem kary na
Mocą wyroku trzej główni oskarże-|3 lata. Wszyscy skazani zostali po-
ni Maciocha, Dsiadziuk i Wiczuk | zbawieni praw obywatelskich na
skazani zostali za działalność komu-' czas od 5 do 10 iat.
nistyczną każdy po 8 lat więzienia,

Dymisja gabinetu rumuńskiego.
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa misję na ręce premiera Tatarescu.

dowiaduje się z urzędowych źródeł Dymisja dziś została przyjęta i po-
rumuńskich w Paryżu, że Tatarescu ciągnęła za sobą ustąpienie całego
złożył dziś dymisję całego gabinetu rządu. Przyczyną obecnego przesi-
rumuńskiego, celem dokonania prze-| lenia gabinetowego jest podkreślona
widzianych już oddawna zmian w niejednokrotnie przez ministra Titu-
łonie gabinetu. Król Karol dymisję !escu wola saruodzielnej polityki
przyjął i polecił 1atarescu utworzyć | międzynarodowej 1 wzięcia na siebie
nowy gabintt. W dniu juirzejszym| zą to całej odpowiedzialności. Spo!
Tatarescu ma przedstawić królowi tykając się stale z opozycją w wy'j
Karolowi swoich nowych współpra-. konywaniu swe; misji, Titulescu po*|
cowników. | dał się wreszcie do dymisji. :

GENEWA (Pat). Otoczenie mini-| BERLIN (Pa'). Niemieckie biuro
stra Titulescu, który obecnie bawi informacyjne dvnosi z Bukaresztu,
na wywczasach w Montreux, nie że według oświadczenia kół zbliżo-
mogło podać przyczyn dymisji gabi- nych do ministre spraw zagranicz-
netu rumuńskiego Mimo to przed- nych Titulescu nie zamierza wejść
stawicielowi Havasa udało się zdo- do nowego gabinetu premjera Tata-
być informacje, że Titulescu pierw- rescu.
szy zgłosił przed trzema dniami dy-

Przesilenie gabinetowe w Hiszpanii.
PARYŻ. (Patj, Prasa donosi z związane z wielkiemi trudnościami,

jIMadrytu, że dzis należy oczekiwać! MADRYT (Pat). Gabinet premje-
| kryzysu gabinetu. |ra Sampera podał się do dymisji.
j Rząd obecny może liczyć w kor Istuienie rządu zależało od poparcia
tezach na 80 głosów radykałów oraz| 114 deputowanych katolickich, któ-
część głosów niczależnycn. Zdoby:*' rych przewódca Robles poddał dzis
cie większości wydaje się być nie- wieczorem na posiedzeniu kortezów
możliwe.  Kortezy liczą 259 osób. ostrej krytyce dz:ałalność rządu, da-
Jesli gabinet upadnie ulworzenie jąc do zrozumienia, że jego partja
nowego rządu politycznego będzie przestanie rząd popierać.

1
za podpalenie zaś na karę 12 lat
więzienia, łącznie każdy po 12 lat
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WYBUCH BOMBY W.PARYŽU.
PARYŻ. (Pai), Wczoraj wieczo- strzeżenie, ale następnym razem

Austrji
WIEDEŃ (Pat). Austrjacki mini- ny bliskie rokowania: między Fran"

ste: spraw zagr. Berger-Waldenegg cją a Włochami stanowić. będą do-
oświadczył współpracownikowi stateczną podsiawę współpracy ро-
„Reichspost”, że deklaracją trzech litycznej zainteresowanych państw.
mocarstw w sprawie neutralności! Minister zaznaczył w końcu, że
Austrji nastąpiła w pełnem porozu”, socjal-demokraci i narodowi socja*
mieniu z delegacją austrjacką. Do' liści usiłowali w Genewie, bezsku-
zawarcią formainego paktu nie było! tecznie zresztą, utrudnić przez róż:
powodu, ponieważ z jednej strony nych pośredników pracę delegacji
protokuły rzymskie a z drugiej stro-

LONDYN. Pat. Dziś otwarty zo:
stał w Southport doroczny kongres
angielskiej Labour Party. W czasie
kongresu zaznaczył się wyraźny an
tagonizm pomiędzy mniejszością re-
prezentowaną przez t. zw. ligę so-
cjalistyczaą zmierzającą do radyka-
lizacji dziaialnošci Labour Party a
większością stronnictwa opierająca
się na konserwatywnie nastrojonych
|awiązkach zawodowych Trade Uaio
nach. Pierwsze starcie między obu
grupami nastąpiło, gdy przy rozwa
zaniu sprawozdania komitetu wyko
ńawczego w sprawie  ;ednolitego
frontu przeciwko faszyzmowi poru”'

szono kwestję komitetu pomocy dia:
ofiar faszyzmu niemieckiego i au-|
ika wn.

austrjackiej.

|Labour Party nie daje się zbolszewizować
strjackiego. Przeciwko  należeniu
Labour Party do komitetu pomocy
dla ofiar faszyzmu wypowiedzieli się
delegaci repr: zentujący  1.347,00U
cztonków, natom'ast za — wypowie-
dzieli się deiegaci reprezentujący
tylko 195.000. Wynik giosowania
wskazuje, że próby zradykalizowa-
nią Labour Party spełzły na niczem.
Popołudniu dotychczasowy  diugo-
letni sekretarz. partji Henderson 2407
żył swój urząd wskutek podeszłego
wieku i złego stanu zdrowia. Od
tej chwili zamierza on on poświęcić

| wszystkie siły sprawom rozbrojenio-
wym. Za jego zasługi dla partji zgo”
towano mu burziiwą owację.

**Roosevelt o swojej działalności.
WASZYNGTON. (Patl Prezydent

Roosevelt wygłosił wielką mowę
przez radjo, w której wskazał, iż po
latach chaosu, który osiągnął naj-
wyższy punkt na wiosnę 1933 roku,
udało mu się wprowadzić iad. Ro-
botnikowi zapewnił słuszne wyna-
grodzenie, przedsiębiorcy większy
obrót, Udzielono większych -poży”|
czek kolei i towarzystwom ubezpie-,
czeniowym. Przemysł otrzymał po”|
moc której potrzebował. 90 proc.!
przedsiębiorstw hodowlanych i przej
mysłowych pracuje w ramach Prze-|
pisu N. R. A, Praca dzieci została
zabroniona. Czas pracy został skro-

 

cony. Wprowadzono płace, ktė-
rych poziom dostosowano do zmie-
nionych warunków. 4 miij. bezro-
botnych znalazio pracę. Prezydent
Roosevelt zapowiedział, iż w. ciągu
października zamierza odbyć kon-
terencję Zz przedsiawicielami kapita-
łu i pracy, w celu uzyskania ich
współpracy dla zapewnienia spoko-
ju w przemyśle.

Prezydent zapowiedział na za-
kończenie, że ma zamiar zwrócić się
do Kongresu, by uznał inicjatywę i
przepisy N, R. A., które okazały się
użyteczne, za :tałą część maszyny
państwowej.

NAPAD BANDYTÓW W U. S. A.
NOWY JORK. (Pat). W, pewnej

miejscowości w etanie Illinois doko-
nano niezwykle zuchwałego napadu
na restaurację, w której znajdowały
się 4 osoby. Bandyci wkroczyli do
restauracji w chwili śniadania. Na
wezwanie jednego z członków ban-
dy obecni gościz bez oporu podnie-
sli ręce do góry. Właściciei restau-
racji nie usłucheł bandytów wydo-
był rewolwer i położył
miejscu jednego z
Rozpoczęła się ogólna

Tragiczna śmierć
znanego lotnika.

AMIENS. Pat. Lotnik Lemoine,
który w roku ubiegłym ustanowił
cekord Światowy w wysokości lotu,

zabił się dziś wskutek nieotworze-
niażłsię spadochronu w czasie sko-
ku z wielkiego samolotu 4-silniko-
wego. Wypadek nastąpił pod Thie-
pval. Jeden z mechaników wylądo-
wał szczęśliwie, skacząc na spado-
chronie, natomiast drugi pozostał w

napastników.
strzelanina,
 

 rem na ul. Du Colisće, w pobliżu wysadzimy wszystko w powietrze.
domu należącego do federacji by- Pod kartką widniał podpis „Ochot-

iłych kombatanićw rosyjskich, wy- nicy wspólnego frontu*.
| buchła bomba, która na szczęście.
| nie pociągnęła za sobą żadnych!
ofiar, !

PARYŻ. (Pat). Władze policyjne
prowadzące dockodzenie w sprawie
wybuchu bomby w pobliżu domu
należącego do byłych kombatantów
rosyjskich, są zdania, że zamach
nie posiada charakteru politycznego,
stanowi raczej akt zemsty ze strony
jednego z bezrobotnych Rosjan, się do Sekwany
ktoremu odmówiono zapomogi.

ECHA AFERY”
PARYŻ (Pat).

wego zajścia między adwokatem
, Calzantem i adwokatem Hubertem,
„który przed kiikoma miesiącami w,
"związku z aferą Stawiskiego usiło-,
wał popełnić samobójstwo, rzucając

samolocie, który spadł na ziemię.
Mechanik ów odniósł bardzo ciężkie

„ rany.

 

STAWISKIEGO.
W. pałacu spra- słów, doszło do utarczki. Znajdują:

, wiedliwości doszło dziś do burzli-, cy się w kuluarach adwokaci roz-
dzielili obu przeciwników.
 

trupem na

w czasie której zabili 2 bezbronnych
gości, a 2 pozostałych ciężko ranili.

, Właściciel restauracji zastrzelił w
| czasie walki drugie bandytę. W, o-
bawie przed. policją bandyci oddali-
li wię zabierając swych zabitych to-

warzyszy, których zwłoki pozosta-
wili na stopniach miejscowego szpi-

tala. Pościg nie dał żadnych  rezul-

, tatów.

"Wiadomości
z ®

telegraficzne
KRAJOWE.

* W dniu dzisiejszym przed są-
dem okręgowym w Równem, jako
doraźnym odbyła się rozprawa
przeciwko obcemu obywatelowi,
Iwanowi Markiewiczowi, oskarżone-
mu o szpiegostwo na rzecz ościen-
nego mocarstwa. W wyniku rozpra-
wy Markiewicz skazany został na
karę śmierci przez nowieszenie.

ZAGRANICZNE.
** Agencja Havasa donosi z Ry-

gi, że wedle wszelkiego prawdopo-
dobieństwa na stanowiske amba-
sadora sowieckiego w Paryżu
mianowany będzie obecny ambasa-
dor sowiecki w Tokio Jureniew.

** Agencja TASS donosi, że w
jednej z kopalni złota w Baszkirji
znaleziono bryłę złota wagi pra-
„wle 8 kg.

 
Nafta staniała

WARSZAWA (Pat). Dziennik naftowe, ulegną dalszej obniżce o 4
! Adwokat Hubert Ustaw nr. 85 ośiasza rozporządze-, proc. W ten sposób cena detaliczna

|po raz pierwszy zjawił się dziś w nie prezydenta Kzplitej, obniżające|natty w sklepac: zostanie w sto-
Namiejscu wypadku znaleziono|pałacu sprawiedliwości, gdzie powi- podatek konsumcyjny od nafty z sunku do ceny z przed 10 września

kartkę, na której było napisane na-; tany został przez Calzanta okrzy- 1050 zł. na zł. 6 od 100 kg. Stosow-,r. b. obniżona łącznie od 24—25
stępujące ostrzeżenie! Nie pragnie-enie j kiem: nie wpuścimy tu pana, precz nie do tej obniżki podatku <ceny| proc., zależnie od miejscowości.
my przelewu krwi, jest to tylko o-;z Hubertem. Po wymianie ostrych składowe nafty, brane przez firmy!
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Podstawy П нппиппЁШп!піпт.
Przed rokie:: Min. W.R. i O.P.

ogiosiło drukiem: (na prawach ręko-

pisuj tymczasowy program zretor-
mowanej szkoły powszeconej i gim-

nazjum. Program został wydany w

postaci kilkunastu zeszytów, z kić*

rych każdy poświęcony był jednemu

z przedmiotów nauczania. Równo:

cześnie z wydaniem programów Min.

W. R. 1 O. P. zwróciło się do zarzą-

dów stowarzyrzeń nauczycielskich

oraz do poszczególnych osób, pracu-

jących na polu pedagogicznein, z pro

pozycją wzięcia udziału w ankiecie,

mającej na celu wyświetlenie dodat

nich i ujemnych ::ron programu. An-
kieta wywołałą ożywioną wymianę

zdań na licznyciu posiedzeniach i na  iamiach czasopism fachowych i do-

starczyła wydziałowi programowe-

mu Min. W.R. ; C.P. obiilego mater-

jaiu do rozważań : S k

Obecnie ukazało się drugie wy”,
danie pomienionych programów. Mó,

winy „obecnie' alatego, żz —acz |

solwiek data Rozporządzenia Min,

MW.R. i O.P., czyn:ącego to nowe wy-,
danie obowiązujązem, brzimi 12 lipca

1934 r., pregramy ukazały się ua pół
kach księgarskich dopiero przed kil-

ku dniami. Nowe wydanie.programu
w dalszym ciągu cznaczone jest jako
program tymczasowy. Forma wyda-

nia jest inna, aibowiem zarówno

program szkoły powsze-nrej jak i

gimnazjum ujęte zostały w całość i

stanowią dziś tomy 1 i 2 nowego wy-

dawnictwa Mia. WR. i O. P. pod
nazwą Bibljoteki Oświaty i Wycho-
wania. Rozkład materjain również

jest inny, podzielony jest bowiem

"według klas, a w ich obrębie dopiero

według przedmiotów, S

istotną nowoscią programów jest
jednak co innego, a mianowicie iden*

tyczna w obu tumach „część wstęp*

na' obejmującą 29 stron druku i sta-
nowiąca uzasada.enie i wyiłomacze-
nie zasad nowych prograrzów. fe 29
stron druku zasiugują na biiższą u-

wagę i staną si, niewątpliwie przed-

miotem obszernych rozważań, gdyż

jest to podstawa ideowa nietylko no

wych programów, ale i całej reformy

szkolnej,

"mieć uia.wione

b. Stopnie i typy szkolni-

ciwa.

