
 

Opiatapesriswaulmnnenaсуктайма

DŽIENNI
| Redakcja czynnaod12—13iod19—-24, Administracja od 9—18,wniedziele od
12—13. Redakcja i Administracja: Mostowa 1, telefon 12-44. Konto P. K. O. 80.187.
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Prenumerata: mies. z odnoszeniem i przesyłką poczt. 3 zł. 50 gr. Zagranicę 7 zł.
Ogłoszenia: wiersz m/m. przed tekst. i w tekście (5 łam.) 35 gr., za
12 gr., nekrologi 25 gr., ogłoszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca

Terminy druku mogą być dowolnie zmieniane.

(10 łam)
25/0 drożej.
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UPOMINKI ŚWIĄTECZ
W składzie fabrycznym największej w

 

MICHAŁA CHAMUŁY w Wilnie
UL. WILE

Duży wybór KILIMÓW, wyrobów zako
Sprzedaż na dłuższe spłaty. D

waRUnKI
Uwaga! Nasze kilimy nie mają nic ws

NSKA 25
piańskich, ceramiki, oraz
la pp. Urzędników na ordery.
o0600€E

pólnego zo sprzedażą ulięzną podobnysk

majoliki

kraju wytwórni Kilimów artystycznych |

wyrobów.

Ułupując na. Jwięta KoRn
a,

 

JESZCZE O ZJEŹDZIE |
MIAST |

Zwrócono powszechnie uwagę, że
zebranie ogólne źwiązku Miast Pol-
skich, czyli w skróceniu t.zw. „Zjazd |
Miast' oabył się w roku obecnym z
większą okazatością, niż zazwyczaj.

Uuwarcie Zjazdu zaszczycii swą O į
becnością Fan Prezydent Kzeczypo”|
spolitej, oraz szereg ministrów 1' 1a-
nych aygnitarzy panstwowych. (est
reprezeniacy,ny gospodarza Źjazdu,
jakum byt Komisaryczny prezydeni
stolicy p. Starzynski, oczywiście
wpłynął na uświetnienie ram, w
których odbyś się Zjazd. Były
wszakże i powody giębsze, dla kio-
rych to uczyniono. zjazd obecny był
pierwszym, który odbył 6ię po
uchwaieniu nowej ustawy samorzą-
dowej, przeprowadzeniu ną jej pod“
stawie wyborów do rad i ząrząuow
miejskich i uzyskaniu „,znaneuu spo-

sobami' większości вапасуузер w
przeważającej liczbie miast. Wpraw-
dzie Łódź, Poznań, szereg miast
wielkopolskich i pomorskich nie po-
zwalają na jednolitość obrazu, w Sio-
licy wybory odłożono į zadowolnio-
no się Komasarycznym, prezydentem
wraz z t. zw. beiratiem, aie w ikaž-
dym razie Zjazd muast musiał dać
wyraz opanowaniu samorządu puzez
dzisiejszy obóz prorząaowy. lrzeba
więc byo nadąć cechy uroczysie

zjazdowi, jako świętu usanowanego
samorządu.

Jako drugi szczegół charaktery-
styczny rzucu się w oczy na zjeździe

wydatniejszy mż zwykle udział eie-
mentu burmistrzowskiego w porów"
naniu z radzłeckim. Uczywiście, 0d-

powiada to zmienionym stosunkom
w samorządzie na podstawie nowej
ustawy. Obawiać by się jednak na-
leżało zbiurokratyzowania pracy w
samorządzie, która opierać się musi
o udział w nim żywych sił spo-
łecznych. "CN

Nastrój świąteczny był jednak
sztuczny, a moment uroczystościowy
aż zbyt widocznie oficjalny. Nie
można temu się dziwić. Położenie
gospodarcze miast aż nadio to uspra-
wiedliwia.  Troski, które spędzały
radość z lic zwycięskich prezyden-
tów i burmmistrzów, znalazły swój
wyraz między innemi w referacie
prezydenta liwowa p. Drojanowskie-
go. Wskazał on w aim na takie gro-
žne dla rozwoju miast zjawiska, jak
zachwianie równowagi budżetowej
miast, jak zanik inwestycyj miej-
skich, co uniemożliwia miastom two-
rzenie nowych wartości gospodar“
czych i kulturalnych, dalej nadmier-
ne zadłużenie miast, oraz utratę
przez miasta samodzielności finan-
sowej.

Reierat, utrzymany w tonie rze-
czowym, zawierający ciekawe nie-
które dane, stanowił zarazem kry-
tykę polityki obecnych rządów w
stosunku OE Wiele z te-
$0, co mówił sanacyjny prezydent
Lwowa, było już oddawna aa
dzane przez przedstawicieli obozu

Nr. 104

KONFERENCJA © STRESIE ZAKOŃCZONA
STRESA (Pat).

Stresie zakończyła się w niedzielę,
w godzinach południowych. Rano
kontynuowane były narady trzech
mocarsiw w pałcu Borromeć na Iso-
la Bella, gdzie ostatecznie uzgodnio“
no tekst oficjalnego komunikatu.

Oiicjalny tekst rezolucji, będącej
wynikiem konferencji w  Stresie,
brzmijaknastępuje:

Przedstawiciele rządów Włoch,
Francji i Angli zgodzili się co do
różnych spraw, które przedyskuto”
wali:

1) Zgodzili śię co do wspólnej po- lityki postępowania w toku dyskusji,

MEMORJAŁ MIN. LAVALA
do Sekr. Ligi Narodów

FARYŻ (Pat). Minister spraw za-
granicznych Francji, Lavai, wystoso-

ciem. oawoiania rządu irancuskie$o.

Na wsiępie memorjai przypomni
na uchwaię uząau zeszy z 10. lil.

o siiach zbrojnych i poprzedzające

лез akt ustanowienie wojskowego
iotnicuwa Niemiec, W. tych awucha
postanowieniach klauzuie wojskowe
uwakiątu poko,owego, zaznacza me-
morjai, zostaty tormalnie odrzucone,
Liga Narodow ma obowiązes tą
sprawą zająć się, gdyż jest ona straż-
uyczką uakiuvatow i musi sirzeęc po-
szanowawia zobowiązan międzynaro

aGowych.

Mmemozjał przyznaje, że nagroma-
dziło się wieie iruanosci, które prze-
szkodziiy w powodzeniu konierencji
rozbrojeniowej w lenewie, jednąk
rząd memiecki nie był z tego powo-
du zwolniony ze swoich zobowiązań.
Niemcy uważały za stosowne, roz-

wiązać  jednostronuje zagadnienie
międzynarodowe. Metodzie aegocja”

BERLIN įPatj. Niemieckie biuro
iniormacyjie ogiasza obszerny ko-
meniarz w sprawie przesianego do
sekrenarjatu Ligi Narodów mesnorja-

swej treści pomua zupełnie to, że
Niemcy znajiowaty się w położeniu

zostaio narzucone zachowaniem 616

uczestniczących w zjeździe, było sil-
niejsze, mżby to wynikało z samej
ich liczebności. Zmajoryzowani kil-
kakrotme przez sanącyjnych bur
mistrzów i radnych, narodowi działa*
cze samorządowi przedstawiali jed-
nak czynnik, z którym irzeba się
było liczyć poważnie. Możność 2ie-
zależnego sądu, ajekrępowanego ża-
dnemi „wyższemi* względami, re“
prezentowavie samodzieinego czyn
nika obywatelskiego nadawałyszcze-
śólną wagę gatunkową wywodom
narodowych działaczy samorządo-
wych na zjeździe.

Miat Zjazd kłopot z delegacją wi-
leńską, wybraną wbrew statutowi
Związku. Wprawdzie sanacyjna wię
kszość Zjazdu nie zdecydowała się
wyciągnąć z tego pogwałcenia sta-
tutu, jako konsekwencji, unieważnie-
nia mandatów, to jedaakże stało się
na Zjeździe jasnem, że wybory de-
legacji wileńskiej nie odbyły się tak,
jak należało. Godne podkreslenia
jest i to, że zachłanność klubu sana-
cyjnego w wileńskiej radzie miej-
skiej do wyłącznego reprezentowania
samorządu wileńskiego w Związku
Miast nie znalazła aprobaty Zjazdu,
czego wyrazem jest powołanie do
Rady Naczelnej prezesa Narodowego narodowego w radachmiejskich i na

łamach prasy. To też stanowisko
przedstawicieli obozu aaredowego,:

Koła Radnych w Wilnie prof. Ko-
marziękiego. że” я

105033 5

cyj przeciwstawiły metodę fakiu do-
konanego. ich zarządzenie niezgod-

„wai do sekreiaiza genera.nego Ligi ne z caiym systemem ograniczenia
jiNaroaow memougai, bęaący popar- zbrojen postawiio przed caią Luropą

' probiemai powszechiego uzbrojenia,
| mada Ligi ma obecnie wypowiedzieć
się w sprawie odpowiedzialności za
wytworzoną w ten sposób sytuację
i w sprawie konsekwencyj z mej wy-

mikających. Powinno być rozstrzy-
śnięte zagadnienie doniosłej wagi,
gdyż w łuropie, gdyby się rozpo”
wszechniia metoda jednostronnego
wypowiadania zobowiązań między”
narodowych, byłoby wkirótce miejsce
na politykę siiy. Zadne* rokowania
me byłyby celowe, jeśliby rezultaty,
jakieby one były, mogły być nisz-
czonę przez wolną wolę jednej ze
stron rokującej. W, zakończeniu me-
morjał oświadcza, że powyższe mo-
tywy uprawniają rząd republiki fran
cusikiej do zwrócenia się do Rady
Ligi Narodów i wyraża nadzieję, że,
mając pełne zaułanie dg Rady Ligi,
wypowie się

| obecnej sytuacji.

 
- Komentarz niemiecki do memorjału

francuskiego
innych. Jeśli chodzi o powoływanie

„się memorjału irancuskiego na arty”
kuł statutu Ligi, gwarantujący człon*
kom Ligi spokój i bezpieczeństwo,

| szyły nieustannie ale bezskutecznie
o zastosowanie tego artykułu rów-

przymusowem, że ich posiępowasie nież do siebie. W, dalszym ciągu ko”.
(mentarz głosi, że, jeżeli Niemcy,

cz ww žus |wstepując do Ligi Narodów, związa”|
„ly się z przyszłym Statutem wojsko-
| wym Ligi, to przyrzeczenia tego do-
trzymywały tak długo,dopóki istniała

iskierka nadziei, że inne mocarstwa

w duchu bezpieczeństwa dla wszyst-
kich, przywróciło Niemcom nieza-

działania. W zakończeniu komentarz
omawia ustęp memorjału farncuskie-
go, traktujący o zmniejszeniu sił
zbrojnych Francji, nazywając te za-
pewnienia  rozbrojeniowe Francji
nieszczeremi.

+ 

ona wyraźnie co do!

przeczoną i konsekwentną swobodę|

Konierencja w jaka nastąpi po odwołaniu się Fran", tutu,
cji do Rady Ligi Narodów.

zj Uzyskane intormacje umocniiy
ich w przekonaniu, że naieży prowa-
dzić rokowania, zmierzające ao po:
żądanego rozwoju bezpieczeństwa w
Łuropie wschodniej.

3) Przedstawiciele tizech rządów
stwierdzili, że Kkouiecznosc utrzyina”
nia miepodiegiosci i iuiegralności
Ausicji w daiszym ciągu ozywiać DęĘ-

dzie ich wspolsią politykę 1 postano-
wili zalecić zebranie się w ierminie
bardzo bliskim przedstawicieli
wszystkich rządów, wymiemonych w
protokule rzymskim, celem zawarcia

ukiakiu, tyczącego się Łuropy środ-
kowej.

4j w spiawie paklu ioluiczego,
proponowanego dla Luropy zacno

dnie, przedstawiciele trzech rządów
potwierdzają te zasady oraz tę pro-
cedurę, ktora byia przewidziana w
komunikacie londyńskim z dnia 3.11.
i zgadzają się na aktywae prowadze-
nie badan tej sprawy, celem przygo”
+owania traktatu pomiędzy 5 mocar-
stwami, oznaczonemi w komunika”
cie londyńskim, jak również uicia*
dów dwustronnych, mogących mu
towarzyszyć.

5) Przechodząc do badania pro-
blemu zbrojeń, przedstawiciele
trzech mocarstw z żalem stwierdzili,
że metody jednostronnego odrzuca-
nia traktatów, zaśsiosowane przez

nywane zostały kroki, celem, osią”
śnięcia załatwienia sprawy zbrojeń
w drodze swobodnych rokowań, po-
ważnie ugodziły w zautanie opinji
publicznej do trwałości pokojowego
porządku rzeczy.  Przedstawicieie
trzech mocarstw potwierdzają mimo
to swoje giębokie pragnienie utizy-
(mania pokoju przez siworzenie po-
jczucia bezpieczeństwa i oświadcza-
j ją ze swej strony, że w dalszym cią”
śu pragną przyłączyć się do każde-
go wysiłku natury praktycznej, zmie-

|rzającego do załatwienia międzyna-
rodowego na podstawie zmniejszenia
zbrojeń.

6) Przedstawiciele trzech mo-
carstw przyjęli do wiadomości ży”
'czenie wyrażone przez państwa, któ-

 
iu irancuskiego. Komew.arz ten za-|to Niemcy — jak zaznacza komen- rych statut wojskowy został ustalo-
znącza, że memorjai francuski w| tarz —odr. 26, aż do roku 34 wal- ty przez traktaty w St. Germain,

Trianon i Neuilly, a które to życze-
„nia zmierzają do rewizji tego sta”

GENEWA (Pat). Dziś popołudniu
, przybył do Genewy minister spraw
zagranicznych Józef Beck w: towa-
|rzystwie pani Beckowej, dyrektorów

zechcą pomyśleć o lojalnem prze-| gabinetu Łubieńskiego i Sokołow* Benesz,
! prowadzeniu tego statutu. Dopiero ł skiego, wicedyrektora departamentu! granicznych Munck i inni członkowie
„przekonanie, że to nigdy nie nastąpi: politycznego Gwiazdowskiego, na- Rady.

|czelnika Skiwskiego i
| osobistego Friedricha.
| Przybyli również do Genewy w

rząd niemiecki w chwili, gdy doko-'

Przedstawiciele irzech mo
carstw posiahawiają zaiecić pań:
stwora zamieresowaanym zbaaąjme tej
sprawy, ceiem zafatwienia jej drogą
umowuą w uamach ogoinych i reyjo”
nainych gwarancyj bezpieczeństwa.

roza powyższą rezuiucją rządy
angieiski 1 wioski złowyiy następu-

jacą wspólną deki*recję, tyczącą siĘ
tekstu iokarnenskiego; Frzedsiawi-
cieie Wioch i Zjeduoczonego Kro
lestwa, mocarstw, które biorą udział
w traktacie iokarneńskim tyiko w
charakterze gwarantów, uroczyście
ponownie potwierdzają wszysikuie z0*
powiązania, jakie na podsiawie tego
uaktatu przypadają tym mocar“
stwom i oświaaczają swoją gotowość
wiernego wywiązania się z nich w
wypasu, gdy zajdzie tego potrzeba.

„Wreszcie mocarstwa, biorące u-

dział w konierenoji w  Siresie,
uchwaliły uastępującą końcową de-
klarację: Trzy mocarstwa, kaórych
polityka ma na celu zbiorowe utrzy”
manie pokoju w ramach Ligi Naro-
dów, stwierdzają swą caikowuą zgo”
dę co do przeciwstawianiasię wszel-
kiemi wiaściwemi środkami każde-
mu jednostronnemu odrzuceniu trak-
tatów, mogącemu wystawić na nie-
bezpieczeństwo pokój
W tym też celu postępować oai bę-
dą na podstawie ścisłej i serdecznej
współpracy. Ъ. `

STRESA (Pai). Agencja Havasa
donosi: Zamykając obrady konieren-
cji, w Stresie, Mussolini stwierdził,
że czujna i aktywna solidarność
trzech mocarstw zabezpiecza pokój
w Europie. Mac Donald i Flandin

w Europie. .

wyrazili podziękowanie dla Musso”
liniego i stwierdzili wzajemną goto*
wość do współpracy.

LONDYN (Pat). W. angielskich
kołach rządowych panuje wyraźne
zadowolenie z wyników konienoji w
Stresie . W kołach tych podkreślają,
że, nie obarczając W. Brytaaji żad-
nemi widocznemi nowemi zobowią-
zaniami, Stresa podkreśliła porozu
mienie między W, Brytanją a Francją
i Włochami. /

PARYŻ (Pat). „Le Petit Pari-
sien“ twierdzi, że w sprawie paktu
wschodniego o nieagresji konieren-
cja w Stresie nie chciała powziąć
żadnej decyzji w przeddzień podró-
ży ministra Lavala do Warszawy i
Moskwy. 

Min. Beck w Genewie.
ciągu dnia komisar: sprawzagr. Li-

sekretarza |przybyli sir John Simon,

1; mm ma

 

twinow, iurecki minisier spraw za-
$ranicznych i przewodniczący Rady
Ligi, Aras, ministrowie Titulescu i

duński minister spraw za-

W godzinach wieczornych
minister

ją

}
Lavali baron Aloisi.

- Niemcy wobec Litwy
| LONDYN (Patj. Korespondent
berliński „Sunday Express“ dowia-

„duje się, że niemiecka propozycja
przyłączenia się do paktu nieagresji|

„jp AUD)AhAAA)4 Kij.

_ WIELKANOC SIĘ
nie zwlekajcie z upominkami dla swych najbliższych.
bluzki jedwabne ręczny haft, piękny szlafrok, starannie wykończona torebka,
komplet bielizny, pończochy jedwabne we wszystkich odcieniach, koszule,
krawaty, pyjamy jedwabne i wiele innych niezbędnych przedmiotów w du-

4 żym wyborze można zawsze nabyć w

„POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ"

CISZKA FRLICZKI
WILNO, Ul. ZAMKOWA Nr. 3;

ZBLIŻA!
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na wschodzie nie obejmieLitwy, o
ile zatarg na wschodzie nie będzie
zalatwiony. t

Wyblina nowošė:

Tel. 6-46,
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„Min. Beck wyjechał
do Genewy

Dn. 13 b. m. wyjechał do Genewy min.

Beck, celem wzięcia udziału w sesji Rady

Ligi Narodów, rozpoczynającej się dnia 15

b. m. Z p. ministrem udała się do Genewy

jego małżonka,

Krzyże walecznych
dia Niemców w Polsce

PAT komunikuje: ®

„Sprawa nadawania przez rząd Rzeszy

Niemieckiej odznaki pamiątkowej pod na-

główkiem „Ehrenkreutz fir Frontkampfer"

również obywatelom obcych 'państw wzbu-

dziła żywe zainteresowanie na terenie za-

chodnich województw R. P. W związku z

tem dowiadujemy się ze źródeł miarodaj-

nych, że wymieniona odznaka pamiątkowa,

do której nie są przywiązane żadne zaopa-

trzenia materjalne, ani też jakiekolwiek

świadczenia nie będzie przyznawana oby-

watelom R. P.".
 

Spór włosko -abisyński
LONDYN, 13.4. (PAT). Według wiadomoś-

ci zę Stresy, doprowadzono w toku narad

do ważnej uchwały w sprawie Abisynji.

Spór włosko-abisyński zostanie rzekomo
przekazany specjalnej komisji koncyljacyj-

nej, w skłał której wejść ma po dwóch

członków ze stróny rządu włoskiego i abi-

syńskiego. Komisja szczegółowo rozpatrzyć

ma tematy sporu.

|

 

MATUJE i KON/ERUUJE CERE PUDER ABARID „

 

O PAKT NADDUNAJSKI

NOWA KONFERENCJA W RZYMIE
Z udziałem Niemiec, Polski i Czechosłowacji

- STRESA, 13.4 (PAT). Poranne po-
siedzenie konierencji 3-ch mocarstw
poświęcone było wyłącznie zagadnie-
niu uzbrojenia Austrji, Bułgarji i Wę-
gier. Mussolini przedstawił szczegó-
łowe exposć na ten temat.
PARYŻ, 13.4 (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi ze Stresy: Na konierencji
postanowiono, że mocarstwa zainte-
resowane w pakcie naddunajskim
zbiorą się w Rzymie dnia 20 maja.
Na konierencję tę będą zaproszone:
Niemcy, Austrja, Czechosłowacja, Ju-
gosławja, Francja, Polska, Rumunia,
Węgry i Włochy.

DOZBROJENIE AUSTRJI, WĘGIER
I BULGARJI :

PARYŻ, 13,4, — (PAT.). — Agencja
Havasa donosi ze Stresy: Na dzisiej- ;
szem posiedzeniu przedpołudniowem
Myssolini podkreślił, że wobec do- |
zbrojenia się Niemiec, byłoby niesto-
sownem pozostawiać bezbronnemi in- |
ne paūstwa, a przedewszystkiem Au

| strję. Mussolini oświadczył, że obecne
siły zbrojne Austrji wynoszące 30.000

ludzi, nie są dostateczne dla obrony
niepodległości tego kraju.

Delegaci brytyjscy przyjęli z sympa-
tją koncepcję włoską.

Laval dał wyraz zaniepokojeniu, ja-
kie musi obudzić w krajach Małej
Ententy dozbrojenie się Austrji, Wę-
gier i Bułgarji. Laval zalecał nie ro-

 

 

| Mussolini wita Mac -Donalda w Stresie

 

REPARACJA
PRANIE
 

BERLIN, 13,4, — (PAT.). — Nie-
mieckie biuro informacyjne podaje
komunikat, zawierający sprecyzowa-
nie stanowiska rządu Rzeszy niemiec-
kiej w sprawie paktu wschodniego.
/Komunikat brzmi jak następuje: Roz-
maite błędne komentarze prasowe

- skłaniają rząd Rzeszy do wyłożenia
swojego stanowiska w sprawie paktu
wschodniego w sposób następujący:
1) w rozmowach berlińskich kanclerz
Hitler zakomunikował delegacji bry-
tyjskiej, że rząd niemiecki ku swemu
ubolewaniu nie może przystąpić do
paktu wschodniego w projektowanej
iormie. Natomiast rząd niemiecki jest
gotów wziąć udział w zbiorowym pak-
cie bezpieczeństwa, o ile: a) oprze się
on na wzajemnych i ogólnych zobo-
wiązaniach o nieagresji i o postępowa-

WEGO;CST T TASIT NSIION

Kronika telegraficzna

— Szef rumuńskiego sztabu generalnego

gen. Samsonovici wyjechał 'do Paryża.

