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KAMIEN PROBIERCZY
W STRESIE.

Któżby mógł się dziwić, że w
czasie narady angielsko - francusko-
włoskiej w Stresie od 11-go do 14:g0
b. m. kamieniem probierczym obec
nego stanu rzeczy w Europie i w
szczególności stanowiska Niemiec
było... bezpieczeństwo wschodnio-
europejskie?

Tak być musiało, Jeżeli tak się
stało, to znaczy, że szło się do sedna
rzeczy, a nie okrążano bokami. Bo
taka właśnie jest rzeczywistość,

Trzecia Rzesza działa bardzo
wyraźnie i cele ma aż nadto widocz-
ne, Fiihrer Hitler w zaraniu swego
ruchu powiedział, nigdy tego nie
zmienił, po objęciu władzy to wyso”
nywa: naprzód, musimy się uzbroić,

.a potem poszukamy sobie przestrze-
ni do życia dla narodu niemieckiego,
nie  gdzieindziej jak właśnie na
wschodzie. Już się uzbroili i nadal
się .zbrają, nie dla zabawy, ale wia-
śnie dlą zdobycia potęgi i władania,
od wschodu zaczynając.

Ktokolwiek mówi o zabezpiecze”
niu pokoju w Europie, nie może
zamknąć oczu na tę oczywistość.
Dlatego też musiała ona wypłynąć
ną powierzchnię także nad Lago
Maggiore. I tak się też stało, dzięki
temu, iż sprawy dojrzały na tyle, by
nie omijać prawdy.

Narada w Stresie zebrała się
wśród niezwykłego napięcia, Wielki
zespół pańsuw, który stanął na grua-
cie oświadczenia londyńskiego /ż
3-go lutegg r. b., a obejmuje Anglję,
Francję, belgjię, Włochy, Małą £a-
tentę, Ausirję, Porozumienie Bałkań-
skie, Związek bałtycki i Kosję, po”
wiedział; maprzód bezpieczeństwo
wszędzie równe, potem umowa o
ograniczeńiu zbrojen pod nadzorem,
a wtedy powrót Niemiec w stan
prawny i do Ligi Narodów. Ale Trze
cia Kzesza, w rozmowie Fiihreva
Hitlera i p. von Neuraiha z sir John
dimonem ip, Edenem w Berliaie
25 go i 26-$o0 marca r. b., odrzuciła
wszystko; zbroić się będziemy do-
wolmie, a zabezpieczenia pokoju,
szczególnie na wschodzie, wcale nie
pożądamy. Kości były rzucone,

Dlatego to w przeddzień Stresy,
Mussolini ogłosił, że Włochy liczą
właściwie tylko na swe pogotowie
600 tys. żołnierzy, Francja przygoio-
wała z Rosją szkic umowy o wza-
jemnej pomocy przeciw  napadowi,
który ima być podpisany w czasie
odwiedzin p. Lavala w Moskwie, a

opłat pocztowych.

cone egzemplarze będą z
mane.

powstrzymaniu

GENEWA. (Pat). Na pout'em
popołudniowem posiedzeniu Rady
Ligi Narodów uchwaliła powołać do
życia komitet przewidziany w punk-
cie trzecini rezolucji uchwalonej
dziś przez radę na posiedzeniu p:ze
południowem. Do komitetu iego
złożonego z przedstawicieli 13
państw wejdą delegaci: Francji
Włoch, Sowietów, Anglji, Hiszpanii,
Polski, Holandji, Jugosławji, Wę
gier, Kanady, Chile, Poriugalji i
Turcji. Zadaniem tego komitetu jest
opracowanie sankcyj na mocy arti

państwóm, które w przyszłości do-
puściłyby się naruszenia traktatów
międzynarodowych, Komitet zbierze
się, gdy poszczególni delegaci zosta*
ną zamianowani przez rządy państw
biorących udział w komitecie,

Następną sesję Rady wyznaczono
na 20 maja. ‚ у

Zkolei Rada odbyła posiedzenie
publiczne, poświęcone w sprawie
ludności asyryjskiej w Iraku, Pzzy-
jęto raport donoszący, że rząd fran"

BERLIN, (Pat). Prasa niemiecka
w obszernych streszczeniach .i na Amglja oświadczyła, że, jeśli Niemcy

nie chcą przyczynić się do zabezpie-
czenia pokoju, weźmie ona udziai w:
zabezpieczeniu zbiorowem bez Nie:j

miec. M „JE

Ze Stresy zaś posianowiono о-
statecznie, właśnie jak na kamieniu
probierczym, przejrzeć i ustalić sta-
nowisko Niemiec, więc zapytano: |

— Mówicie,
góle zbiorowego układu wschodni2-
go, bo wystarczają walm układy dwu
stęronne między poszczególnemi pań-
stwami, oraz odrzucacie zobowiąza-
nią wzajemnej pomocy przeciw na-
padowi. A teraz ostatnie słowo. Tak
czy nie, jeśli zobowiązanie wzajem-
nej pomocy przeciw napadowi poj-
piszą tylko ci uczestnicy paktu, któ-
rzy zechcą, czy weźmiecie udział w
zbiorowym pakcie wschodnim, w
którym wszyscy zobowiążą się do
nienapadania? !

Rzesza Niemiecka odpowiedzia-,
„ła 12-go b. m.:

— Tak, godzimy się, choć uwa-
żamy to za niepożądane.

Ugięcie się jest wyraźne, Oczy-
wiście nie z dobrego serca, ale z о-
bawy, że trwanie w oporze zaostrzy
stanowisko mocarstw. Nie chciano
napiętej do ostateczności struny
przeciągać.

Dość, że Niemcy przyjęły to, co
dotychczas stale odrzucały. Bo nie
godziły się ani na zbiorowy układ,|
ani na stosowanie w nim zasady wza-

"widocznych miejscach zamieściła
wczorajszą mowę ministra Becka,
opatrując ją tytułami: „Beck 'prze-
ciw paktom zakłócającym pokój' —
(Lokal Anzeiger), „Doniosła mowa
Becka, broni ona porozumienia pol-
sko
Żeitung'j,

jemnej pomocy przeciw napadowi,
gdy i gołosłowne zapewnienie nie-
nąpadania bardziej im  dogadzało.
To, że one nie wejdą w grono zwią*,

Prenumerata miesięczna z przesyłką 3 zł. 50 gr.
dniem 1-go Maja 1935 r. wstrzy-

Rezolucja Rady Ligi Narodów uchwalona.
GENEWA, (Pat). Rada Ligi Na- tekst rezolucji

rodów przyjęła jednomyślnie ;rzy włoskiej, przedstawiony dnia po-przyjęciu przez rądę Ligi Narodów
się delegata Uanji przedniego przez ministra Lavaia.

|
Pod i З Mai | Wedle wiadomości pochodzącyca ze z: ministrem Simonem wskazał,

raktatu wersal ego przeciwko

 
że nie chcecie wo” WKSRANAKKIAPEKIMK latwo Żyć w s

| tego chce.

'
zanych przyrzeczeniem wzajemnej
pomocy przeciw "apadowi, jest dła
nich bbdaj jeszcze gorsze, bo odrazu
widać, iż ło one mogą być napastni-
kiem, przeciw któremu inni przewi-.
dują wzajemną pomoc. Ale zgoda
ich na taki układ jest odwrotem cal-
kowitym, : 7 {

W. ten sposób uklad- bezpieczan-
stwa na wschodzie stał się kamie-
niem probierczym. Poprostu powie-
dziano Niemcom: wiemy, co zamie-
rzacie, oraz w. którą stronę, I Trze-
cia Rzesza musiała albo przyznać
się albo ugiąć.