Zadania swoje w dziedzinie wy-

chowania i kształcenie przyszłych o*

bywateli Państwo realizuje przede”

wszystkiem przez organizację szkol-

nictwa, Zadaniem ustroju szkolni-

ctwa jest umożiiwienie taxiego w,

chowania i wykształcenia każdego

obywatela, aby uświadomił on sobie

obowiązki wobec Państwa . społe
czeństwa 1 przygotował się należy”

cie do wysiłków tworczych w dzie-

dzinie pracy fizycznej lub umysło-

wej na kazdem stanowiskv, jakie mu

przypadnie w udziale,
Dia osiągnięcia tych celów neo:

wy ustrój szkolnictwa przewiduje

szereg siopni i typów szkoł, Mio-

dzież odpowiednie uzdolniona winna
przechodzenie ze

stepnia doszkół jeauego typu lub

drugiego.

Wychowanie i wykształcenie о-

gółu odbywa się niemal wyłącznie wj

szkole powszechnej. Szkoia powsze-

chna ma za zadunie umożliwić dzie-

ciom wszystkich obywatel: Państwa.
poczynając od 7 go roku życia w cią-

gu lat 7-miu wychowania i wykształ-  cenia cgólnego, oraz przygotowania

społeczno - obywatelskiego: będzie

ono zarazem jednolitą, wspólną treś-

cią. scalając wszystkie warstwy spo

łeczeństwa, wzmacniającą jego więź

duchową,

Dla jednostes odpowiednio uzdol

nionych ustrój szkolny przewiduje

jako drugi poziom nauczania: a) gim

nazja ogólnokształcące, b) szkoły za-

wodowe.
Gimnazjum  ogólro - kształcące

stanowi niższy stopień szkoły śred:

niej, opartej na d:ugim szczeblu pro-
gramowym szkoiy powszechnej. Car

ła szkoła średnia ogólno-kształcąca

trwa lat sześć, dzieli się na cztero-

letnie gimnazjum i oparte na niem
dwuletnie licewn. Każda z tych czę”
ści szkoły średaiej tworzy zamknię:

tą w sobie całosć o swoistych zada-

niach.
Gimnazjum ogólnoksztaicące ma

dać miodzieży zakie ogólne wycho”

wanie i wyksztaicenie, aby po jego Žanim przystąpimy do krytycz-

nego omówienie. nowego p.ogramu,

pragniemy podac naszym  czytelni-
kom przedewszysikiem streszczenie
tego niewątpliwie interesującego

wstępa do programu. ;

Część wstępna programow rozpa:|
da się na kilka rozdziałow. "

a. Podstawy ideow: szkole,
nictwa ogolnoksziałcą-

cego. 2

Celem szkoły — glosi program —-,

jest wychowanie i kształceniemio-

dzieży na świadomych swych obo

wiązków i twórczych obywateli Rze

czypospolitej.  /mierzajac do osią-

gnięcia tego celi naczelnego, szkola

musi wszechstronnie rozwijać w

swych  wychowenkach >so0bowoš“
przez urabianie w dziedzinie religij-

nej. raoralnej, utuysłowej i fizycznej.

Podłożem całej pracy szkoły win-

na być wiara w potęgę czynnika mo-
ralnego, mocą ktorego jednostka sa-

ma może się przetwarzać i wydoby-

wać ze siebie wiaione i nieznane siły.

W) zakresie dóbr kusiuralnych,

które młodzież wa przyswoić sobie

dla wszechstronnego kształtowania

osobowości, szkoła opiera się prze-

dewszystkiem na  kultu:ze Polski,

Kształcąc jednostkę na tych dobrach
kulturalnych, winna szkcła wycho

wywać ją świadonaie i celowo do ży*

«ia społecznego i obywatziskiego,

(Wyrabiając świadomy stosunek do
spraw społecznych i państwowych,

szkoła daje wydatne miejsce tak wa”

żnym w epoce współczesnej spra-
wom. gospodarczym oraz przygoto”

wanie do życia praktycznego; nie

jmuje przytem stanowiska jedno:
stronnie utylitarnego i nie odsuwa
naj plan dalszy czynników ducho*
wych, ale łączy je z praktyk: życia
codziennego. Wszystkie d”'>dziny
działania szkoły iednoczyć się winny

w wytwarzaniu u młodzieży czyn*
nego i możliwie twórczego stosunku

do Państwa. Stusunek ten ma się

opierać na zrozumieniu przez przy-

szłych obywateli ze działalność każ:

„cie:

 dego z nich sklada się na dobro

wspólne — Państwo.

 

ukończeniu absolwenci mogi pełnic

w życiu państwowem i spoiecznem

funkcje, wymagające ogolnego wy'

kształcenia średniego.

Dla jednostex odpowiednio uzdo!

nionych przewiduje się po gimnazjum

trzeci poziom aauczania, a mianowi”

a) liceum ogólnokształcące,

b) szkoły zawodowe stopnia |

cealnego,

c) szkoły przysposobienia zawo”

dowego.

Dwuletnie liceum — stopień wyż

szy szkoły średniej ogolnoksztaicą“

cej, oparty na gimnazjum, ma na celu

danie młodzieży takiego wychowa”

nia i ogólnego wykształcenia, aby po

jego ukończeniu absolwenci, którzy

nie będą uczyli się dalej, mogli peł-

nić w życiu Zzoiganizowanego W Ta“

mach państwowych społeczeństwa,

tunkcje, wymaga,ące pełniejszego i

głębszego przygotowania niż to, któ-

ie zapewnia girarazjum. Przygotowa

mie licealne jest również dostatecz-
ną podstawą do studjów w szkołach

wyższych.

Osobne zagadnienie stanowi

kształcenie kandydaiów na nauczy:
cieli. Przyszli nauczyciele szkół po”
wszechnych kształcą się w większoś

ci w trzyletnich liceach pedagogicz-

nych, opartych na gimnazjach ogól-

nokształcących, a nadto w dwulet-

nich pedagogjach, opartych na lice-
ach ogėlnoksztaicących,

Nauczyciele szkół pozostałych, z
wyjątkien: szkół zawodowych, kształ
cą się za-adnioczo w szkołach wyż-

szych i na conajmniej rocznych ku
sach pedagogicza:ych.

Ostatnim, najwyższym poziomem

wykształcenia, sę, szkoły wyższe.

Nowy ustrój ezkkolnictwa otwiera
do szkół wyższych wstęp kandyda-

tom, nietylko kształconym w liceum
ogólnoksztatcącem, ale nadto prze-

widuje po raz pierwszy przyjmowa-
nie do szkół wyższych także i tych,
którzy ukończą liceum zawodowe,

lub pedagogiczne lub liceum dla wy-

chowawczyń przedszkoli.
Dalsze rozdziały wstępu do pro-

gramów obejmują ogólne wytyczne

"kto zabił ministra. Jak można było przez

 

„ DZIENNIK MIEERSKI .

prasy,
„Czas* o nastrojach prowincji.
Sanacyjno-konserwatywny „Czas“

krakowski w artykule pt. „Nastroje
prowincji" dowoczi na kiiku przy-
kładach, że nasusoje polityczne w
Warszawie i ną prowincji są zdecy-
dowanie różne. Fodczas gdy stolica|
kraju żąda plotek: politycznych, roz",
prawia po salo::ach i kawiarniach o.
możliwości coraz to innych zmian w!
rządzie:

„Dla prowincji rząd jest rządem, cóż
zmienia dla prowincji fakt, czy minister X

zostanie czy ustąpi Prowincja nie mówi o

rządzie, mówi tylxc o biurokracji.
Szeroko rozpowszechnionych nastrojów

antyrządowych na prowincji niema: rząd

jest dla niej daleki, niedostępny, mało zna-

ny. To problem dia Warszawy. Niech oni
się martwią. Ale na całej prowincji, z

dniem każdym przybiera na sile prądnaj-

głębszej niechęci przeciw biurokracji i

przeciw podatkom. To są dwie wielkie bo-

lączki.“

Składa się na to wiele przyczyn,
wśród których rie najmniejszą rolę
odźrywa zazdrość. Prowincja  bo-
wiem jest biedna : ciężko boryka się
z losem.

Ale — zdaniem „Czasu — bez-
stronny obserwator życia prowincji,

„który nie jest ani urzędnikiem, ani
naganiaczem opozycji, dochodzi do wnio-
sku: jak krajem tym łatwo rządzić! Jak
mało lud wymaga! nie pragnie on udziału

Niemca. Rozkaz baczność, karność,

szerują S$. A. Polacy — nie. Będą słuchać

— ale trudno ich zmusić do

na ż naszym narodowym, szczerym gadatli-

wym charakterem

Jeśli przeciwko czemu burzy
się prowincja, io tylko przeciwko
biurokracji i fiskalności To też,
zdeniem „Czasu”''

„Rząd, który „inniejszy rolę biurokra-

tyzmu i fiskalizmu w naszem życiu, znaj-

dzie silniejsze oparcie w społeczeństwie,

niż przez organizacje masowe, demagogję

klasową i sensacyjne zwroty na lewo, czy

1ównie w dół."

Taki to pogodny obraz prowincji
maluje organ sasacyjnych  konser-
watystów. lstny raj dla rządzących!

Żydzi o Żyrardowie.
B. Chilinowicz omawia „(Mo-

ment* Nr. 214j aferę żyrardowską.
Żytardowskie zakłady odgrywają du
żą rolę w poliivce Polski, Obecną
walkę na tle Ży.srdowa zapoczątko-
wali członkowie BB przeciw swym
kolegom:

u — Niewątpliwie wiedzą oni doskona-

oklasków. !

Również nie lubią konspiracji, Jest sprzecz |

2 Palais de Danse
NOWY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
INOWY ZESPÓ* MUZYCZNY.Przybyli:

Sala dolna czynna w

i

System biurokracji, tak dotkliwie
dający się odczuwać w wielu dzie-
dzinach naszego życia panstwowe-
$o, w rozsprzestrzenieniu swem nie
oszczędził również i szkoiy. Cierpią
z jego powodu dyrektorzy i kierow
nicy, skarżą się nauczyciele, nawet
młodzież szkolna niejednokrotnie
odczuwa na sobie jego niemiłe
skutki,

Zacznijmy od dyrektorów gimna*
zjów i kierowników szkół powszech
nych. Zdawałoby się, że są oni jer
śli nie wyiącznie to głównie obar-
czeni zadaniem Lezustannego trzy-
mania ręki na puisie życia podległej
im szkoły, że ruają możność usta-
wicznego inspirowania i podsycania
owego życią we wszelkich jego
przejawach. Tymczasem jest zupeł- le, co osiągną przez to w stosunkach pol-

sko-francuskich i iak już trochę naciągnię-

tych i jak dotkliwie uderzą w kolegów z
BB. Chodziło tu o skompromitowanie pew-

nych przeciwników we własnym obozie i o

osiągnięcie pewnych celow w polityce we- 
w rządach: walka o władzę jest u nas

sprawą żywotną tylko dla niewielkich
śrup inteligencji stołecznej. Cierpliwie kle-|
pie biedę, o kokosach nie marzy, cieszysię,

jeśli po zapłaceniu wszelkich podatków;

pozostanie mu parę groszy. Zapomniał o
wyjazdach zagranicę, o _automobilach;

tramwaj lub własne podeszwy wszystkim

wystarczają. W'ybcry są tak 1zadkie, że

nikt się zbytnio swojem prawem wyborczem

nie przejmuje: wielomandatowość i propor-

nie jest „swój” człowiek, kogoś wyznaczą

z Warszawy. Tradycje sejmowładztwa są
już na prowincji echem dawno przebrzmia-
łem. Nawet „neminem captivabimus“, on-

giś tak drogie Poiakom, odsuwa się na

drugi plan. Prowincja chce tylko gadać. Ga-
dać, narzekać trochę, krytykować, zresztą
nie zamierza przestać być bierną. Na ba-

rykady nie pójdzie. Ale nie ctce zaszere-
gowania przymusowego w obóz rządzący.