— Minister Reichswehry gen. Blomberg
przybył wczoraj przedpołudniem do Ligni-

cy. Po zwiedzeniu miejscowego garnizonu

gen. Blomberg udał się na wycieczkę samo-

chodem w Góry Śląskie.

— Sąd wojenny skazał za udział w pow-

* słaniu kuzyna Venizelosa Pistolakisa i po-

rucznika marynarki Canarisa na 20 lat wię-

zienia. 1l-u oskarżonych skazano na kary

więzienia od 2-ch do 20-u lat. 9-u uniewin-

niono.

— W dalszym biegu reformy ustroju Rze-

szy Hitler zwolnił z urzędu ministra pracy

A opieki społecznej w  Saksonji dr.

Schmidta.
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BŁĘDNE KOMENTARZE PRASOWE :

° — NIEMCY I PAKT WSCHODNI
Komunikat urzędowy

niu rozjemczem, b) o ile będzie prze-
widywał postępowanie konsultacyjne

w razie zakłócenia pokoju, c) rząd

Rzeszy niemieckiej jest gotów przyłą-

czyć się do ogólnych zarządzeń w

sprawie niepopierania napastników,

stwierdzając, że ustalenie kto jest na-

pastnikiem stanowi dużą trudność.

Przy tych wytycznych rząd Rzeszy
niemieckiej stoi i dzisiaj.

2)) Kanclerz w rozmowach tych -za-

komunikował, że rząd niemiecki nie

może przyłączyć się do paktu, który

zawierałby zobowiązanie do wzajem-
nej mniej lub więcej automatycznie

działającej pomocy wojskowej dla je-
dnego lub wi-lu państw. Takie bowiem
postawienie sprawy, zdaniem rządu

niemieckiego, nie byłoby czynnikiem

utrwalenia pokoju, a raczej jego 7”

grożenia, I dzisiaj rząd Rzeszy nie-
mieckiej stoi na tem stanowisku.

3) Natychmiast po objęciu władzy,

obecny rząd Rzeszy niemieckiej wy-

raził życzenie zawarcia z Sąsiadami

paktów o nieagresji, Propozycję tę u-
czyniono nie posiadając żadnych wia-
domości o dwustronnych lub wielo-

stronnych konwencjach wojskowych

między poszczególnemi państwami,

nie biorąc wogóle pod uwagę ich ist-

nienia. Nie żywiąc żadnych agresyw-

nych zamiarów, rząd Rzeszy uważa,

że prawdziwie deiensywne układy do
niego się nie odnoszą. Na tem stano-

wisku rząd Rzeszy niemieckiej stoi
dotychczas. :

Podobnie, jak rząd Rzeszy nie jest

w możności przystąpić do paktu, któ-
ry zawiera tego rodzaju zobowiązania

wojskowe jako istotny element swej

 

Francuskie imperium kolonjalne
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI EKONOMICZNEJ

PARYŻ, 13.4 (PAT). Po czterech mie-

siącach obrad zakończyła dziś swe pra-

ce „Imperjalna konferencja ekonomicz-

ma”, w której brali udział przedstawi-

ciele wszystkich zamorskich po”* dłości

francuskich. Ostatnie uroczyste posie-

dzenie konferencji odbyło się w gmachu

senatu, obecny był na niem prez. Le-

"brum, większość ministrów oraz liczne

wybitne osobistości.

Konferencja miała charakter konsulta-

tywny i zmierzała do sharmonizowania

stosunków ekonomicznych pomiędzy po-

szczególnemi kolonjami oraz pomiędzy

 

niemi a metropolją. Wnioski, opracowa-

ne przez konierencję, będą przedstawio-

ne rządowi w formie projektów ustaw
lub dekretów. Konferencja doprowadziła

do porozumienia między producentami

kolonjalnymi a krajowymi. Minister ko-
lonij Rollin omówił projekt stworzenia

centrali zamorskiej, w której mieściły

się wszystkie organizacje kolonjalne i w

której gmachu odbyłaby się nowa kon

ferencja. Centrala ta posiadałaby stałe

biuro, którego zadaniem byłoby czuwa
nie nad wykonaniem zaleceń konieren-
cji.

 

Do pań gospodyń?
Świąt nie należy sobie utrudniać —tylko uprzyjemniać. Nie warto piec w domu, kie- ,

"dy po tak niskich cenach można nabyć niezrównane wyroby cukierni ZIEMIAŃSKIEJ
1216

treści, a zatem swego istnienia — tak-
samo nie mogą tego rodzaju układy,
leżące poza ramami tego paktu, prze-
szkodzić rządowi Rzeszy w zawiera-
niu za swej strony paktów nieagresji
na wyżej sprecyzowanej podstawie.
Powyższe stanowi sens odpowiedzi

rządu Rzeszy na zapytanie ambasa-
dora brytyjskiego, czy Niemcy gotowe
są zawrzeć pakt wschodni na podsta-
wie wskazanej przez siebie również

na wypadek, śdy inne państwa zawar-
łyby już, bądź też zawrzećby miały

pomiędzy sobą jeszcze odrębne ukła-
dy. '  

dejmowač žadnej decyzji bez zgody
paūstw zainteresowanych,

Następnie na konferencji trzech
państw rozważano zagadnienie Kłaj-
pedy.
Komunixat ostateczny będzie za-

wierał wzmiankę o konwencji lotni-.
czej wedłuś tezy z dnia 3 lutego r. 5.
a także wspomni o dozbrojeniu Au-
stji, Węgier i Bułgarji, o czem toczyć
się będą jeszcze rokowania w drodze
dyplomatycznej.

BIAŁOGRÓD, 13.4, — (PAT.). — Jak
twierdzą w kołach politycznych, Rzym
zaproponował rządom białogrodzkiemu
i prask'amu zawarcie specjalnego paktu,
$warantującego niepodległość Austrji,

DOTYCHCZASOWE WYNIKI -
„LONDYN, 134. (PAT.).

domości prasy angielskiej, pewne trudności

przedstawia sprawa dozbrojenia Węgier,

gdyż bawiący w Montreux Titulescu prze-

słał konferencji w imieniu Małej Euienty

notę, w której oświadcza, że dozbrojewie

Węgier jest dla Małej Ententy nie do przy-

jęcia, dopóki Węgry domagać się będą re-
wizji swoich granic. Nota ta dała Francji

asumpt do przeciwstaw'eiia się propozy-

cjom Mussoliniego, popartym zresztą przez

W. Biytanję, Wskutek zdecydowanego 0-

poru Lavala postanowiono iednak sprawę

tę zdecydować ostatecznie na drodze spe-

specjalnych rokowań dyplomatycznych za-

teresowanych rządów.

Co się tyczy paktu bezpieczeństwa

wschodniej Europy, Simon zaproponwać

miał, aby: stosowny projekt paktu o niea-

gresji, uwzględniający zmianę stanowiska

kanclerza Hitlera, opracowany został

przez mocarstwa najbardziej zainteresowa-

ne. Naogół przypuszczają, że projekt taki

po przygotowaniu dyplomatycznem ostate-

cznie ustalony zostanie na specjalnie w

tym celu zwołanej konfecencyi.

Sprawę konwencji lotniczej mocarstw lo-

carneńskich, którą Francja traktować

chciała jako sprawę b. pilną, na żądanie

W. Brytanji odsunięto jako sprawę nada-

jącą się narazie tylko do rokowań wstęp-

nych. W, Brytanja uważa, że sprawa ta ak-

tualna się stać może dopiero wtedy, gdy
bardziej konkretnie zarysują się możliwości

osiągnicia całokształtu programu londyń-

skiego.
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LONDYN, 134. (PAT.). Korespon-

dent- „Daily Telegraph" podaje interesujące

szczegóły o przebiegu "wczorajszych obrad

kiem, kiedy przewidziane w pakcie Ligi

sankcje mogłyby znaleźć zastosowanie w

razie przyszłego naruszenia zobowiązań

traktatowych, „Daily Telegraph" twierdzi,

że rząd francuski pragnął uzyskać bardziej

konkretne zapewnienia, że w tego rodza-

ju wypadku sankcje będą w przyszłości za-

stosowane. Mac Donald i Simon zwrócić

mieli jednak uwagę ministrów francuskich

na skutki zastosowania sankcyj i podkre-

šlič mieli, że nie mogą związać rządu bry-

tyjskiego w kwestji tak doniosłego znacze-

nia. Po dalszej dyskusji jednak, która, jak

wydaje się, odbyła się już po otrzymaniu

wiadomości o ustępstwie Hitlera w sprawie

paktu o nieagresji na wschodzie, uzyskano

porozumienie, że najlepszą procedurą dlą

Genewy będzie zapewnienie powołania ko-

misji dla rozważenia całokształtu zagadnie-

mia jednostronnego naruszenia traktatów.

„Manchester Guardian" dodaje do tego,

że francuski projekt rezolucji został wobec

tego wycofany.

Omawiając następnie dyskusję na temat

ograniczenia zbrojeń, „Daily Telegraph'* po-

daje następujące słowa Flandina, skiero-

wane do Mac Donalda: „Cóż, wydaje się, że 
+

w Stresie, Omawiając dyskusję nad wypad-.

 
 

Rozmówka Fiandina z Mac Donaldem

- CZEMU FRANCJA COFNĘŁA SWÓJ PROJEKT RĘZOLUCJI?
nasze siły obronne do rozmiarów  najbar-

dziej skutecznych, jakie możemy osiągnąć".

Mac Donald odpowiedzieć. miał na to, że

mimo, iż jest to bardzo smutne, istnieje

mało widokówna rozbrojenie,

Według .wia- |.

 

 

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA”

z dnia 14 kwietnia 1835 r.

  

CZĘŚĆ URZĘDOWA. Ponieważ
znajdują się tacy ludzie, którzy po
trawnikach przed Wielkim Teatrem,
Bankiem i innych placach publicznych
urządzonych, poważają się chodzić i
miejsca dla ozdoby zasianych wydep-
tywać, choć niepodobna, aby nie wie-
dzieli że są obaryerowane iże się przy
nich znajdują trotuary lub ścieżki do
chodzenia, przeto władza miejscowa,
zmuszona została kazać postawić słu-
py i tablicę z napisami ostrzegającemi,
i wydać rozkaz; ażeby każdy nie tro-
tuarem lub ścieżką, lecz po trawniku
przechodzący przytrzymanym i do od-
powiedzi i kary w drodze policyjnej
pociągniętym został, które to środki
przyniosą zapewne pożądany skutek,
gdy ani baryery ani zdrowy rozsądek
zapewnić go dotąd nie zdołały.
  

„Dar Pomorza
w Chinach

Okręt szkolny „Dar Pomorza” po przy-

byciu do Szanghaju spotkał się z serdecz-

nem przyjęciem władz miejscowych. Kapi-

tan statku udał się do Nankinu, gdzie zło-

żył oficjalną wizytę centralnym władzom

chińskim. Dnia 1 kwietnia „Dar Pomorza”

wyruszył w dalszą drogę i przybył do Hong-

Kongu, gdzie powitała go grupa zamieszka”

łych tam Polaków..W porcie tym statek zo-

stał wprowadzony do doków celem pomalo-

W dniu 10 kwiet-

nia „Dar Pomorza” wyruszył w dalszą dro-

# do Singapore, dokąd żamierza przybyć w

dniu 19 b. m. Kapitan statku donosi, że na

pokładzie wszystko w porządku, wszyscy

są zdrowi.

Apel do interesu
Chęć zainteresowania obywateli Pożycz-

ką Inwestycyjną przejawia się w tem, że
nadano jej charakter Pożyczki Premjowej.
Papier, który subskrybent otrzyma, nietylko
przynosić będzie stały procent, niewiele
niższy od oprocentowania wkładów oszczęd=
nościowych, ale uprawniać będzie do udzia«
łu w losowaniach premij. Opublikowane
tabele losowań przedstawiają się stale za-
cłęcająco, otwierają bowiem przed posiada-
czem 100-złotowej obligacji Pożyczki Inwe-
stycyjnej perspektywy wygrania trzy razyw
roku poważnych premij, sięgających nawet
pół miljona złotych.

Jednakże nietylko* w ' tej perspektywie
wyśfania fortuny przejawia się „apel do in-
feresu materjalnego" subskrybenta Moment
zainteresowania tkwi również we wprowa*
dzeniu korzystnego dla subskrybenta ns-
vum w postaci premij cd obligacyj wylo-
sowanych do umorzenia. Za stuzłotową o=
bligację — w razie wylosowania — Skarb
Peństwa płacić będzie 120 zł, w ostatnich
zaś latach trwania pożyczki nawet 130 zł.

Najważniejszym bodaj momentem jest je
dnak przewidziana w rozporządzeniu Mini-
stra Skarbu możność pokrycia subskrybo*
wanej kwoty Pożyczki Inwestycyjnej do
50% w papierach Pożyczki Narodowej. Jak
wiadomo, Pożyczkę Narodowa wypuszczono
jako pożyczkę imienną; związano ją w rę
kach posiadacza, który w razie trudności
ma duże kłopoty ze sprzedażą tego papie+
ru. Jest to coś w rodzaju przymusowej ©-
szczędności, od której płaci się coprawda
wysoki procent, ale z którei nie można, w
+azie potrzeby, skorzystać. Papier jest pie”
wątpliwie bardzo dobry, ale trudnv do
zrealizowania,

Niedogodność tę zrozumiano widocznie,
skoro przy rozpisaniu Pożyczki Inwestycyj-
nej postan>wiono dopuścić obligacje Po-

sz Narodowej do zamiany na Pożyczkę
Inwesivevina Wystarczy dopłacić do po-

Siadanej obligacji Pożyczki Narodowej jej
równowartość w gotówce, którą wpłacić bę*
dzie można w dziesięciu ratach aby otrzy”
mać nowy papier, nie podlegający już, jako
papier na okaziciela, ograniczeniom w jegd
zastawieniu lub sprzedaży.

wania części podwodnej.
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Co będzie z paktem lotniczym?
3 ODROCZYĆ ZAWARCIE, CZY PODPISAĆ?

PARYŻ, 13.4 (PAT). Popołudniowe | by później przystąpić, gdy będą już

posiedzenie konferencji w Stresie, jak

podaje agencja Hayasa, .poświęcone

było zbadaniu problemów, jakie nasu-

wa zawarcie konwencji lotniczej, prze-

widzianej w układach rzymskich, wo-
bec odmówy Rzeszy przyjęcią  więk-
szości. zobowiązań, określonych w ko-
munikacie z 3 lutego. SA )
Nasuwa się pytanie, czy naležy 0-

droczyć zawarcie paktu lotniczego, czy
też, jak sądzi delegacja francuska, bez
dalszej zwłoki podpisać bilateralne
konwencje, do których Niemcy mogły-
2751ATLETIKAKS

PAMIĘTAJMY O BEZROBOT-

NYCH NARODOWCACH! OFIARY

PRZYJMUJE' ADMINISTRACJA

„GAZETY WARSZAWSKIEJ"

nic innego nam nie pozostaje,jak: rozwijać PRZYUL. NOWY ŚWIAT 47.

 

DOSKONAŁE GIN POLSKI, MACHANDEL POLSKI, FABRYKI
JARZĘBIAK na koniaku, STARKA iinne WÓDEK
do nabycia we wszystkich handlach i restauracjacht

x

„SUCHOWOLA“
SEWERYNA KS. CZETWERTYNSKIEGO  

skłonne przyłączyć się do innych pro-
jektów współpracy europejskiej, ma-
jących na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa.
Na dzisiejszem zebraniu delegacji W;

Brytanji mieli zdefinjować swe stano-
wisko.
LONDYN, 13,4 (PAT.). Agencja Ren-

tera donosi ze Stresy: W czasie dzisiej-

szej dyskusji popołudniowej nad paktem

lotniczym wysunięto projekt zwołania

konierencji w Londynie. Francuzi — jak

sądzą — opowiadają się za natychmia-
stowem zawarciem porozumienia pomię-

dzy W. Brytanją, Erancją i Włochami,

podczas śdy Anglicy są zdania, że

wszystkie sprawy poruszone w komuni

kacie londyńskim winny być traktowane
łącznie. Wówczas Francuzi zapropono=

wali zawarcie paktu pomiędzy trzema
mocarstwami, do którego inne mocar-

stwa zainteresowane będą mogły przy-

słąpić z chwilą, gdy projekty omawiane

w Londynie 3 lutego, zostaną opraco-

wane,  



DAREMNE PRÓBY
„W związku z nową konstytucją i
projektami ordynacji wyborczej, pi-

sze się o pomysłach likwidacji „par-

tyj' politycznych. Pomysły te mogą

się wyrazić w dwóch warjantach: albo

się znosi wszystkie wogóle partje i

pierwiastek partyjny życia wykreśla

z życia politycznego, albo też wpro-

wadza się partyjny monopol grupy

rządzącej. Praktyczne znaczenie ma
ty"T:o ten drugi wypadek. Czesto ten,

kto najbardziej potępia partyjnictwo,

posuwa do skrajności zasadę mono-

polu partyjnego.

W związku z przeobrażeniami u-
strojowemi, życie polityczne rozwija

się obecnie w innych warunkach, niż

kilkanaście lat temu. Straciły rację

bytu małe stronnictwa, albo nawet i

wielkie, ale reprezentujące klasowe

interesy. Niema miejsca dla grupek

politycznych, które ani programem,

ani nawet swemi ambicjami politycz-

nemi nie sięgają po to, by w swe ręce

ująć losy narodu. Kto nie potrafi dać

odpowiedzi na całość zagadnień, ja-
kie stoją dzisiaj przed narodem, ten

nie ma racji bytu. Może być tylko na-

rzędziem cudzych interesów partyj-
nych, służąc do maskarady politycz-

nej.

Czy z tego wynika, że uda się u-

rzeczywistnić państwo, zwane „total-

nem”, które nie zna żadnych partyj?

Zwolennicy tej myśli w Polsce nie są

jej twórcami. Są naśladowcami przy-

kładów niemieckiego i włoskiego (o
sowieckim wspominają mniej chętnie).

Ale w każdym z tych krajów ta idea

przybiera różne postaci i ma swoje

specjalne tło dziejowe. Faktem jest,

że dopuszczenie do oficjalnego istnie-

nia jednej tylko partji rządzącej nie

kładzie kresu walkom partyjnym.

Przybierają one tylko int4 postać—

choćby tego, co się działo w Niem-

czech 30 czerwca 1934 r. Ukryte pod

powierzchnią, walki partyjne trwają

nadal — ale nie toczą się jawnie. Od

czasu do czasu opinja publiczna do-

wiaduje się o tem, że ten lub inny dy-

śnitarz wypadł z łask, że likwiduje

się tę lub inną frondę czy konspira-

cię.
Kiedy jednak próby wprowadzenia

monopolu partyjnego mogą być po-

ważnie podjęte? Gdy obóz, który się

na nie waży, potrafi porwać za sobą

naród i wzbudzić w nim entuzjazm;

gdy postawi przed nim wielkie cele

narodowe, wymagające bezwzględnej

karności na zewnątrz;

rozwinąć własny program przezwy-

ciężenia trudności gospodarczych i

finansowych. Nie trzeba się łudzić, że

przymus, że stosowanie bezwzględ-

nych metod tępienia przeciwnika za-

stąpi brak wewnętrznej treści. Im

większa jest przewaga przymusu nad

szczerze wyznawaną ideą i bezintere-

sowną wiarą, tem mniejszą jest mo-

żliwość przeprowadzenia tych pla-

nów.

« Napozór wydawaćby się mogło, że

rządzenie, oparte na prawnym czy

faktycznym monopolu partyjnym, jest

czemś bardzo łatwem i ponętnem.

Ale ta metoda kryje w sobie wielkie

niebezpieczeństwo. Przynależność do

grupy rządzącej daje możność bytu i

dobrobytu. I wtedy akces do niej

staje się handlowym interesem; wtedy

grupa rządząca przyciąga ku sobie

wszystkie męty, wszystkich karjero-

wiczów. Zwłaszcza, śdy z przewagą

polityczną łączy przewagę gospodar-

czą i finansową, śdy administracja i

gospodarstwo państwowe stają się

monopolem rządzącej grupy.

Lęk przed krytyką, przed niezado-

woleniem, przedewszysktiem przed

kontrolą, może budzić chęć wprowa-

dzenia monopolu partyjnego. Ale to

metoda ludzi słabych, którzy lękają

się walki w otwartem polu, a ułat-

wiają sobie życie aparatem admini-

stracyjnym. Ludzie ci lękają się odpo-

wiedzialności, gdyż niema odpowie-

działalności bez możności jawnej kry-

tyki. A zarazem ci ludzie popełniają

wielki błąd; wydaje im się, że potra-

fiq zamknąć ducha w administracyjne

formy, że policyjnemi metodami wy-

tępią idee.

gdy potrafi |

 
 

WŁOCHY IFRANCJA
Wszystkie wiadomości, nadchodzące

ze Stresy, świadczą o tem, jak trudno
jest zgromadzonym tam dziennikarzom
zyskać informacje o tem, co.się dzieje
w pięknym pałacu Boromejskim na
lsola Bella. Niemałą rolę gra przytem
z pewnością fakt, że dziennikarze są
oddzieleni od miejsca narad prze-
strzenią wodną, rzeczą główną jest
jednak z pewnością ostrożność i mało-
mówność członków delegacyj.
W tym stanie rzeczy informacje, po-

dawane przez prasę europejską, są ra-
czej wyrazem pragnień i pożądań pi-
szących. niż objektywnie podanym
zbiorem faktów. To też wiadomości,
przychodzące z różnych stolic europej-
skich, są w sposób charakterystyczny
zabarwione nastrojami i pragnieniami
odpowiednich środowisk. _ Najlepiej
więc czekać na ściśle stwierdzone wy-
niki i powstrzymywać się do tego cza-

su od komentarzy.
Są jednak pewne rzeczy, które już

dziś — na podstawie niejasnych, często
sprzecznych, a czasem fantastycznych
wiadomości — można ustalić z du:
żem prawdopodobieństwem Do nich
należy fakt postępującego  zbliże-
nia między Włochami a Francją. Zbli-
żenie to, jak wynika z  nalury
rzeczy, zostało wywołane przez
fakt wzmożenia się sił niemieckich.
Porozumienie na gruncie ałrykańskim
było koniecznym tego zbliżenia warun-

kiem, położyło pod nie nowy łunda -

ment. Na terenie europejskim istnieje
dziś między Włochami a Francją wiele

interesów wspólnych. Wśród nich na

pierwszem miejscu w chwili obecnej
stoi sprawa przyszłości Austrji. Przez

Austrję wiążą się interesy włoskie i

francuskie na terenie Europy wschod-

niej. Nietylko na Bałkanach i nad Du-

najem, lecz także bardziej na północ

— nad Wisłą. Stąd płyną pogłoski o

tem, że Mussolini proponuje, by do na-

rad nad położeniem europejskiem po-

ciągnąć Polskę. Tem tłumaczy się ak-

tywność polityki włoskiej wWarsza-

wie, którą widzą nawet niewtajemni-

czeni,
Metody polityczne Włoch i Francji,

stosowane na terenie międzynarodo-

wym, były dotychczas bardzo różne.