To, że polityka polska ociągala
się dotychczas, jakby pod wpływem
niemieckim, a i teraz dopiero za nią
pójdzie, było naprawdę zbyteczne, a
niestety tak to już widzą i oceniają w
świecie, ‚

Stanisław Stroūski,  

—-

MAY A wiórl T WGA
H. MATEJKO i S-ka
poleca: papier kancelaryjny, przyrządy kreślarskie, kalkę płóc., pa-
pier podklejony płótnemi siatką precyzyjną oraz wszelkie materjały
biurowe, szkolne, księgi buchalteryjne, własny nakład druk. mier.
Ramy, oprawa obrazów. — Bilety wizytowe. — Ceny konkurencyjne. :

d Ad (ass ..

O ministracji.
Celem ułatwienia uiszczenia należności za prenumeratę

do dzisiejszego numeru „Dziennika Wileńskiego*
dla wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów zamiejscowych
blankiety przekazów rozrachunkowych, wolnych

WILNO,
TATARSKA 1

załączyliśmy

od wszelkich

Nieopła-

irancusko-angielsko-

$esja zakończona
cuski zgodził się osiedlić 6.5009
assyryjczyków w Sycji.

' Po lkrótkiej dyskusji przewodni
czący zamiknął 85-tą nadzwyczajną
sesję Rady:Ligi.

 

GENEWA. (Pat). Przebieg dzi-
siejszego posiedzenia Rady Ligi był

następujący: Pierwszy przemawiał

komisarz spraw zagranicznych

ZSRR Litwinow, który zaznaczył, że

rząd sowiecki jako członek Ligi i

Rady w obliczu pogwałcenia trakta-
tu międzynarodowego przez pań
stwo będące jeszcze oficjalnie człon
kiem Ligi stwierdzić musi, że posza-
nowanie zobowiązań międzynarodo*
wych jest podstawową -zasadą u-
trzymania pokoju i bezpieczeństwa
narodów. Sioimy na stanowisku

równości państw i ich niezaprze-
,czalnego prawa do zabezpieczenia
bezpieczeństwa drogą zbrojeń, ale
uważamy, że zbrojenia te mogą być
użyte tylko do celów obronnych Ina- 
 

Wiadomość 0„ BERLIN. (Pat).

rezolucji francusko - angielsko - wlo-
skiej wywarła w Berlinie wieikie
wrażenie, mimo że kompetentne ko-
ła polityczne liczyły się do pewnego
stopnia z tym faktem. Spodziewano

| się jednak większej ilości delegatów
powstrzymujących się od głosowa”
nia, Odpowiedź rządu Rzeszy na u-
chwałę genewską ma nastąpić w naj-
bliższym czasie. *

 

Zapowiedziano nową konferencję niemiecke-:
angielską.

LONDYN. (Pat). Specjalny wy-
słannik „Times* donosi z Genewy:

źródeł kompetentnych obecne neżo-
cjacje niemiecko-angielskie w spra-
wie konferencji, mającej odbyć się w

 

Londynie, zaajdują się na  dobrei
drodze. Kanclerz Hitler w rozmowie

że
Niemcy biorą pod uwagę wielkość
„swojej floty w stosunku 1/4 tio-y
angielskiej.

 

Co kryje się pod nazwą RAMAIA?

RAMAIA-
to nazwa perłum, wód tualetowych,
pudrów, kremów o niebywałej
kompozycji zapachu.

Ramaia to ostatnia kreacja firmy

MARLAINE—PARIS.
Sprzedają pierwszorzędne

Niemcy o mowie min. Becka
nież komentarz urzędowy niemie:
kiego biura informacyjnego do prze”
mówienia ministra Becka, „Deutsche
Allgemeine Zeitung“ pisze, że sta-
nowisko zajęte przez polskiego mi-
nistra spraw zagranicznych  odpv-
wiadało realnej polityce suweren-
nego mocarstwa polskiego. Narodo

- niemieckiego” —  (Bceisen! wo-socjalistyczny „„National-Zeitung“
Dzieaniki ogłaszają rów”; pisze, że wywody ministra Becka są

dowodem, że można z

`

perfumerie i skł, apteczne.
 

Demarche w Berlinie
BERLIN, (Pat) Ambasadorowie

angielski Phipps i włoski Ceruitiu-!
dali się dziś popołudniu do urzędu
spraw zagrancznych Rzeszy i złożyli
ministrowi Neurathowi formalne za-
wiadomienie o powziętej przez ich!
rządy w Stresie decyzji w sprawie
wznowienia gwarancyj tych państw,
„zawartych w umowie lokarneńskiej.
O demarche obu ambasadorów nie

la z. Niemcami] wydano w Berlinie żadnego dotych-
pokoju, jeśli się tylko] czas urzędowego komunikatu,

(GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ PODAJEMY NA STRONIE 8-ej
Z „OSTATNIEJ CHWILI”)

 

Wybory do parlamentu w Czechosłowacji
PRAGA. (Pat). Prezydent Ma

saryk podpisał: dekret o rozwiązaniu

IUA
'ŚWIĘTA TUŻ!

A czy przejrzały Panie prześliczne nowe wiosenne i letnie modele: wyb.
nowość: bluzki jedwabne ręczny haft, piękny szlafrok, pyjama, Koniyiał ak
lizny damskiej starannie wykończonej, torebka, pończochy jedwabne we
wszystkich odcieniach, rękawiczki, parasolki, koszule, krawaty,

innych niezbędnych przedmiotów zawsze w

"WIOSNA JUŻ I

ki i wlele
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obu izb, Wybory odbędą się i -
dopodobnie 19 maja. e.

PRZEBIEG POSIEDZENIA RADY LIGI
NARODÓW `

ы

| przy tej sposobnošci sprawę demuli-

i

czej jednak przedstawia się sprawa,

gdy żywić musimy obawy że tego ro-
dzaju zbrojenia mają być użyte nie

"dla obrony granic lecz dla ich po-
śwałcenia i urzeczywistnidnia idei
odwetowej i zaatakowana innych
państw. Nie można bez dostatecznej

$warancji przyznać krajom zdradza-

jącym takie zamiary równouptaw-
nienia w dziedzinie zbrojeń.

Po Litwinowie przemawiał dele-
gat Portugalji da Mata, który twier

dził, że mimo postęp jaki daly spot-

kania w Rzymie, Londynie, Bertinie,

Warszawie, Moskwie, Pradze i Stre-
cie groźba niebezpiecznych kompli-
kacyj nie zniknęła z horyzontu €u-
ropejskiego. х

Zkolei przedstawiciel Ausifalji
Bruce oświadczył się bez zastrze”
żeń za rezolucją trzech mocarstw.

Przedstawiciel Hiszpanji Madaria
ga wyraził uznanie swego rządu

dla wysiłków dokonanych ostatnio
przez wielkie mocarstwa a szczegól:
mię przez angielskich mężów stanu;
celem ratowania pokoju.
Delegaci Meksyku Gomez, AFgen-

tyny Castillo i Chili Rivas Vicuna AB

opowiedzieli się za rezolucją, pod- de

kreśląc, że Liga Narodów winna į

pracować nad umocnieniem pokoju
nietylko w Europie ale i na całym
świecie.

Przedstawiciel  Danji minister
Munch, zwracając uwagę na tę część

rezolucji, która przedstawia prze
bieg wypadków dotyczących @07
zbrojenia Niemiec, oświadcza, że

Danja ma w tej kwestji powazne

wątpliwości, obawiając się, że rezo“
lucja utrudniać może przyszłe woko-
wania, Rząd duński, stojąc na sta-
nowisku, że nie należy zmniejszać
szans ma urzeczywistnienie zasady
uniwersalności Ligi Narodów, oba"
wia się; że opowiadając się za rezo-
lucją przyczyni się do osłabienia Li-
gi Narodów jako narzędzia zgody
międzynarodowej. Dlatego też mów
ca zapytuje trzy mocarstwa, czy nie
zechciałyby wprowadzić do :ezo*
lucji pewnych zmian, W takim wy-
padku delegat Danji mógłby za re-
zolucją tą głosować, w przeciwaym

razie będzie musiał powstrzymać się

od głosu.