Pułk jest ideałem politycznej organizacji

W) niedzielnym numerze zamieści:
liśmy w przegiądzie prasowym wy-_

„Buncie Młodych, Ponieważ jed-,
nak artykuł ten jest niezwykle cha-;
rakterystycznem odzwierciadleniem|
stosuniku młodej sanacji do starej,
pozwalamy sobie przytoczyć ten'
głos niemal w całości,
Otóż p. Bocheński w artykule

p. t. „Coś z tą czystką wnieporząd" |
ku”, przypominając przedewszyst-
kiem sprawę pisma „Legjon Mło-,
dych* z całemi stronicami ogłoszeń
ciężkiego przemysłu niemieckiego,'
pisze w dalszym ciągu tak: :

„ — Od dwu lat nieprzerwanie jesteš-
my na tem, skrzydle opini polskiej, która|
nie chowa głowy w piasek, widzi, że nie |
wszystko w Polsce jest najlepiej 1wielkim |
głosem mówi to — co myśli. A jednak te- |

raz, w obliczu zapow:edzianej i przeprowa”,

dzanej czystki wśród obozu rządzącego, sta”

jemy wobec pewnych pytań bardzo zasadni-|
czych i, zwyczajem naszym, lzielimy się|

niemi z czytelnikami

Zostawimy na boku Żyrardów i zacznie”

ostra nagonka prasy, cała sprawa o tego 0-

bywate!a gdańszczanina, który był gdzieś, |
w jednym z jego przedsiębiorstw, zatrudnio

ny i za którego Pless dostał 3 tygodnie wię-

zien:a. Zagadką przestaje być system propa-

gandy i zohydzenia danego człowieka czy!
danej figury wówczas, kiedy Państwo przej|

muje majątek (zwykle wielki) danej figury.

Jeśli Pless, to skarży do Ligi Narodów

i opinja świata niekoniecznie pokrywa się

z opinją naszego kurjerka. A jeśti Rudrof?

Dlaczego nic nie słychać o procesieRudro-|

fa? Dlaczego przeprowadza się konfiskatę

majątku Rudrofa, dopóki Rudrof jest w wię.

zieniu śledczem? Dlaczego właśnie, że na
Rudrofie ciążą zarzuty, być może słuszne

o łapówkarstwo i że dopóki zarzuty te cią-,

żą, nikt w naszym biednym kraju nie bę-
dzie miał dość odwagi cywilnej, sby powie-

dzieć: łapówka łanówką, ale to nie racja,

aby za rzekome należności państwo prze-
właszczyło sobie 20 tysięcy hektarów. Na- |
sze Polskie Państwo

Można zajść wyseko, nawe! 'dąc po ma

łych schodkach. Dochodzimy do Berezy Kar

tuskiej. Co w licha ma z tem Bereza? A

właśnie, że ma. I tu po zabójstwie Pierac-
kiego, tragicznie zezorjentowana dzięki na-

sze prasie brukowej, opinja nie wiedziała

sekundę przypusz :zac, że Pierackiego zabił,
czy zabić mógł kto inny jak Ukrainiec, jak
można było tak mało orjentować się w, na-

SKTTTWIOWAWKEORZADSKONZEDOOCAAZTOWNATRACI

gramu i zawierają szczegóły facho"
we, ważne dla nauczycieli, nato"

miast mniej obchcdzące szerokie ko- i
ła czytelników i dlatego rozdziały te
w artykule niniejszym pomijamy.

Omówienie tych zasad programo”.
wych odkładamy do następnego ar-

  pracy szkolnej, budowę i treść pro” tykułu.

cjonalność okręgów sprawiają, że posłem |

jątki z artykułu p. Bocheńskiego |

wnętrznej, a być może również i w polityce

zagranicznej '.

Aresztowania, samobójstwo, po-
jedynek, polemika prasowa -— afera
rozrasta się z każdym dniem. Czy do
tego celowo dążono? Jeszcze trudno
ustalić,

„ — ale coś w tem jest dziwnego, nad

czem warto się zaszanowić. Jeszcze przed

sprawą żyrardowską toś popsuło się w tak

przyjaznych stosunkachpolsko francuskich,

Zbyt wyraźay polskc-niemiecki flirt. Ostre

| wystąpienia prasy francuskiej przeciw za-

granicznej polityce polskiej. - Ostra odpo-
wiedź w organie urzędowym sanacji. To

wszystko daje podstawę do mniemania, że

i tym razem afera żyrardowska stała się
dużym skandalem politycznym, że i tym

razem istnieje strona, dążąca do rozdmucha

nia jej do granic dużego pożaru polityczne-
go, aby przytem zdobyč kapital polityczny
a być może również i dyplomatyrzny”. 

 

Młoda sanacja o starej.
strojach, a i w realnej sytuacji ukraińskie?
Mniejsza o to. Zohydzono endeków i posła-
no do Berezy. Potem do Berezy mieli iść
paskarze, którzy żerowali na powodzianach.

Czy żeby ukarać paskarzy, czy żeby po-

gnębić tych, którzy w Berezie siedzą za co
innego jak paskarstwo? Nie wiadomo, ale

wiadomo, że paskarze tam nie pujechali.

Można iść jeszcze wyżej az do całej
sprawy ukraińskiej w Małopoirce Wscho-
dniej. Powrócimy do tego w nas'ępnym nu-
merze. Teraz jeszcze dodajmy że jest coś

bardzo małego, coś niegodnego Rzeczypospo
litej w tym systemie coś przypominającego

raczej zwalczanie się psiarków i podskakie
wiczów, jak ludzi, którzy kiedy: będą kie-
rowali Rzplitą.

„Niech sądowuictwo idzie ręka w rękę

z administracją" — wołał Alex:snder II w
Warszawie i hasło te z pewnością nie było

najmuiejszem źródłem bolszewirmu. Niech

administracja idzie rękę w rękę z sądowni-

ctwem — mówi Poiska współczesna i de-

wiza ta nie może skończyć się *naczej, jak
upac.kiem wszelkiego do administracji i są-

downictwa zaufania.
Za brak sprawiedliwości, za samowolę,

my od sprawy zupełnie typowej, a mianowi”| za nieludzkość zwalczamy Bolsrewię. Za to| na łamanie kardynalnych zasad na-
cie od Plessa. To co każdy wiz dokładnie, Szwajcarja odwraca się z pogardą od Ligi uczania. Wszystko trzeba poświę-
to tylko to, że Ples" nie płaci podatków. | Narodów, gdzie ma zasiąść Litwinow. Ale, ' cić nawet celowuść i pożytek  pra-
Zagadką na pierwszy rzut oka jest cała! aby zwalczać Bolszewję, nie można tolero- | cy, aby ocalić svelnienie zazwyczaj

wać u siebie minder-hitlerji“,

Są tacy, którzy oddawna mówią,
że ta cała t, zw. sanacja jest w | nie dzienników kiasowych, zeszytów
porządku, oraz dziwią się uczestni-
ctwu w niej ludzi, nieraz wcale bira i umieszczanie nalepek,
skich „Buntu Młodych” i to aż po
uszy,

RAA PIENO ARANSES RTANSI ORKA ĄCE TEST S LEIDINYS

Pos. Radziwiłł © naszej polityce zagranicznej
Prasa stołeczną donosi, że w ko-;

łach politycznych duże wrażenie wy-
wołały wiadomości o konferencji czo
łowych przedstawicieli obozu kon-
serwatywnego, jakie się odbyły tymi
dniami w Warszawie, Na konferencji
przemawiał także pos. Janusz Radzi,
wił i poruszył rć wnież sytuację mię-
dzynarodową. Ta część przemówie-
mia wywarła bardzo silne wrażenie,

P. Radziwiłł uznał całkowicie za-
sadniczą linę, jaką wytyczyła sobie
polityka polska, ale wyraził wątpli-
wości co do taktyki zastosowanej.
Z naciskiem utrzymywał, ze takty-
Ika, uprawiana przez min, Zaleskie-
go, okazywała się o wiele skutecz-
nieisza.

nie inaczej. Dytektor lub kierow-
nik —inicjator bądź też realizator
jakiejś głębszej idei pedagogicznej
czy dydaktycznej, świadomy celów
i potrzeb swej szkoły, czynny orga-
nizator obcujący z podiegłem mu
otoczeniem, przyjaciel 1 opiekun
mtcdziežy to sa niestety, wyjątki,
'budzące zrozumiaiy podziw i uzna-
'nie wśród szerokich sier kierowni-
|czych. Skądże towiem ci odpowie-
| dzialni kierownicy szkół obydwóch
|stopni mogą mieć czas na to? Led-
wie rozpocznie się rok szkolny.

| przykuwają ich do biurka olbrzymie
foljały, które trzeba „wygotować"
na ściśle olkreślone i nie dające się
przekroczyć w żadnym wypadku
terminy. Sprawozdanie z ubiegłego
roku szkolnego, zawierające

chowania, stan zdrowotny, gospo”
darka finansowa, kronika szkoły itd.
Sprawozdania z organizacji pracy
na rok bieżący — znowu odpowiedź
na szeregi punktów i dziesiątki pod-
punktów. Wreszcie formuiarz  sta-
tystyczny do Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, kilkadziesiąt pozycyj,
wymagających d:obiazgowych i żmu-
dnych obliczeń,

To na początek. A potem zaczy-
ną się codzienna nigdy nie kończąca
się pisanina. Okólniki, kwestjonar-
jusze, ankiety, monity, zwroty odpo-
wiedzi do ponownego opracowania.
Już nie wystarczą obowiązujące g0-
dziny zajęć, trzeba powracać do
szkoły popołudniu i przesiadywać
długie wieczory rad pilną ikorespon-
dencją. Zachorował nauczyciel, na-
leży wystosować pismo do Inspek-
toratu, uczniowie jadą na wyciecz*
kę — nowe pismo, zmieniono plan
lekcyjny — pismo itd itd

Ciężar owej bezproduktywnej,
papierowej pracy. daje się we znaki
również i nauczycielstwu. lleż to
czasu traci się naprzykład na mozol-
ne układanie rozkładu maierjału na
cały rok. Nauczyciel, który powi-
nien rozplanować sobie pracę w o-
gólnych ramach, przystosować ją do
obncza danej klasy i zmiemać w za-
leżności od warunków, nie dających
się nigdy naprzód przewidzieć,
„wygotowuje' na całe miesiące zgó-
ry plan poszczególnych lekcyj i
przestrzega ich siricte, me bacząc 
martwo pojętego przez całe rzesze
"nauczycielstwą przepisu. Prowadze-

domowych uczniów, nawet ich pod-

wszystko to zostaje uimowane w
szereś przepisów i rozporządzeń.

Dowodzi, że w okresie finaiizowania
rozmów polsko-liewskich, kiedy do-
chodziły one do moinentu końcowe-
$o, dyplomacją francuska w odpo*
wiedzi na taktykę polską na terenie
międzynarodowy» wywarła nacisk
na państwa bałiyckie, ą zwłaszcza
-Estonję i wskuiek tego doszło do
zawarcia paktu bałtyckiego — wo-

W niedzielę 7 go b m. I-szy popołudniowy dancing towarzyski.

Baccylus biurocraticus.
Z tem, że nauczyciel to indywidual-|

nad-
zwyczaj drobiazsowe dane staty”|
styczne i formalne, stan nauki, wy- j

soboty I na zamówienia.

ność i że uczeń urusi być traktowany
indywidualnie, riki się już dzisiaj
nie liczy. Coraz też mniej się pyta
o skutki piacy nauczyciela, coraz
więcej o... ślady, oczywiście papie-
rowe, O wartośc: poczynań na tere”
nie szkoły świadczyć mają protoko-
ły, sprawozdania i wykazy. Gdzie
ich brak, albo gdzie nie są należycie
pełne, albo efektowne, tam poddaje
się w wątpliwość należyiy poziom
pracy a nawet wogóle jej istnienie.
Co więcej, tą samą miarą zaczyna
się sądzić i organizacje uczniowskie.
Tutaj wszelkie próby ujęcia pracy
młodzieży, tak żywej i bezpośred-
niej, w swoich przejawach, w ciasne
ramy szablonowych posiedzeń, ko”
misyj i protokołów są szczególnie
niebezpieczne,
pracę. Niech miedzież stosuje ko-
nieczne formy pracy zespołowej,
niech prowadzi protokóły, ucząc się
w ten sposób karnie i porządnie
współpracować — to rzecz zrozu-
miała, ale niech owe formy będą dla
nie; tylko środkiem, a mgdy celem
ani też wyrazem jej poczynań.

na podstawie treści ksiąg i sprawo-
zdań, jest to rzecz — gdzie jak
gdzie, — ale w szkole bardzo nie-
fortunna. Tutaj bowiem nie papier,
ale umysł.i dusza ucznia mogą być
jedynem świadectwem, czy szkoła
wywiązuje się ze swych obowiąz-
ków należycie. Gdzie ona jest u-
rzędem, odrabia*ącym na papierze
cały szereg rozporządzeń 1 przepi-

|sów, tam o głębszej pracy wycho”
wawczej i naukowej mowy być nie
może. Czds już największy, by wła-
dze oświatowe zwróciły uwagę na
ów balast biuroxratyczny, który na*
uczyciela—wychowawcę przemienia
w wielce szkodiiwego dla peda-
gogji urzędnika — fonrmiaiistę.

GORGE DAWCE KS,P Si,SRS

Słeńce na baczność.
Minister spraw wojskowych Mar-

szałek Piłsudski bawi od kiikanastu
dni na wywczasach pod Żywcem.
Otćż jedno z pism sanacyjnych (mia-
nowicie półurzędowa „Gazeta Pol-
ska'), opisując te wywczasy, powia-
da tak:

„Dobrze być Marszałkiem Pił-
sudskim. Nawet słońca słucha go bez
szemrania, przyswiecając posłusznie
jego wypoczynkowi, Dzień po dniu
wychodzi z za niewysokich wzgórzy,
okalających Moszczenice,  muska
dach dworu i zagiąda do parku, Kto
wie, czy nie z ciekawości, aby zoba-
czyć niezwyklegc goscia?...“, у

Gdy słońce cl:owa się za chmury,
to niewątpliwie dlatego, że niezwy-
kły gość pożąda cienia, Wartoby ten
wynalazek wykcrzystać w  rolni-
ctwie. Posłuszne słońce, to przecież
majątek narodowy.