 

NA ŚWIĘTA
BARANKI

cukrowe i czekoladowe,

JAJKA
czekoladowe od  najskromniejszych

do ozdobnych, napełnionych czeko-

ladkami,

FIGURKI
z najlepszej czekolady,

ŚWIĘCONKI
z czystego marcepanu i czekolady na
sztuki | na stolikach,

TORCIKI
pralinowe, orzechowe i ananasowe,

CZEKOLADĘ
w proszku i w bloku do mazurków,

MAZURKI
w pięciu odmianach, oraz masę mi-

gdałową 1 orzechową poleca:

E. WEDEL

Ks. kard, Hlond ciężko zachorował.

 

U nas te pomysły zwracają się prze-

ciw ruchowi narodowemu. Ale ten

ruch zbyt głęboko tkwi w życiu naro-

du by nie wydostał się na powierzch-

nię. W'każdych warunkachznajdzie

swoją drogę. : !
R. RYBARSKI

| i męskiej.

Francja trzymała się konsekwentnie sy-
stemu genewskiego.Ujawniało się to za-
równo w języku dyplomatycznym tran-
.cuskim, jak w polityce Francji. Zmie-
niali się ministrowie spraw zagranicz-
nych, lecz metoda pracy biur na Quai
d'Orsay i ich kierownictwo pozostawa-
to żawsze to samo,Mussolini stosuje in-
ny system polityczny—jestprzekonanym
realistąi zwolennikiem dawnych do-
brych metod w. polityce międzynarodo-
wej — wierzy przedewszystkiem w si-
ły własnego narodu i w sojusze, nie
bardzo się nawet stara ukrywać swą

niechęć do Genewy i wszystkiego, co
się z nią wiąże...

Ta różnica metod była dotychczas

jedną z przeszkód, znajdujących się na

drodze, wiodącej do porozumienia
między Francją a Włochami, Otóż wy-

pada stwierdzić, że bieg wypadków
przyczynia się do pomniejszenia jej

znaczenia. Pisząc ło, mamy na myśli
wzmożenie się sił niemieckich i coraz
większą brutalność polityki niemiec-

kiej. Są to łakty tak bijące w oczy, że

nie mogła ich nie dostrzec opinja

francuska; to też pod ich wpływem

pierzchają złudzenia pacyłistyczne i

wiara w skuteczność „пошусй“ рошо-

jennych metod politycznych, uśtwięco-

nych przez kapłanów religji genew*
skiej. Wzmaganie się sił Niemiec i u-
jawnienie celów i dążeń polityki nie-
mieckiejwywołujeznatury rzeczy zbli-
żenie między Francją i Włochami.

Gdyby spotkanie w Stresie miało

tylko jeden skutek — postęp na drodze
porozumienia włosko-francuskiego—to

już to samo nadawałoby mu duże zna-

czenie. Od szeregu lat bronimy tezy, że
warunkiem niezbędnym trwałości no-

wego powojennego układu w Europie
jest współdziałanie polityczne Włoch i
Francji. Wszelkie objawy tego współ-
działania musimy przeto witać z wiel-
kiem zadowoleniem.

S. K.

Dla urzeczywistnienia zadań naro-
du niemieckiego według programu

narodowo - socjalistycznego, utwo-

rzono w Trzeciej Rzeszy instytucje

„Arbeitsdienst* (służba pracy) i
„Landhilie“ (pomoc wiejska) oraz

„Landjahr”. Zadaniem tych instytu-

cyj jest realizowanie programu hitle-

rowskiego na odcinku wiejskim.

Podobnie jak we wszystkich innych

wypadkach, dotyczących organizacji

narodu niemieckiego, Polacy w Niem-

czech stanęli na stanowisku, że nie

mogą współpracować w tych instytu-

cjach, gdyż przez to uczestniczyliby

w zadaniach i pracach czysto narodo-

wo - niemieckich. Udział Polaków w

Niemczech w tych instytucjach byłby

sprzeczny z odrębnością narodową,

której nienaruszalność oficjalnie za-

pewniono w oświadczeniach najwyż-

szych czynników Rzeszy.
Sprawa ta została w praktyce naj-

pierw rozstrzyśnięta pomyślnie dla

Polaków w związku z kwestją przy-

należności Polaków w Niemczech do

niemieckiego Frontu pracy (Deutsche
Arbeitsfront). Odpowiednie minister-

stwo oświadczyło wówczas, że człon-

kostwo we Froncie pracy równa się

stwierdzeniu przynależności do naro-

du niemieckiego, a wobec tego Pola-

cy nie mogą do tej instytucji należeć.

Było to zapoczątkowaniem uznanią

prawa Polaków w Niemczech do u-

trzymania własnej odrębności naro-

dowej.
Uznanie nadrzędności zasady naro-

dowej w życiu społecznem Niemiec

odbiło się w pewnym zakresie na po-

łożeniu ludności polskiej w Rzeszy.
Zanim jednak omówimy stanowisko

władz niemieckich w sprawie udziału

Polaków w niemieckich instytucjach
pracy wiejskiej, omówimy pokrótce

same instytucje.
„Landiahr“ jest uzupełnieniem

6-klascwej szkoły powszechnej dla

młodzieży z miast tak żeńskiej, jak
Według ustawy z dn.

29.11.34 r. do wzięcia udziału w

„Landjahr“ obowiązane są wszystkie

dzieci, które ukończyły szkołę po-
wszechną i otrzymały wezwanie do

Główne ogniska chorób reumatycz-

nych i artretycznych sadowią się

przeważnie w mięśniach, lub w sta:

wach narządów ruchu. Wskutek tego
chorzy odczuwają zmniejszoną zdol-

ność ruchów. Cierpiący nie powinni

zaniedbywać tych groźnych dla ich

egzystencji schorzeń i zaraz przy

pierwszych objawach rwania w rę-

kach i nogach, łamania w kościach

i krzyżu, zgrubienia, lub opuchnięcia stawów, rozpocząć odpowiednie le-

*

 

 

Oto właściwy sposób prania

Aby pozostało puszysta i

ciepła, należy ją prać w

zimnym rozczynieRadionu.

Radion nadaje się do wszeł-

kiej bielizny. Przywraca jej

pierwotny wygląd i nadaje

miły świeży zapach

Wystarczy:

1 Rozpuścić Radion
w zimnej wodzie

2 Ww zimnej wodzie

prać

3 W zimnej wodzie

płukać
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     pierze wszystko idealnie czysto
885-355 5145

 

PRZEGLĄD PRASY
WYBORY W GDAŃSKU

„Gazeta Polska" pisze o udziale
Polaków w gdańskiej akcji wyborczej:

„Polacy stanęli do wyborów, aby wyka-

zać, że ich stan posiadania rośnie, aby za-

manifestować, że w wewnętrznym układzie

stosunków gdańskich stanowią czynnik, z

którym trzeba się liczyć.

Siła i odwaga — jak zawsze — odniosła

i tu piękny sukces. Wzmocnieni przez zje-

CA,

„LANDHILFE* A POLACY
W NIEMCZECH

„Landjahr”, Kto nie otrzymał wezwa-

mia, nie jest obowiązany brać udziału

w „Landjahr'. Jak zaś wynika z par.

5 ustawy, młodzież otrzymuje w

„Landjahr' wychowanie w duchu

czysto niemieckim. Jasne jest więc.

że młodzież polska, ze względu na

swoją narodowość, nie może w

„Landjahr” brać udziału. W tym też

sensie interwenjował u władz  nie-

mieckich Związek Polaków, uzysku-

jąc zwolnienie dzieci polskich od

„Landjaar”.
Wysyłaniu młodzieży miejskiej do

odpowiednich obozów na wsi służy

również „Freiwilliger Arbeitsdienst.

Ponieważ i w tym wypadku zadaniem

wspólnego pobytu w obozach jest

wychowanie młodzieży w duchu naro-

dowo - niemieckim, Związek Pola-

ków, na podstawie zażaleń swych

członków, odnośnie wciągania mło-

dzieży polskiej do „FreiwilligerAr-

beitsdienst'', wniósł protest, który zo-

stał uwzględniony, 3

Trzecią wreszcie instytucją jest

„Landhilfe": młodzież żeńską i męs-

ką z miast wysyła się na wieś do

gospodarzy. Młodzież, ulokowana w

jednej okolicy, zbiera się regularnie

na wspólne zbiórki t. w. „Kamerad-

schaftsyersamlungen”, na których o-

mawiane są sprawy narodowo - so-

cjalistyczne. Młodzież ta podlega o-

piece miejscowej młodzieżyhitlerow-

skiej (Hitler - Jugend). Tak więc i

„Landhilfe“ ma na celu wyzyskanie

młodzieży w duchu niemieckim.

sprawie wciągania młodzieży polskiej

do „Landhilie" Związek Polaków

również założył protest, który został

uwzględniony.
Aczkolwiek ogólne położenie Po-

laków w Niemczech ostatnio pogor-

szyło się znacznie, przykładem czego

może służyć chociażby kwestja gimna-

zjam polskiego w Bytomiu, to jednak

nie należy bagatelizować tych paru

zdobyczy, osiągniętych przez naszych

rodaków. Mogą one stanowić ргесе-

dens w dalszej walce o pełnię praw i

swobód kulturalno-oświatowych Po-

laków w Niemczech.

Skutki reumatyzmu
czenie. Bardzo liczne obserwacje le-
karskie wykazały, że jednym z do-
brych środków dla zwalczania tych

chorób. okazał się kwas acetylosali-
cylowy, który w połączeniu z solami
litu i innemi, daje pełne, wzmożone
działanie. W reumatyźmie, artretyź-
mie, podagrze i t. p. stosuje się mię:
dzy innemi i tabletki Togal które u-
śmierzają bóle i przynoszą ulgę. Żą-
dać należy oryginalnych tabletek To-
gal wraz z prospektem. 9095  

dnoczenie, występując odważnie mieli za-

pewnione zwycięstwo w granicach swoich

możliwości.

Albowiem śmiało można nazwać zwy-

cięstwem wzrost o blisko półtora*tysiąca w

ciągu dwóch lat ilości oddanych głosów na

listę polską i zdobycie reprezentacji w 13

gminach zamiast dotychczasowych pięciu.

Niedzielny sukces ludności polskiej nie

może być chwilowy, a osiągnięte zjedno-

czenie — tylko czasowe. Świadomość przy-

należności narodowej i pewność swoich

praw stąd płynących musi postępować sta-

le i konsekwetnie, musi objąć wszystkich

i tych, którzy są jeszcze niezdecydowani”.

Byłoby jeszcze piękniej, gdybyśmy
zdołali — wytrwałą pracą lat daw-
niejszych—pozyskać sobie ogół gdań-
skiej ludności kaszubskiej i gdyby np.
Polacy uzyskali w Gdańsku 30.000
głosów, a centrum 8.000, a nie od-
wrotnie. Że to nie nastąpiło — win-
ne są długoletnie błędy pomajowej i
przedmajowej polityki polskiej w
Gdańsku i na Pomorzu.

13:12

„Czas“ zająl się tematem, który od-
dawna jest. przedmiotem alarmów
naszego obozu:
„Pracowników publicznych (pracowników

umysłowych (niższych funkcjonarjuszów i

robotników łącznie z  emerytami) jest w

Polsce około 1.200 tysięcy osób, zaś pra-

cowników prywatnych około 1.300 tys, w

tem 1.150 tys. robotników i około 160 tys.

pracowników umysłowych. W cyfrach, do-

tyczących pracowników prywatnych, nie są

oczywiście uwzślędnieni pracownicy rolni.

Cóż mówią powyższe cyfry?

Mówią one przedewszystkiem, że armia

pracowników prywatnych jest niemal rów=

na armji pracowników publicznych... Wyni-

ka stąd, że niemal na każdego robotnika

prywatnego przypada jeden urzędnik czy

pracownik publiczny. Stosunek liczbowy

jednej  kategorji do drugiej jest jak

1:300:1.200, czyli jak 13:12.

Z takiego stanu rzeczy wypływają Баг-

dzo, ale to bardzo, poważne konsekwencje.

Okazuje się przedewszystkiem, że jesteš-

my, jeśli chodzi o miasta, na najlepszej

drodze do realizacji socjalizmu państwo-

wego”.

Krótko mówiąc — za duży jest w
Polsce odsetek ludzi, których utrzy-
muje państwo, samorządy i inne in-
stytucje publiczne, a których reszta
społeczeństwa wyżywić musi ze swo-
ich podatków.
„Čzas“ to przyznaje. Ale gdy obóz

narodowy rozpoczął z tym stanem
rzeczy walkę w Łodzi — to cały obóz
sanacyjny, nie wyłączając konserwa-
tystów, przedsięwziął przeciw naro-
dowcom łódzkim gwałtowną nagankę.

O OKRĘGI DLA ŻYDÓW.

Pos. Rotenstreich pisze w żargono-
wym „Hajncie' o sprawie nowej or-
dynacji wyborczej:
„Żądaniem  najsłuszniejszem, jakie my,

żydzi, możemy wystawić przy ułożeniu no-

wej ordynacji wyborczej, jest utworzenie

żydowskiej kurji narodowej w Pale=="

Zasadniczo nie mamy nic przeciw-
ok kurji dla żydów; byłby to farms,
posuwający naprzód spychanie żydów
do ghetta.

Ale chodzi o to, by kurja kładła
tame rozrostowi sił żydowskich, a
nie, by stanowiła przywilejowanie
żydów i zabezpieczenie ich stanowi-
"ska,

Kurja kurji nie równa.     
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WZNOWIENIE
„RYCERSKOŚCI WIEŚNIACZEJ*

W TEATRZE WIELKIM

Z konkursu, ogłoszonego przez
znanego wydawcę włoskiego, Son-
zośgno, wyszła zwycięsko w r. 1890
„Cavalleria Rusticana“, jednoakto-
wa opera Piotra Mascagni'ego. Od te-
$o czasu, przez 45 lat, po wkroczeniu
na wszystkie sceny świata, utrzymu-
je się to dzieło przy życiu i nic pra-
wie nie traci na uroku naturalnej
świeżości. Urok ów i owa świeżość
są czysto i typowo włoskie. Zarówno
treść libretta wraz z jego postaciami,
jak muzyka w „Rycerskości wieśnia-
czej”, są nie do pomyślenia poza gra-
nicami kraju, przez Włochów za-
mieszkanego,
Utwór ten, posiadając specyficzne,

oryginalne właściwości, staje się siłą
rzeczy charakterystycznym  obraz-
kiem, wyjętym z życia ludu włoskie-
$o, a że muzyka tutaj dobrze wiąże
się z akcją dramatyczną, w sumie po-
wstaje całość zwarta, prosta, logicz-
na, bez zbędnych dłużyzn i szkodli-
wych niedomówień.

„Rycerskość  wiešniaczą“, ze
względu na naturalizm akcji, zalicza
scię do typu „werystycznego' w ope-
rze. Muzyka tam jest prawdziwie o-
perowa włoska, wraz z jej śpiewnoś-
cią, charakterystycznemi recytaty-
wami i efektami orkiestracyjnemi,
których podstawą jest stworzenie
silnych kontrastów dźwiękowych —
tak w natężeniu brzmienia, jak i w
prowadzeniu linij melodyjnych.
W Warszawie operę Mascagni'ego

lubiano. Ostatnio nie dawano jej zbyt
często z powodu zniszczenia dekora-
cyj. Dzisiejsza dyrekcja więc w

* pierwszym rzędzie musiała postarać
się o dekoracje nowe. Namalowano
je w sposób barwny i efektowny. W
pogoni jednak za nową koncepcją u-
mieszczono kościół inaczej niż po-
przednio, a tak dziwnie, że lud, mo-
@ас się przed: kościołem, stać musi
nie przed wejściem do świątyni, lecz
przed jej boczną ścianą!
W inscenizacji zmian zrobiono nie-

wiele, Na początku kazano tenoro-
wi (Turridu) śpiewać przed spuszczo-
ną kurtyną (coś w rodzaju prologu z
„Pajacėw“) i stać obok małej kanap-
ki, której cel zostanie tajemnicą na-
zawsze. W momencie przerwy w
akcji scenicznej, kiedy orkiestra gra
słynne „Intermezzo”, mimo południo-
wej pory (wielkanocne nabożeństwo
w kościele) zrobiono ciemnię abso-
lutną na scenie, tak, jakby dnia tego
było zaćmienie słońca; silne nato-
miast reflektory skierowano na ka-
pelmistrza i orkiestrę, którzy w bla-
sku ostrego światła grały owe Inter-
mezzo, Elekt był dość tani, obliczony
na zerwanie oklasków na galerji.
Po owem zaćmieniu już się nie roz-

widniło całkowicie. Oświetlenie by!o
przedwieczorne. Krótkie snać dni są
na odr półwyspu Apenińskiego,

artję naczelną w „Rycerskošci“
śpiewała p. St. Zawadzka, artystka
wyższej miary, Pięknie, pełną falą,

płynął głos jej, walcząc jednak całą
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siłą z orkiestrą, w której trąby i pu-
zony rozegrały się na dobre. Wiado-
mo, że, jeżeli chcemy spotęgować
siłę swego głosu, przykładamy do
usi instrument, do trąb podobny.
Jeśli więc pół tuzina osób trzyma
przy ustach trąby mniejsze, większe i
całkiem duże, a dmie w nie pełną
piersią, to jakże ciężkiem staje się
zadanie śpiewaczki na scenie, której
nie daje się do rąk owego instrumen-
tu wzmacniającego. Trzeba pracować
płucami — no i ryzykować zdarcie
głosu. To jasne. P. Zawadzka, jako
że posiada głos młody, doskonale nio-
sący, nad podziw pomyślnie wyszła z
ciężkiej próby, ale wolno mieć oba-
wę, że przy -ilkakrotnem powtórze-
niu takiej walki, będzie musiała —
conajmniej odpocząć.
Wysoka kultura artystyczna p. Za-

wadzkiej uwydatniła się w ujęciu po-
staci Santuzzy i w szczegółach gry
aktorskiej, wolnej od przesady i ma
niery, Na jeden wszakże gest pozwo-
limy sobie zwrócić uwagę: p. Zawadz-
ka lubi często podnosić ręce (jedno-
cześnie obie ku twarzy. Chwilami od+
czuwa się nadmiar tego środka wy*
razu.

Głos p. Wejsisa (Turridu) sprawił
nam miłą niespodziankę, rozwinął się
bowiem znacznie, zyskał na dźwięcz*
ności i sile. W ruchach natomiast jest
za sztywny i jakby nieśmiały. Ko-
rzystne wrażenie wywarła p. Huper-
towa w partji Loli. P. Maj śpiewał
Alfja, a p. Stecka matkę Turrida.
Operę prowadził p. Dołżycki, trak-

tując orkiestrę jako partję w „Rycer-
skošci' niemal naczelną. Przeto t. zw,
„blacha“ grała na całego, brzmienie
orkiestry było kolosalne, które tak
jak powódź, zalewało wszystko. Ale
powódź należy przecież do klęsk ży-
wiołowych, ,

P. RYTEL
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Wystawa obrazów i szkiców

W dniu 14 b. m; o godz. 12-ej w poł. na

„Giełdzie Artystów" (Kredytowa 9) nastą-

pi otwarcie wystawy subskrypeyjnej Zrze-

szenia Polskich Artystów Plastyków, Poza

przyczynieniem się do powiększenia fundu-

szu budowy Domu Artystów nad morzem,

wystawa ta ma na celu ułatwienie szerszej

publiczności zamawiania obrazów na pod-
stawie zgromadzonych szkiców.  

WOGNIUPOLEMIKI
O NORWIDA

Było do przewidzenia, że rewelacyjna

książka Zygmunta Wasilewskiego o Nor-
widzie, musi wywołać w obozie norwi-
dologów i wyznawców Norwida wstrząs
potężny, Bo — jakże, zjawił się nareszcie
ktoś, dotego krytyk tej rangi, co Wasi-
lewski, i ukazał poetę w zupełnie no
wem świetle „odważył się spokojnie prze-
ciwstawić zakusom mitologicznym w
sprawie Norwida, wyznaczył jak nikt do-
tychczas wyjątkowe stanowisko poety w
dziejach ducha polskiego w ub. stuleciu,
wskazał gdzie leży dramat Norwida i w
czem jego wielkość, — a zrobił to wszy-
stko nie licząc się z głosem tych, którzy
trzymając wokół poety straż albo posnę
li swem kamiennym, albo też stworzyli
sektę wyznawców. Nie mogło też dziwić
rzeczy świadomych, że jako reakcja na

książkę Wasilewskiego ukazała się spo-
ra broszura (str. 83) prof. Stanisława Cy-
wińskiego p. tt „O gwiaździsty dramat

Norwida” (Wilno 1935, Księgarnia św.