Przedstawiciel Turcji Aras przy*
łączył się do rezolucji, ale poruszył

    

 
"taryzacji Dardaneli, zaznaczając, że
chodzi tu o postanowienia trakiatu

które  dyskrymiau,ą

 

, lozańskiego,
; Turcję.

Sir John Simon zaznaczył, że
sprawa poruszona przez przedsta”
wiciela Turcji nie ma bezpośrednie-
60 związku z deklaracją trzech mo-
carstw i wyraził zastrzeżenia prze:
„ciwko stanowisku delegota turec-
kiego, - e

Baron Aloisi wyraził również za” `
strzeżenia, ale stwierdził, że Wło*
chy odnoszą się z wielką sympa:ją
do każdej sprawy wysuniętej przez
Turcję. -

Mivister Lava] przyłączył się do -
zastrzeżeń przedmówców.

Komisarz Litwinow oświadczył,
że Sowiety nie będą się przeciwsta-
stawiały żądaniom Turcji.

Z
0
R

й
*Ą

я

  

 

j

 

jedwabne apasz-
dużym wyborze

K
Nmożna nabyć najtaniej w й

„POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ" x
FRANCISZKA FRLICZKI A

WILNO, Ul. ZAMKOWA Nr.;9 Mea
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Straszliwa eksplozja
' NOWY YORK, 16.4 (PAT). W miej-
scowości Helenwood w stanie Tennessee
wybuchł pożar w składzie dynamitu i
prochu. Nastąpiła potworna eksplozja.
Zgórą 200 skrzyń materjałów wybucho-
wych, w następstwie której około 100 lu-
dzi zostało zabitych i rannych. Budynek
stacyjny i 36 okolicznych domów uległy
zniszczeniu.

Gen. Carmona nie zdążył
złożyć przysięgi

LIZBONA — 16.4 (PAT) — Gen.
Carmona miał wczoraj po ponownym
wyborze na prezydenta złożyć w par-
łamencie przysięgę. Zachorował on na-
śle tak ciężko, że zaprzysiężenie od -
wołano. Ponieważ w dn. 15 kwietnia
upłynął termin poprzedniej kadencji
prezydenta, z dniem dzisiejszym prem-
jer Salazar objął obowiązki głowy

państwa. :

Szybkość 5 km. na godzinę

MOSKWA, 16.4. (PAT). W Moskwie od-

była się 5-dniowa konferencja w sprawach

kolejnictwa z udziałem członków biura po-
litycznego ze Stalinem, Mołotowem, Woro-

szyłowem i Kaganowiczem na czele. Opra-

cowano projekt inwestycyjny na rok bie-

żący, sprawozdanie z walki z katastrofami

na kólejach oraz projekt przyśpieszenia ko-

muńikacji pociągów towarowych, które do*

tychczas przeciętnie robią około 5 klm. na

godzinę. Komisarz komunikacji Kagano-

wicz zakazał przeciążania kolejarzy zaję-

ciami i zebraniami politycznemi,

GENEWA, 16.4 (PAT.). Minister
spraw zagranicznych p. Józef Beck
wygłosił na dzisiejszem posiedzeniu
Rady Ligi następujące przemówienie:

„Panie Prezydencie!

Zabierając głos w dyskusji nad skargą rzą-

du francuskiego, uważam za konieczne o-

przeć się na podstawowym dokumencie, ja-

kim jest memorandum francuskie ż dnia

9 kwietnia, które zostało nam rozdane dnia

14 kwietnia.
Według mnie rząd francuski przedłożył

Radzie trzy różne zagadnienia, które wyła-

niają się przy uważnem czytaniu tego me-

morandum mianowicie: 1) dozbrojenie nie“

mieckie, 2) rozszerzenie zobowiązań człon-

ków Ligi Narodów, wynikających z paktu,
3) wzmocnienie bezpieczeństwa przez nowe

typy układów międzynarodowych.

O ZBROJENIACH NIEMIEC
Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to

muszę przypomnieć, że rząd mój wielokrot-

nie wypowiadał się co do celów i metod
konierencji rozbrojeniowej, w ramśch której

to zagadnienie było początkowo traktowa-

ne. Nasz punkt widzenia w tej sprawie był w
szczególności przedstawiony w deklaracjach,

uczynionych na komisji ogólnej konferencji

z 6 lutego 1933 r. i 1 czerwca 1934 r. Rząd

polski wypowiedział również jasno swoją o-

pinję wtedy, kiedy to zagadnienie stało sie przedmiotem rokowań poza normalneni cr-
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BUNT 54 DYWIZJI WE FRANCJI
W 1917 ROKU

LONDYN, 16.4. (PAT). Agencja Reutera

donosi z Paryża: dziś na posiedzeniu aka-

demji nauk politycznych i moralnych mar-

szałek Petain wygłosił rewelacyjny odczyt

© wydarzeniach na froncie w 1917 r.

Wprawdzie posiedzenie było zamknięte,

jednakże o treści referatu marszałka Pe-

taina dziennikarze otrzymali wiadomości.

Marszałek Petain oświadczył, że 54 dywi-

xje zdemoralizowane z braku żywności i

złej administracji zbuntowały się i masze-

rowały na Paryż, nie chcąc wziąć udziału

w beznadziejnych atakach na froncie. Po-

wodem tego buntu był rozkaz, nakazujący

porucznikowi i 100 żołnierzom ódzyskanie

nie mających żadnej wartości strategicznej

okopów. Oddział ten wyruszył, zgodnie z

rozkazem, naprzeciw  karabinom maszyno-

wym i został wybity co do nogi. Wysłańo

drugi oddział bez przygotowania artyleryj-

skiego i znowu wszyscy wysłanipólegli.

Sowiety o zbrojeniach Niemiec

PARYŻ, 16.4 (PAT). „Matin” do-

nosi w depeszy z.Londynu, że rząd

sowiecki opublikował raport wiceko-'

misarza obrony narodowej o zbroje-

niach Niemiec. Według tego raportu
 

 

Bułzarja przed kryzysem

gabinetowym

PARYŻ, 16.4 (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi z Sofji: Wczoraj wieczorem

krążyły pogłoski, że minister spraw za-

granicznych Bałotow jakoby podał się do

dymisji Prezes rady ministrów pogło -

skom tym zaprzeczył. Zdaje się jednak.

że Batołow istotnie podał się do dymi-

sji, lecz następnie dymisję cofnął Roz-

bieżność, jaka panuje w łonie rządu po-

zwala przewidywać bliski kryzys mini-

sterjalny.

Rozmowy min. Becka

GENEWA, 16.4. (PAT). Minister Beck

podejmował dziś śniadaniem delegata

Włoch ambasadora Aloisi'ego.

„Liberalizm”masonerji

W końcu lutego masońska organiza -

cja, znana pod "nazwą Ligi obrony praw

człowieka, wystąpiła z obszernym wnio-

skiem, który rozesłała parlamentarzy -

stom, a w którym proponuje reformę są-

idownictwa francuskiego, rzekomo w ob-

ronie jego „niezależności”. Wewniosku

tym zasługują na uwagę punkty: 1) za-

strzeżenia przeciw tworzeniu przez są -

downictwo „państwa w państwie” 2)do-

maganie się, by sędziowie kierowali się

jedynie i wyłącznie literą ustawy, 3)

kontrolowanie lojalności republikańskiej:

sędziów, 4) ściślejsza kontrola sędziów

ze strony deputowanych, jako wybrań-

ców narodu. Dla orjentującego się choć

cokolwiek w terminologii i duchuwolno-

mularstwa. projekt Lisi praw człowieka

oznacza tylko dążność do gruntowniej-

szego uzależnienia sądownictwa od ad

ministracji, co gwarantowałoby większą

bezkarność przestępcom, należącym do

masonerji, w rodzaju aferzysów Stawi -

skiego, Hanau lub Oustric'a. (KAP).