Niezwyłkle utaientowany jest ten
korespondent „Gazety Polskiej”.

ód morzem piękuie i ciepło.
Od początku września w Gdyni,

jak i na całem wybrzeżu panuje prze
piękna pogoda, temperatura w słoń-
cu dochodzi do 35 stopni ciepła, wo-
dy zaś do 22 stopni, Wobec talkich
warunków atnosferycznych, które
prawdopodobnie utrzymają się jesz-
cze do pierwszej połowy październi”
ka, udostępnione jest koizystanie z
plaży i kąpieli morskich nawet dla
osób bardzo wrażliwych.

Jednocześnie zaznaczyć trzeba,
że miejscowe pensjonaty są czynne
w dalszym ciągu po zniżnoych do mi
nimum cenach, Ci, którzy w pełnym
sezonie letnim nie mogli w całości
wyzyskać dobrodziejstw słońca i mo
rza ze względu na złą aurę, mają mo-
żność powetowan:a sobie tego w o-
becnej chwili,

Echa katastrofy
4 autebusowej ned Sadownem.

Przed sądem skręgowym w Siedl
cach toczyt się dziš proces przeciw-

 

РЕ bec czego rozn.owy polsko-litew-
skie zostały narazie przerwane,

IWywody p. kadziwiłła poparli i
inni mówcy, a ci. którzy byli zagra-
nicą i stykali się z czynnikami poli-
tycznymi, wyrażają opinię, że na
terenie międzynarodowym uwidocz-
niło się pewne cdosobnienie Polski,
które trudno uważać za korzystne
dla nas. S Pikanterją polityczną były jego

uwagi, dotyczące stosunku do Litwy.

r. A

| Wybory w
MOSKWA. (Pat) w Związku

z wyznaczonym па połowę stycznia
1935 r. siódmyn. kongresem sowie-
tów rozpisano wybory do sowietów
lokalnych. Wybory te rozpoczynają
się 1 listopada. Zjazdy krajowe i re-
publikańskie odbyć się mają pomię-
dz 15 grudnia a 10 stycznia. Do so-
wietów lokalnych wybiera się 250
tysięcy delegatów, z których każdy

 

sowiałach
reprezentuje 25 tys. mieszkańców
miost, lub 125 tys. mieszkańców
wsi Kongres ośólnozwiązkowy skła-
da się z 1987 delegatów zjazdów re-
publikańskich i posiada prawo re-
wizji konstytucji, co jest konieczne
obecnie z powodu wstąpienia ZSRR
do Ligi Narodów.

Ogłoszone w związku z wyborami

ko szoferowi Czesławowi Chyliń-
skiemu, oskarżonemu o to, że w
dniu 8 sierpnia rh., prowadząc auto*
bus pasażerski, spowodował pod Sa-
downem pow. węgrowskiego wielką
katastrofę, w ktć1ej w nurtach rzeki
zginęło 18 osób,

Sąd skazał Chylińskiego na 2 la-
ta i 6 miesięcy więzienia,

SEWOOZANECIREACELTAAC"PREYWETSPZWYREZWEA

kreśla pokojowość polityki sowiec-
kiej, nawołuje do pogotowia obron-
nego( do walki z korupcją, do ochro-
ny praw robotników, kolektywi-
stów i (poraz pierwszy) inieligencji,
wreszcie podkresia „szczery demo-
kratyzm'* ustroju sowiecltiego, zale”
cając wyborcom korzystanie z pra-
wa samokrytyki podczas sprawo*
zdswczych zebrań sowietów  lokal-
nych. Zebrania te i propaganda pra-
sowa składają się na kampanję wy” orędzie C. K, W Z.S,R.R. pod-i dzisi

borczą, która rozpocznie się w dniu

iejszym, A  

 
bo paraliżują samą|

Sądzenie o duchu i staniepracy
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KRONIKA.
Epidemja płonicy w Wilnie.

Mimo energicznej akcji władz le-
karsko-sanitarnych liczba zasłabnięć
na płonicę nietv:ko nie zmniejszyła
się, ale odwrotiie z dnia na dzień
epidemja przyjniuje coraz bardziej
zastraszający charakter,
przykład w ciągu ubiegłej soboty za-

JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Rane naogół mglisto lub chmur-

no, miejscami możliwy drobny
deszcz. W ciągu dnia dość pogodnie.
Temperatura bez wlększych zmian.
Słabe wiatry lokalne. Na południo-
zachodzie lekka skłonność do burz.

DYŻURY APTEK.
Daiś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Aużustowsk.rgo ul, Mickiewicza

Nr, 10 (telef, 9-08, Jurkowskiej ; Romec-
kiego — ui. Wilenska Nr. $; Rodowicza —
Nr. 2 (telet. 16 51,, rrumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 lielet. 3-29) 1 Kostkowskie-
żo — u. Kalwaryjska Nr. sły Wysockie-
šo — ui. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie «a przedmieściach, prócz Suiwiszek.

; Z MIASTA.
— Pieigrzymka  parafji Św.

Antoniego w warszawie bawiła
w Wlinie. ©negdaj przybyła do
Wilna pielgrzymka członków parafji
św. Mntoniego w Warszawie, skła-
dająca się z40 osób. :

i Pielgrzymka, po przyjeździe, uda-
la się do Ostrej-Bramy, gdzie wy-
słuchała nabożeństwa.
W czasie parodniowego pobytu

й pielgrzymka obeszia Kalwerję, 2wie-
dziła ruimy zamku trockiego i in.
okolice Wilna.

SPRAWY MIEJSKIE.
= Przed wyborami prezydenta

miasta. Termin wyborów prezydjum
zarządu miastą w Wilnie dotych-
czas nie zostei jeszcze ustalony.
Wybory zarządzi p. woj.woda Ja
szczołt, Jest rzeczą pewną, że w
bieżącym tygodniu posiedzenia wy-

„ borczego nie będzie. Wyznaczenie
_ talkiego posiedzenia

sig w. terminie późniejszym. — Komisja reguiaminewa Ra-
dy miejskiej. Wybrana na ostat-
miem posiedzeniu Komisja Regula-
minowa nowej Rady Miejskiej od-
będzie wmajbiiższą srodę swe pierw-
sze posiedzenie poświęcone opraco-
waniu tego reguiaminu obrad Rady
Miejskiej. »

W skład Komisji regulaminowej
wchodzi jak wiadome 13-tu radnych:
przedstawicieie ibioku Giospodarcze-
g0—7 osób, Koła Naredowego—4o-

 soby i dwaj radai żydzi.
: SPRAWY SANITARNE,

iu w szpitalu šw. Jakėba. Przed. kil-
ku dniami w szpitalu św. Jakóba
uruchomiony; został oddział we-
wnętrzny dla mężczyzn, obliczony
na 40 łóżek. MW, szpitalnictwie wi-
leńskiem oddział ten wypełni lukę,
jaka dotychczas poważnie dawała
się we znaki.

— 28 psychicznie chorych przy-
wieziono do Wilna. Onegdaj przybył
do Wilna transport umysłowo-cho-
rych, przebywających dotychczas

28chorych, pochodzących z Wilna.

chorzy zostali zgrupowani bądź w
nowootwartym oddziale w szpitalu
Sawicz, bądź też wysłani do specjal-
nych kolonij, urządzonych dla tej ka-
tegorji chorych w pow. wileńsko-
trockim,

W] budżecie magistratu wycofanie
z Pomorza umysiowo-chosych stano-
wić będzie poważną pozycję oszczę-

- dnościową,

(Współpraca Kościoła z rządem, „K
tet katolicki w Salzburgu. Organi

w Austrji. Wstęp do

I WIEDEŃ, we wrześniu,

Obecne rządy w Aus':ji, konty-
nuujące kierunek polityczny tragicz-
nie zmarłego kanclerza Wollfussa,
można nazwać bez przesady rząda-
mi katolickiemi. Śp. kancierz Doll-
fuse, pochodzący z rodziny nawskroś
religijnej, sam szczerze wierzący i
praktykujący katolik, zrozumiał le-
pie, niż ktokolwiek inny znaczenie i
wartość praktyczną dla utrwalenia
potęgi Austrji, ideologii politycznej
wielkiego swego poprzedaika, a mo-
że jednego z największych mężów
stanu ostatniej doby, śp. ks. Seipla,
Zrozumiał śp. kznclerz Doiliuss, że 
w obecnej niezwykle trudnej sytu-
acji politycznej, ekonomicznej i spo-
łecznej, niespotykanego od wieków
chaosu umiysłowego i moralnego, a
rzytem  zajadłe: ofenzywy wszel-
ich organizacji entyreligijnych, ko-

nieczne jest intensywne skupienie
Się pod sztandarem wielkiej prawdy
Chrystusowej. Zrozumiał dobrze,
2е śmiałym i zuczwałym a zawsze
destrukcyjnym dążeniom i poczyna-
niom pogańskim występującym pod
ą czy inną marką polityczną, socja-
izmu czy hitlesowskiego nacjonaliz-

‚  opętującym  demagogicznemi
łami coraz bardziej słabe i bez-

  

 

    

  

    

     

Tak na-|

spodziewane
jest na dzień 11 października, nie
zest jednak wylsłuczone, że odbędzie

— Uruchomienie nowego oddzia-

na Pomorzu. Ogółem sprowadzono,

więc wszyscy umysłowo!

 

notowano w W:!nie około 30nowych
' wypadków zasłapnięć.
| lstnieje poważna obawa, 2е ер!-
demja płonicy da się we znaki szko-
łom i w związku z tem zajdzie po-
trzeba unieruchomienia na pewien
czas szkół najbardziej zagrożonych.

SPRAWY W/IOJSKOWE
— 28-lecie 1 pułku artylerji

lekkiej. Dowiadujemy się, że w dniu
6 i 7 b. m. (sobota i niedziela) od-
będzie się w Wilnie zjazd z okazji
20-lecia 1-go pułku artylerji lekkiej.
Spodziewany jes: liczny bardzo zjazd
gości z całej Polski, przedewszyst=
kiem b. żołnierzy pułku artylerji le-
gjonowej i i pap., oraz szeregu wy-
bitnych osobistości. W ramach pro-
gramu zjazdu przewidziana jest
msza Św., defilada, obiad żołnierski
i obchód w teatrze na Pohulance.
Drugi dzień wypełnią obrady zjazdu.
Odbędzie się też wręczenie odznak
puikowych.
— Rejestracja rocznika 1914 r.

Z dniem wczorajszym referat woj-
skowy Zarządu miejskiego przystą-
pił do rejestracji rocznika 1914-go.
Rejestracja potrwa w ciągu dwóch
miesiący nż do grudaia r. D.

Za niezarejestrowanie w przepi-
sanym terminie poborowym grożą
bardzo surowe katy.y

SPRAWY PODATKOWE.

 

1 vaździernika r. b. w Wilnie urzę-
duje kilkunastu  sekwestratorów
skarbowych, kiórzy ściągają zalegie
podatki w drodze egzekucji. Wia-
dze skarbowe spodziewają się, iż w
ciągu października zdołają ściągnąć
okoto 60 proc. należnych a zalega-
jących sum podatkowych,

Z ŻYCIA STUWARZYSZEN.
— Powstanie sekcji filmowej

przy Archiciecezjalnym instytucie
Akcji Katciickiej. Onegdaj w in-
stytucie Akcji Katolickiej przy ul.
Metropolitainej odbyło się posiedze-
nie, w wyniku którego postanowio-
no powołać do życia sekcję filmową.

Zadaniem tej sekcji będzie, zwal-
czanie filmów niemoralnych i pro-
paganda „filmów wartościowych ar:
tystycznie.

— Z Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Wilnie we wtorek Ż paź-
dziernika r. b. o godz. 19 i pół w
lokalu T-wa przy ul. Lelewela 8 od-
będzie się 101 miesięczne posiedze-
nie T-wa, na którem J. E. ks. bl-
skup Paweł Kubicki wygłosi odczyt
p. t. „Język rosyjski w nabożenstwie
dodatkowem w Kościołach rzyrasko-
katolickica ma obszarach dawnego
W. X. Litewskiego po roku 1863,
Wstęp wolny. Geście nader mile
widziani.
— 54 Wasylewski na Środzie Literac-

kiej. Jutro na 23!-ej Srodzie Literackiej
Źwiązek Literatów gościć będzie autora
„Na Dworze Króla Stasia”, „O miłości ro-
mantycznej”, „Na kcńcu języka” i licznych
znakomitych studjów literackich i histo-
rycznych, świetnej, stylistę Stanisława
Wasylewskiego. Keterat znakomitego go-
sia poświęcony będzie „Mickiewiczowi w
Rosji. Artyści dramatyczni pp. Zukowska-
ja i Kersen recytować będą po poisku i po
rosyjsku wiersze Mickiewicza, Puszkina,
Kirejewskiego i in. Wieczór jutrzejszy bę-
dzie godną inauguracją nowego sezonu lite-

zapowiadającego się

 
| rackiego w.Wilnie,
| bardzo zywo.
i Inowacją jest rozpoczyanie Śród Lite-
rackich, na życzenie licznych bywalców,
už o godz. 1945 (kwadrans przed 8-mą
wiecz.). Zarząd uprasza sz. Gości o łaska-
we punktualne przybywanie. Wstęp, jak
zawsze, dla członków, sympatykow i wpro-
wadzonych gości.
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SZCZAWNICKA wuda JOZEFINA przy-
spiesza rekomwalesc. po zapaleniu opłucnej. 