Wojciecha). Zdziwić natomiast mógł ton
polemiczny prof. Cywińskiego, ton, wy-
znajmy, zgoła niemiły, czasem lekcewa-
żący, jakby człowieka urażonego osobiś-

cie stanowiskiem Wasilewskiego w spra-
wie Norwida. Prof. Cywiński zaprzeczył
w sposób ostry i kategoryczny niemal
wszystkiemu, co miała na celu dowieść
książka Wasilewskiego, zaprzeczył... lecz
nie przekonał, że było inaczej, nie pod-
ważył skutecznie ani jednej tezy Wasi-
lewskiego, zaledwie w jakimś szczególe
sprostował datę,

Zarzuty swe podsumował prof, Cywiń-
ski raz jeszcze w artykule p. t. „Nauko-
we studjum literatury a krytyka literac-
ka“ („Myśl Narodowa” nr. 13), w którym
stara się pozatem przeprowadzić różnicę
zachodzącą rzekomo między „badaczem

naukowym” a „krytykiem literackim". W
tym samym numerze „Myśli Narodowej”
replikuje na ten artykuł Wasilewski, i ta
replika będzie chyba zakończeniem dy-
skusji, jest bowiem miażdżąca. „Zjawis-
ko uzunpacji Norwida — pisze m. in,
Wasilewski — mogło powstać tylkc w

dobie błędnej nauki o literaturze, jaka
fakcie pozaspołecznym. Był taki prąd w
Młodej Polsce, Stąd już tylko krok do
nauki o literaturze, jako wiedzy egzo*
tycznej. Zapanował mad twórczością
wielki mag snobizmu. Wytworzyła się i
tutaj sekta, mająca swój punkt ciężkości
poza nauką historji literatury i poza kry-
tyką, oparcie zaś — w snobiźmie ster,
szukających mody. Relikwie Norwida, w
ołtarzu tej kaplicy złożone, stały się wy-
łączną własnością czcicieli, wiedza zaś
o nich—-przywilejem wtajemniczonych”.

Pośmiertnę dzieje sławy Norwida do-
szły w stanowisku Wasilewskiego do
punktu zwrotnego, od którego zaczniemy
liczyć nowy sławy tej etap,
Zainteresowanych dyskusją norwidow-  ską (a takich coraz więcej) zajmie nie-

 

WIEŚ A LITERATURA
Sytuacja gospodarcza, w jakiej żyjemy,

zwraca w sposób naturalny uwaśę społe-
czeństwa w stronę wsi, która skutki kry-
zysu odczuwa najsilniej „ale jednocześnie
ukazuje zaczątki pewnej ekspansji kultu-
ralnej, Rodzi się oryginalna literatura
chłopska. Jesteśmy w początkach tego
procesu, W okresie prób i eksperymentów
niezawsze udanych, lecz w każdym razie
samodzielnych i niektóremi wynikami za-
powiadających pojawienie się czegoś, co
stanie się niewątpliwie trwałym dorob-
kiem naszej kultury.
Obraz wsi dzisiejszej i jej stosunku do

literatury, usiłował przedstawić p. Woj-
ciech Skuza, w odczycie wygłoszonym o-
statnio w Polskim Związku Myśli Wolnej.
Niestety, Prelegent, choć sam jest poetą
i synem chłopa, najmniej mógł powie-
dzieć o literaturze chłopskiej,

P, Skuza uważa, iż poczucie potrzeby
stworzenia własnej literatury powstało
na wsi, samorzutnie, pod wpływem ref-
leksyj. Chłop zrozumiał, że dotąd nigdy
nie myślał samodzielnie, iż zawsze czy*
nił to za niego ktoś inny. Teraz chce my-
śleć sam. Ale nietylko myśleć, lecz także
chce sam wypowiadać to, co myśli i czuje.
Tutaj jednak p. Skuza pogrąża się w dia-
lektyce politycznych frazesów: w obec”
nym ustroju powstanie niezależnej, samo-
dzielnej literatury chłopskiej jest niemo-
żliwe. Przepaść między miastem i wsią  

jest zbyt wielka, zróżniczkowanie mater-
jalne wsi zbyt jaskrawe, Literatura „mie-
szczańska”, „buržuazyjna“ jest wyrazem
odrębnego środowiska. Dyskredytuje ona
wieś w opinji inteligenckiej, interesując
się jedynie zewnętrznością, dekoracyjno-
ścią wsi, nie oddając natomiast jej istoty,
jej ducha. Literaci nie rozumieją, iż poza
treścią musi być forma, odpowiadająca
„Mmasom robotniczo-chlopskim" i tej for-
my nie umieją znaleźć, Niewiadomo dla-
czego, ale za jedną z przeszkód dla po-
wstania literatury chłopskiej uważa p.
Skuza.., akcję duchowieństwa na wsi! Do-
tychczasowa twórczość czysto chłopska
nie jest samorodna, jest raczej marnem
odbiciem, naśladownictwem tych form
burżuazyjnych”, z jakiemi dzięcko chłop-
skie spotyka się w szkole.

P. Skuza jest rewolucjonistą, Ale swo-
ją rewolucyjność opiera na negacji za-
stanej rzeczywistości, nie dając wzamian
żadnego pozytywnego programu, Przepo-
wiada nadejście nowej literatury chłop-
skiej, ale nie umie powiedzieć o niej nie
pozytywnego. Dowodzi tylko, że w obec-
nym ustroju powstać nie może.
Ą może zamiast negowania tego, 00 jest

zabrałby się p. Skuza do pracy nad za-
sypywaniem tej przepaści, jaką widzi
między wsią a resztą społeczeństwa?

(a. a.)
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POLSKA CZCI STULECIE „KALEVALI*
Stulecie wydania „Kalevali”, narodo-

wego eposu finlandzkiego, uczcito war-
szawskie Tow. Literatów i Dziennikarzy
Polskich, organizując wespół z Tow. Pol-
sko - Fińskiem uroczystą akademję dn.
10 b. m, w pałacu Staszica. Akademję
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wątpliwie wydany miedawno pierszy te-
goroczny numer „Ruchu Literackiego”,
gdzie w sprawie Norwida krzyżują szpa”
dy polemiczne Zygmunt Wasilewski z
prof. G. Korbutem, oraz prof, Tad. Pini z
prof. St. Cywińskim. Tak więc wojna o
Norwida nie ustaje, Na szarem tle pol-
skiego życia literackiego rysuje się ona
jako fragment bardzo zajmujący. (p. $-)+  

zagaił krótkiem przemówieniem prez. F.
Ą, Ossendowski, witając przedstawiciela
rządu i posła fińskiego. Następnie prof.
Jan Rostafiński w pięknym odczycie opo-
wiedział o Finlandji, jej narodzie i hi
storji,
Odczyt o ,„Kalevali'" wygłosił w języku

polskim słynny slawista finlandzki, pro-
fesor uniwersytetu w Helsinkach, dr, Jó-
zet Mikkola. :

Prof. Mikkola wspomniał niedawną
w,„Kalevali", którą to autentyczność zda-
rą Finlandja uczciła uroczystym obcho-
dem w uniwersytecie w Helsinkach. „Dziś
— mówił prof. Mikkola — naród „Kale-
vali“. šlė pozdrowienia narodowi „Pana
Tadeusza”, Prelekcja odczytana przez
prof. Mikkolę poruszała w pięknej po-
etyckiej formie zagadnienie autentycznoś-
ci wypadków i postaci, przedstawionych
w Kalevali, którą to autentyczność zda-

ją się całkowicie potwierdzać ostatnie
wykopaliska, Następnie prelegent odma-
lował tło obrazów oraz dał charaktery-
stykę bohaterów epopei fińskiej.
Na zakończenie akademii p. Tadeuex

Frenkiel zadeklamował kilku urywków
z Kalevali w przekładzie polskim.

 

Pieniądze czekają na ubezpieczonych
a nie ubezpieczeni na pieniądze
 

BYLE PRĘDZEJ, BYLE WIĘCEJ...
Niewiadomo na jakie miano zasłuży

sobie w historji cywilizacji epoka dziś

się mająca ku schyłkowi, a trwającaod

półtora zgórą wieku. Jedni uważają ją

dziś za okres wspaniałego, bezprzy-

kładnego w dziejach ludzi rozkwitu,

inni mają ją za piekielny sabat cza-

rownic; według swych entuzjastów

zasługiwałaby na nazwę podboju i u

jarzmienia natury przez człowieka, nie

brak jednak i takich, którzy utrzymu-

ją, że kto wie czy zamiast tego nie o-

stanie się w historji na jej oznaczenie

miano epoki cywilizacji namiastkowej,

lub odpadkowej. Nie da się bo-

wiem ' zaprzeczyć, że dzisiejszy

przedsiębiorca, wybitnie wspierany

przez technika węszy chętnie po śmiet-

nikach i wszelkiego rodzaju zbiorach

odpadków, szukając, czy stamtąd nie

dałoby się wydobyć czegoś „zbywal -

nego", t zn. produktu, na którego naby-

* cie możnaby ludzi namówić. Przed pa

ru dniami czytaliśmy we wszystkich

* dziennikach niemal triumfalną wiado-

” mość. że jakiś Niemiec wBerlinie (we-

* dłog przysłowia rosyjskiego Niemiec
nawet obiezjanu, czyli małpę „wydu .

* mał") fabrykuje nowy, oczywiście zna-

* komity materjał budowlany ze śmieci

* wielkomiejskich. Z tendencji tej robi

się często cnotę, podaje się ją jakoob-

jaw troski o oszczędne obchodzenie się

z zapasami surowców, lub też chęć do-

starczenia maluczkim tego šwiatu pro-

duktów chociażby z pozoru podobnych

do tych,jakiemi rozkoszują się bogacze.
W istocie jednak wypływa to z zupel-

nie innych przyczyn i jest naprawdę  

jedną z zasadniczych cech naszych cza-
sów.
Powódź wszelakiego rodzaju pro-

duktów „sztucznych”, namiastek (je-
żeli oczywiście pominiemy okolicznoś-
ci wyjątkowe, jak np. czas wojny, kie-
dy z konieczności trzeba się było zwró-
cić do „ersatz'ow“, ale wszelakie
sztuczne jedwabie, sztuczne skóry i t.
p. nie datują się przecież dopiero od
wielkiej wojny) płynie z zasadniczej
dążności produkcji kapitalistycznej do
uwolnienia się od surowca organiczne-
go, jako podległego rytmowi natury i
odnawiającego się w zbyt powolnem
dla owego tańca czarownic tempie, Ów

materjał budowlany ze śmieci ma za-
stąpić cegły i płyty korkowe, a więc

materjał, którego produkcja nie może
być dowolnie zwiększana, gdyż zależy

od wydajności plantacji dębu korko”
wego, która w jednej chwili nie da

się przecież wielokrotnie zwiększyć.

Surowiec, z którego wyrabia się
sztuczny jedwab i wiele innych namia-
stek, t. zn. drzewo, jest wprawdzie po-

chodzenia organicznego, ale znajduje
jeszcze łaskę w oczach przemysłu,
gdyż jest wiele krajów, gdzie prowadzi
się gospodarkę drzewną rabunkowo,
wobec czego przemysł nie jest skaza-

ny na roczny przyrost lasów, lecz mo"
że czerpać i żyć z kapitału tak, jak ży-
je z kapitału węgla, rudy żelaznej itp.
Rozwój wiedzy stosowanej, techni-

ki, pozwolił ostatniemu wiekowi na do-
branie się do tych zasobów, spoczywa*

jących w łonie ziemi, lub wyrosłych

na jej powierzchni w różnych częściach   

kuli ziemskiej, a skorzystaliśmy z tej
gratki skwapliwie, nie oglądając się na
żadne oszczędności, czy inne względy.
Przeciwnie, obowiązującem hasłem
stało się „byle prędzej, by więcej”, od
zaspokajania istniejących potrzeb ka-
pitalistyczna gospodarka rychło prze-
szła do wywoływania w masach po-
trzeb nowych, a i te zaczęła pokrywać
z taką nadwyżką, że trzeba było wy -
naleźć specjalne sposoby na wpycha-
nie produktów broniącemu się przed
niemi spożywcy.
Pozwolę sobie przytoczyć pewien

przykład, Wczoraj przeczytałem w je-
dnym z dzienników bilans pewnego
przedsiębiorstwa krajowego, będącego
filją ore światowego trustu,
posiadającego fabryki i faktorje, roz-

rzucone po całej kuli ziemskiej. Otóż
ten oddział polski sprzedał w ciągu
roku towaru za niespełna 10 miljonów
złotych, Koszty fabrykacji wedłuś ra-
chunku zysków i strat są bardzo skrom-
ne, mianowicie nie dochodzą do 1 mil-

jona 800 tysięcy, natomiast admini-

stracja wynosi prawie 2 miljony, kosz-

ty sprzedaży osobno rzeszło 800 ty-
sięcy i... reklama 1 miljon 800 tysięcy.

Przy tak skromnych kosztach fabryka-
cji należy lwią część kosztów admini-
stracji zaliczyć zapewne również na

rzecz biura handlowego, wobec czego
razem z kosztami sprzedaży wymienio.
nemi osobno i kosztem reklamy otrzy-
mamy jakieś 3 i pół miljona złotych
jako koszt rozepchania produkcji mię-

dzy ludzi. A trzeba dodać, że firma ta

wyrabia produkt masowego codzienne"
go użytku, bez którego obchodzi się
tylko już zupełńy nędzarz. Mimo to

musi wydać 3 ipół złotego na namowy,  sugestję, nawóływania, propagandę,
^

premje i prowizje, žeby sprzedač to-
waru za 10 złotych. Z każdych 3 zł.
wpływu wydaje na te cele 1 złoty. Wi-
dać więc że konsument broni się przed
kupnem rękami i nogami, a ponieważ
jest to jak wspomniałem produkt dla
każdego niezbędny, więc można wy +
wnioskować z tego tylko jedno, mia-
nowicie że rynek jest zawalony t
produktem ponad potrzebę, że istnieć
musi znaczna nadprodukcja.

Przykład i obraz byłby niekomplet -
ny, gdybyśmy nie rozważali jesz-
cza jednej okoliczności, Surowcem
dla tego produktu są wszelkiego ro-
dzaju tłuszcze organiczne (nieorga-
nicznych mimo wielkiego głowienia się
chemików w ostatnich lat dziesiątkach
nie udało się spożytkować, nie nadają
się). Otóż w ostatnich latach czyta się
o całkowitej reorganizacji, na sposób
fabryczny, połowu wielorybów, do-
starczających olbrzymiej ilości tłusz -
czu, Zamiast dawnych wielorybników
wysyła się teraz „pływające fabryki"
tj. statki z całkowitem urządzeniem
do wytapiania tłuszczu z wielorybów;
statki te obierają dogodną pozycję i
wysyłają na wszystkie strony moto-
rówki z armatkami zamiast daw-
nych harpunów, Motorówki przy:
holowują ubite wieloryby do statku:
fabryki i niezwłocznie udają się na
dalsze łowy, podczas gdy dawny wie

lorybnik po złowieniu i sprawieniu pa

ru sztuk wracał do portu jako po skoń
czonej kampanji. Ten nowy
jest oczywiście „racjonalniejszy”, ża
pobiega stracie czasu, to też sprawio-
no w ciągu jednego roku tak straszną
rzeź między wielorybami, że istnieje
zupełnie uzasadniona obawa o wyginię-
cie tego stworzenia. Na: wodach pół +  
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nocnej pókuli jest ich już coraz mniej,
więc fabryki przenoszą się terazp
łudniowe okolice podbiegunowe. -
byte w ten sposób ilości tłuszczu są
niesłychane, przekraczają wielokrot-
nie dawniejsze normy,
Mamy więc obrazek kompletny, od

początku do końca, byle prędzej, byle
więcej, a potem walka prawie na noże
o konsumenta. A nie trzeba przypusz-
czać, że tak dzieje się w jakichś wy-
jątkowych działach wytwórczości,
przeciwnie, przykładów' podobnych
można przytoczyć bez liku. Wspomnę
tylko, że w Niemczech stwierdzono, że
z7 fenigów, które płaci nabywca za
pe gatunek pi 4 idą na
oszty reklamyi powabnego opako-

wania.
Produkcja  kapitalistyczna pędzi

więc na oślep, w jakąś uliczkę bez
wyjścia, czy można się dziwić, że roz-
bija sobie głowę, a nam wszystkim od
tego krew z nosa ciecze? Jakiś czas to
szło, i dziś jeszcze tu i ówdzie może
to iść i na takim wyścigu może pow -
stać wielka fortuna, zanim nastąpi
krach. Otóż o uchwycenie tego momen-
tu tylko chodzi, a potem niech się dzie-
je, co chce, Wbrew podaniu Ludwik
XV wcale nie wyznawał, ani nie wy-
głaszał słynnej maksymy „aprós nous
le deluge', praktykują ją natomiast
czynnie wielcy, trzeźwi realizatorzy
świata kapitalistycznego, którzy mają
pretensje do przewodniczenia ludzkoś-
ci, a ta naiwnie jeszcze do niedawna
pretensję tę bez wielkiego sprzeciwu u-
znawala,

—| ——
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WBREW SPOLECZENSTWU—RAZEM Z ŽYDAMI

Po znanem zajściu między radnymi
żydowskimi a radnymi Obozu Naro-
dowego, sprowokowanemi przez ży
dów, zawrzało w żydowsko - sanacyj-
nej prasie. Oczekiwano uroczystych

przeprosin ze strony r, Kapczyńskiego
z Klubu Narodowego.
Te propozycje jednak nie były przez

nikogo traktowane poważnie. Opinja
publiczna świadoma taktyki żydow-
skiej, polegającej na rzucaniu osz-
czerstw pod adresem Klubu Narodo-
wego, uważała to za manewr taktycz-

* ny i objaw megalomanji.
Kom. Wojewódzki uznał jednak żą-

dania żydowskie za słuszne i na kon-
ferencji przewodniczących wszystkich
klubów radzieckich zażądał, by przed
posiedzeniem Rady r. Kapczyński
przeprosił żydów, a prezes Klubu Na-
rodowego przeprosił Radę.
Na taką propozycję radni narodowi

odpowiedzieli milczeniem co spowo-
dowało odroczenie posiedzeń Rady na
nieograniczony przeciąg czasu. Posta-
wił przytem p. komisarz dziwaczny
warunek. — „Posiedzenie zostanie
wznowione, gdy Obóz Narodowy od-
powiednio się do sprawy załagodzenia
incydentu ustosunkuje* — co innemi
słowy brzmi — póki nie przeprosi
żydów.

Ostro odpowiedział  komisarzowi
"przywódca Obozu Narodowego w Łor-
dzi mec. Kowalski,

Oświadczył on: „Uważam, iż posta-

nowienie p. komisarza jest niesłuszne.
Niema bowiem mowy ani w ustawie,
ani w regulaminie, 12 komisarz miał
p:awo odraczać posiedzenie z takich
powodów.
W tych warunkach p. komisarz

mógłby sobie dowolnie odraczać każ-
de posiedzenie. Np. jeśli jakaś uchwa-
ła zapadnie nie po myślip.. komisa-
rza”.

DŁUGOWIECZNOŚĆ JEST PREMIĄ
NATURY

dla tych, którzy dbają o zdrowie.
Przy objawach sklerozy stosujcie na-
turalny sok czosnku z marką ochron-
ną f.f, Apteka Mazowiecka, Warsza-

wa, Mazowiecka 10, Broszury wysy-
łamy bezpłatnie. 7123

 

Ruch narodowy
w Grajewie

(Od własnego korespondenta)

Ruch Narodowy rozwija się w naszym
powiecie coraz silniej. W dn. 24 marca
odbył się zjazd delegatów z całego po-
wiątu, którzy przybyli w liczbie około
czterystu, Na zebraniu przemówienia wy-
głosili — delegat Zarządu Stronnictwa
Narodowego z Warszawy p. Gralewski i
sekretarz Stronnictwa Nar. z Grajewa,
Gapski. Przemówienia obu mówców były
przyjmowane entuzjastycznie i zebrani

postanowili twardo stać przy sztandarze
Stronnictwa Narodowego. Duże wrażenie
na zebranych wywarło sprawozdanie z
działalności Zarządu powiatowego a w
szczególności wyniki pracy nad rozwojem
handlu i rzemiosła polskiego. Gdy w ro-
ku 1933 istniały w Grajewie 42 placówki
polskie, to w ciągu ostatnich dwóch lat
przybyło 40, a więc obecnie jest ich 82;
w ciągu 2 lat nastąpiło podwojenie. U-
chwalono, że członkowie Stronnictwa Na-
rodowego powinni wszystkie zakupy ro-
bić w sklepach polskich. W dn. 24 marca
sanacja miejscov'a nie urządziła żadnego

obchodu w związku z konstytucją; odło-

żono obchód na 25 marca, wypadł on nie-
słychanie blado, w pochodzie było trochę
strzelców, kolejarzy i rezerwistów, oraz
brały w nim udziął dzieci szkolne; oczy-
wiście o „entuzjazmie” nie mogło być
mowy. W dniu 31 marca odbyło się zebra-
nie 5. B. w Szczuczynie w remizie stra-

żackiej z udziałem jakiegoś senatora z B.
"B. Na zebranie to ściągnięto sołtysów.
Członkowie Stronnictwa Narodowego po-
szli na zebranie, jeden z członków Stron-
nictwa zabrał głos i skrytykował stanowi-
sko sanacji, wskazał na błędy, jakie po-
pełniła; po przemówieniu wezwano wszy-
stkich do powstania, odśpiewano „Rotę”;

' padł następnie okrzyk: „wszyscy wyjść”,
co zebrani wykonali, zostawiając na e-
stradzie sanacyjnego senatora, burmistrza

"4 p. starostę.
Jak więc widać, na terenie powiatu

Szczuczyńskiego (siedziba starostwa w
Grajewie) sanacja nie ma powodzenia, a
ruch Stronnictwa Narodowego rozwija

" się znakomicie.
Nie pomagają w walce ze Stronnictwem

Narodowem takie sposoby, jak np. nało-
żenie bezprawne kary administracyjnej
przez wójta Jana Leszczyńskiego na Wła-
dysława Chrzanowskiego z kolonji Gu-
bernja pod Szczuczynem za rzekome za-
trzymanie zapłaty za kopanie kartolli.  