.

liczba 3.7000 samolotów będzie pod-
niesiona do 16 tys. Stan liczebny at-
mji niemieckiej wynosi 909 tys. Do

liczby tej należy dodać 900.000 „czar-

nej śwardji policyjnej”. Liczba okrę-

tów wojennych wynosić będzie 101 z
22.000 ludźmi załogi.

Demonstracja przeciw
; karze šmierci

LONDYN — 16.4 — (PAT) — Zamoż-

na właścicielka przedsiębiorstwa handlo-

wego p. van der Elst od pewnego czasu

prowadzi kampanję na rzecz zniesienia

kary śmierci, organizując manifestacje z

okazji każdej egzekucji. Dziś z powodu

wykonania wyroku śmierci przez powie -

szenie mechanika, skazanego za zamor-

dowanie przyjaciółki, p. Van Der Elst

zorganizowała nowe demonstracje. któ-

rym policja przeszkodziła. Pani Van Der

Elst oświadczyła: gwarantuję. że kara

śmierci będzie zniesionaw Anglji przed
upływem pół roku.

Likwidacja sprawy Jacoba

BERLIN — 16.4 (PAT) — Szwajcar-

ska rada związkowa debatowała dziś o

nocie niemieckiej w sprawie Jacoba. Po

posiedzeniu ogłoszono następujący ko-

munikat: „Rada związkowa rozpatrzyła

dziś note rządu Rzeszy niemieckiej o

sprawie Jacoba i raport posła szwajcar-

skiego w Berlinie Dinicherta o tej spra-

wie. Rada jest zdania, że dalsza dysku-

sja merytoryczna na ten temat jest zby -

teczna. Przedstawiciel departametnu po-

litycznego przedłoży radzie swoje wnio-

ski w tej sprawie w, przyszłym tygod-

niu

Nie będzie dewałuacji
guldena

AMSTERDAM, 16.4. (PAT). Agencja ni-
derlandzka oświadcza, że prezydent banku

holenderskiego Trip zaprzeczył wiadomoś-

ciom prasy zagranicznej o tem, jakoby Ho*

landja zamierzała przeprowadzić dewalu- ację guldena o 20 procent.  

MOWA MIN. BECKA

ganami konierencji. Kiedy ostatnio rokowa-

mia zakończyły się niepowodzeniem, wów-
czas uważano a wskażane szukać rozwią-
zania trudności, które powstały w procedn-

rze przed Radą Ligi Narodów.
Ponieważ mój rząd nie brał udziału, ani

w rokowaniach poża konierencją, ani w de-

klaracjach, które były rezultatem tych ro-
kowań, nie można się dziwić, że w położe-

niu obecnem nie widzi potrzeby poczynienja

jakichkolwiek nowych uwag na ten lemat.
Druga idea, która zwróciła moją uwagę

w memorandum francuskiem dotyczy, jeśli

je dobrze rozumiem,rozpoczęcia studjów nad

możliwością rozszerzenia systemu sankcyj

międzynarodowych, przewidzianych przez

przez pakt, przez stosowanie ich w przy-

szlošci również w wypadkach pośwałcenia

albo wypowiedzenia traktatów. W tej spra-
wie ograniczę się do kilku krótkich uwaę,

natury zupełnie ogólnej.
Nikt nie może zaprzeczyć, że niektóre,

istniejące postanowienia paktu,  uiestety

zbyt często, nie były wykonywan? i że z te-

go powodu autorytet Ligi Nuwoaów bywał

umniejszony.

Czy można poważnie sądzić, że dałaby

się podnieść autorytet ligi i zapewnić wie-

cej skuteczności jej akcji przez powiększe-

mie liczby artykułów i paragrałów, zawic-

rających coraz to nowe zobowiązania? Zre-

sztą nie ulega wątpliwości, że zadanie Rady

w tej dziedzinie musiaioty się uśraniczyć
wyłącznie do badań i stadiów, gdy" wszeika

decyzja rozszćrzająca +b +iąz1)ia, wyni

kające z paktu, należy do kompetencyj wszy-

stkich członków Ligi Narożiw.
Powyższe uwagi sa spowodowate szcze-

tem pragnieniem mojego cząda, aby wspó!-

g av» międzyńarod wa, ma tórej Poisce

szczerze zależy i kłó'ei Liga Narodów po-
zosłajć mimo wsżystk» najbardziej pożyte-

ceny rarzędziem, nai'l mogła te wziać się.

PAKTY BEZPIECZEŃSTWA
Jetżeli chodzi 6 trzeci punkt, lo znaczy

o wagi rządu francuskiego zo do układów

„mających na cćly zapewnienie i wzmocnie-
nie bezpieczeństwa europejskiego", to po-

zwolę sobie dłużej zatrzymać uwagę Rady.

Mój kraj był spewnością jednym z tych,
które najmniej zajmowały Radę zagadnie-

niem swego bezpieczeństwa. Nie należy je-

dnak sądzić, jakoby rząd polski i Polska

opinja publiczna poświęcały mniej, niż inne
kraje uwagi tej kwestji, albo że Poiska ma

mniej niż jakiekodwiek inne państwo praw
domagania się, aby jej bezpieczeństwa było

zapewnione i szanowane. Jeżeli poruszam
tę kwestję, to dlatego, aby przypomnieć, że

jeszcze kilka lat temu śtmostera, w jakiej

rożwijały się stosunki* polityczne między
państwami Europy wschodniej, była daleka

od stanu zadawalającego. Muszę też stwier-

dzić, że w owym czasie kwestja bezpie-

czeństwa w tej części Europy była usuwa-
ma na drugi plan konierencyj i układów
międzynarodowych.

UKŁADY POLSKI Z SĄSIADAMI
To też muszę stwierdzić z tem większem

zadowoleniem, że stosunki polityczne w tym
rejonie przeszły od tego czasu ewolucję

niezmiernie pómyślną.W roku 1932 rząd
polski wspólnie z rządami Estonji, Finlandji
i Łotwy zawarł z rządem sowieckim układy,
stwarzające między Związkiem Sowieckim,
a jego północno-zachodnimi sąsiadami sy-
stemat pokoju, nieagresji i stosunków dóbre-

go sąsiedztwa. Jeżeli spojrzeć skolei na za-

chodnie granice Polski, to trzeba stwier-

dzić równie korzystną ewolucję stosunków

z jej drugim wielkim sąsiadem. Mianowicie
na przełomie lat 1933 i 1934 zostały ustano-

wione wspólnym wysiłkiem Niemiec i Pol-

ski zasady nieagresji i dobrego sąsiedztwa.

POKÓJ NA WSCHODZIE EUROPY
Czy można się dziwić temu, że polska

opinja publiczna była niezmiernie zdziwiona

licznemi *i natarczywemi  nawoływaniami
do zapewnienia pokoju na wschodzie Euro-

py, które rozbrzmiewały właśnie w chwili,
kiedy powyższe dwa doniosłe akty przyczy-
niły się w sposób tak istotny i znamienny

do stabilizacji stosunków między Polską, a

dwoma mocarstwami sąsiednięmi. Nie będę

 

| ukrywał przed moimi szanównymi kolegami,

że ten fakt wzbudził poważne podejrzenia

polskiej opinji publicznej, która zadawała
sobie pytania czy pewne zamierzone układy
nie mogły naruszyć, jeżeli nie z punktu

RZEZ WE

Kronika telegraficzna

— Do Moskwy prżybyła wycieczka 25-u
wybitnych uczonych belgijskich z dyrekto-

rem brukselskiego instytutu pasteurowskie-
go prof. Bordet na czele.
— Zmarł Piotr Smidowicz, urodzony w

r. 1874, członek prezydjum centralnego ko-

mitetu wykonawczego Z. S. R. R.
— W kopalni węgla w Stellmton w nowej

Szkocji nastąpiła ćksplozja, w czasie której

zginęło 7 górników. ;
— Z Kowna donoszą: dn. 17 b.m. uplywa

termin apelacji od wyróku sądu wojennego

w procesie kłajpedzkim. Dotychczas złożyło

apelację 80 osób z pośród skazanych.