List z Austrji.
 

atholischer Volksbund*, Uniwersy-
zacja i rozwój Akcji katolickiej
nowej Konstytucji).

władne umysły wynędzniałej ludno-
ści, należy przeciwstawić wielką i
potężną ideę  Chrystusową, ideę
nawskroś demolratyczną, szanują-
cą i uszlachetriającą człowieczeń-
stwo.

Ten duch prawdziwego 1 dobrze
pojętego katolicyzmu tchnąi z wszel
kich poczynań zmarłego kanclerza,
a był tembardziej potężny 1 przeko-
nywujący, że wypływał nietylko z
racji stanu, ale tzkże a może przede-
wszystkiem z głębokiego przekona”
nia. Kanclerz Dollfuss otaczał Ko-
ściół szczególną opieką 1 dążył do
tego, by we wszelkich dziedzinach
współpraca z Kościołem odbywała
się jak na/bardzicj harmoniynie. Ten
kierunek przelał w  spuściznie na
swego następcę, kanclerza Schusch-
ningga, który miał już sposobność w
licznych enunciacjach, ostalnio na
uroczystościach  tyrolskich ku
uczczeniu walk o niepodległość z r.
1809, zamanifestować swą wierność
dla Kościoła i dia polityki swego
poprzednika. Nic więc dziwnego, że
i naodwrót rząd ”najduje w Koście-
le wiernego sprzymierzeńca i potęż-
ną podporę w obecnych, niełatwych
warunkach i slosunkach politycz- nych, Szerokie masy ludnosci, bała”

 

_DZIENRIF WILEŃSKI

Czasopismo kowieńskie „Sekma-
dienis* pisze, że na wiosnę r. b. li-
tewski Czerwony Krzyż za pośre-
dnictwem Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża porozumiai się z
Polską w sprawie wymiany więź-

dzie się europeisko konterencja roz-

sów.
Na konierewicji tej bęaą oma-

wiane
połączeń kolejowych, między innemi
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— Niezwykła jesień. Wyjątko-
wo piękna, słoneczna jesień tego-
rocżna obfituje w niezwykłe o tej
porze objawy: wczoraj np. przynie-
siono do naszej redakcji gałązkę ja-
błoni, okrytą kwieciem, uciętą z
drzewa na jednem z przedmieść
Wilna. Podobno jeszcze w ciągu ca-
łego paździeraika będziemy mieli
ciepłą i ładną pogodę. Natomiast
zima zapowiada się mokro i nie
przyjemnie.
— Zmiana rezkładu lotów na

linji Warszawa-Wlino. Od dnia 1
do 16 października r. b. odlot z
Wilna do Warszawy będzie się od-
bywał we wtorki, czwartki i soboty
© godz. 13 min. 35 (nie jak detych-
czas o godz. 14 min. 35). Czas od:
iotu z Warszawy do Wilna pozostaje
bez zmian t. j. w poniedziałki, šro-
dy i piątki o godz. 7 min. 00.

Z dniem 16 października r. b.
ruch na liaji Warszawa-Wilno-Ryga-
Taliinm zostaje wstrzymany na okres
zimowy.

Wilno na powodzian.
Stan rachunku Nr. 1354 Wileńskiego Wo-
jewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom

Powodzi w Wileńskim Prywainym Banku
Handlowym S. A.

Wpiaty dokonane w dniu 1. 10. 54 r.

Ogółem wpłacono do dnia 1. !U. 34 r. zł.

31.102.94, Pracownisy Centralnej Kasy Sp.

Rolniczych zł, 40,25 Stowarzyszenie Ńup-

ców i Przem. Chrześc. w Wiinie zł. 63,—.

Pracownicy Księgarni Św. Wojciecha zł.

28,90, Pracownicy Urzędu Probierczego z

listy Nr. 400 zi, 19,70, Kino „Lux“ 50 proc.

dochodu jednego dnia zł. 23,—. Pracowni-

cy T-wa Przyjaciół Nauk zł, 4,50. Ogółem

wpłacono do dnia 2.10. 34 r. zł 31.282,29,

 

WYPADKI
— Samobójstwo służącej. Siużąca Bry-

gida Baczyńska (Smoleńska 18) wyskoczyła

w celu samobójczym z okna III piętra, ule-

gając złamaniu kości miednicowej,

« — Zatrucie gazem świetlnym. Jan Kry-
siak i Jan Pawlasz, których miejsce za-

mieszkania narazie nie zostało ustalone,

zaczadzieli gazem świetlnym w czasie ką-

pieli w łazience gazowej przy ui, Cichej 3.

mucone ustawiczńie przez skrajną
lewicę oraz nar«dowych socjalistów
z pod znaku Hitlera, darzą mimo
wszystko zaułaniem rząd głównie
dlatego, że cieszy się poparciem
Kościoła.

Ważną z natury rzeczy dziedzi-
ną współpracy Kościoła z rządem
jest oświata, Na tem poiu niespo-
żyte wprost usługi oddaje instytucja
powołana przez Kościół do życia
jeszcze w r. 1904 pod nazwą „,Volks-
bund der Katholiken Oesterreichs“,
mająca swą siedzibę w pięknym
klasztorze pijarów, znajdującym się
w VIII okręgu, przy ulicy tejže: na-
zwy. Instytut ten, kierowany przez
radcę |konsystorialnego, praiata Ja-
kóba Frieda, nadaje kierunek na-
uczaniu w sziksłach powszechnych i
średnich, dbając c to, by oświata
prowadzoną była w duchu chrześci-
jańskim i katolickim. Spełnia on
również doniosłe zadanie socjalne i
charytatywne, starając się umożli-
wić kształcenie jeknajszerszym rze-
szom ubogich dzieci, Organizuje
odczyty i wykłady o charakterze
popularyzacyjnym i dla inteligencji,
starając się zwrócić uwaśę na naj-

widzenia _katolicikego.

lickim pt. „„Katholisches Leben“. donioślejsze prohiemy akiualne ży”|
cia politycznego. społecznego i go” | konaniu, ośrodek naukowy i badaw-
spodarczego i oświetlić je z punktu czy dla dobra niemieckiego i za-

Wreszcie chodniego katolicyzmu.
wydaje bogate w trešė pismo(ty- sytetu w Salzburgu ma wyjść nowa
godnik), poświęccne sprawom kato- katolicka generacja przewodników,

|którą będzie p:zepojona w  całem
Dzięki opiece i poparciu rządu swem jestestwie, umysłowem i du-

zbliża się ku realizacji idea kato” chowem życiu, ideami katolicyzmu

sprawy międzynarodowych|Warszawa.
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Sprawa wymiany więźniów pomiędzy
Litwą i Polską.

sie jednak Polacy zażądaii uzupeł-
niającej listy więźniów Polaków, a
następnie wogóle odmówili rozważa-
nia tej sprawy. W) ten sposób wy-
miana więźniów politycznych z Pol-
ską odłożona zcstałą na czas nie-

niów politycznych. Po pewnym cza- ograniczony.

: !
Konferencja kolejowa w Qubrowniku. podatku dochodowego okresia oso-

W. dniach 8—13 października rb. dziny 23; Wilno odj. około godz. 16, ku, wyszczególnia, jaki dochód jest
w Dubrowniku !Jugosławja) odbę-, Warszawą przyj. około godz. 23.
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Ponadto rozpatrzone będą spra-
kładów jazdy i bezpośrednich kur- wy komunikac'i Daleki Wschód — nadzwyczajnego, określa, jak mają

6 | Zachodnia Europa (Berlin, Paryż, być odliczane koszty uzyskania do-
|, Bruksela) przez Stołpce, Białystok,! chodowości itd, Rozporządzenie, do-

{ tyczące

Z ramienia Dyrekcji Okręgowej
przełożenie pociągów pośpiesznych; Kolei Państwowych Wilno wyjeżdża
Wilno — Zemgal: na godziny popo: | na tę konferen je kierownik działu
iudniowe: Warszawa odj. około go-! pasażerskiego
dziny 16-ej, Wiino przyj. około go- Franciszek Szreders.

OOOOOOPODEOENOCECOEDOEDEENEPFY

F-ma MICHAŁ GIRDA
ZAMKOWA 20 Tel. 16-28
POSIAPA RADJOODBIORNIKI

„ELEKTAIT „PHILIPS“ NATAUJIS“
Wielki wybór głośników, słuchawek, iamp, aku-

mulatorów, radjosprzętu
pe najniższych cenach.
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— Egzekucje podatkowe. Z dniem|

wydziału ruchu, p.
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Teatr I muzyka|
— Teatr Miejsk: muzyka| se

wtorek, o godz. 8 wiecz. ukaże się wybor-

na komedja Pawła Volpiusa „Zwyciężyłem

kryzys”. KAT

Jutro — „Zwyciężyłem kryzys”.

— Stały Teatr Objazdowy - gra dziś,

we wtorek w Bra:ławiu — doskonałą sztu-

kę N. Druckiej p. t. „Zamknięte drzwi”.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś po

raz 10-iy świetna operetka Kalmana „Cyr-
kėwka“, odznaczająca się pięknemi melo-

djami- oraz oryginalną treścią. Zniżki

ważne.

— „Bal w Sawcyu*. Wilka sensacja

sceii zagranicznych, słynna operetka Abra-

hama „Bal w Sawoyu*' będzie najbliższą

premjerą teatru muzycznego „I vtnia'.

;, wszelkiego rodzaju
, ważnie w większych ilościach głów-

Doiasie rozporządzenia 0 podatkach.
Minister skarbu wydai rozpoizą-

dzenia w wykouaniu ustaw o podat-
kach bezpośrednich.  Ruzporządze-
nia te wydane zostaiy w związku z

nową ordynacją podatkową, która
wymagała usunięcia z dawnych prze
pisów wykonawczych do usiaw po-

, datkowych tych artykułów, ktore
' obecnie reguluje ordynacja.

Nowe rozporządzenie dotyczące

'by obowiązane do uiszczenia podat-

| wolny od opodaikowania, precyzuje
pojęcie dochodu zwykłego, dochodu

podatku przemysłowego,
wprowadza ni.które uproszczenia
Zwłaszcza posiada doniosłe znacze-
nie określenie kurtu i deialu. Za
hurtowy zakład sprzedaży uważa
się taki zakład, kióry prowadzi zbyt

towarów  prze-

nie kupcom i przemysłowcom. Roz:
porządzenie przewiduje, iz detalicz-
na sprzedaż produktów własnego
wyrobu dokonywana w tym samym
lokalu, gdzie się mieści zakład prze-
mysłowy, nie stanowi oddzielnego
pomieszczenia. Istnienie ściany, sie-
ni, schodów, a nawet podwórza nie
stanowi przeszkody do uznania że
haadel odbywa się w lokalu przemy-
słowym. ZONE a

Nowe dekrety
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-

pospolitej o własności lokali,

W, najbliższych dinach ukaże się
rozporządzenie Pana Prezydenta
Rzcczypospolitej o własności lokali.

Rozporządzeme to w poszczegól:
nych wych przepisach  przede-
wszystkiem  usw:ęca samą zasadę
„własności indyw:dualnej mieszkań i

Z OE

wysuwą stąd da.sze konsekwencje
prawne, jak to np, že własność
mieszkania może stanowić  przed-
miot hipoteki oddzielnej, czyli być
odrębnym od, całości przedmiotem
wpisu hipotecznego jako własność
sama w sobie, oruz że taka własność
stanowi wyłączny przedmiot poszu*
kiwań ze strony wierzyciela za zo-
bowiązanie właściciela mieszkań,

Pod względciu konstrukcji praw-
nej, celem uzyskania przejrzystości Polskie Radjo Wiino

Wtorek, dnia 2 paździeinika. į
6,45; Pieśń, Muzyka, Gimuastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań
domu. 7.50: Pogad. o komunikacji lotniczej.
11.57; Czas. 12.00: Hejnał, 1203: Wiad,“
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12,10: Kon-
cert. 12.45: „O czem winniśmy pamiętać,
wychowując dzieci? — pogad. 13.00:
Dzien. pot. 13.05. D. c. koncertu. 15.30:
Wiad. eksport, 15.75: Codz, odc. pow
15,45; Muzyka iekka. 16.45: Skrzynka
P. K. O. 17.00: Recital. 17.25: Skrzynka ję-
zykowa. 17.35: Kwadrans organow (piyty).
17.50: Skrzynka techniczna. 18.00: „Pożar
na wsi' — pogad. 38.15: Koncert. 18.45:
„Czarnowidztwo naszych reportaży”
szkic liter. 19.00: Koncert chóru Dana.
19.20: Pogad. aktua!na. 19.30: D. c. kon-
certu. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil
wiad, sport, 20.00: Muzyka lekka. 20,45:
Dzien. wiecz.* 20.55: „Jak pracujemy w
Polsce?" 21,00: Koncert. 22.00: Pogad. w
związku z Tygodnie1i Szkoły Powszechnej.
22.15: Muzyka taner+na. 22.45. Koncert re-
klamowy. 23,00: W'iad. meteor. 23,05—
23.30: Muzyka z płyt.