(Od własnego korespondenta)

Stwierdził następnie mec. Kowalski,
iż incydent jaki miał miejsce między
radnymi może i powinien być rozstrzy-
gnięty w sądzie, a w żadnym razie nie
jest on dostatecznym powodem do o-
draczania posiedzenia budżetowego.
Zdemaskował mówca taktykę komi-

sarza podkreślając, że poprzednia Ra-
da miejska obradowała nad budżetem
b. często do późnej nocy, a nawet do
rana. W tym roku zarówno komisarzó-
wi jak i radnym żydowskim śpieszno
jest do domu i sesja budżetowa cią-
śnie się w nieskończoność.
„Uważamy — mówił mec. Kowal-

ski — za nasz naczelny obowiązek da-
nie miastu budżetu t. j. programu go:
spodarczego, na podstawie którego
magistrat mógłby miastem należycie
ropė My budžet ten chcemy uchwa-
16“.
Żądał mówca w zakończeniu swego

oświadczenia, imieniem Klubu Naro:
dowego cofnięcia postanowienia p.
komisarza, oraz postawił wniosek for*
malny o dalsze prowadzenie obrad.
To zdecydowane i uzasadnione sta-

nowisko przedstawiciela Obozu Naro-
dowego nie spotkało się z żadną nie:
mal argumentacją ze strony komisa-

 

Łódź, w kwietniu.
rza, Stwierdził on tylko, że mając
prawo zwoływania posiedzeń ma rów-
ne prawo ich odraczania i... opuścił
stół prezydjalny.
Ta „dyplomatyczna” ucieczka ko-

| misarza rzuca ciekawe światło na sto
sunki w łódzkiej Radzie Miejskiej.
Rozgrywające się tam wydarzenia

nie są li tylko sporami obchodzącemi
zamknięte grono radnych. Są one bo-
wiem własnością szerokich rzesz łódz-
kiego społeczeństwa skupionego pod
sztandarami narodowemi. Społeczeń-
stwo to w budżecie przedłożonym
przez -Klub Narodowy widzi urzeczy-
wistnienie swoich dążeń, swego pro-
gramu.

Najistotniejszą cechą budżetu jest
to, że jest on — antyżydowski. Pozba-
wia on instytucje żydowskie subsy-
djów i pomocy ze strony zbiedniałego
społeczeństwa polskiego. Walka naro-
dowej Łodzi o budżet musi intereso-
wać całe społeczeństwo polskie.
Ma ono możność ujrzenia prawdzi-

wego oblicza sanacji, gdy widzi jak
dla zadośćuczynienia żądaniom sześ-
ciu radnych, żydzi pozbawiają Łódź
normalnie uchwalonego budżetu.

(S).
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ZCAŁEGO KRAJU
GRODZISK (Poznańskie)
Zebranie konstytucyjne klubu radnych

narodowców, — W świetlicy Stronnie-
twa Narodowego odbyło się zebranie
konstytucyjne radnych miejskich Obozu

Narodowego celem utworzenia Klubu

Narodowego przy Radzie miejskiej w

Grodzisku, Zebraniu przewodniczył pre-

zes komitetu Wyborczego ks. prob.

Kruszka, sekretarzował prezes Stron.

Nar. p. Frankowski.
Do zarządu nowoutworzonego klubu

weszli pp. apt, Napierała — prezes, Kor:

dylewski Franciszek — zastępca iBogu-

sławski Maksymiljan — sekretarz. Na-

stępnie, potoczyła się bardzoożywiona

dyskusja na temat spraw miejskich, w

której zabierali głos wszyscy obecni, Žy-

czeniami owocnej pracy nowemu klubo-

wi, zamknął ks. przewodniczący zebra-

nie,

GRUDZIĄDZ

Pługi „Unji* do Afryki. — Od pewne-

go czasu obiegały prasę polską wiado-

mości o eksporcie pługów do Afryki.

Jak się dowiadujemy, transport pługów,

wysłanych do Afryki, obejmował 151

ton, załadowanych do 10 wagonów. Na-

skutek dalszych zamówień fabryka

„Unja”, która pługi te fabrykuje, wysy-

ła w bież. miesiącu jeszcze 93 tonny, a w

maju 158 tonn do Rodezji.

W czerwcu wychodzi transport 110

tonn do Unji airykańskiej, w lipcu 55

tonn do Tunisu, a w sierpniu około 90

tonn do Afryki zachodniej. Są to już

wszystko zamówienia definitywnie przy-

jęte. Niezależnie od tranzakcyj dokona-.

nych znajduje się jeszcze cały szereg za-

mówień w pertraktacjach.

KRAKÓW

Ślub b. marsz. Daszyńskiego, — B. mar-

szałek sejmu w latach 1928 — 1930, Igna-

cy Daszyński zawarł w kościeleparafjal-

nym w Wilkowicach koło Białej związek

małżeński z Celiną Cecylją Kempner

córką Ludwiki i Tofili Kohenów. Ślubu u-

dzielił ks. kanonik Nowak z Wilsowic.

Marsz. Daszyński liczy w chwili obec-

nej 69 lat, p, Kempner zaś 49.

Ignacy Daszyński przebywa obecnie na

kuracji w Bystrej na Śląsku.

LWÓW
Zamknięcie „ukraińskiego* domu aka-

demickiego. — W związku z wykryciem
działalności terorystycznej organizacji

„O, U. N.' na terenie „ukraińskiego do-
mu akademickiego we Lwowie zarząd
domu wystosował do wszystkich lokato-

rów wezwanie do opuszczenia mieszkań

z dniem 15 b. m. Po usunięciu dotychcza

sowych lokatorów zarządzone zostaną

nowe wpisy; termin tych wpisów nie zo-

stał jeszcze ogłoszony.

PŁOCK
żydowski lekarz brał łapówki, — Wy-

chodzący w Płocku narodowy „Głos Ma-
zówiecki” zarzucił swego czasu lekarzo-
wi miejskiemu żydowi Brendlowi, że za
łapówki zwalnia koryntjanki ze szpitala
przed wyzdrowieniem.

Dr. Brendel poczuł się tem obrażony i
wytoczył „Gł. Mazowieckiemu” proces
o zniesławienie. Na rozprawie w charak- | 

terze świadków wystąpili dwaj lekarzę
i wywiadowca służby śledczej,
Zeznania świadków obciążyły wybitnie

oskarżyciela i w ten sposób „Głos Ma-
zowięcki” przeprowadził dowód praw-
dy.
Stwierdzono ponadto, żę stosunkami w

szpitalu, kierowanym przez d-ra Bren-
dla zainteresowało się również staro-
stwo grodzkie, które złożyło na niego
doniesienie do województwa.
Sąd biorąc pod uwagę powyższe oko-

liczności redaktora „Głosu'* uniewinnił,
a powództwo lekarza oddalił,

POZNAŃ
Obniżenie taryty tramwajowej. — Na

posiedzeniu rady nadzorczej P. K, E. p.
prez. Ratajski zgłosił umotywowany ob-
szernie wniosek w sprawie obniżenia ta-
ryfy tramwajowej, który to wniosek

wniósł w swoim czasie na radę nadzor
czą p. inż. Skotarek, ławnik magistratu
m. Poznania z ramienia Klubu Narodo-

wego,
Po dłuższej dyskusji wniosek ten rada

nadzorcza P. K. E. uchwaliła jednogłoś-

nie.
Cenę normalnego biletu tramwajowe

go, t. zn. powyżej 4 przystanków bez
przesiadania, postanowiono obniżyć z
25 gr. na 20 groszy.
Obniżka taryfy tramwajowej. obowią-

zywać będzie niezwłocznie po zatwier-
dzeniu uchwały rady nadzorczej P. K.3
E. przez urząd wojewódzki,

PRZEMYŚL
Proces o.. spoliczkowanie żydal —

Przed paru tygodniami żydowski współ-

pragownik PAT-a i pism sanacyjnych z
Przemyśla, osławiony Leoś Turteltaub,  

     

  

 

Chłopięce
bronzowe
wygodne i trwale

wielk. 27-30 m 7”
wiek. 31-33 s 9”
wielk. 330 u 117

„Piękny Jak wiosna”.
czarne I bronzowe

Popielate u 18”

Oprócz tych trzech popularnych bucików
posiadamy na składzie

setki najnowszych modeli, aż do nale
wytworniejszych i luksusowych gatunków,

Do nabycia:

Warszawa, Marszałkowska 142, 7179

 

rzucił na narodowców przemyskich w
szeregu dzienników oszczerstwo w zwią-
zku z toczącym się (wówczas procesem

komunistycznym, Jeden z obrzuconych
kalumniami, członek zarządu Ste. Naro-
dowego p. Jan Barański, spotkawszy

 

SZCZAWNICKA woda JÓZEFINA
przyspieszają rekonw. po zapaleniu opłucnej.

5065

Turteltauba tuż po ukazaniu się osz-
czerstw, trzykrtonie go spoliczkował.
Nie była to zresztą pierwsza przygoda
Turteltauba, śdyż poprzednio spolicze
kowali go akademik Joles i lekarz dr.
Szwarz.
Tym razem jednak Turteltaub posta-

nowił szukać satysfakcji w sądzie. W
tych dniach odbyła się rozprawa, na któ-
rej sąd wydał wyrok uniewinniający p.

Barańskiego. ;

 

5-CIOLECIE TEATRU WOŁYŃSKIEGO

W tych dniach odbyła się w Łucku
uroczystość 5-ciolecia nieprzerwalnej
pracy Teatru Wołyńskiego. Obchód
rozpoczął się złożeniem hołdu patro:
nowi placówki kulturalnej J. Słowac-
kiemu. Przy popiersiu wieszcza zebrał
się cały zespół teatru. P, Topoldtówna
oddeklamowała „Mój testament", a p.
Łuczycka fragment z „Beniowskiego”.

Skolei im. komitetu uroczystości
przemówił prezydent A, p. Wężyk,
który między in. oświadczył, że mia-
sto przy pomocy społeczeństwa pro:
jektuje budowę nowego $gmachu re-
prezentacyjnego. W gmachu tym znaj-
dzie też dogodne pomieszczenie i teatr.
Mowy powitalne wygłosili pp. Sza-
niawski, im. Akademji Literatury, J.
Śliwicki im. Zaspu, ławnik Kowalew-
ski im. społeczeństwa „ukraińskiego”
oraz senator BB. .Masłow im, Woł. U-
kraińskiego T-wa Teatralnego. Te dwa
ostatnie przemówienia wygłoszono w
języku ruskim. Następnie p. nacz. Gro-
chowski złożył sprawozdanie z dzia-
łalności teatru iT-wa Krzewienia Kul-
tury Teatralnej ną Wołyniu. Po tych
przemówieniach, obecny dyrektor tea*
tru p. A. Rodziewicz w serdecznych
słowach dziękował społeczeństwu i  władzom za popieranie tej ważnej pla-

(Od własnego korespondenta)

cówki kultury polskiej, Na zakończe-
nie obchodu odegrano I-szy akt „„Ma-
zepy” i I-szy akt „Ich czworo”.
Otrzymano kilkadziesiąt depesz gra-

tulacyjnych, zwłaszcza ze sfer teatral-
nych i artystycznych.
Wieczorem odbyło się w salach klu-

bu „Ognisko” przyjęcie dla zespołu i
zaproszonych gości, W teatrze miej-
skim urządzono wystawę pod hasłem
„Pięć lat pracy teatru w fotografji i
grafice", Komitet obchodu wydał jed”
nodniówkę, poświęconą Teatrowi Wo-
łyńskiemu.
Reasumując wrażenia z opisywanej

uroczystości, podkreślić musimy, bar-
dzo poważne niedociągnięcia ze strony
komitetu, które wywołały zupełnie
zrozumiałe zgrzyty, Mamytu na my-
śli fakt, że tak w przemówieniach na
obchadzie, jak i w eksponatach na wy-
stawie, pominięto ełnem milcze-
niem pierwsze lata historji Teatru.
Winę za to ponosi zresztą wyłącznie
komitet obchodu, składający się prze-
dewszystkiem ze sfer urzędowych, a
bynajmniej nie zespół teatru.

Społeczeństwo tutejsze pamięta o
tem dobrze, że pierwsza stała scena
polska powstała w Łucku dnia 15 li-
stopada 1924 r. z inicjatywy ówcze-  

Łuck, w kwietniu.
snych władz miejskich, Subsydjowana
tylko przez m. Łuck przetrwała zale-
dwie dwa sezony, Jednak w  okręsie
tym Teatr uwzględnił przedewszyct-
kiem twórczość polską, Pracę -
częto od wystawienia „Mazepy“,dal.
szy repertuar poświęcono Frodre,
Wyspiańskiemu, Rydlowi i innym wy-
bitnym twórcom polskim, jak i obcym.
Był to okres pracy bardzo trudny, ale
zadecydował on o dalszem istnieniu
teatru. Rzucone ziarno sztuki dało
piękne owoce. Po kilkuletniej przer-
wie otwarto teatr ponownie w r. 1930
i już na stałe.
Oto jest prawdziwa historja Teatru

Polskiego na Wołyniu, tej
kulturalnej, która kroczyła w pierw-
szych swych latach 1924 — 1926 po
cierniach, zdobywając sobie jednak
pełne uznanie i tę wielką zdobycz, że
raz rzucone ziarno musiało kiełkować,
aż do zupełnego zwycięstwa przez da-
nie teatrowi silniejszych podstaw. Te-
atr Wołyński cieszy się sympatją i u-
znaniem szerokich sfer społeczeństwa.
Dlatego też w interesie samej placówki
należałoby unikać na przyszłość
wszystkich momentów, które wprowa-
dzają najzupełniej niepotrzebne
zgrzyty. J. M.

placówki
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/H. MAKOWSKI
KRUSZWICA

Wyśmienite

MIODY,
SZAMPANY

i WINA OWOCOWE
Wszędzie do nabycia!

ŠAbt

Dramat porzuconej żony
W ubiegły czwartek w mieszkaniu

mira szt. gen Józefa Koeba rozegrało

się krwawe zajście. W nieobecności go-

spodarza przybyła do mieszkania jego

pierwsza żona Romana Koebowa i po

strzeliła z rewolweru obecną żonę ma-

jorową Eugenję.

Po dokonaniu zamachu, rana Eugenii

Koebowej okazała się zresztą lekka, Ro-

mana Koebowa nie próbowała zbiec, a

zatrzymana przez policję zeznała. że do

popełnienia przestępstwa skłoniła ją. nę-

dza, w jakiej od czasu porzucenia przez

męża żyje wraz z córką 7-letnią Basią

Mir. Koeba mieł rzekomo wbrew niej u-

zyskać rozwód i wziąć ślub z obecną

swoją żoną, poczem nie poczuwał się do

żadnych obowiązków alimentacyjnych

wobec porzuconej rodziny W tych wa-

runkach powzięła myś! by postrzelić

Eugenię Koebową i, nadając w ten spo-

sób sprawie rozgłosu, zmusić b. męża do,
zajeciasię jei losem.
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Przy zaparciv stolca, wzdęciu brzucha, а-

źodnie działająca naturalna woda gorzka

„Franciszka-Józeła" daie łatwe wypróżnie-
nie. uwalnia orśanizm od Dozostałości w ie-

łach Pvtaicie się lekarzy. 0012

Pogrzeb š. p. Stanisława
Lipińskiego

W dniu wczorajszym, po żałobnej

Mszy św. w kościele św. Karola Borome-

usza na Powązkach, odbył się pogrzeb

ś.p. Stanisława Lipińskiego, b. wicedy-

rektora departamentu obrotu pieniężne-

go min. skarbu, jednego z najbliższych

swego czasu współpracowników ministra

WŁ Grabskiego w dztele relormy walu-

towej w Polsce.

W/ uroczystościach żałobnych wzięło

udział liczne grono rodziny, znajomych

i przyjaciół zmarłego. który za życia był

wykładowcą kilku szkół handlowych. a

nad mogiłą wygłoszono szereg przemó-

wień, podnoszących osobiste zalety ś. p

Stanisława Lipińskiego i zasługi położo-

ne dla społeczeństwa

Był to człowiek kryształowy — mówił

jeden z mówców. prot. Wołyński. — až

dziw. że zabłąkał się w czasach obecnych

Trafne to określenie było najlepszą i naj-

ściślejszą charakterystyką Zmarłego

W uroczystościach pogrzebowych wziął

udział poczet sztandarowy Polskiego

związku buchalterów rzeczoznawców i bi-

lansistów, którego Zmarły był wicepreze

NA SEZON WIOSENNY

FLANCE TRUSKAWEK : POZIOMEK

ROMAN OLĘDZKI, OŁTARZEW
poczta Ożarów pod Warszawą

Żądać cennika — Jesienia nowości. 529
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Listonosze wieįscy
na letniskach

Z dniem 1 maja r. b. wprowadza pocz-

ta wżycie instytucję listonoszów wiejskich

dla obsługi letnisk i osiedli podmiejskich.

Listonosze wiejscy obchodzić będą co-

dziennie wyznaczone rejony i załatwiać

sprawy pocztowe publiczności.

Sygnał trąbki pocztowej lub świzdka

oznajmi ludności przybycie listonosza do

danego osiedla. Listonosze przyjmować

będą korespondencję zwykłą i pieniężną,

telegramy. opłaty na prenumeratę dzien-

ników i czasopism, opłaty radjowe, wpła-

ty na podatki, wpłaty na PKO oraz pacz-

ki do I kg wagi Wszystkie druki i znacz-

ki pocztowe będzie można nabywać u li-

stonoszów wiejskich.

Władze pocztowe postanowiły nadto

przystąpić w całym kraju do instalowania

skrzynek pocztowych na domach  sołty-

sów Sołtysi zaopatrzeni będą w znaczki

i druki pocztowe a ludność wrzucać bę-

dzie mogła korespondencję do skrzynek

umieszczonych na sołectwach. Zarządze-

nie to umożliwi szerokiej ludności korzy-

stanie z usłuś poczty.

goidy

są przyczyną złego sapomoczu-

cia ( t. p. Należybezwzględnie

usunąć te dokuczliwe cierpienia

stosuje siePrzy hemoroidach

Czcpki
- Соеаеске <

\ Do uabycia w aptekach.
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DZIS NIEDZIELA PALMOWA
PAMIĘTAJMY O BEZROBOTNYCH NARODOWCACH!

Dziś Niedziela Palmowa. Za tydzień
Wielkanoc. Akcja Czytelników „Ga-
zety Warszawskiej” pod hasłem -vo-
mocy bezrobotnym narodowcom na
święta dobiega punktu kulminacyjne-
go. Ostatnie dni zasiliły znacznie ka-
sę wydziału ołiar „Gazety Warszaw-
skiej”, przynosząc także dużą ilość
paczek z produktami, ciągle jeszcze
jednak w budżecie rozdawnictwa
świątecznego są poważne luki,
Na innem miejscu podajemy wykaz

oliar naszych Czytelników, tu zauwa-
żymy tylko, że w tym roku dużą prze-
wagę wykazują ofiary drobne. Uboże-
jemy. A. jednak dzielimy się z naszy-
mi biedakami.
Jeden z Czytelników, p. J. H., na-

desłał nam list następujący:

Szanowna Redakcjol

Wobec zbliżających się świąt spieszę zło-

żyć na święcone dla bezrobotnych narodow-

ców wszystko, co pozostało mi z mojej
kwietniowej pensji, jako urzędnika w.X

stopniu służbowym, po opłaceniu komorne-

go, elektryczności i rachunku w sklepiku.

Wynosi to niestety zaledwie 5 zł.

Na resztę miesiąca pozostaję dosłownie

bez grosza. Znów będę brał na rachunek
w sklepie, a na urządzenie świąt i drobne

wydatki do końca miesiąca mam już przy-

rzeczoną pożyczkę 20 zł. Ciężko mi, ale

rozumiem, że jeszcze ciężej naszym bezro-

botnym kolegom.
Niech żyje Wielka Polska!

J. E.

Przyklad p. J. H., jest dostatecznie
wymowny,by zcharakteryzowačoliar-
ność Czytelników „Gazety Warszaw-
skiej“. Do tych, ktėrzy pragną zložyč
jeszcze ofiarę na najbiedniejszych
narodowców, zwracamy się z prośbą,
by zechcieli uskuteczniė to jak naj-
rychlej. Ostatnie dni mijają! Pamię-
tajmy podzielić się święconem z bez-
robotnymi narodowcami!

 

Jeden z Czytelników zapytuje nas
o sprawę wydzierżawienia ogrodu
przez narodowca J. S. Wyjaśniamy:
brak mu jeszcze 50 złotych (pięćdzie-
siąt złotych). Za dotychczas złożone
ofiary serdecznie dziękuje. Być może
uda się przy pomocy Czytelników
wydrzeć placówkę z rąk żydowskich
i zapewnić jednemu młodemu naro-
dowcowi chleb powszedni.

 

Gary Cooper, Franchot Tone, Monte Blue i C. Aubrey Smith
bohaterowie eposu filmowego wytwórni Paramount p. t

„BENGALI“
Režyseruje stynny Henry Hathaway ; 573

ATSTIKIT SROIKI ST MVIIIIIA K IST YES

O wykwintnym
smaku małe SZYNECZKI ie” KIEŁBASY By na świętatylko w time „MIRAM

46 Senatorska 6
róg: Miodowej
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Tragiczny zatarg między wspólnikami
ZABÓJSTWO INż. FEINGOLDA I SA MOBÓJSTWO INż. LEWITO

Mieszkańcy domu, przy ul. Chłodnei
5, byli świadkami krwawego dramatu.
jaki się rozegrał wczoraj około godz.
13-ej. Dwaj współwłaściciele fabryki
dźwigów p. n. „Siła” inż. Michał Fein-

gold, lat 40 (Ogrodowa 11) i inž. Michal

Lewito, lat 50 (Hoża 41) od pewnego
czasu nie zgadzali się w poglądach na

prowadzenie interesów  przedsiębior-

stwa, doszło wreszcie do tego, że inż.