— Z kopalni w Korei w której, nastąpił

nastąpił wybuch gazów, z 49 zasypanych

górników wydobyto 13 żywych, 36 zostało

w podziemiach i prawdopodobnie padli ofia-

rą katastrofy.

| cieczki,

 

STANOWISKO RZĄDU POLSKIEGO
wobee rezolucji francuskiej

widzenia intencji, to z punktu widzenia mo-

żliwych skutków stanu pokoju, wytworzo=
uego szczerym i lojalnym wysiłkiem poll-

tycznym. Można zauważyć obawę, że nowe

układy naruszyłyby albo rozwodniły syste-
mat nieagresji na wschodniej granicy Pol-

ski, albo zagroziły dobrym stosunkom z

naszym zachodnim sąsiadem.

Z punktu widzenia swej racji stanu rząd

polski uważa te dwa akty, jako podstawowe
i najdonioślejsze. Oto dlaczego rząd polski

nie może przystąpić do studjowanią jakich-

kolwiek nowych projektów dotąd, dopóki
nie przekona się, że te projekty nie poci=-

$ną za sobą w konsekwencji żadnego powa-

żnego niebezpieczeństwa nietylko dla ży-

ciowych interesów Polski, lecz również dla

pokoju północno-wschodniej Europy.

Zależało mi ńa szczerem przedstawieniu

Radzie opini mego rządu na obecną sytua-

*cję polityczną, ponieważ uważałem, że by-

ło to moim obowiązkiem z okazji nadzwy-

czajnej sesji Rady, która zbiera się oczy-

wiście tylko dla spraw wyjątkowo ważnych.

 

Agitacja niemiecka
na Pomorzu

PAT. donosi: W dniu 13 b. m. w Wejhe-

rowie odbyło się zogromadzenie publiczne z

udziałem ponad 600 osób, protestujące prze-

ciw obserwowanej od pewnego czasu agi-

tacji stowarzyszeń niemieckich wśród mie;- |

scowej ludności polskiej. Po wysłuchaniu

szeregu przemówień, zgromadzeni uchwalili

rezolucję protestującą. Jedna z grup uczest-

ników pówracającch ze žgromačzenia. wy-

bila szyby w paru sklepach. Energiczna po-

stawa policji udaremniła w zarodku dalsze

próby jakiegokolwiek naruszenia spokoju.

Następnego dnia w Orłowej w trakcie ze-
brania członków miejscówej organizacji nie-

mieckiej, przybyła do oberży, gdzie się ze-

branie odbywało, grupa osobników, doma-

gających się wpuszczenia ich na salę obrad.

Przybyli wszczeli bójkę że zgromadzonymi.

Trzech uczestników zebrania zostało potur-

bowanych, jeden z nich ciężko. Zawiado-

miona o zajściu policja w Gdyni przybyła

natychmiast na miejsce, jednak nie zastaia

już ani napastników, ani też pobitych. Ce-
lem ujawnienia i ujęcia sprawców zajścia

i pobicia wszczęto energiczne dochodzenie,

którem kierują władze sądowe. Za podejrza- |.
nymi o czynny udział w pobiciu, rozesłano

listy gończe.

Cudzoziemcy w Zakopanem
W Zakopanem bawi od 3 dni wycieczka

18 studentów angielskich. Uczestnicy wy-

ktorzy

świąt, 'spędzają cały czas w Tatrach, za-

mieszkując w schroniskach górskich. Zna-

komite warunki zimowe oraz piękno Tatr

sprawiły ma gościach duże wrażenie. W

chwili obecnej bawi w Zakopanem i Ta-

trach poza wymienionymi, wielu Niemców,

przedewszystkiem z Gdańska oraz paru An-

glików, Francuzów i Amerykaów.

 

Dardanelli nie ruszać °
LONDYN — 16. (PAT) — W Londynie

otrzymano wiadómość, że turecki mini-
ster spraw zagranicznych Tewiik w
Ruszdi Aras sondowal wczoraj w Gene-
wie opinje niektórych członków Rady
Ligi Narodów, co do sprawy fortyfikacji
Dardanellów na wypadek  dozhrojenia
się Bułgarji. Minister otrzymać miał od-
»owiedzi mało zachęcające, zwłaszcza ze
strony brytyjskiej wyrazić miano poważ-
ne wątpliwości, wobec czego przypusz-
czają, że Aras nie wysuniė kwesti: Dar-
danellów na Radzie Ligi Narodów.

zatrzymają się się tu do |

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA”

z dnia 17 kwietnia 1835 r.

WIADOMOŚCI ROZMĄITE. Pe-
wien podróżnik pisze z Persyi: „W.
czasie pobytu mego w Teheranie by-
tem świadkiem okropnego widowiska.
Jedna z kobiet haremu skazaną zostąła
na śmierć, Ciekawość właściwa podęó-
žnym spowodowała mię do przypa-
trzenia się straćeniu tej kobiety. Przed
haremem na usypanym kopcu; stał
moździerz, przy nim artylerzysta z tle-
jącym lontem. Po chwili octekiwania
wśród tłumu ludu ujrzałem ofiarę, 0-
toczoną strażą, która sobie dragę to-
rowała kijmi; kobieta od głowy do stóp
osłonięta była czarną materyą, zakry-
wającą jej lica, i szła krokiem śmią-
łym. Im bardziej się zbliżała do zgub-
nej machiny, tym więcej śwar ludu й-
cichał, Użyła tęj chwili i z najzimniej-
szą spokojnością tak dobitnym prze-
mówiłą głosem do ludu, że każde jej
słowo do serca trałiałó. Słudzy spra-
wiedliwości, widząc że jej odeżwa
wrażenie robi na śminie, ńie dali jej
mówić. Stanąwszy spokojnie pržed
moždzierzem, żadnej łzy nie uroniła.
Rozkażano jej uklęknąć i przed wylo -
tem możdzierza pierś swoją postawić,
có uczyniła bez żadnego opóru. Wy-
"iągnięto jej ręce i przywiążanó je do
dwóch pałów, wbitych po prawej i le-
wej stronie. Głowę skłoniła na mót-
dzierz i w tem półożeniu oczękiwała
swego losu. Znak został wydany, lont
podniesiony w górę, spuszczał się
zwolna na panew; już dotyka prochu,
zadrżał cały tłum ludu, — Proch spiło-
nął na panwi, lecz nie doszedł do nabo-
ju, a nieszczęśliwa głowę podniosła i
spojrzała co się z nią dzieje, Promień
nadziei ożywił mię, sądziłem już, śe
nieszczęśliwa ocaloną zosłanie, lecz
nie długo zostawałem w tem mniema-
niu. Znowu panew podsypano pro-
chem, lont podniósł się, kobieta główę
skłoniła na moździerz, ale tą razą głę*
boko westchnęła; w tej chwili zabrt-
miał wystrzał—i dym gęsty wydarł ją
"oczom moim. Na odgłos wystrzału wy-
padło dwie kobiet z haremu, zebraw-
szy rozrzucone członki nieszczęśliwej
ofiary, uniosty je ńa powrót do hóre-
mu, jako okropny dowód, że šprawie-
dliwość dokonaną została”. *
—пн ‚

й
Na Zamku

P. prezydent Rzecżypospolitej przyjął
w dn. 16 b. m. posła nadzwyczajnego i
ministra. pełnomocńego Grecji p. J. Poli-
tisa, który wręczył p. prezydentowi li-
sty odwoławcze.

P. prezydent Rzeczypospolitej przyjął
w dniu dzisiejszym premjera Walerego
Sławka, który informował p. preżyden-
ta o bieżących pracach rządu.

 

Zjazd wojewodów

Kościałkowskiego rozpoczął w minister-
stwię spraw wewnętrznych obrady per-
jodyczny zjazd wojewodów. Tematem
ziazdu są aktualne zagadnienia admini-
stracyjne samorządowe.