Środa, dnia 3 października,

6,45; Pieśń. Muzyka, Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań
domu. 7.50: Przegląć Iniarski 7.55: Giełda
rolnicza. 11,57: Cza;. 12.00: Hejnał, 12.03:
Wiad. meteor.  ;205: Przegląd prasy.
12.10: Koncert. 1300: Dzien. poł, 13.05;
Utwory fortepianowe Liszta (płyty). 15.30:
Wiad. eksport. 1535: Codz. odc. pow.
15.45: Koncert reklamowy. 16.00: Orkie-
stra Whitemana gra (płyty). 16.10: „7 pieś-
ni historycznych Stenisława Moniuszki do
słów Marji linickie'*. 16,45: Słuchowisko
dla dzieci. 17.00: Kencert. 17.25: „Z refle-
ksyj powakucyjnyck“ — pogad. 17.35: Re-
cital śpiewaczy. 1750: Poradnik sportowy.

lickiego uniwersytetu w Salzburgu.
Jak wiadomo, pomyślnie rozwijała
się od dłuższego czasu Akądemja
duchowna w Salzburgu, prowadząca
studja teologiczne pod kierunkiem
benedyktynów. W ostatnich cza-
sach Alkademja ta rozszerzyła nie-
co swój oświatowy zakres działania,
urządzając w miesiącach letnich
cykle wykładów ogólnokształcących
o poziomie uniwersyteckim. Ambi-
cją śp. kanclerza Dolkussa było
stopniowe przexształcenie Aikademji
w pełny uniwersytet katolicki, Nie-
steiy nie było mu: dane urzeczywist-
nić tych szczytnvch zamierzeń, Już
w najbliższym czasie puwstaje w
Salzburgu katoli:ki wydział  filozo-
ficzny. Słusznie podkreślają  kato-
lickie pisma austrjackie, że szcze-
gólnie w dzisiejszych czasach zalo-
żenie takiego uniwersytetu i to
właśnie w Salzburgu ma  pierwszo-
rzędne znaczenie W. chwili, kiedy
o miedzę na рбшюсу i zachodzie
uniwersytety niemieckie stały się
ośrodkiem umysłowości pogańskiej,
a szerokie masy młodzieży napadają
z nienawiścią na Kościół 1 jego wia-
rę, tworzy Austr,a, dając wyraz głę-
boko odczuwanej potrzebie i prze”

Z vniwer-

księgi hipoteczne, i urzeczywistnie-
nia zasadyfoljów rzeczowych, no-
wemu rozporządzeniu przyświeca
zasada, że każde mieszkanie będzie
przedmiotem osobnej księgi, bądź
osobnego wykazu hipotecznego, a
udział we współwiasności rozporzą-
dzenie traktuje jako przynależność
mieszkania. Wszelkie obciążenia
lokalu z mocy prawa obejmują przy-
należny do lokulu udział we współ-
własności i w nasiępstwie tego nie
są przedmiotem odrębnego wpisu w
wykazie obejmującym  współwła-
snošė.

Naukowe posiedzenie Wil. T-wa Le-
karsk. odbędzie się dnia 3 b. m.
o godz. 20 (Zamkowa 24), Pokazy
chorych. Referaty Prof. Prof, Mi-

chejdy : Szmurły,
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18.00: Koncert reklamowy. 18,15: Koncert
kameralny, 18,45: Czy i jak można wal-
czyć z kryzysem?" — odczyt. 19.00: Kon-
cert. 19.20: Pogad zktualna. 19.30: D. c.
koncertu. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.
wiad. sport. 20.00: wieczór Mickiewi-
czowski — „Mickiewicz w Rosji” 20,45:
Dzien. wiecz. 20.55: Koncert chopinowski.

my MWŁ Wagtcy turystyczne,
Wiładze kolejowe przygotowują

obecnie poważną inwestycję, która
niewątphwie przyczyni się do wzmo-

kolejowych przygotowuje się specjal
ny skiad pocgu wycieczkowego
trzeciej klasy, w którym każdy tury”
sta będzie mógł znaleźć skromne, ale
wygodne miejscc spania,

Będą to turustyczno-sportowe wa
gony sypialne, przyczem w každym
przedziale wagunu pomiesciė się bę“
dą mogli turyści w liczbie 6-ciu, a
każdy turysta bęizie mógł otrzymać
za niewielką dopiatą wyścielaną ław
kę do spania. Należy zauważyć. że
zagranicą, wozy wycieczaowe tego
rodzaju zostały już wprowadzone w
życie. U nas postarano się o korzyst-
niejsze urządzenie.

Praca około uruchomienia duże-
go składu takiego pociągu wyciecz-
kowego, który będzie mógi być uży”
ty zarówno dla szerokiego ogółu tu-

coraz częstsze wycieczki rajdowe —
są już na ukończeniu.

Można też żywić nadzieję, że już
w najbliższym sezonie zimowym,
skład ten oddawać będzie wielkie
zasługi, śą

 AKA к a ia ооsm

KRONIKA POLICYJNA.
— Dramat miiosny, Wczoraj wie-

czorem w domu ur. 16 przy ul. Kal-
walyjskiej rozegrał się dramat mi-
łosny. Mianowizie do mieszkania
inż, M, Małozowego przyszła jego
znajoma Regina (.mbrówna (Popław:
ska 7) i nie znalazłszy inżyniera w
domu w  silnem zdenerwowaniu
brzytwą podcięła sobie gardło. W,
kałuży krwi nieprzytomną Umbrów-
nę znaleźli domownicy, którzy we-
zwali Pogotowie Ratunkowe.

Ofiarę miłosnego zawodu w sta-
nie beznadziejnym odwieziono do
szpitala św. Jakóba.
— Napad na przechodzącą ko'

bietę, Na Anuę Szczygno. (Śniego-
wa 8), przechodzącą ul. Szopena,
napadł jakiś osobnik, który 4zwalil
z nóg kobietę, a następnie porwał

P,K.O. na sunię zł, 200, weksla
$warancyjnego na 175 zł, i gotówką
5 zł. i zbiegł. Zarządzony pościg nie
doprowadził do ujęcia rabusia.

— Bójka na rynku Drzewnym,
Krwawa bójką m.ała miejsce w dniu
wczorajszym na rynku Drzewnym.
Sprzedawcy owoców na tie konku-
rencji pokłócili się a następnie po*
ranili się nożami i pobili się kijami
oraz drągami, Kilku straganiarzy
odriosło rany i pokaleczenia,
niejaki Antonowicz (Świerkowa 37)
oduiósł złamanie kilku żeber i roz-
trzuskanie czaszki. W. stanie cięż-
kim Antonowicza skierowano do
szpitala św. Jaxóba.
— Znowu porzucone przcz rodziców

dziec. Szymon Misiuk (N'emiecka 8)

przyprowadził do I Komisarjaiu F. P. dwo-
je dzieci: Walentynę, lat 6 i Piotra, lat 5,

Bobrowskich, porzwonych pr:ez rodziców.
Dzieci umieszczono w Opiece Społecznej.

— Pod kołami samochodu. Samochód
ciężarowy straży cgniowej, prowadzony

przez kierowcę Franciszka Aniszkowicza,

najschał na ul. Numieckiej na rogu Žy- 21.30: Pogad. Zw. Straży Pożarnych. 21.40:
Recital. 22.00: „Typ dziada wileńskiego";

telj 22.15: „Operetka współczesna”;
ipłyty). 23.00: Wiad, meteor. 23,05—23,30:
Muzyka taneczna.

i która będzie dzierżyć sztandar ka-
tolickiej Austrji.

Na szczególną uwagę w życiu
kaiolickiem Austrji, zobrazowanem
ostatnio wszeci'stronnie w funda-
mentalnem dziele biskupa Hudala
„Der Katholizismus in Oeslerreich“
(nakładem „Tyrolia“), zasługuje
rozwój Akcji k»tolickiej. Jak wia-
domo, papież Pius XI w cyrkularzu
„Ubi arcano Dei consilio' z 23 gru-
dnia 1932 r. ujął pod nazwą Akcji
katolickiej wszelkie zewnętrzne
środki pomocnicze duszpasterstwa
oraz inne dzieła, urządzenia i przed-
sięwzięcia, Iktėrvch zadaniem jest
uświadamianie i kształcenie  kato-
„lickiej ludności. Jednocześnie pód-
kreślił, że tego rodzaju działalność
leży mu szczegoinie na sercu. Zasto-
sowanie się do tego wezwania Ojca
św. było szczegėinie ułatwione w
archidiecezji wiedeńskiej, gdzie ele-
menty Akcji katolickiej istniały już
od dłuższego czasu i gdzie ich pra-
ca dawała wielce dodatnie rezulta-
ty. Od długich lat istniały tutaj ka-
tolickie związki stanowe, zespolone
w katolickim „Związku ludowym
(Katholischer Volksbund) archidie-
cezji wiedeńskiej, różne katolickie
stowarzyszenia, służące popieraniu
poszczesólnych zagadnień jak spra-
wy szkolnictwa itd., urządzenia Ca-
ritasu i apostolstwa świeckich;
wszystko to były faktycznie filary
Alkcji katolickiej. Od grudnia 1918
r. «stniała też wspólna platforma  wszystkich katolickich  stowarzy”

dowskiej Chaję Kagan, lat 43, k*óra upadła,

doznając złamania obojczyka * 4 żeber.

Do szpitala św, Jakoba odwieziono ją w

stamie ciężkim,

szeń archidiecezji wiedeńskiej, pod
nazwą  „Diózesanverband der ka-
tholischen Vereine der Erzdiózese
Wien”; temu związkowi podporząd-
kowane znów były poszczególne
związki stowarzyszeń katolickich w
parafjach i częściowo także w dzie”
kanatach. !

Mówiąc o katolickości  Austrji,
niepodobna w końcu nie wspomnieć
o znamiennym rod tym względem
wstępie do nowe; Konstytucji
strjackiej, która ak wiadomo, we-
szła w życie z dniem 1 lipca 1934 r.
Wstęp ten głosi: „W. Imię Boga,
Wiszechmogącego, od którego wszel
kie prawo pochodzi, otrzymuje na-
ród austrjacki dla swego chrześci-
jańskiego, niemieckiego państwa
związkowego na podstawie stano-
we, tę oto konstytucję”. W. ten
sposób we wstępie zawarte jest
przyznanie się do Boga jako źródła
wszelkiego prawa w tem rozumie
niu, że obok prawa pisanego, stano-
wionego, a więc zmiennego (prawa
pozytywnego), istnieje prawo wiecz-
ne, niezmienne nie uzaleznione od
czasu czy przestrzeni — prawo na-
tury, które przez Boga zostało nada-
ne człowiekowi i które jest nieod-
łączne od jego sumienia, Te wiecz-
nie obowiązujące reguły prawne ma-
ją to do siebie, że nie mogą być ni-
śdy przez ustawę ludzką ani uchy-
lone ani też zmienione.

Proi dr. Steian Giaser, 

żenia ruchu wycieczkowegv oraz do,
jego uiatwienia Oto w warsztatach |

rustów, jak też dla młodzieży na jej

jej torebkę z zawartością książeczki '

zaś .

au
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Z KRAJU.
Samosąd włościan nad podpalaczem.

Mieszkańcy wsi Bobry, gm. łu'| Podpalacza Uszkę pochwycono

czajskiej, złapali niejakiego Stanisła- i spalono mu ręfrę, którą podkładał

wa Uszkę na gtrącym uczynku pod-| ogień pod zabudowania Czertykowa.

palania zabudowań gospodarskich! Podpalacz Uszko zginąłby miezawod-

Aleksnadra Czertykowa. Zabudowa”|
nia częściowo spłonęły, poczem|
płomienie prze:zuciły, się na sąsie-|
dnie budyniki, greżąc spaleniem całej!
wsi.

Zgon prezydenta m. Suwałk.

W| Suwałkac: zmarł długoletni
prezydent m. Suwałk, ś. p. Wawrzy-

Tragedja w kolenji

MW dniu wczorajszym na drodze
koło kolonji Miedniki Wieikie, śm.
szumskiej, pow. wileńsko-trockiego,°
Ignacy Korwel, lat 25, z tejże kolonii
zabił dwoma strzałami z pistoletu
auiomaycznego Wandę Gaiińską, lat
22, zamieszkałą również w Miedni-
kach Wieikich. Po tem zabójstwie

RAKA IS OW REKEIK LDRSkiaASPOKI ERO

Nowy skandal w policji francuskiej.
Do długiego łańcucha skanudalicz-

nych afer, kompromitujących w wy”
sokim stopniu policję francuskąi
wybitnych członków  masonerji, —
przybywa obe nie jeszcze jedna —
sprawa zamordowania Oskara Du-
frenne. osobistosci znane; dobrze
na bruku parysk'm, dyrektora „Ca-
sino de Paris' i 'ednego z najwięk
szych kinoteatrow stolicy.

Sprawa to dawna: przed rokiem

nie z rąk rozwścieczonego tłumu,

gdyby nie interwencja policji.
Podpalacza Uszkę skierowano

do szpitala:

niec Gałaj, urodzony w dn. 21 lipca
1879 r. w Kutnie.

Miedniki Wielkie.

Korwel usiłowat popełnić samobój-
stwo, raniąc się bardzo ciężko w
piersi. Trupa Galińskiej zabezpie-
czono, zaś Korwela w stanie bezna-
dziejnym przewieziono do szpitala
w Szumsku. Powodem zabójstwa i
samobójstwa bviy nieporozumienia'
na tle miłosnem.

którego wydanie zabiegają władze;

trancuskie.