Feingold chciał usunąć wspólnika.
Wczoraj doszło do decydującej rozmo-

wy, która toczyła się najprzód na po:

dwórki fabrycznem, a następnie w kan-

torze fabrycznym. W pewnej chwili roz-

 

legł się odgłos kilku, szybko po sobie

następujących, wystrzałów rewolwero-

wych. Jak się okazało, inż. Lewito strze-

lił do inż. Feingolda, raniąc go śmiertel-
nie, poczem popełnił samobójstwo. Nie-
zwłocznie zaalarmowano Pogotowie. Le-

karz stwierdził śmierć inż. Lewito, wsku-
tek rany postrzałowej czaszki, inż. Fe-

ingolda zaś po opatrunku, w stanie cięż-

kim przewieziono do szpitala św. Du-

cha, gdzie wkrótce zmarł, Ś. p. inż Lewi-

to pozostawił żonę i dziecko. Na miejsce
przybyły władze policyjne VII-go ko
mis., oraz sądowo-śledcze, któres prowa-

dzą dochodzenie.

 

 

 

Jakie artykuły spożywcze

fałszowane są najwięcej w Warszawie
Wśród produktów spożywczych | wykazało zalałszowanie, zaś 2 proc. trze-

najwięcej podlegają zafałszowaniu, po-

czesne miejsce zajmują: mleko i produk-

ty mleczne oraz mięso i wędliny. Na te

produkty zwrócona jest głównie uwaga

miejskiego nadzorus anitarnego, bowiem

wśród dokonywanych przez miejski insty

tut higjeny analiz, blisko 3/4 przypada

na mleko i produkty mleczne, a przeszło

1/10 na mięso i wędliny.

O ile chodzi o nabiał, to uwaga Коп-

sumentów powinna być przedewszystkiem

zwrócona na mleko niezbierane oraz na

masło; te bowiem artykuły mleczarskie

dostarczane są często w stanie załałszo-

wanym, zepsutym lub niezdatnym do u-

żytku. Tak np. na 13.605 badanych w

1933 r. prób mleka niezbieranego, 9 proc

Udostępnien'e filji
dzielnicowych bibijoteki

publicznej

W związku z przejęciem przez miastu

czytelń Tow. bibljotek publicznych w

liczbie 23, wszyscy abonenci tych czy

telń, którzy mają opłacony abonament

za ostatni miesiąc, mają prawo do bez-

płatnego korzystania, za okazaniem ak

tualnyca awiiow lub legitymacji, z czy

telni książek naukowych i czytelni cza

sopism w filjach Bibljoteki Publicznej na

Pradze i na Woli.

Narzeczone urugwajskie

Kobiety, udające się do Urugwaju na

wezwanie narzeczonego, podpisują dekla-

rację, że po przyjeździe do tego kraju.

w ciągu trzech miesięcy wstąpią w związ-

ki małżeńskie. Gdyby w ciągu tego okre-

su małżeństwo nie zostało zawarte, na-

rzeczona zmuszona jest wracać z powro-

tem do Polski.

Warto jednak, zaznaczyć. że nie było

dotychczas ani jednego powrotu narze-

czonej z Urugwaju. (Om.).

ba było zakwalifikować jako zepsute lub

niezdatne do użytku; a zatem przeszło

dziesiąta część zbadanego mleka nie od-

powiadała warunkom dobrego produktu.

Zatalszowanie masła było nieco mniej-

sze: na 12.578 pobranych prób zafałszo-

wanie wykazało 5 proc, zaś niespełna

1 proc. uznano za produkt niezdatny do

użytku. Analiza prób pobranego na ryn-

ku warszawskim mięsa i wędlin nasuwa

refleksję co do świeżości i gatunku tego

produktu. Na 4.586 pobranychprób mię-

sa i wędlin, 9 proc. w wyniku analizy

trzeba było uznać za artykuł zepsuty lub

niezdatny do użytku, zaś przeszło 7 proc.

wykazało zafałszowanie; razem więc 16

proc. zbadanej ilości mięsa i wędlin trze-

ba było zakwestjonować. (Można przy-

puszczać, że mięso zakwestjonowane po-

chodzi przeważnie z przywozu).

Co do innych artykułów spożywczych

masowego spożycia, wysoce niezadowa-

lająco przedstawia się woda sodowa; bo-
wiem 52 proc. prób wykazało zepsucie
lub niezdatność do użytku. Próby pobra-
ne do analizy pochodziły przeważnie z

drobnych sklepów i sodowiarni, (b)

Postrzelenie bandyty

Wczoraj rano policja natknęła się w
"Targówku, przy ul. Hutniczej 17 na po
szukiwanego oddawna przez sądy ban
dytę, 39-letniego Kazimierza Bartoszew
skiego (Elsnerów). Na widok policjan
tów Bartoszewski rzucił się do ucieczki
Policjanci wystrzelili kilkakrotnie w kie-
runku bandyty i ranili śo w prawe udo.
Rannego opatrzyło Pogotowie i przewio

zło do szpitala Przemienienia Pańskiego
Bartoszewski ma na sumieniu kilka na
padów, dokonanych na terenie powiatu

warszawskiego. B. był już kilka razy

karany. Przy łóżku chorego czuwa po

licjant.
 

 

 

Pogrzeb Ś. p. prof.
Antoniego Giuzińskiego
Wczoraj, o godz. 10 m. 30, zostało od-

prawione w kościele św. Karola Boro-
meusza nabożeństwo żałobne, poczem od-
było się wyprowadzenie zwłok ś. p. prof.
Antoniego Gluzińskiego.

Liczne rzesze krewnych, przyjaciół i
znajomych zmarłego profesora, a także
bardzo liczne grono przedstawicieli in-
stytucyj naukowych i organizącyj spo-
łecznych wypełniły szczelnie nawę koś-
cielną. Obok katafalku, tonącego w zie-
leni, stanął poczt sztandarowy Koła Me-
dyków ze spowitym w krepę sztandarem
Uniwersytetu Warszawskiego. Nieco da-
lej ustawiła się w zwartej grupie delega-

cja szkoły podchorążych sanitarnych.
Po skończonem nabożeństwie wynie-

giono trumnę na cmentarz i opuszczono
do otwartej mogiły opodal katakumb.
Rozpoczęły się przemówienia żałobne.

Pierwszy przemawiał w imieniu Uni-
wersytetu Warszawskiego prorektor prof,
Czubalski, następnie zaś dziekan wydzia-
łu lekarskiego, prof. Venulet, poczem w
imieniu Akademji Umiejętności prof. Or-
łowski, w imieniu wszystkich uniwersyte-

tów w Polsce dziekan Koskowski, w
imieniu lekarzy jugosłowiańskich b. wi-
ceminister senator Ivković, w imieniu le-
karzy czechosłowackich prezes Malek, w
imieniu Związku lekarzy słowiańskich w
Polsce doc. dr. Łapiński, w imieniu
Warsz. Tow. Lekarskiego prof. Paszkie-
wicz, w imieniu Stow. lekarzy polskich
dr. Gruszczyński.
Ogółem wyśłoszono kilkanaście przemó-
wień, w których podnoszono zasługi
Zmarłego i wskazywano na ciężką stratę,
jaką poniosła nauka polska.
Wśród uczestników pogrzebu zauważy-

liśmy wszystkich niemal profesorów wy-
działu lekarskiego Uniwersytetu War-
szawskiego, prof. T. Zielińskiego, rektora
Uniwersytetu prof. Januszkiewicza, sena-
tora Zygmunta Wasilewskiego, wicepre-
zesa Zarządu Głównego Stronnictwa Na-
rodowego pos. Karola Wiernaka, wicemi-
nistra Piestrzyńskiego, prof. Olbrychta z
Uniwersytetu Jagielońskiego i wielu in-
nych.
Z pośród złożonych na mogile wieńców

wyróżniał:się wielki wieniec laurowy od
p. Prezydenta Rzeczypospolitej.

OPERETKA ORO RESKO KRSTINS

Gbłożony ięzyk...
brak apetytu. Zwróćcie uwagę na działanie
żołądka. Zażyjcie kilka razy zioła francu-
skie Thć Chambard, które niezawodnie re-
śulują wypróżnienie. Cena torebki 35 gr.

7183
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GOLGOTA, FILM DLA WSZYSTKICH...

Film p. t. | wGolgota”* jest filmem dla
wszystkich. Wszyscy mogą i powinni ten
obraz obejrzeć, Każdy znajdzie w nim coś
dla siebie. Jednych porwie sam temat, na
tle Męki Jezusa Chrystusa, innych zachwy*
ci niezwykły rozmach realizacji i wystawy,
przewyższających najśmielsze dotychcza*
sowe poczynania w tym kierunku.

Dodać do tego należy nieprzeciętne uję-
cie malarskie wszystkich zdjęć, przepiękną
oprawę muzyczną, a  przedewszystkiem
niespotykaną dotychczas obsadę, składa-
jącą się z 23 największych potentantów
ekranu i scen paryskich z matadorami Ko-
miedj1 Francuskiej i Harrym Baurem na
czele.

„Golgota“ jest pod każdym względem
filmem, który przemawia, wzrusza i prze-
konywa. 0 144

:

 

ZŁA PRZEMIANA MATERJI
jest często przyczyną wielu chorób (kamie-
mie żółciowe, choroby wątroby, artretyzm,
ischias, choroby skóry). Zioła

„CHOLEKINAZA"
H. Niemojewskiego systematycznie i ener-
śicznie wzmagają czynność wątroby i wy-

dzielają w ten sposób szkodliwe poboczne
produkty przemiany materji, uniemożliwiając
równocześnie zaleganie ich w organizmie.
Labor. fizj. chem. „Cholekinaza”, Warsza-
wa, Nowy Świat 5. Apteki i składy aptecz-
ne. Żądać bezpłatnych broszur. 7189

Kalendarzyk

Dziś; Tryburcego, Walerjana, Justyna.
Jutro: Anastazji.

Wschód słońca 4,56, zachód 6,29.

Wschód księżyca 1,57 pp, zachód 3,01.

PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce wczoraj o godz.
14-ejs Na Pomorzu oraz w Małopolsce
Wschodniej utrzymywała się pogoda
chmurna z przejaśnieniami, w pozosta-
łej natomiast części kraju było przeważ-
nie pochmurno i padały deszcze, Tem-
peratura o godz. 14-ej wynosiła: 4 st. w
Zakopanem i Płocku, 5 st. w Łodzi, 7 st.
w Gdyni, Toruniu i Suwałkach, 6 st.. w
Katowicach i Cieszynie, 8 st. w Warsza-
wie, Krakowie i Kielcach, 9 st. w Po-
znaniu, Wilnie i Grodnie, 10 st. w Lu-

blinie i Białymtsoku, 11 st. w Przemy-
ślu, 13 st. we Lwowie, 14 st. w Pińsku,
16 st. w Łucku, 21 st. w Tarnopolu, 23 st.
w Piadykach pod Drohobyczem i 24 st.
w Zaleszczykach.
Przewidywany przebieg pogody do

wieczora dn. 14 kwietnia: Pogoda o za-
chmurzeniu zmiennem z przelotnemi o-
padam. Chłodniej. Umiarkowane, chwi-
lami porywiste wiatry zachodniei.pół:
nocno - zachodnie.

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

W niedzielę, dnia 14 kwietnia r. b.
odbędą się zebrania w kołach:
Targówek o godz. 12 m. 30 w poł.,

przy ul. ks. Ziemowita 39. Przemawiać
będzie pułk. Stanisław Moszkiewicz.

Czerniaków o godz. 4 m. 30. Prze -
mawiać będzie red. Wacław Grabow-
ski.

Podziękowanie.
p. Korolewicz - Waydowej

Od dyr. Korolewicz - Waydowej

maliśmy następujący list:

„Wielce Szanowny Panie Redaktorze!

Proszę najuprzejmiej o łaskawe zamiesz-

czenie na łamach Pańskiego wielce poczyt-

otrzy”

nego pisma mego z głębi serca płynącego

podziękowania tym wszystkim, którzy w

dniu mego jubileuszu 35-lecia pracy arty-

stycznej i społecznej, swym udziałem, ży-

czeniami, listami bądź telegramami dali mi

tyle wzruszających dowodów uznania, przy-

jaźni i życzliwości.

Raczy Pan przyjąć, W. Sz. Panie Redak-

torze wyrazy należnego szacunku i powa-

żania”. у

J. Korolewicz - Waydowa,

EPIC KESAD SITNK POOR ASO

Fortuna frontem
ku przemysłowi

Zagłębie Borysławskie należy do najbar=
dziej uprzywilejowanych dzielnic kraju. Bo-
gactwa naturalne stanowią podstawę do-
brobytu mieszkańców tej dzielnicy, a i For-
tuna nie zapomina o niej, gdyż w każdej
niemal klasie Loterji Państwowej darzy ją
dużemi wygranemi. W jednej tylko czwar-
tej klasie poprzedniej loterjj w zagłębiu
naftowem dzielono się dwiema wygranemi
po 50.000 zł. które padły na n-ry 124.656
i 176.554, a przedtem jeszcze w Ill-ej klasie
30-ej loterji drohobyczanie wygrali 300.000
zł. na nr. 56,439.

I wczoraj, jako w ostatnim dniu ciągnie-
nia Ill-ej klasy, 100.000 zł. padło na nr.
168.759, sprzedany za pośrednictwem urzę-
du pocztowego w Drohobyczu trzem praco-
wnikom firm naftowych, pp.: P. D., 5. № 1
J. B. Czwartą ćwiartkę nabyło grono futk-
cjonarjuszów poczty dworcowej.

Jako ciekawy szczegół podkreślić należy,
iż na nr. 168.759 w poprzedniej klasie padła
wygrana 50 zł. Nietylko nie przeszkodził»
to wygraniu następnie stu tysięcy złotyci:,
ale ułatwiło graczom zadanie o tyle, że dal-
sza'gra nic już ich nie kosztowała. W tym
fakcie przejawiły się jaskrawo dodatnie
strony wygranych 50-io złotowych.

Zresztą tym razem wogóle Fortuna zwró-
ciła się „frontem do przemysłu”. Drurcie
100.000 zł. padło bowiem na los nr. 62.487,
zakupiony przez pracownika jednej z firm
manufakturowych w Łodzi, p, M, Neumana,
oraz grono jego najbliższych przyjaciół;
trzecia zaś stutysięczna wygrana przypadła
mieszkańcom znanej osady fabrycznej,O-
strowca Kieleckiego na nr. 134.862. Są to
pp:: R. J., fryzjer, F. L., ksiegowy,+P. J, ro-
botnik i H. K., drobny kupiec,

Łódź otrzymała nadto 50.000 zł, które
padły na nr. 173.232. Drugą wygraną 50.000
zł podzielą się właściciele losu nr. 99,463,
zamieszkali w Krakowie.
W ten sposób zakończona została IIl-a

klasa 32-ej loterji. W dniu 6 maja rozpocz
nie się ciągnienie klasy IV-ej, poczem
wkroczymy w loterję 33-ą, której plan, jak
wiadomo. przewiduje wielką niespodziankę
dla graczv, w postaci bezpłatnego dodatko-
wego ciągnienia gwiazdkowego. *
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TABELA CIĄGNIENIA Ill-ej KLASY LOTERJI PAŃSTWOWEJ Z DN. 13-1V.1935 R.

I i II ciągnienie
Główne wygrane

100.000 zł. — 62487 134862 168759
50.000 zł. — 99463 173232
20.000 zł, — 45638 78293
10.000 zł. — 1023 64129 72386

76517 164414
5.000 zł, — 31644 100427 103197

177916
2.000 zł. — 5918 78788

95201 122586 167759
1.000 zł, — 15310 7884

42435 92400 124916 175515

80288

38850

500 zł. — 14890 18401 18037
21155 74268. 75967 143550 163864
175362 184119

400 zł. — 5303 4366 29421 36038
0 38222 ‘58701 99122 124439

132553 143220 149479 151757 158107
160362 164509 169193 182949

200 zł. — 27838 49748 80693
90004 105279 100842 111483 125890
135552 141076 142984 144744 148192
161144 172009 180997 й

250 zł, — 1226 1488 5568 5084
6389 10678 11166 10997 16837
21159 26409 34217 231768 47436
53127 67638 72261 72726 75687
80544 87051 88610 86237 90546
107678 111541 115155 122379 123405
129160 181524 136571 147468 146769
154309 153839 164486 168700 177057

Wygrane po 50 zł.

356 809 1650 2080 305 468. 511
786 3062 123 350 57 79 587 4722
50_5858 6311 85 713 14 71 819 945
7270 72 343 711 8191 537 97 929
9623 47 995 10077'548 757 ' 11178
416 936 94 12110 563 644 705 13254
459 14221 79 509 987 92 15224 480
593 824 33 16197 470 97 518 658 721
17012 14% 695 19437 438 699 787 824

20001 113 36 733 38 812 2321139
891 636 933 22567 1797 956 23721
25101 389 567 26539 790 27553 28305
420 29073 304 759

 

"80399 501 631 31358 527 32094
170 574 33055 134 208 563 94002
59 518 55618 59 56002 38 199 979
468 37057 108 424 509 770 38346
433 780 841 39245 40171 449 41678
717 39 805 42193 468 504 783 814
43638 993 46300 983 47120 48082
196 554 873 49324 686 808

50210 682 987 51105 891 923 52560
663 53235 547 613-702 54285 904 55044
137 44 214 532 56236 456 964 58298
365 542 866 76 59146 299 470 544 817
18 60261 536 906 61187 401 62051 266
404 500 16 86-64178 847 64423 558

810 95082 588 647 754 66 860 96216
353 404 530 617 28 98 958 97120 837
98126 392 99190 665 704 9956,

100054 60 544 101008 418 99 671
191 102455 103314 531 770 935 104135
397 576 105038 301 8 500 1 773 106148
436 49 521 901 107221 305 480 576
108277 657 99 934 109019 88 295 364
555,

110093 340 439 111179 525 113398
416 558 779 81 114063 294 766 115134
320 434 587 941 116239 738 117051
143 263 365 118015 468 77 730 56 865
119090 416 79 981,

120148 364 121130 46 355 460 587
122587 948 86 123123 652 8% 124017
747 125028 617 65 732 126387 127639
994 128686 129793 920.

131302 505 66 82 678 733 939 132411
786 133005 68 894 134245 375 135330
433 136125 137487 138151 292 400 690
990 139353 538,

140026 806 141151 234 322 588 924
142495 505 143217 667 777 945 144012
821 145194 616 810 88 967 146037 305
480 147185 417 596 651 918 63 148078
300 403 149145 244 563 904 150252
854 151187 327 761 70 876.

152054 359 96 656 902 153074 434
565 626 821 154123 409 687 969
155047 67 297 391 406 48 675 156480
683 157051 97 725 158028 391 962

160498 683 733 161703 162664 790
957 163021 152 165159 317 77 878
166110 326 464 68 790 95 167252
716 940 168219 999 169366 170536
69 930 171000 51 429 646 172083
699 795 915 66 173481 629 80 174203
53 385 420 951 175272 333 402 43
176239 421 817 903 177299 816 933
74 178377 558 179326 180110 405
660 821 922 181461 182250- 61 . 63
183182 357 870 955 184397 965 80

Wygrane po 200 zt.

5 54 432 63 640 796 1015 807 2193
381 66 425 70 565 657 97 846. 919
3102 95 562 835 959 4177 283 594
999 5317 87 412 739 6414 546 7107
494 890 8205 612 87 911 9155 250
851 10203705 51 801 11545 945 51
12065 188 232 413 571 912 28 14189
15343 56 628 17550 792 940 18068
218 417 526 7447 888 972 19048 53
20499 530 68 943 21240 480 532 2228
474 680 23040 42 425 36 386 724 875
26456 27052 90 430 534 614 28916
51 29576 917 89 30544 894 31900
32072 538 675 702.21 83257 490512
34464 35852 68 36299 479 723 68
87076 540 995 88530 58 900 39074
446 826 953 40054 153 63 421 903
41024 174 363 441 548 810 926 72
42054 115 43072 391 525 792 887

65431 514 35 66317 487 549 630 8151939 44502 20 36 45089 137 328 490
67006 215 22 513 43 743 971 68394 962
69141 400 33 563 891 70711 51 71178
491 72262 84 92 383 89 73728 74174
234 75313 656 958 76037 169 260 66
512 53 77219 612 956 78682 79783

587 46028 261 383 47148 204 467
722 48219 433 611 30 60 825. 49016
55 218 310 480 538

50306 7 56 51146 222 433 583 693
782 89 53198 280 355 9936 54433 859

930 68000 335 462 615 59 981 94 69577
196 9939 70284 541 786 829 913 71430
72139 854 73000 96 4099 54 520 74214
703 12 63 75213 696 944 76373 544 648
749 93 934 77015 193 95 577 695 934
78 78289 339 79160 270 335 693 80267
92 436 76 520 81142 692 711 981 82283
98 764 819 83273 357 602 84042 85210
702 95 86362 695 987 87155 237 62 462
691 88124 55 89176 618 90147 74 209
490 794 998 91370 506 630 46 82 92018
436 93055 94856 95036 84 514 737 77
889 96293 680 790 961 97643 710 98749
871 99288 323 552, >

100056 609 876 101417 96 102114
226 875 950 103462 77 92 772 855
104433 751 868 105078 714 106005 619
771 918 33 107000 82 797 910 18 80
108271 322 509 723 26 109416 617,

110311 47 428 555 847 995 111334
591 797 820 34 112446 523 746 114288
829 939 49 115648 68 95 762 116198
251 353 117186 262 320 64 67 584 765
118048 83 684 119131 399 504 41 59
713 68 918.

120128 35 413 27 505 51 602 3 29
92 877 122214 28 303 641 123033 323
124682 125320 834 126179 84 660 787
127253 738 128157 864 968 129011 115
348,

130067 293 430 752 805 68 131400
781 132092 135 281 349 51 675 133201
540 922 134133 211 43 570 608 135293
336 586 602 37 93 731 136038 87 170
322 56 495 137174 270 82 560 606 717
99 801 138373 868 902 139312 75 772.