Wyjazd ministra
komuńikacji

W związku z projektowanemi robotami
drogowemi na Wileńszczyźnie i wodne-
mi na rzece Wilejce w Wilnie, pan mini-
ster komunikacji, inż. Michał Butkiewicz,
w towarzystwie dyrektora departamentu
dróg kołowych, inż. Siła - Nowickiego 6-
raz dyrektora biura wodnego, inż. Edwar-
da Romańskiego. wyjechał do Wilna i o-
kolic. 

|rf pakTaaa W kOtV iTONTO S KSS V A |

ZE SWIATA
Zwrot ku prostocie i naturalności

Jedno z pism londyńskich rozpisało an-
kietę na temat, jaki typ nowoczesnej ko-

biety najbardziej pódoba się mężczyznom.

Na ankietę tę napłynęło mnóstwo odpo-

wiedzi, a przeważna ich część przyznawała

pierwszeństwo kobietom odznączającym się
elegancką prostotą i naturalnym sposobem

zachowania się;

Pogląd ten rozwinął: szerzej pewien ma-

larz pisząc: „Kobietą, najbardziej odpowia-

dającą upodobaniom kulturalnego  czło-

wieka współczesnego jest taka, która umie
zawsze ubrać się odpowiednio do okolicz-
ności i otoczenia, w mieście n. p. nosi

obcasy nieco wyższe, na wsi zupełnie ni-

skie. Sztuczny wdzięk, właściwy dzisiej-

szym kobietom, uprzykszył się już mężczy-

znom. Różne kokardki, koronki i inne
modne a bezużyteczne ózdoby stają się

znowu dnachronizmem. Zaznacza się po-

wtórny zwrot ku wygodzie i praktyczności,

przyczem istnieje nadzieja, że będzie on
wolny od przesady i wybryków, które uja-

wniły -się w pierwszych latach po wojnie.

W każdym razie można już dziś stwierdzić

z całą pewnością, że celowe i praktyczne

ubranie kobiece najwięcej podoba się męż-

czyznom. Strój zimowy powinien być na-

prawdę dopasowany do warunków klima-
tycznych tej pory roku. Na zebrania towa-

rzyskie, na plażę czy do uprawiania spor-

tów, kobieta obdarzona dobrym smakiėm
zawsze powinna tak dobierać kostjum eży

suknie, aby widoczne było ich przeznacte-

akcesorjów staje się poprostu nudna”.
Druga część ankiety obejmowała pytanie,

jaki typ kobiety najbardziej nie podoba się

mężczyznom. Z odpowiedzi wynika, że jest

nim ten, który przed kilku jeszćze laty

budził najwyższe ' zachwyty, Przeważna

część odpowiedzi zawiera stwierdzenie, że

t zw. „wamp” stał się poprostu nudhy.

Zdaniem jednego z uczestników ankiety

budzi on wręcz obrzydzenie. „Gdyby nasze
panie wiedżiały, — pisze on — jak bardzo
nie podobają się przeważnie mężczyznóm

zgolonć brwi, karminowe wargi:i emaljo-

wane policzki, zapewno obchodziłyby się
oszczędniej z pomadką do ust i inqdemi
szminkami. Zdrowa, świeża twarzyčžka,
zwłaszcza opalona od słońca, o wiele milsze
sprawia wrażenie od twarzy sztucznie

upiększonej środkami banalnej kosmetyki,
która z prawdziwem pielęgnowaniem urody

ma bardzo mało wspólnego,  Dzisiejszym
mężczyznom nie podobają się wogóle w ko*
biecie wszelka sztuczńość i zły smak, wy*

| rażający się w nieodpowiedniem ubrańiu
i nadużywaniu kosmetyków.

 

Dn. 16 b. m. pod przewodnictwem tain. .
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KOMISARZ
1 PIENIĄDZ
PUBLICZNY

W niedzielnej prasie rządowej za-

mieszczona została następująca wia-

domość:

„Komisarz Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych postanowił subskrybo-
wać obligacje Pożyczki Inwestycyjnej

na kwotę 25 miljonów złotych”.

Króciutka ta notatka zawiera w
sobie niezmiernie bogatą treść poli-
tyczne' - gospodarczą. Oto jeden

człowiek, jednem pociągnięciem pió-

ra, pokrywa jedną szóstą część du-

żej — jak na nasze stosunki — po-

życzki państwowej, oczywiście nie z

funduszów własnych, lecz publicz-

nych.
Nie chodzi nam tu ani o cele po-

życzki inwestycyjnej, ani o politykę

lokacyjną Zakładu Ubezpieczeń. Je-

żeli nawet pierwsze odpowiadają w

zupełności interesowi publicznemu, a
druga jest całkowicie zgodna z inte-

resem ubezpieczonych, to pozostaje

jeszcze kapitalne zagadnienie ogrom-

nej władzy jednoosobowego komisa-

* rza w zakresie dysponowania fundu-

szami zarządzanej przez niego insty-

tucji, funduszami publicznemi, prze-

znaczonemi na specjalne cele.

Zagadnienie to wiąże się ściśle ze

sprawą kontroli, wykonywanej przez

społeczeństwo nad sposobem admini-
strowania składanemi przez nie po-

datkami i opłatami. Kontrola ta jest

ważnym problematem ustrojowym,

traktowanym w różnych nowoczes-
nych systemach w sposób dość jedno-
lity. W przeciwieństwie do władzy
w znaczeniu politycznem, której ska-

la ustrojowa jest bardzo rozległa —
od demokracji parlamentarnej do je-

dynowładztwa w rozmaitych posta-

ciach, — dysponowanie groszem pu-

blicznym poddane jest wszędzie de-

cyzji i kontroli takiego czy innego

przedstawicielstwa, a więc z reguły

ciała zbiorowego, reprezentującego
zainteresowanych, którymi: w stosun-

ku;do majątku i budżetu państwa są
wszyscy obywatele, w zakresie go-

spodarki śminy — jej członkowie, a

w ubezpieczalniach — ubezpieczani.

Cel. jest tu bardzo prosty i wyraź-
ny. «Chodzi o: to, aby gospodarka
groszem publicznym była oparta na

zaułaniu tych, którzy go składają Że

pod tym względem w teorji nie zacho-

dzą różnice poglądów między różnemi

obozami politycznemi, o tem najlepiej
świadczy choćby ta okoliczność, że

nowa konstytucja, uchwalona przez

BB., zachowuje w. zupełności prawa

sejmu w zakresie budżetu, podatków,

zbywania i obciążania mienia pań-

stwowego, oraz zaciągania pożyczek.

Kontrola nąd groszem publicznym
jest w nowej konstytucji niemal taka

sama, jak w dawnej: nietylko rząd,
ale nawet prezydent Rzeczypospolitej
są tu bardzo ograniczeni na rzecz

zbiorówego przedstawicielstwa spo-
łeczeństwa.

Słuszna ta zasada została w prak-
tyce, poważnie zachwiana przez sy-

stem rządów komisarskich w samo-

rządach i ubezpieczalniach. Komisa-

rze ustanawiają wielomiljonowe bud-
żety, podnoszą istniejące i nakładają

nowe opłaty i podatki, zaciągają dłu-

goterminowe pożyczki, że wymienimy

tylko ostatnią, dwudziestomiljonową

pożyczkę warszawską p. Starzyńskie-

go. Okoliczność, że te operacje finan-

sowe pp. komisarzy wymagają za-
twierdzenia władz nadzorczych, a

więc odnośnych ministrów, nie osła-

bia naszego zarzutu, albowiem niepo-

dobna uznać za normalny takiego sta-

nu rzeczy, żeby rząd miał większe
prawa w dysponowaniu funduszami

samorządów i ubezpieczalni, aniżeli

w stosunku do grosza ściśle państwo*

wego: Wbrew wszelkim  formali-
stycznym interpretacjom, gospodarka
taka nie jest zgodna z zasadą zbioro-
wej kontroli, zastrzeżonej przez kon-

stytucję przedstawicielstwu zaintere-

sowańej ludności. -
Nie” podnosząc. zatem zastrzeżeń

przeciwko udziałowi ZakładuUbez-

pieczeń w pożyczce inwestycyjnej, u-  

*

W PERSPEKTYWIE DZIEJOWEJ...
Warto —. jak sądzę — zapom-

nieć na chwilę o szczegółach narad
między  przedstawicielami państw,
o artykułach paktów, o brzmieniu
komunikatów, 0 interpretacji para-
grafów statutu Ligi i t. d., i spojrzeć
na wypadki z nieco dalszego punktu
widzenia, pod kątem historycznym...