Ojciec rzekoriego mordercy, po

przesłuchaniu przez sędziego  šled-

czego, — udzielii wywiadu redakto-

rowi dziennika ,Miatin*, wywiadu

wręcz rewelacyjrego, kompromitu-

jącego w najwyższym stopniu fran-

cuską policję.
Oto inspektor policji paryskiej,'

Malo, nakłaniał Toprostu p. Laborie:|

 
Duirenne został zamordowany w|by tenże zastrzeiił własnego syna,

tajemniczych olalicznościach.  Jak| obiecując mu bezkarność: !

wykazało śledztwo. zamordowany — Cóż pan :yzykuje? Grzywnę|

był homoseksuslistą.
W brudną tę aferę wmieszany

był deputowany Malvy, jeden z naj-
wybitniejszych polityków — francu-
skich, zajmujący wysoką godność w
masonerji _ francuskiej. Sprawcą
morderstwa bowiem był bliski bar-
dzo krewny Malvy'ego.

Puszczono tedy w 'ruch wszyst-
kie sprężyny cclem zatuszowania i
za$matwania sprawy, przyczem po-
licja francuska skierowała śledztwo
na fałszywe tory, poszukując rzeko-
mego sprawcy wśród marynarzy

francuskich.
Obecnie sprzwa weszłą w nowe

5'а ш: policja upatrzyła sobie
kozła ofiarnego w osobie niejakiego
Laborie, młodego człowieka, prze-  bywającego od reku w Hiszpanii, 6

    
S R  GSnie więcej wygranych.

® =SN SPROWADZANE

I S Ciggnienie 1-ej klasy roz- SPRZEDA

M M m   
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16 franków. A ziesztą, będzie to;

aki wyłomaczony działaniem w 0-|

bronie własnej! |

Z powyższego wynika niedwu“ |

znacznie, że policja francuska pra-

gnęłaby doprowadzić do  „zniknię

cia” młodego Lekorie, z którego e)

niecznie chcą zrobić mordercę, aby

uratować masona Malvy'ego i same-

go mordercę.
Nie dość jedriak ma tem. Oto

niejaka p. Lacroix pielęgniarka,

oświadcza  pek'icznie, że może

wśkazać prawdziwego mordercę,

którego w swoim czasie, zaraz po,

zbrodni, miała w swej opiece. |

Sędzia śledczy jednak nie uwa”;

ża za wskazane przesłuchanie jej i.

spisanie protokołu. Natomiast

Lacroix padła dnia 26 bm. ofiarą ta-

 

DZIENNIE UILERSKI

OD KIEDY SIĘ MYJEMY.
W cbecnym rozwoju hygjeny pytanie, miast mycia używaao szminki i pudru, Czy-

to wydaje się nam tak dziwne jak pyta

nia: „Od kiedy wschodzi słońce?* wzgl.

„Od kiedy jemy?”, albo też „Od kiedy
sypiamy?*. Dzisiejsi ludzie pracy i spor-

towcy potrzebują wanny i codziennego

tuszu do pielęgnowania ciała : zachowania
zdrowia tak samo jas powietrza i nie mo-

$ą zrozumieć, że w niedawnych stosunko-

wo czasach, nie znano wańien  kąpielo-

wych, albo że był wiek, w którym wogóle

się nie myto.

Przerażenie wprost ogarnia nas, kiedy

oglądamy dziś umywalki z ery Biederma.

jera, wzgl. Cecarstwa i nie możemy zrozu-

mieć, jak te miniaturowe naczynia i urzą-

dzenia, przypominające serwisy dla lalek,

mogły zaspakajać najprymitywniejsze na-

wet wymagania czystości Również niezro-

zumiałe dla nas jest, dlaczego nasi dziad-

kowie tak bardzo bali się wody, a jednak

prawie zawsze byli czyści? Pytanie więc,

„od kiedy myjemy się?* w sensie, w jakim

dzisiaj pojmujemy „inycie'*, jest iatwe do

rozwiązania:

— Myjemy się od czasu wprowadzenia

wodociągów!

Średniowiecze 1aa to na swem sumie-

niu, że coinęło starcżytną kuiiurę cielesną

о 250 lat. Ludzie, żyjący w XVI i dwuch

następnych wiekach, nie myjąc się, czuli

się zupełnie dobrze. Po wędrówce ludów

jednak zostały znow przypomniane rzym-

skie urządzenia kapielowe i ludzie nano-

wo zaczęli chętnie używać kąpie!i, U Sło-

wian pływanie poza szermicrką i jazdą

konną zaliczono do cnót rycerskiih.

Około roku 1640 ukazała się w Paryżu

książka, w którei m. in. czylemy, że od

pewnego Czasu. „wchodzi znowu w modę

kłopotliwe mycie. Są znowu ludzie, którzy

myją sobie kiłkakroinie na dzień twarz a

nawet ręce i nogi”.

Przeciwko tym niesłychanym zwycza-

jom wystąpili nawet bardzo znani lekarze

w pismach iachowych, którzy przestrzegali

przed szkodliwym dla zdrowia nałogiem

codziennego mycia się,

Słynna piękność ówczesnych czasów,

Ninon de Lenclos twierdzi, że dlatego tyl-

ko jest tak piękna, że... codziernie się my-

je, Oddawna już było w modzie, że za-

(TATSAKYTI,

jemniczego napadu. Dwóch ludzi,
podających się za policjantów, na”

padło ją w ustronnem miejscu, gro”

žąc zamknięciem do więzienia, ©

ile nie cofnie natychmiast wszyst-

kich swych zeznań dotyczących za”

mordowania Dufrenne'a.
Rzecz jasna, że wszystkie te fak-

ty wzburzyły niesłychanie opinję

uczciwych ludzi we Francji. Sprawa

da się jej dłuże: tuszować.

 

    

  

CAŁY ŚWIAT
J/TOI OTWOREM

przed nabywcą szczęś-

liwego losu loteryjnego

w kolekturze A. Wolańska.

Nowa, 31-a loferja,zwięk-

sza szanse, dając znacz-

poczyna się dnia 18 paź-

dziernika r. b. Pamiętajcie

TEATR - KINO

REWJA |

 
p.|przybrała dziś taki rozgłos, iż nie|

i

-klijentów.

miły to tylko kobiety, ale i nawet męż-

czyźni, przyczem używano niezwykle wiel-

kich ilości różnych maści tłustych, barwi-

czek i pudru. Przebywanie ra świeżem |<; Nożnej przeprowadzi jutro próbę

SPORT
Jatro egzamin na sędziów piłkarskich.

Wfileńskie Kolegium Sędziów Pił- ne sędziów na beisku.
Sędziowie wileńscy, chcąc uzgo-

ieirzi ‚ ż e 6 La + ; : p dzi P k
powieirzu wzgl. dlužsze spasery wówczas egzaminu na sędziego piiki nożnej. dnić sędziowanie wodłej wych

jeszcze nie były rozpowszeckaione, raczej|Zapisy przyjmuje p. Wohlman przy przepisów piłkarskich
nie były w modzie. Najwyżej przechadzano ! u], Legjonowej 17-—2. 2

się po małych ogródkach i zasłaniano twa-|

'Zepis organizują
| wieczór dyskusyjny. Zebranie od-
bęczie się w mieszkaniu p. Kaca weEgzamin w:pomniany odbędzie

rze zapożyczonemi z Włoch maskami i za- się © godz. 19 w lokalu przy. ul.| wtorek, 9 b. m., c godz. 19, przy ul.

uniknięcia przeciągu

słonecznemi.
słonami dla

przed promieniami

ręce mokrą serwetką jedwabną, a w toale-

cie jego nie było ani miski do mycia ani

też innych sprzętów toaletowych poza pu-

derniczką i naczyniami do maści ikremów.

Z końcem XVII stulecia nicznana by-

ła jeszcze pielęgnacja paznogci oraz czy-

szczenie zębów. Dopiero z początkiem

XIX wieku do domów rodzin znakomit-|

szych przychodził człowiek - specjalista,

który przywiezioną przez siebie szczotecz-

ką kolejno czyścił zęby wszystkich do-

mowników, Szczoteczka ta zresztą służyła

do czyszczenia zębów również innych jego

Jeszcze do lat rewolucyjnych

pudrowano sobie włosy,  szminkowano

twarz i ręce. Szminka pozostawała tak

długo, aż wreszcie zbyt grube jej warstwy

odpadały same, jak tynk ze ścian domów.

Słynna carowa rosyjska Anna przed

szminkowaniem  wycierała twarz jedynie

masłem lub smalcer: wieprzowym. Napo-

leon, który od czasu do czasu brał gorące

kąpiele, zanurzał się następnie w wannie,

napełnionej wodą  kolońską. Konsystorz

duchowny w Lipsku poddał w wątpliwość

przywiązanie do wiary pewnego studenta

teologji, niejakiego Scumego właśnie z tego

powodu, że zbyt czesto się kąpał i udzie-

lil mu za to ostrej nagany.

Do połowy ubiegłego stulecia nic się

pod tym względem prawie nie zmieniło.

Dopiero w miarę rozwoju wiedzy lekar-

skiej oraz hygjeny nowoczesnej, jak i też

fabrykacji różnych mydeł, raz na zawsze

już świat porzucił dziwny wstię: do wody.

Pozostali jednak jeszcze do dziś ludzie-

oryginały, którzy czują wstręt do wody.

©©06©66G666066€6

Od 1920 roku istniejąca szkcia „„ŻRÓ

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

{ trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujecych u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na

Kursa wieczorowe dla dorosłych —

codziennie od godz. 9 — t.
Zarząd Radv Centralnej

Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego A Paulo.

 

 

i przepisów piłkarskich,
również i doświadczenie praktycz-

ale|

dał 2 Mickiewicza 22—8. Od kandy-| A. Mickiewicza 42—8. Na zebranie
atów wymagane są nietylk: jo” | i i i3 againS oda ymag ą ylko znajo-| proszeni są o konieczne przybycie

wszyscy piłkarscy sędziowie.

|

Gdansk — Gdynia.
(Żydzi o skutkach umowy polsko-gdańskiej).

M, Turkow w artykuie „Żydow*
ski bojkot — Gdańsk 1 Gdynia“ („Mo
ment“ Nr. 215) porusza istotne przy”
czyny wzrostu obrotów haudlowych
portu gdańskiejo w ostatnich cza-
sach w porównariu z obrutem portu
gdyńskiego. Przyczyna tego wyjątko
wego wzrostu
tkwi nie w zaprzestaniu pizez żydów
bojkotu tego portu, jak wskazują nie
ktorzy judofobi, a.w polityce rządu
polskiego, który popiera Gdańsk ko-
sztem Gdyni:

„ — Jest to wynik nowego kursu pol-

skiej polityki zagran:sznej, która z pobudek

czysto politycznych obdarza przywilejami

port gdański, prowadzący otwarte i bardzo

niebezpieczne współzawodnictwo z Gdynią”.

Autor przytacza dwa przykłady.
Firmą „Paged” powstała przy udzia-

le rządu dla eksploatacji lasów pań-

stwowych. Firmę tę powołał do ży-

cia rząd, aby odebrać żydom w Pol-

sce monopol handlu drzewem z za-

granicą, Firma ta posiada swoje głó-

wne zakłady w Gdańsku, a nie w

Gdyni. Kiedy «u!or podczas swoich
oględzin zakładów tej firmy zapytał

dyrektora o przyczynę tego, otrzy”
mał taką odpowiedź:

„ — Gdańskowi została przyznana pe-

wna, b, znaczna część wywozu drzewnego.

Powtóre, Gdańsk walczy o utrzymanie swo-

jej pozycji gospodarczej i przyznaje duże

premje eksporterom. W ten sposób wywóz

przez Gdańsk. wypada taniej, niż przez Gdy-

nię”.

Ta sama firma ze swoich niezna-

cznych, jak twierdzi autor, składów

drzewa w Gdyni wywozi drzewo nie

na statkach polskich, lecz na nie-

mieckich. Kiedy autor wyraził kie-

rownikowi zdziwienie z tego powor
du, otrzymał taką odpowiedź:

„ — Polska foita handlowa zie jest do-

statecznie rozwinięta, aby współzawodni-

obrotów Gdańska ,

czyć z innemi okrętami. Przewcz na okrę-

tach niemieckich jest znacznie tańszy, gdyż

rząd niemiecki udziela dużych premji swoim

towarzystwom okrętcwym. Ponieważ „Pa-

ged' jest oparty na zasadach czysto han-

dlowych firma musi korzystać z okrętów

tanich. W handlu nie można pcwodować się

žadnemi uczuciami”.

PRZYGOTUJ
dla”powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zbiera i wysyła.

WARSZAWIA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja i23,80—124,11—123,49, Berlin 213—
214-—212. Gdańsk 172,85—173,28—172,42.
Holandja  358,75—359,65—357,35. _ Londyn
*26,02—26,15—25,89. Nowy Jork 5,24*/1—
5,213/4—5,213;4, Nowy Jork kabel 5,25'/4—
5,28 /4—5,211/. _ Varyž 34,89—-J4,98—34,80.
Praga 22,04—22,09—-11,99. Szwajcarja 172,68
—173,11—172,25. "Włochy  45,39—45,51—

45,27. — Tendencja niejednoiita.
A Akcje: Bank Polski 93,50—93,75. Cu-

kier 26,75. Starachowice 12,70—12,75. —
Przeważnie słabsza.

Papiery procentowe: Budowiana 46,50.
Konwersyjna 67,90—67,75. Listy ziemskie
52,50—52,88. — Tendencja dia pożyczek
mocniejsza, dla listów słabsza.