140115 357 457 656 60 141035 345
442 692 142026 245 463 820 143321
748 144165 260 74 72 145075 931
146387 991 147312 547 731 851 148054
149091 472 947 150815 151201 9 421,

152592 153090 283 639 843 974
154477 654 909 155119 988 156175
86 290 309 756 5 21 708 158823
159063 109 243 415 94

160257 340 612 846 65 955 -161711
162849 163146 648 73 94 758 164326
44 70 902 20 165524 83 661 892 998
166037 63 408 711 78 167558 93 933
168106 575 907 169157 358 708 17015
301 426 724 30 171355 544 651 804
172354 415 173529 818 949 174497
670 175430 742 176005 84 122 203
75 777 813 177013 56 152 222 842
664 841 46 900 178284 449 920 179384
639 746 823 929 180109 18 405 95
181025 52 279 565 627 757 871 937
41 182318 424 840 99 183081 516
81 628 45 184773 967 71

Ill ciągnienie
Wygrane po 50 zł.

339 1432 797 2156 816 5255 6102
668 834 7198 642 8797 9277 792 878
10338 11687.12277 754 13438 79 14111
15108 586 888 16335 853 17224 632
18079 147 900 19078 984,

23638 24450 877 25170 617 26450
741 57 925 27840 30693 31142 404 815

 

62263 398 712 63027 64897 65242 308
66767 77 67347 68563 88 69064 345 714
71294 311 72028 410 544 54490 813
75700 76356 77064 278 78097 79038 962
81590 82900 83744 84941 86832 998
37129 244 580 88778 954 89090 90210
123 93100 713 95451 96653 876 98033
269 860 924 99028 633,
110187 103527 106106 937 108454
825 109137 52 201 110737 111347 819
112902 113000 915 90
114659 764 115539 675 858 116056

118954 119358 120242 886 933 38
121269 971 122070 123389 779 124075
446 125224 816 126127 68 436 128963
129023 494

130157 817 132780 133195 134931
136465 767 854 137290 138096 139539
140956 142553 982
145950 146398 147407 148304 675

150421 81 728 151621 152760 155615
706 157285 465 160330 470 — 161013
484 763 162006 779 163638 165026
166278 505 613 829 46 962 167648
169828 78 937 170797 171575 172467
988 173324 921 174824 175057 176223
721 177011 783 181672 895 182008
55 313 36 183463 184263

Wygrane po 200 zł.

867 2061 4254 316 64 5+25 6268 7077
947 8718 9038 10816 11415 51 12056
341 13882 900 14312 430 15127 466
16725 17438 896 19285 470 911,

21006 22418 23531 24233 515 27734
28090 723 957 31092 416 711 32509
33501 719 34215 502 35015 36208 391
592 37270 564 38795 40074 41088 267
588 42177 231 788 43036 44459 89
46563 931 47097 487 520 881 48002
49082 242 308 506 812.

50150 499 593 51366 52364 532 53043
436 55048 198 295 351 56074 57022 121
58296 637 827 3 59181 467 798 60631
61603 77 839 62170 63297 334 64802
65169 464 504 984 66193 67713 68774
824 69180 619 29 70053 178 414 967
12514 74607 75758 76060 293 520 777

388 959 77732 813 37 78216 79319 453
666 80286 415 514 81542 706 82373 535
623 765 915 83150 496 84650 85619 857
86946 87337 90 854 92233 520 93054
69 498 04109 792 95063 96924 97180
282 73 8831

101871 102022 30. 103471 699
105053 621 45 106029 108634 109827
112457 118001 64 70 235 458 114165
116498 789 921 117350 692 118224
119355 698 120216 839 72 121087
122120 205 123989 124239 955 125744
126121 393 127004 490 128538 670
129896 130359 958 97 131082 132221

133552 640 134449 126582 835 137412

156 138656 732 341 189488 564 670
140271 141178 415 697 964 142013
681 145781 971 144511 92 890

145766 948 146383 147044 148111
794 859 149660 858 150586 600

172209 949 173130 778 174625 17545
176351 457 81 178692 911 180689
843 47 181106 269 182363 — 183560

IV cłągnienie
Główne wygrane

20.000 zł, — 116491
10.000 zł, — 13035 174851
5.000 zł, — 81848
2.000 zł. — 52590 105515
1.000 zł. — 21876 34861

100456 118902 161196

500 zł. — 6828 11815 13509 24005
16740 72375 85515 87510 94008
159612

400 zł. — 17101 35798 44067
46441 65087 72507 97786 110948
110858 120687 134494 135062 175165
173006 179354 180745
300 zl. — 1980 9486 12832 29672

30150 55851 38884 39052 62325
62690 68932 63831 91736 94200
109746 117799 127303 124280 130823
151522 154713 175662 178725

250 zł. — 4118 4947 3649 10655
11857 13346 14369 15720 21579
31909 30774 36001 39443 50131
53517 58449 63672 64984 68695
11263 79228 76164 82766 85750
91590 94714 98224 107463 115107
117254 119136 128498 134689 144386
158782 157074 161454 169002 166966
172873 177494 180515 182898 184198

179145
41716

Wygrane po 50 zł,

1076 502 628 855 96 2593 3082 485
5068 6431 83 850 954 7321 500 720
8295 743 51 9115 230 10271 385 522
854 12272 427 889 979 13213 402 32
14930 15150 87 200 828 955 17057 124
59 327 18709 19224 405 851,

20541 21142 3334 37 22439 23103
24456 26665 746 913 27875 28%0 777
29393 31860 32216 630 33461 603 34265
35731 36052 37616 38475, .

40674 793 41874 42074 43173 236
179 44095 948 47030 188 702 48131
50119 258 440 569 689 51608 726 78
53166 938 54706 9.

55070 387 57134 59393 60383 62030
649 63672 814 65367 541 64082 108 17
68059 917 69047 736 62 83 70470 942
71073 72256 398 557 914 73877 936
7446 87 75531 619 77141 78167 700
9157 542 80098 81156 498 670 851 994
33757 76 84052 179 85487 86395 566
87270 882 88597 695 89096 117 592
90072 91100 796 24 92567 660 94442
95155 522 651 96158 337 919 97647
98044 99671 100577 101892 102913
103311 522 961 104255 105091 201 850
106161 235 888 983 107558 108199 217
109582 703,

110510 12 111134 837 112138 378
113964 114507 115169 116783 117717

873 118236 799 858 119327 451
120108 122198 399 515 808 60 123978
126067 688 802 127991 128768 955
129510 130184 458 788 131010 89 65%
132828 957 133520 38 949 136607
139264 863 404 140805 141186 912
142384 893 143115 54 597 145059 561
62 659 68 928 46 146255 331 147597
718 842 148457 686 724 63 918 149425
665 333 150428 151211 937 152285
153248 154278 550 923 155796 156575,
905 157572 796 814 914 158108 16 -
579 159010 797 988 160180 88 582 872
993 161431 787 162586 817 165264
603 166177 167050 118 168144 487
169117 424

170653 171068 206 38 172028
173326 809 174447 719 175142 428
176272 177975 178004 113 338 571
711 826 180392 95 181563 739
182152 249 460 863 183014

Wygrane po 200 zł.

379 864 2188 3375 435 475% 5651
6028 444 7216 89 648 87 8727 11808
12667 983 13881 14637 749 15252 484
17686 18284 381 613.

20227 342 958 21444 907 23517 25068
960 26308 977 27178 321 29892 31548
32484 33415 629 700 34160 256 35236
646 36105 37114 657 38131 233 323
39221 40204 562 692 41221 458 42990
43356 44464 516 902 51 48359 49198
821 50423 529 736 51 246 417 579
52450,

55651 777 999 56452 86 589940 59494
545 60284 458 666 61711 584 62339
53021 559 958 64961 65083 442 932
66110 403 9 60 961 67234 68291 70257
437 71427 72713 835 73840 74054 208
792 75891 77037 123 46 78664 7790
79564 80130 264 765 81256 82031 83088
181 280 761 84044 87015 961 89069 338
600 90222 376 91564 935 92292 357
740 94349 57 466 805 95182 96203 799
97613 789 893 909 98882 9070 160 542
847 100004 783 101224 587 102243 367
103368 830 68 104293 335 429 515 44
105525 768 106439 660 751 107113 560 |
108365 522 958 109044 262 370

110206 112583 980 83 114982 115659
721 116005 28 391 562 71 747 118218

367 406 639 119183 120029 866 931.

122283 335 123534 5€ 905 124960

126589 967 128176 129258 539 720
130060 131138 202 182069 144 210
461 133829 134349 590 614 95 185210

984 137103 539 78 792 825 138270 420

139787 140285 680 967 142000 474

144758 145188 267 697 890 146342

147412 148161 717 149030 706 150484

152820 153801 154387 424 155898

156126 80 157166 463 517 158104

159711 160104 844 161686 674 165342

166229 390 167311 780 169489 722 |

171505 877 172512 173647 174176

244 577 175396 176228 664 118136

709 99 180422 676 706 181172 861
183477 184180 

80153 203 303 81446 546 82994 83108
722 883 84137 350 85008 126 359 653
729 70 86635 914 48 87158 370 453 723
83788049 63 250 340 470 '89127 214
68 9% 591 784 90270 323.88 522 72

281

520 
 

    
FORMA

PIGUŁKIz makaZAKONNIK
STOSUJA SIĘ:
JAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIEBNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄ ŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC.

Telefony podmiejskie
a sieć warszawska

Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna
uprawniona jest do zakładania aparatów
w promieniu 8 kilometrów od stacji cen-
tralnej przy ul. Zielnej. Ograniczenie to
przewidziane jest w koncesji z r. 1922.
Od tego czasu okolice, przylegające do
Warszawy. rozbudowały się znacznie i
zamieszkałe są przez osoby codziennie
przyjeżdżające do Warszawy. Założenie
telefonu. w tych miejscowościach jest

skomplikowane i niedośodne, gdyż połą-
czenia za pośrednictwem stacji między-
miastowej nie należą do wygodnych.
Przedłużenie promienia do 20 kilometrów
w którego granicach można byłoby zakła-
dać telefony miejskie, wydaje się być
sprawą pierwszorzędnej wagi. W tej spra-
wie nłejednokrotnie występowały zrze-
szenia mieszkańców okolic podmiejskich,

Obecnie inierwencja w tym kierunku
będzie wznowiona. (Om.).

  

Bojkot sklepów żydowskich

W związku ze zbliżającemi się święta-
mi Wielkiejnocy żydzi obawiają się, że
społeczeństwo polskie będzie solidarnie
bojkotowało żydowskie sklepy przy przed-
świątecznych zakupach. Prasa żydowska
zamieściła niewinne napozór notateczki,
wktórych zawiadamia, jakoby sąd naj-
wyższy zajmował się sprawą nawoływa-
nia do niekupowania w sklepach żydow*
skich, przyczem uznał to za przestęp-
stwoz art: 28 prawa 0 wykroczeniach,
Rzecz jednak niezmiernie charaktery-
styczna, że żydowskie dzienniki nie poda-
ją numeru orzeczenia sądu naiwyższeg”
co nasuwa przypuszczenie, że tego ro-
dzaju orzeczenie wogóle nie istnieje.

'

61 982 55039 381 938 56028 41 99 136

738 59073 359 460 661 877 60838 61479

610 820 954 64349 555 736 800 65225
91294 461 92136 93056 787 903 94029 780 97 869 66204 466 67312 16 409 755

418 98 896 57329 66 456 599 695

38 62105 528 801 63145 303 491  
Giełda pieniężna
Notowania z dnia 13-$gokwietnia

DEWIZY

Belgja 89.90 (sprzedaż 90,20, kupno
89.60); Gdańska 173.08 (sprzedaż 173.51,
kupno 172,65); Holandja 357,95 (sprze-
daż 358.85, kupno 357,05); Kopenhaga
114,55 (sprzedaż 115,10, kupno 114,00);
Londyn 25,68 (sprzedaż 25,81, kupno
25,55); Nowy Jork (kabel) 5.29 i pół
(sprzedaż 5.32 i pół, kupno 5.26 i pół).
Paryż 34.97 i pół (sprzedaż 35.06, kupno
34,89); Praga 22,14 (sprzedaż 22.19, kup-
no 22,09); Szwajcarja 171,67 (sprzedaż
172,10, kupno; 171,24); Stokholm 132,35
(sprzedaż 133,00, kupno 131,70); Włochy
43,95 (sprzedaż 44,07, kupno 43,83); Ber-
lin 213,20 (sprzedaż 214,20, kupno 212,20)
Madryt 72,52 (sprzedaż 72,88, kupno
12,16). :
Rubel złoty — 4.68 i pół — 4.69, Dolar

złoty — 9.08 i pół, Gram czystego zło-
tą — 5.9244. Marki niemieckie (bankno-
ty) w obrotach prywątnych — 199.00 —
199.50. Funt sterl. (banknoty) w obrotach
prywatnych — 25.66.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 45.00; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 65.13 — 6575 —
65.50, (odcinki po 500 dol.) 65.75 (w
proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna 103.50;

5 proc. konwersyjna 66.10 — 66.50 —
66.25; 6 proc. poż. dolarowa 78.50 —
78.00 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku gosp.
krajow. 94.00 (w proc.); 8 proc oblig.
Banku gosp. krajow. 94.00 (w  ргос.):
7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj. 83.25;
1 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 83.25;
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94.00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25; 7 proc. L. Z
ziemskie dolar. 48,50 — 49,00; 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 49,75 — 49,50 —
49,75; 4 proc. L. Z. ziemskie 45,50; 5
proc. L. Z. Warszawy 1933 r. 59,25 —
59.50; 5 proc. m. Piotrkowa 1933 r. —
48,50.

AKCJE

Bank Polski — 88,25 — 88,50, Wę-
giel — 12,95; Lilpop — 10,95; Modrze-
jów — 5,30; Ostrowiec — 19,75 — 20,50:
Starachowice — 17.00 — 16.75 — 17,00;
Haberbusch — 47,50 — 48.00.
—{р— 

961 32022 148 443 35210 36283 37055
39373 413 684 990 40400 810 42559
834 43933 45267 841 46329 458 47557
715 48013 49225,

51408 52038 69 382 54710 846 57057
58039 640 989 59527 850 60009 61553

 

151861
154160 375 155280 674
154 157722 158645
161128 279 _ 162998 168186 169065

152514 762 153109 870

160402 600 S1

164964 165755 166645 817
170267 448 669

16 156634

163718 928
167825  

SPORT
DWA SPOTKANIA WARSZAWY

Dziś reprezentacje pięściarskie War-
szawy walczą na dwa fronty: w War-
szawie z Łodzią i w Lublinie z Lubli-
nem. Z trudem przyszło skleić obie te
drużyny, a to z powodu braku kilku za-
wodników, którzy wobec choroby, czy
innych przyczyn „zrezygnowali” z zasz-
czytu reprezentowania barw Stolicy Pol-
ski,
Przeciwnik Warszawy — Łódź — rów-

nież miał poważne trudności ze skła-
dem, ale ostatecznie wszystko dobrze
się złożyło i występuje z najlepszą swą
drużyną, dzięki czemu zawody zapowia-
dają się ciekawie. W poszczególnych pa-
rach walczyć będą (foście na pierwszem
miejscu): Pawlak — Wieczorek, Spo:
denkiewicz — „Teddy”, Leszczyński —
Forlański, Woźniakiewicz — Bąkowski.

Banasiak — Doroba II, Chmielewski —

Karpiński, Kłodas — Doroba I i Mizer

ski — Krenc.
Zawody odbędą się w Cyrku, począ-

tek o godz. 12-ej,

Jednocześnie w ramach 'zawodów
Warszawa — Lublin spotkają się w posz-
czególnych walkach (warsząwiacy na
pierwszemmiejscu): Rundstein — Stan,

Krysik — Wojsławski, Kowalski — Ro-
zenman, Gniewosz — Kocjan, Janczak—
Ceglarz, Zieliński — Urban, Kożakow —
Buczak i Sowiński — Baranowski.

DZIŚ

Pozatem dziś odbędą się imprezy:

W WARSZAWIE

Na Stadjonie Wojska Polskiego o godz
16 mecz o mistrzostwo Ligi Legja-Gar-
barnia.
O mistrzostwo kl. A. walczą: Mary:

mont — Znicz (boisko Koła Polek godz.
12-ta), AZS — Barkochba (boisko AZS,
godz. 16), Skoda — Orzeł (boisko Skry
godz. 16), Polonia — Legja (boisko Po.  
  

  

KODA

 

GRAMOFONY i PŁYTY —

lonii godz. 16), Świt — PZL (boisko Do-
mu Ludowego godz. 16), PWATT — Bzu-
ra (boisko Warszawianki godz. 16), Or-
kan — Warszawianka (boisko Orkanu
godz. 16).

W Wilanowie o godz. 12 otwarcie se-
zonu kolarskiego WTC biegami naprze-
łaj na 15 i 7 klm. Kolarskie biegi orga-
nizują pozatem: Prąd (w Strudze godz.
10), Skoda i Świt (na Okęciu godz. 11) i
Orkan (na Woli, godz. 11).

W lokału Skry o godz. 17 mecz zapa-
śniczy Skra — Prąd.

Na prowincji

W Krakowie mecz ligowy Cracovia—
LKS, w Poznaniu Warta — Warsza-
wianka, w Wielkich Hajdukach Ruch —
Wisła, we Lwowie Pogoń — Polonia.
W Zakopanem zawody narciarskie w

kombinacji alpejskiej.
W Bydgoszczy bieg naprzełaj o mi-

strzostwo Polski na 8000 mtr.

PETKIEWICZ TRENEREM
DŁUGODYSTANSOWCÓW

Petkiewicz złożył ofertę zarządowi PZLA

na trenera naszych długodystansowców. Za-
rząd PZLA ustosunkował się do jego pro-

pozycji przychylnie i zwrócił się do Pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego o rozpatrze-
nie tej sprawy i udzielenie finansowej po-
mocy na zaangażowanie Petkiewicza.

POKAZ FRANCUSKIEGO FILMU
JEŹDZIECKIEGO

Klub Sportowy Rodziny Wojskowej
urządza w dniu 15 bm., poniedziałek, o
godz. 18-ej w świetlicy I p. szwoleżerów
przy ul. Agrykola 4 — pokaz francuskie-
go filmu jeździeckiego, wypożyczonego
łaskawie przez Konsulat Francuski,
Jedyny ten w swoim rodzaju film obej-

muje szereg ciekawych zdjęć sportu
jeździeckiego i wyświetlany będzie pora.
pierwszy w Polsce. :

PHILIPS-RADJO — 20zł.mies.
— 10 zł. mies.

10 zł. mies.

i KAMIEŃSKI
FYMARSKA 7, TEL. 11-64-62 i 11-71-07.

K-FOTO

SUKC.
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NAJWIECEJ WYGRANYCH PADA
w kol. DZIERŻANOWSKIEGO, N.-Swiat 64 i Freta 5,

 

 

Noga
tak bardzo |
mnie bolała...;  

   
   

 

Musiałam-
włożyć
ranny pantofel
by pójść na targ
Ludzie śmieli się na mój widok.

Ale noga moia była tak spuchnięta
i zbolała, pokryta odciskami, stwar-
dnieniami i nagniotkami. że nie mo-
głam włożyć bucika, bez straszli-
wego bólu. są
Tylko ktoś, kto cierpiał tak 1аК

ja, może wyobrazić sobię moią ra-
dość, gdy odkryłam łatwy i prosty
sposób jak położyć kres wszelkim
bólom. Znajomy opowiedział mi o
niezwykłem działaniu tlenowej ka-
pieli nożnei z Saltrat Rodell. Po
zastosowaniu jei wszelkie palenie °
i spuchlizna znikły w. zupełności;..
odciski były zmiękczone do tego
stopnia, że mogłam je odjąć w ca-
łości wraz z korzeniami. Obecnie |
mogę nosić elegancko oblegaiące no- _
gę obuwie i chodzić jaknajwygod-
niej cały dzień. Saltrat Rodell iest |
do nabycia w aptekach, składach
aptecznych i perfumerjach. - Koszt
jest nieznacziy. Skład główny:
L. Nasierowski, Warszawa, Kaliska 9.
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- Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |

du- |Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, c
żem w południowej połowie kraju. Miej-
scami deszcz.

Cieplej.
Na południu i środku kraju umiarkowa-

me wiatry z kierunków wschodnich. Poza-
tem zmieune.

DYŻURY APTE£.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiew'cza

Ne. 10 (ielef. 9-98), Jurkowskiej i Romec-
kiego — ul. Wiłeńska Nr. 8, Rodowicza—
Nr. 2 (telef. 16-31), Frumkina - ul. Nie-
mie ka Nr. 23 (telef. 3-29), Kostkow. kie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysochie-

go — ul, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipisz

Z MIASTA.
— Godziny otwarcia sklepów. Poczy-

nając od dnia dzisiejszego, przez cały Wiel-

ki Tydzień sklepy otwarte będą do godz.

9-ej wieczz W Wielką Sobotę handel od-

bywać się będzie do godz. 6-ej wiecz.
Konsulatu Łotewskiego. W okre-

sie Świąt Wielkanocnych konsulat łotewski
będzie nieczynny: w czwartek 18 kwietnia,
w piątek 19 kwietnia, w niedzielę 21 kwie-

tnia, w poniedziałek 22 kwietnia i we wto-

rek 23 kwietnia.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty przy regulacji rzeki Wilji

zostały już rozpoczęte. Na prawymbrzegu

Dyrekcja Rob. Publ. prowadzi zabijanie

pali przy brzegu. Obecnie roboty zbliżają

się już do huty szklanej. Na lewym brzegu

odbywa się nasypywanie ziemi, zwożonej

wozami. Rozpoczęciu prac na większą ska-

lę stoi na przeszkodzie stosunkowo wysoki
stan wody.
— Straż pożarna bez oiicerów. Od

dłuższego już czasu nie jest obsadzone sta-
nowisko komendanta Straży Pożarnej w
Wilnie. Obecnie jeden z podinspektorów,
p. Szwed, opuszcza swoje stanowisko,tak,

iż pozostaje w Straży wogóle tylko jeden

oficer. Oby nie odbiło się te ujemnie na

działalności Straży.
SPRAWY URZĘDNICZE.