Czego, w. takiem rozumieniu rze-
czy, przejawem są wyniki spotkania w
Stresie? Na to pytanie — zdaniem na-
szem — odpowiedzieć można krótko —
ama się koalicji antyniemiec-
iej!
Ażeby bowiem zrozumieć bieg poli-

tycznych wydarzeń, trzeba na nie pa-
trzeć, uwzględniając możliwości i pe-
rypetje przyszłej wojny. W czasie po-
koju różną może być polityka państw,
składa się ona z posunięć taktycznych,
z gry, z manewrów it. p: Istotny sto-
sunek między państwami i narodami,
ujawnia się dopiero wtedy, śdy grozi
lub wybucha wojna, ten. najwyższy
sprawdzian sił i możliwości narodów.
Po konferencji paryskiej nastąpił

natychmiast proces rozluźniania się
wezłów. wiążących państwa zwycię-
skie, Z tego korzystali skwapliwie
Niemcy, dzięki temu udało im się tak
szybko odbudować własne siły. Gdy
jednak istnienie tych sił i dążenia nie-  

mieckie dostatecznie się ujawniły, na-
tychmiast nastąpił zwrot w polityce
dawnych państw zwycięskich. Pomimo
istniejących wciąż różnic, pomimo nie-
porozumień, pokazało się w Stresie,
że wystarczy wyraźniejsze poruszenie

się Niemiec, ażeby ożywić dawne so-
jusze i porozumienia.

Niemcy nie mogą już z taką łatwoś-
cią wyzyskiwać nieporozumień wśród
dawnych aljantów. Mają przeciwko

sobie Rosję. Usiłują pozyskać Polskę
lecz nie trzeba być wielkim znawcą
polityki, by wiedzieć, że wrazie kon-
fliktu zbrojnego w Europie, Polska
musi stanąć obok mocarstw zachod-

nich. Nie masz innej możliwości, bo nie
można iść wbrew historji, geogratji i
instynktowi narodowemu...

Dzisiejsi kierownicy polityki nie-
mieckiej, którym nie brak rozumu po-
litycznego i wyobraźni, wiedzą z pew-
nością o tem. Przed ich oczami rysuje
się niewątpliwie groźrie widmo k o a-
licji antyniemieckiej, któ-,
re stałoby się ciałem, wrazie wejścia
Niemiec, na drogę wiodącą do wojny.
Widmo to spędzało sen z powiek

wielkiego Bismarcka, W rozmowie, to-
czonej podczas kongresu berlińskiego,
hr. Szuwałow powiedział do Bismarc-
ka (Gedanken und  Erinnerungen)

„Vous avez le cauchemar des coali-

tions“, na co Bismarck odpowiedział:
„nėcessairement“ i wywodzil dalej, že
najlepszym sposobem na uniknięcie
koalicji antyniemieckiej, jest ścisły

aljans niemiecko - rosyjski. Życie przy-

znało mu rację, wszak konflikt Nie-

miec z Rosją w r. 1914 doprowadził

Niemcy do katastrofy. Koszmar, drę-

czący Bismarcka, dręczy z pewnością

jego następcę na krześle kanclerskiem.

Polska nie zajmie w jego polityce tego

miejsca, jakie w polityce Bismarckow-

skiej zajmowała Rosja. Gdyby nawet

— wbrew naturze rzeczy — doszło do

sojuszu polsko - niernieckiego, to ko-

niec jego musiałby być taki, jak koniec
trójporozumienia, gdy Włochy wbrew

traktatom i sojuszowi stanęły w kry-

tycznej chwili przeciw Niemcom i Au-

stro - Węgrom...

Obok kłopotów wewnętrznych, wy-

nikających z położenia gospodarczego
i struktury społecznej, jest historyczny

koszmar polityki niemieckiej, czynni-
kiem, zmuszającym Niemcy do umiar-
kowania i ostrożności. Wiedzą oni dziś
lepiej, niż ich przeciwnicy na zacho-
dzie, jakiemi rozporządzają siłami i
jakie są czynniki ich słabości.
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ATENY POD ZNAKIEM WYBOROW
GRECJA POZOSTAJE REPUBLIKĄ +

(Od wlasnego korespondenta)

Po stłumieniu rewolucji, wywołanej

przez Venizelosa, Grecja wstępuje na

drogę, wiodącą do wewnętrznej re-

organizacji.

Skutki tej reorganizacji zależeć bę-

dą od wyników wyborów do parla-

mentu, które odbędą się w maju.

Ze słów premjera Caldarisa, wy-

głoszonych ostatnio w parlamencie,

wynika, że zamierza onwprowadzić

jak najrychlej normalny ustrój parla-

mentarno - konstytucyjny.

Nie licząc się zbytnio ze wzburze-

niem skrajnych antivenizelistów z po-

wodu łagodnego „niepatrjotycznego”

wyroku ateńskiego sądu wojenego na

uczestników rewolucji, oraz z uwagi

na to, że główni jej sprawcy, jak Ve-

nizelos, Demestides, Kamenos i inni

są poza granicami kraju, i nie mogą

być pociągnięci do odpowiedzialności,

premier grecki zamierza ograniczyć

się do usuwania z armji, floty i admi-

nistracji państwowej tylko najbardziej

nieprzejednanych venizelistów.
anim zbierze się,nowy parlament,

gabinet będzie rządził przy pomocy

dekretów, a prawa obywateli będą w

dalszym ciągu podlegały pewnym о-

graniczeniom. Stan wojenny, jak wy-

nika z obietnicy premjera Caldarisa,

zniesiony zostanie jeszcze przed wy-

borami.
Według informacyj, uzyskanych z

miarodajnego źródła, senat zostanie

zniesiony i zastąpiony przez organ

s doradczy, powołany specjalnie do

rozszerzenia i organizacji życia $o-

spodarczego. '
Dowiadujemy się również, że par-

lament zwołany będzie na krótko,

wyłącznie dla uchwalenia nowej kon-

stytucji podług projektu opracowa-
nego przez rząd.

Co do treści przyszłej konstytucji,
premjer Caldaris wyraża się bardzo
powściągliwie; utrzymuje on ogólni-

kowo, że będzie ona dostosowana do

nowych potrzeb społecznych i gospo-
darczych.
Jak zapewniają w Atenach, projekt

nowej konstytucji zostanie uchwalony
przez parlament bez zmian i dysku-

syj.
TW tych sprawach daje się zauwa-
żyć całkowite porozumienie pomię-

dzy najwybitniejszymi obecnie przy-

wódcami greckimi: premjerem Calda-

risem i gen. Kondilisem. Przed ataka-

mi ze strony gen. Metaksysa, oskarża-

jącego premjera Caldarisa o zbytnią

łagodność jego polityki, bronił go w

parlamencie gen. Kodilis, stwierdza-

jąc, iż gdyby premier prowadził poli-

tykę mniej umiarkowaną, zmusiłby

przeciwników do długiej, rozpaczli-

wej walki i nie miałby tak: wielkich  

zasług wobec ojczyzny, jak obecnie.
Jak to powszechnie twierdzą, re-

zultaty wyborów będą korzystne dla
rządu. Umiarkowana i ostrożna poli-
tyka w stosunku do venizelistów skło-
ni wielu z nich na stronę rządu, trze-
ba zaś liczyć się z tem, że venizeliści,
aczkolwiek zdezorganizowani i po-
zbawieni swego wodza, przedstawia-
ją wciąż jeszcze poważną siłę w
kraju. '

Jak wasz korespondent mial mož-
ność przekonać się, generał Metaxas
jest bardzo niezadowolony, że przy-
wódcy przewrotu z roku 1933 nie zo-
stali surowo ukarani, i że mogli dzię-
ki temu wywołać nową rewolucję.
Zajmuje on krytyczne stanowisko wo-
bec rządu i nie zgadza się z ustępli-
wością polityki rządowej wobec ve-

| nizelistów. Dokoła jego osoby grupu-
ją się najskrajniesi antivenizelišci,
którzy w zbliżających się wyborach
stanowić będą niebezpiecznych kon- ;
kurentów rządu premjera Caldarisa.