 

  

 
GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WJLNIE
z dnia 1 października 34 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny  tranzakzyjne: Żyto I standart
WA Owies. standartowy 15,15—

Ceny orjentacv'ne: Żyto Il standart
14,75—15. Pszenica 18,50—19. Jęczmień
na kaszę zbierany 15—15,50. Owies 15,15
—15,50. Gryka zbierana 16,50—17.  Zie-
mniaki 4—4,50, Siano 66,50. Słoma

| 4—4,50.
Mąki

bez zmian.
pszenne, żytnie i otręby —

Zawieszone.

 

ANNY PEREŚWIET
polecają na

sezon jesienny

 

SZKÓŁKI DRZEW | KRZEWÓW OWOCOWYCH,
„JASZUNY”

drzewka i Krzewy Owocowe
w odmianach handlowych i amatorskich.

Wszystkie gatunki w odmianach są dostosowane

do naszego klimatu I odporne na surowe zimy,

CZEM PRZEWYŻSZAJĄ DRZEWKA
Z OKOLIC POŁUDNIOWYCH

Ż w WILNIE

w Wileńskim Spółdz. gynóykacie_Róliczym
UI. Zawalna Nr. 9, te

po cenach tychże co i w szkółkach.

- SOŁTANOWEJ

 
 

   

 

więc, ze droga w piękny | Mieszkania i

świat wiedzie przez L pokoje|

szczęśliwą kolekturę Duży pokój

NSKA
WILNO, WIELKA № $.

 

Ciągnienie I klasy 18 października. (ena losu */, zł. 40, */, 21. 20, '/, 21. 10.

P.T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzy-

maniu zamówienia.

 

Konto P. K. O. Ne' 145.461.  
do wynajęcia z całkowi-

tem utrzymaniem dla 2

osób. Węsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 5

 

POKÓJ do wynajęcia

może być z używalno-

ścią kuchni lub dlauczni

Wilkomierska 3 m. 11. gr

Lund

kać

 

Czystego
skromnego pokoju szu-

kam. Zgłoszenia do

„Dziennika Wil.* pod

„Czysty pokój”. 2233
RAEiza

Jeden lub dwa ładne
pokoje z łazienką i užy-

walnością kuchni do wy*

aajęcia ul. Mickiewicza

12 m. 5 (wejście fronto-

we nad kinem). 2234

: ы

Wymagającyklient.

Do fryzjera przychodzi

4)

Przygoda w Annamie
(Przekład M D.)

Hotel w Dalat jest bardzo wy-
tworny, doskonała kuchnia, truskaw,

ki w zimie, ogromne jezioro pod o-|

knami. W każdą sobotę kino. W cza-

sie, gdy myśliwy zajęty jest tennisem

lub udaje się na piknik nad brzegami

Kawili, urzędnicy hotelowi, krajow-

cy, których obowiązkiem jest zwa”

biać podróżnych. porzucają pod drze

wami zabitego bawołu i chodzą co-

dzień rano i wieczorem patrzeć, czy

nie przyszedł tygrys. Kiedy upewnią

się co do pory jego przebywania —

gdyż zwierz ten jest pedantem jak

kot — wówczas uprzedzają:
— Pan, to na dzisiaj —

Unosząc jako  talizmen spojrze-

nia pełne podziwu pięknych kobiet:

„Tylko proszę mi niczego nie ży-

czyć” — rzuca myśliwy i wsiada do
pw

 
 

Mydawca:+
ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

samochodu.
Niezbyt daleko od tego miejsca

wysiada podejdzie ze trzysta  kro-

ków lasem gdzie zatrzymują go

przed zasłoną z zieleni o jakie dwa

dzieścia metrów od padliny.

— Widzi pan, on tędy przycho-

Mówią głosem stłumionym i po-

kazują przejście między dwoma krza

kami. Psujący się bawół wydziela o-

kropną woń i to ;est rzecz najniebez-

pieczniejsza w całej wyprawie. A te-

teraz cisza. Ciemiią puszczę, z nadej-

ściem nocy, ożywiają jakieś dziwne

szmery: chrzęsty w krzakach, ostre

krzyki na gałęziach. Wydaje się chwi

lami że widać błyszczące śiepia, A

może to robaczki święlojańskie?

Mniejsza c to. Nie strzelać... Cze-

 

Wkrótce jes: się otoczonym

chmarą komarów, które kłują w

twarz, w nogi, w ręce, przez ubra”

nie, wszędzie. Człowiek się drapie,

trzęsie głową, rozdusza ich całe ma-|

sy na ubraniu, a jeśli, chcąc zabic, z wytężeniem. „b

twarz! wszystko, trochę szybciej,
któregu, wymierzy sobie w

 

 

31 LOTERJA PAŃSTWOWA

WYGRANA 1,008.000
Losy do nabycia w najstarszej kolekturze

$. GORZUCHOWSKIEJ
12 caty los 40 zł.

GŁÓWNA

ZAMKOWA

1/4 losu 10_zł., 1/2 iosu 20 z

a. chłopczyk I Kupno siądźmy się

a mnie — ©- Sprzedaž — Nie warto! — odpo-

strzyc. iau iners| wlada mąž. —- Jak tylko
zrobi się widno, to on

— Na jeża? Krótko?

Czy jak? — pyta fryzjer.

— Ja bym chciał że-

 

    

  

by mnie pan zrobił ta
kie uczesanie, jak nos! litewski sakkażkkkkkaAAAAKaka2>

tatuś. Z ar p dużeńm|| ky, 1 złote o 27CASA

wolnem miejscem po- % #

środku głowy. od ЗОЙ 3 | RÓŻNE

ZE. ZWIEDRYŃSKI, OCZNAYET IKS JOB >.

NAUKA Wileńska 36 tel. 1224, , | PLACU maiego (40—50

sążni) w śródmieściu po- picdna

szukuję. Może kyćwgłę- 2

 

FRANCUSKI.

Paryżanka naucza doro=

SER

-7

pie mnie w kolano. Prze-

ciebie zobaczy i pójdzie
sobie.  
bi podwórza. Zgłosz. Za-
walna 6—10, Kraszkow-

słych, młodzież, WE Nie warto. ski. —

ti ie- Lr

RGayNS Państwo  Ciumcialscy|SŁUŻĄCA POTRZEBNA

kejach. Metoda własna. a oliRd Mż młoda do wszystkiego,
je pa м iejąca jotować,

Wszystkie wyższe fran Slalska śkakży ala mężó: maż1„20 a=

«uskie egzaminy, Widzieć
10—11 rano 5—7 wieczo:
rem prócz świąt, Łuki-
szki. Pańska 19. 2230  — Ten pan, co obok

mnie siedzi ciągle Szczy-  Wileńska 32 m. 2. —1

"ETTTYPY

ABSOLWENTKA
szkoły  zawodowo-prze-
mysłowej, z dodatniemi
świadectwami, poszukuje
jakiejkolwiek pracy, ja-
ko ekspedjenika, bona
względnie do wszystkie-
go. Przyjmę xondycję na
wieś. Ń. Świecka 7-a—1
albo w Admin. „Dzien.
Wi.“ dla H. P.

Potrzebna r loda sympa-
tycznej prezencji rutyno-
wana kasjerka do restau-
racji, z kaucją, obeznana z
rachunkowością ma-
szyną do pisania, posia
dająca poważne referen-
cje. Podanie z życiory-
sem składać w biurze
Ho'elu Europejskiego

2231

 

 

 

zn ааоч

Starsza osoba poszu-
kuje posady gospodyni
na probostwo. (lmie do-
brze gotować i zna się
na gospodarstwie wiej-
skiem. Ofiarna 2 m. 7.

 

MATKA-WDOWA,
zwraca się do

serc dobrych z prośbą
o dopomoženie jej w
nauce syna, ucznia 5-$o
oddziału Szk. Powszech-
mej, Chłopak uczy się b.
dobrze, lecz niema ksią-
żek i ubrania, Łaskawe
ofiary składać do Adm.
„Dzien. Wil.* dla Z. K.
Adres tamże,  

KOBIETA bezwzględnie
uczciwa, łagodnego cha-
rekteru, średnich lat,
umie dobrze gotować,
czysta, Ds šwiadec-
twa, ukuje pracy na

in za skrom-
n-m wynagrodzeniem.
Ul. Jerozolimska Nr. 34,
T. Bożyczkowa.  $r—4

Siostra - pielęgniarka
z długoletnią praktyką
szpitalną (zastrzyki i
wszelkie zabiegi oraz
pielęgnacja «ciężko cho-

  

rych) poszukuje pracy.
Posiada świadectwa i
liczne rekomendacje.
Zgadza się na d.
Antokolska ŁO
mowska. 2

TW
[)RUKaRNIA
К

A. ZNIERZYŃSKIEGO
WIŁNO MOSTOWA |.

TLREFON 12-44,

WYKONUJE
wszelkiego rodzaju

druki, jak bilety wizy-

towe. zawiadomienia
ślubne. nekrologi, pro-
gramy, afiszeI ulotki

CENY NISKIE
DW
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Czasu ma się dość do rozmyśle-

mią o tem i o wieiu innych rzeczach.

Ale nagle dostaje się ostrzeżenie,

bez żadnego ruchu, tylko uściskiem

ręki, Uwaga...

Nic nie widać, zle wpatrujemy się
Serce bije, mimo

Czatuje

zbyt głośny policzek, główity strze- | się z miną pewną i z bronią w pogo”

lec zniecterpliwieny, klepie go po

ramieni:
— No, no żadnego hałasu. Czy to

na komara, czy na tygrysa przyszedł| łęzi bez szmeru ..

pan zapolować?
Przeklęte owady wsuwają się za

kołnierz, przenikają przez dziurki

sznurowanych trzewików, nie dają

ani chwili spokoju. One to są boha-

terskie rzeczywiście. To są, wed-

ług mego zdania, najodważniejsze

stworzenia na świecie. Bez szponów,

bez pazurów, bez skorupy, ginące od

jednego przytknięcia, nie porzucają

migdy swej ofiary nie cofają się

przed walką, Gdyby tyśrys obdarzo-

"ny był okrucieństwem komara, nikt

mie śmiałby go zaczepiać Często, jak

widać, odwaga vywa cnotą słabych...

| kazuje się.....

SBE | Drukarnia A. Zwierzyńskiego. Miilno, Mostowa Nr 1.

towiu. Nagle krzak się porusza i Ц-

Wychodzi z pośród ga-
Jakiez to wiel-

Kurek już odwiedziony. Ty-
Jest

To on.....

kie....
grys zbliża się powoli, giętki.

na wprost:

— Ognia!
Huknęły dwa wystrzały. Błysnę-

ły dwa ognie. Dwa uderzenia kolbą

w ramię: Już skończone.
Tygrys leży rozciągnięty na brze-

gu polanki. Teraz juž nie wydaje się
| Gdzieindziej znów pewien oficer, gdy

taki wielki z wyciągniętemi długiemi

łapami.
A jeśli zdążył dać wspaniałego

susa i zniknąć w krzakachź Wtedy

nie trzeba próbować go znaleść, mo-

żna życiem to przypłacić.

l

Na drugi dzień już tygrys obdarty Innym razem ranny tygrys jed-
jest ze skóry jak królik i myśliwy za” nym susem przeskoczył przez sied-

biera ją tryumialsie odpowiednio po miu myśliwych i pokaleczyi wszyst

soloną, niebard.o wiedząc, co z tem kich tem samem uderzeniem łapy.

będzie robić. W Sajgonie nikt tego Możnaby zebrać setkę takich krwa-

 

podziwiać nie będzie bo to jest rzecz

zwykła, a w Paryżu niki temu nie

uwierzy. Ale w każdym razie będzie

to iuż taki pan, który polował na ty”
$rysY....

Są naturalnie bardzie; niebezpie-

czne rodzaje po:iowania: długie czaty
w: puszczy, tropienie całymi dniami
bawołów w dolinie rzeki Lanji, słoni,

których stado pędzi na myśliwego.

Znałem tam dzielnych ludzi, którzy
niejeden raz dla przyjemnosci zaglą”

dali śmierci w oczy. Na drodze do

Fau-Tiet stoi krzyż w miejscu, gdzie

pewien sędzia neiwyższy został na-

padnięty i rozdarty przez tygrysy,
gdy wieczorem powracał konno.

partera skoczyła ną kark jego konia,
schwycił ją za gardło i zdołał udusić,

ale przedtem zwierz rozerwał mu

śmiertelnie brzuch, a zbiegany koń

wych opowieści. Ale czy to przez
zemstę za obawę, jaką tygrys ich
napawa, wszyscy nnamici i
Francuzi lubią raczej kpić z „Jasne-
go Pana', jak go nazywają na po”
łudniu: „Brzuch ma w pasy, mu

przypalili, szerść słomą -— powie-
dzą wam drwiąco „nhake”, A kolo-
niści zanadto spiytni, żeby opowia-
dać o nocach spędzanych na cza-

tach, co nie zachwyca nikogo, chęt-

niej opowiedzą przygodę pewnego
płatnika kochinchińskiego, który po-

lował w nocy, zobaczył nagle mię-

dzy bambusami iakieś ślepia, które

go tropiły, zmieizył się, wystrzelił
dwa razy... i trafił w przód swego
samochodu, akurat między dwiema

latarniami, których przyćmione
światło wziął za ślepia tyśrysa.

(Gd: u.) pomnął w las.

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ, |

 

 
 