— Pożyczka inwestycyjna.  Donoszą
nam, że w niektórych urzędach państwo-|

wych zdecydowana została już sprawa u-

działu pracowników państw. w subekrypcji

ińmwestycyjnej. Pracownicy biorą udział w

subskrypcji wwysokości swej pensji, zaokrą |
Należność |

zostanie potrącona przy poborach w 10ra- |
ślomej wdół do setek złotych.

tach. Pierwsza rata zostanie potrącona dn.
1-go maja. Urzędnikom, którzy mają za-
ciągniętą pożyczkę, spłata pożyczki będzie
odroczona do czasu pokrycia subskrypcji.

Charakterystyczną jest rzeczą, że o ile

przy podpisywaniu Pożyczki Narodowej by-
ły powzięte uprzednio uchwały organizacyj
urzędniczych, tym razem o takich uchwa-
łach nie słychać.

SPRAWY KOLEJOWE.
—- Kupon-miejscówka obowiązuje przy

powrocie z Warszawy. Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych w Wilnie podaje do
wiadomości, że w okresie świąt Wielkanoc-
nych, tj. od 16 do 20 kwietnia przy wyjeź-
dzie z Warszawy każdy podróżny, oprócz
biletu na przejazd, powinien posiadać spe-
cjalny, kupon-miejscówkę, które wydawać
będą kasy kolejowe i biura podróży bez-
płatnie, iącznie z biletem. Pożądane jest,
aby podróżni zaopatrywali się w bilety po-
wrotue zaraz po przyjeździe do Warszawy.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Nadbudowa kliniki. Klinika położ-

micza i ginekologiczna USB, znajdująca się
przy ul. Bogusławskiej, zostanie nadbudo-
wana. Materjał został już zwieziony i ro-
boty są rozpoczęte. Mimo tych prac klini-
ka nie przerwała swej działalności.

> RÓŻNE.
||| mm Sprawozdanie ze zbiórki, Za poawo-
leniem Starostwa Grodzkiego odbyła się
kwest4 uliczna dnia 6 kwietnia 1935 r. na
tzecz Domu Starców (Turgielska 2) pod o-
pieką Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincen-
tego A Paulo będącego.

Zebrano 303 zł. 98 gr. wydatki wynio-
>. 11 zł. 45 gr; netto pozostało 292

Bada Centralna Stow. Pań Miłosierdzia.

HELIOS |
NOC CUDÓW

 

(Drame de Lourde
I UROCZYSTOŚCI

šc aina. — « roli głównej ganjalny 7 mo'letni
wielkim wysiłkiem artystycznym.

kóry pozoatnie na zawsze w pamięci widza
niebywałym rozm:ch m i

- każdego jest obejrzeć ten tilm,
Nadprogr. Atrakcje

PAŃ

DOLOPES DEL RIO-RICARDO CORTEZ
AL. JOŁSON, który wykonuje romanse

p

. Widowisko

Efektowne, olśniewzjące balety, tehce, šoiew I rewje.

ad program wyjątkowy. Seanse: 4, 6, 8, 10,15.i N

CASINO| Dziś Botater słvnne

na!

w najlepszym i najnowszym f.lmie

„DZIE
ktory WZTUsZA, TCZsm

Nadprogram: Aktualja,

REWJA | ją

fesza | wycis*a łzy. Si

DZIŚ. FILM DLA WSZYSTKICH. Pod Protektoratem Archidie-

cezjalnego Instytutu A*cejl K todeki-j — Potężne Areydzieło Fil- |,

х mowe na tle „Francuskiej Czestochowy* — Lourdes

Na iszy seans ceny zn

ONDER

JACKIE C00PER

LNY CHŁOPIEC"
Seanse: 4, 6, 8 I 10 wicez.

Вэ!моп 25 gr. Program Nr. XVIII p. t.

PANA ZNAM
Igraszki wiosenne w 19 podskokach. Gościnne występy: N. Bolskiej i W. Zdanowicza.

— Szczegóły w afiszach. — Codziennie 2 seanse: o godz. 3-ej 1 8-ej min. 30 w. ;W nie-

dziele | święta 3 seanse: 4, 6.30 1 9-ej. W soboty kasa czynna do godz. 10-ej,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

wilenska,
— Otrucie denaturatem. Wczoraj wie-

"czorem w swojem mieszkaniu przy ulicy
Tartaki otruła się denaturatem Róża Szer-
manowa, chora od dłuższego czasu na $ru-
źlicę.

W. stanie ciężkim przewieziono ją do
szpitala Powodem zamachu samobójczego
była — choroba.
— Wilja wyrzuciła topielca. Przy ul.

Tartaki wyrzuciła Wilja na mieliznę trupa
topielca. Jest to mężczyżna w wieku od
25—35 lat. Przy zwłokach nie znaleziono
żadnego dokumentu. Zwłoki przypłynęły
zapewne z poza Wilna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zniszczenie szyldu W nocy z sobo-

ty na niedzielę nieznani sprawcy zerwali i
zniszczyli szyld żydowskiej szkoły po-
wszechnej przy ul. Gdańskiej.

Znowu wyrwanie torebki Do prze-
chodzącej przez ul. Wielką p. Orłowskiej
(Bobrujska 22) podbiegł w niedzielę popo-
łudniu jakiś młodzieniec i, wyrwawszy jej
torebkę, rzucił się do ucieczki. Na krzyk
poszkodowanej poczęto rabusia ścigać :
zdołano go ująć. W komisarjacie ustalono,
że jest to Józef Subocz, bez określonego
zajęcia, zamieszkały przy ul.. Trakt Ba-
torego.

Nieudane włamanie.  Nieudanego
włamania dokonano wczoraj do sklepu win
i wódek p. Tomaszewicza przy ulicy Gie-
dyminowskiej 53.

Włamywacze przedostali się już do
wnętrza sklepu. W. ostatniej jednak chwili
zostali spłoszeni i zmuszeni byli sałwować
się ucieczką. I

AliuskėUKRAINEDAKSRA

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski Pohulanka Dziś o

godz. 8 wiecz. misterjum pasyjne „Golgo-'
ta'. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8-ej więcz. „Golgota',
— Teatr muzyczny › ", „Domek

z kart“ po cenach propagandowych. Dziś
o godz. 8.15 wiecz. komedja muzyczna Gra-
nichstaedtena „Domek z kart". |

Od dnia jutrzejszego do soboty włącz-
nie — teatr nieczynny,

  
|

j

 

į

sia;
Teatr Lutnia
„Wesoła para”,

operetka w 3 aktach Ziehrera.
| - Coś ta operetka wygląda na stary
wodewil, ale mniejsza g to. Jest we-
soła, nawet krowa tańczy, dużo w
niej ruchu i zamieszania.  Komizm.
(sytuacyjny przypomina filmowe ko-;
„medje amerykańskie, tenprzytułek |
prymitywzmu teatralnego i niewybre |

|dnego humoru. śą
Kto jednak nie chce uchodzić za!

|zblazowanego  śledziennika ten;
się śmieje. A o cóż więcej chodzić:
może? Że muzyczka jest pozbawio*|

„na treści i znaczenia? Można się,
"tem nie przejmować.

Ot, poprostu, odpoczynek po
Sztygarze i przetrwanie bezkróle-
wia. Republika teatralna. (Prima-
donna nas opuściła, jak wiadomo).
Grają wszyscy, jak należy. P. Hal-

mirska i p. Tatrzański są przebiegli
li weseli, p. Detlkowski —- zirytowa-
!ny, oficerowie: pp. Szczawiński iy
, Dembowski zabójczo rycerscy,
p. Domosławski latwowierny
itdi td.

Nie sposób wyliczyć wszysikich,į
udział bierze cały zespół z dodat".

| kiem p. Skorukówny, która nie miar
„ła tu pola do popisu. |

Balet ładny, podobał się zwłasz-
cza kankan, w którym panowie :nie-|

 

Г

|

|nych skoków. Brawo!

EO

к) — Miejsce Łaski Bożej. OBJAWIENIE
Ww LOURDE5. — Wspaniałe Chóry Ko-

Jean Bara. Fiim zreslzowany z
—QGbowiązkiem

Iżone. Pocz. s. o 4,6, 8 1 10.15

Ostatnie dni.
Najnowszy

10,000 cudów. "nm

w języku rosyjskim. ||

g> flnu „CZEMP”, który podbił cały świat

przewyższa'ącym „Czemba” p t:

rota Chlcago w dzikich prerjach Zachodu.

Dziennikarzy Wileńskich.

 

ldą Swieta...
Speinijmy wszyscy nasz obowią-.Zbliżają się dnie radosne Świąt

Wielkanocnych—blizki jest już dzień

£martwychwstania Pańskiego, w
którym świai Chrześcijański czci pa”
miątkę największego cudu w życiu

ludzkości — tryumiu Prawdy i Do-
bra nad złem i grzechem, dokonane”

$o przez Boskiego Odkupiciela Świa-
ta. W, dniu tym zmęczenie i zwąipie-
nie ustępuje w sercach ludzkich na"
dzieji i wierze w lepsze jutro. Dzień
ten powinien być jasnym i dobrym
dniem dla wszystkich chrześcijan,
Dlatego powinniśmy pamiętać, by w
dniu tym wszyscy byli nasyceni i mo
gli zapomnieć o udrękach, jakie na-
włada na mich ciężka zmora bezre-
bocia,

Zwracamy się przeto z gorącym
wezwaniem do naszych członków i
do zwolenników idei narodowej, by
pośpieszyli z datkami w pieniądzach
i naturze na święcone dla bezrobot-
nych, które składać prosimy bądź w
Arministracji „Dzieanika Wileńskie-
go” (Mostowa 1), bądź w Kaiolic-

kich i narodowych organizacjach, о-
piekujących się bezrobotnymi.

m

zek chrześcijański i narodowy!
Przystępując zaś do czynienia za

kupów przedświątecznych, pamiętaj
my, że powinniśmy wszystko kupo-

wać wyiącznie u chrześcijan.
Jeżeli chcemy, by nędza naszych

Rodaków ze wsi i miasta zniknęła,
jeżeli głosimy i wyznajemy hasło:

Praca i chieb dla Polaków!
popierajmy wyłącznie polski handel

ie rzemiosio, dawajmy pracę
polskim pracownikom umysłowym i
tizycznym, :

Uświadamiajmy tych, co są о:

nego przekonania, że w sklepach ży

dowskich dostaną towar taniej, W.

sklepach chrześcijańskich bowiem

zostaniecie obsłuzeni lepiej, rzetel-

niej i równie tanio, a przytem będzie

cie mieli zadowolenie, żeście spełnili
obowiązek narodowy:

SWóJ DO SWEGO PO SWOJE!

Wilno, dn. 12 kwietnia 1935 r.

Kęło Mieiskje

Stronnictwa Narodowego w Wilnie. 
Wrazie potrzeby informujcie sięo źródłach zakupu w Wileńskim

Kalendarzu Narodowym.

rS ai ТО

WALNE ZGROMADZENIE SYNDYKATU
Wczoraj w sali Stowarzyszenia

Techników odbyło się doroczne

Walne Zgromadzenie Syndykatu

Na przewodniczącego zebrania
powołano p. K. Lubońskiego, który

na asesorów zaprosił pp. dr. Z. Fe-
dorowicza i J. Jurkiewicza.

Sprawozdanie z działalności ogól-
nej zarządu za rok ubiegły złożył
prezes M, Szydłowski. Sprawozda-
(nie kasowe oraz sprawozdanie ze
| zjazdu Związku Dziennikarzy w Kra-

dziennikarze żydowscy są rozbici i
nie sposób porozumiewać się z dwie:
ma organizacjami žydowskieimi. Na-
leży zaczekać, aż żydzi połączą się
między sobą, a dopiero potem imoż-
na mówić o połączeniu się żydów
z Syndykatem. Załatwienie sprawy
powierzono zarządowi.

Wreszcie dokonano wyborów
władz Syndykatu, Do zarządu wy*
brano pp. Szydłowskiego (prezes),
Jurkiewicza, Kownackiego, Nieciec-
kiego i Syrewicza; do Sądu Koleżeń'

kowie wygłosił skarbnik Syndykatu skiego — pp. dr. Fedorowicza, St.

„ Piotr Kownacki. Następnie dr.
St Kodź odczytał sprawozdanie ko-
misji rewizyjnej i zgłosił wniosek o
uchwalenie absolutorjum dla ustępu
jącego zarządu, co zostało przyjęte
przez aklamację.

Następny punkt porządku dzien-
nego przewidywał kwestję utworze-
nia sekcji żydowskiej i przyjęcie do
tej sekcji członków Syndykatu Dzien-
nikarzy Żydowskich. Sprawę refe-
rował z ramienia zarządu red. Ko-;

Mackiewicza, Kiszkisa, Ostrowskie-
go i L. Abramowicza; do komisji re-
wizyjnej powołano pp. Hołubowicza,
dr. Kodzia i Lubońskiego.

W, końcu p. B. Święcicki zakwe-
stjonował ważność wyborów, jednak
'zebranie uchwaliło przejść nad tem
| do porządku dziennego.
 

Kradzież szyn kolejowych,
j  DZISNA. Dnia 7 b. m. doniósł

cki. Ze względu na pewne wy-.zawiadowca odcinka drogowego w
padki, które zaszły w łonie dzienni-
karzy żydowskich, zarząd Syndykatu
nie postawił wniosku o załatwienie
sprawy. Dr. Kodź wnosił o odro-
czenie sprawy ze względu na to, że

 

' Królewszczyźnie, że skradziono tam
6 szt. szyn kolejowych w pobliżu
stacji Podświle. Wartość szyn wy”
nosi 34,64 zł. Poszukiwania za
sprawcami w toku.

 

| KOMENDANT ODDZIAŁU STRZELECKIEGO
ZASTRZELONY PRZEZ STRZELCA

WJ dniu 10 b. m. wieczorem zo-, Grodnie, gdzie, pomimo dokozanych
stał postrzelony w brzuch z kara'
binu Falejczyk Aleksander, komen-
|dant Oddziału Strzeleckiego we wsi
Horaciszki gm. Sopoćkinie.

| zabiegów i pomocy: lekarskiej, nie
odzyskawszy przytomności, zmarł w
nocy o godz. 24.

Strzał został oddany z bliska
Kula karabinowa przebiła jamę| przez strzelca Gowgiela Józefa na

m li okazję do zaprodukowania pięk-, brzuszną i ciężko ranny został przy-| tle zatargów osobistych.
S. W. |wieziony do szpitala miejskiego w Strzelca zabójcę aresztowano.
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DOBRE ŚWIATŁO
STWARZĄ MIŁY

NASTRÓJ ŚWIĄTECZNY

SPRZEDAJEMY ŻARÓWKI
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M. ŻEJMO
WILNO — MICKIEWICZA 24,

do 20 % oszczędności

|Czasnajwyżs:szy pomyślećoogłoszeniach
tecznych!!

Ogłoszenia do „Dziennika Wileńskiego”|
oraz do wszystkich pism po cenach

bardzo tanich załatwia
Biuro Ogłoszeń Steiana Grabowskiego
w Wilnieę Garbarska 1, tel. 82.

Prosimy żądać kosztorysów!
   Wielka przedświąteczna

WYPRZEDAŻ MEBLI
przy ul. SUBOCZ 19  

 

||SEKCJA MŁODYCH
Strcnnictwa wał 2 SZOPY,
we ; |odpowiednie
o >mm raż, stajnię lub. >

 

jakiejkelwiek prac;| dy. Mostowa 1, do-
łnb zatrudnienia, cho |wiedzieć się u do-
ciażby czasowego w Zorcy.
Wiinie | na prowia as—-----—2
cji dla bezrobotays!
swych członków, — Czy jesteś
Zgłoszenia jmuja

Administracja „Dzien: członkiem
niku Wileńskiego”,

L. 0. PP, 
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2 ostatniej chOIII.
TRZESIĘNIE ZIEMI
WE WŁOSZECH.

RZYM (Pat). W Kalabrii odczuto
wczoraj silne wstrząsy podziemne.
Bliższych szczegółów do tej chwili

|brak. W każdym razie zasygnalizo-
wano już, że są ofiary w ludziach.

ZŁOTO NA SYBERJI.
MOSKWIA (Pat). Agencja TASS

donosi, że w kopalni złota Bodajbo
(okręg inkucki) znaleziono bryłę
złota wagi ponad 2 kg.

SPOPLŁ
OTWARCIE SEZONU
MOTOCYKLOWEGO.

Wczoraj odbyło się otwarcie sezonu
motocyklowego. W kościele Św. Jana od-
prawiona została Msza Św. po której ks.
Urbanowicz poświęcił motocykle, życząc
sportowcom powodzenia w sezonie moto-
cyklowym.

Po części oficjalnej motocykliści zorga-
nizowali defiiadę ulicami Wilna. Koman-
dorem defilady był por. Jerzy Gostkiewicz.

 

MECZE PIŁKARSKIE W WILNIE.
Odbyły się w Wilnie trzy mecze pił-

karskie na stadjonie przy ul. Werkowskiej.
W.K.S. Śmigły pokonał w sobotnim

meczu Makabi 3:0. W niedzielę zaś W.K.S.
Smigły wygrał z Makabi 2:1. Bramka decy-
dująca o zwycięstwie padła ze strzału por.
Browki.

Drugi zespół W.K.S. Śmigły grał z dru-
żyną Ż.A.K.S., odnosząc zwycięstwo 2:0.

Wszystkie te spotkania były mało cie-
kawe. Drużyny nie są jeszcze skompleto-
wane. Poziom gry słaby.

!

OGNISKO POKONAŁO AZS.
Zakończony wczoraj został międzyklu-

bowy turniej piłki koszykowej o puhar
przechodni Zw. Strzeleckiego. Pierwsze
miejsce zdobył zespół Ogniska KPW, który
w ostatnim meczu pokonał po pięknej grze
drużynę AZS 36:20.

Rewelacją turnieju była drużyna O. M.
P. która pokonała AZS stosunkiem 36:27,
a zespół Sokoła 27:21,

Ognisko zdobyło puhar na własność.

WARSZAWA — ŁÓDŹ 1155,
Mecz bokserski Warszawa—Łódź za-

kończył się zwycięstwem Warszawy 11:5.
W poszczególnych wagach zwyciężyli:

Wieczorek (W) pokonał Teddę (W),
Forlański (W) wygrał z Falfutem (Ł), Bą-
kowski (W) pokonał Wožniakiewicza (L),
Spodenkiewicz (W) wygrał z Banasiakiem
(Ł), Chmielewski (Ł) pokonał Karpińskie-
go (W), Doroba I (W) zwyciężył Kłodasa
(£), a Mizerski (W) pokonał Krenea (L).

Drugi zespół Warszawy przegrał w Lu-
blinie 6:10.

FIAŁKA MISTRZEM POLSKL
Wczoraj Fiałka z Cracovii zdobył w

Bydgoszczy mistrzostwo Polski w biegu na-
przełaj na 8 klm. — 26 min. 57 sek.

Drugie miejsce zajął Karczewski z War-
szawianki, a trzecie Kurpessa z Łodzi,

RUCH — WISŁA 4:2.
. Wiezorajsze wyniki meczów ligowych

są następujące: Ruch — Wisła 4:2, Pogoń

— Polonia 3:0, Cracovia — L. K. S. 511,

Warta — Warszawianka 3:1, Legja — Gar-

barnia 0:0.
W tabeli prowadzi Warta przed Ru-

chem, Garbarnią, Legją, Pogonią, Cracovią,

Wisłą, L. K. S, Warszawianką, Śląskiem i

Polonią.

DOSKONAŁY WYNIK HELJASZA.

W pierwszych zawodach lekkoatletycz-
nych w Poznaniu Heijasz w kuli mijał 15

metr, 24 cm, ą w dysku 44 mtr. 50 cm.

Piękne wyniki uzyskał również Hoi-
man: dysk — 37.60, kula — 14.10, w dal —

„6.71, wzwyż — 174.

Polskie Radje Wilno.
Wtorek, dnia 16 kwietnia.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:
Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-
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zyka. 7.50: Chwilka spółdzielcza. 7.55:
Giełda rolnicza. 8,00—$8.,05: Audycja dla
szkół. 11.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.03:
Kom. met. 12.05: Koncert zesp. T. Sere-
dyńskiego. 12,50: Chwilka dla kobiet. 12.55:
Dziennik połudn. 13,05: Utwory Brahmsa
(płyty). 13,45: Z rynku pracy. 13.50—14,00:
Codzienny odcinek powieściowy. 15.45:
Koncert Ork. P. R. pod dyr. Ozimińskiego.
16.30: Audycja dla dzieci młodszych: „Lo-
komotywa Kazia“ — opowiadanie Wandy
Urodzieńskiej. 16,45: Utwory na hartę
ipiytyj. 17.00: Skrzynka P.K.O. 17.15:
i-szy koncert z cyklu „Pięć wieków fhuzy-
ki kameralnej” — transm. z Konserw.
Warsz. 17.40: Angielskie pieśni z Wielkiej
Wojny (płyty). 17.50: Zagadnienie spół-
dzielczego ruchu spożywców — pog. wygł.
Stanisława Dippel. 18.00: Krótki reci
śpiewaczy Heleny Lipowskiej. 18.15: Nasz
teatr objazdowy — djalog Zygmunta Fal-
kowskiego z Janem Budzińskim. 18.30:
Koncert reklamowy. 18.40: Życie artystycz-
ne i kulturalne miasta. 18,45: Koncert dla
młodzieży (płyty). 19.15: Ze spraw litew-
skich. 19.25: Wil. wiąd. sportowe. 19,30:
Wiadomości sportowe ogólnopolskie. 19.35:
Utwory na klarnet z tow. fortepj. w wyk.
Józefa Madeji. 19.50: Przemówienie aktu-
alne „Sejm i Senat w nowej Konstytucji”.
20.00: Koncert w wyk. ork. P. R. symfo-
nicznej pod dyr. Ignacego Neumarka. 20.45:
Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy
iżyjemy w Polsce? 21.00: Koncert solistów.

(22.00: Koncert chóru katedralnego pod dyr.
| ks, Gieburowskiego. 22.30: Biuro Studjów
rozmawia ze słuchaczami. 22.45: Koncert
małej ork. P. R. pod dyr. Zdzisława Gó-
rzyńskiego. 23.00-23.05: Kom. met.

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,—
Brukarnia A. Zwierzyūskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

 

  

 