ADOLFOW  

 

Tewiik  Ruszdi
przewodniczący rady Ligi Narodów, obra-

dującej w Genewie.

Aras,

 

Podróżuj

samolotem
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MIN. RADEW O SWOIM POBYCIE
W POLSCE

Gaezty bułgarskie:  „Słowo” i
„Mir” podają wywiady swoich war-

szawskich korespondentów, pp. Br.
Zembrzuskiego ze „Slowa“ i P. Tas-
sewa z „Miru* z bułgarskim mini-
strem oświaty, gen. Radewem, który
bawił ostatnio w Polsce.
Na pytanie, jakie wrażenie odniósł

on z pobytu w Polsce, min. Radew
odpowiedział:
— Bardzo dobre, mogę nawet po-

wiedzieć, że doskonałe. Przyjmowano
mnie wszędzie bardzo serdecznie, po-
czułem się odrazu w kraju braterskim.
Otaczano mnie wszędzie serdeczne:*
zainteresowaniem.
Co p. minister zechce nam powie-

dzieć o rozmowach swych z przed-
stawicielami rządu polskiego:
— Rozmowy nasze były krótkie i

prowadzone w atmosferze bardzo
przyjacielskiej, Poruszaliśmy kwestje
specjalnie dotyczące kulturalnego
zbliżenia pomiędzy naszemi dwoma
krajami. t
Czy organizacja szkolnictwa w Buł-

garji różni się od organizacji szkol-
nictwa w Polsce?
— Jest to kwestja, o której

trudno mówić bez uprzedniego wy-
czerpującego jej przestudjowania.
W Polsce robią się próby z tak

zwaną metodą aktywną, której rezul-
taty, muszę przyznać, są dla mnie u-

 

Gożt w dom Mać

„Zektyńkacj Warszawskiej”
NaJwięta

 

ważamy, że decyzja w tym kierunku

powinna być powzięta przez 'ciało

zbiorowe, będące ustawową repre-

zentacją ubezpieczonych. _ Mutatis

mutandis to samo odnosi się do po-

życzki p. Starzyńskiego i wogóle do

całej gospodarki tak licznych w obec-

nych czasach komisarzy.  

derzające, moglibyśmy dużo z tej
dziedziny przenieść na grunt bułgar-
ski. Aktywna metoda w Polsce pole-
$a na rozwoju zdolności twórczych
ucznia oraz na praktycznem przygoto-
waniu przyszłego obywatela do walki
z trudnościami realnego życia.

W jednej ze szkół, w której wpro -
wadzona jest ta metoda, widziałem co
następuje: 3

Uczeń klasy 6smej prowadzi wy-
kłady dla klasy siódmej, nauczyciel
jest tylko obserwatorem.
W innej szkole uczeń miał polecone

zebranie materjału o geograficznych i
ekonomicznych warunkach Bułgarji. —
Uczeń robi poszukiwania w bibljote-
kach i legacjach, kreśli mapy i refe-
ruje swoim kolegom, jako nauczyciel
bułgarski, jego zaś koledzy zabierają
potem głos w dyskusji, krytykując re-
ferenta. Uczeń referent odpowiada na
wszystkie pytania i kwestie.

W szkołach zawodowych metodę ak-
tywną stosuje się jeszcze bardziej in
teresująco: — Tu żaden uczeń nie ma
podręcznika, — każdy musi opanować
swoją lekcję nie teoretycznie, a
praktycznie.

Jakie wrażenie wywozi pan z Kra-
kowa?
— Poza 'silnem wrażeniem, jakie

wywarł na mnie Kraków pod wzglę -
dem architektonicznym i  historycz-
nym, jako muzeum przeszłości wiel
kiego narodu, zachwycony jestem sy-
stemem kształcenia młodzieży pod
względem artystycznym.
Uczeń obowiązany jest uczęszczać

do teatru. któr iest dla nieśo iednym
z podręczników literatury. Sprobuję
wprowadzić i u nas w Bułgarji ten sy-
stem.
Jestem wzruszony serdecznym sto

sunkiem do mnie polskich nauczycieli
którzv nieiednokrotnie mi powtarzali
— Przyśliicie do nas swoich. żebv

zobaczyli. iak pracujemy, jak się
kształcimy i uczymy. 4  

3

PRZEGLĄD PRASY
NĘDZA WSI

„Kurjer Poznański”, omawiając po-'*
łożenie gospodarcze naszej ludności '*
rolniczej, podaje szereg danych, doty- '*
czących powiatu rzeszowskiego, wy*" .
jętych z rozprawy Jerzego Michałow= "
skiego p. t. „Wieś nie ma pracy”: *
„Konsumcja ludności chtopskiej wyglądas:-+

następująco: ciepły posiłek raz dziennie — '*

gotuje się barszcz jarzynowy i ziemniaki.

Do barszczu dolewają w niektórych gospo-"

darstwach mleko odtłuszczone — dla kolo-
ru. Ziemniaki spożywane są bez tłuszczu,
czasem z maślanką. Chleb konsumowańy

powszechnie na jesieni, w. przeważającej;

części małorolnych gospodarstw; 1 = 2".

morgowych od Nowego Roku do -żniw jęsts+

rzadkością. Jaja w gospodarstwach przezna®
czone są wyłącznie na sprzędaž. Mięsa ,-

chłopi nie spożywają wcale. Cukier na; wsi»..

nie istnieje, Większość dzieci nie. widziała...+.

go nawet nigy, chyba w formie cukierków.„!

na odpustach. Sól używa się obecnię szar.-.
rą lub czerwoną, bydlęcą. Pozatem niektó-

rzy chłopi wygotowują beczki po ;śledziach. +

itak otrzymany wywar dodają „dla smaku”.
Na święta pije się kawę przyrządzoną z, wy-,

waru buraków cukrowych i cykorji. :

Jadłospis ten, jakkolwiek niezmiernie u:

bogi i nie odpowiadający wymogom odżyw:

czym, zakreślony jest jeszcze... ponad stan i)

ludnošci malorolnej“. : = ds

Należy zastanowić się nad rozmia- ,.
rami tej niedoli, Trzeba przytem.pa- ..
miętać, że poza kwestją pożywienia,. ..
istnieją jeszcze inne potrzeby ludno;..
ści. Potrzebne są nakłady gospodar-..
cze, potrzebna jest wreszcie odzież. |
Autor pisze, że w zimie widywał po,
"chalupach dzieci zawiązane na
cały dzień po szyję w workach*z,
sieczką. Nie mają bowiem ubrań, a.
izby są nieopalone. Tak się dzieje w
owiecie, który nie należy do naju-

boższych w kraju.

RZEKOME DWIE MIARY \
Sanacyine  „Slowo“ wileńskie w

ten sposób „wyklada“ nasz stosunek
do Niemiec i hitleryzmu:
„Gazeta Warszawska” . ma dwie miary,

gdy pisze o Niemczech i hitleryźmie. Za-

sadniczo oczywiście widzi * w. hitleryżźmie
tylko zaborczy pangermanizm, duch odwe-

tu, brutalną pięść i nawołuje ciągle do woj-

ny prewencyjnej z Rzeszą. Natomiast sko“

ro tylko mowa o żydach, obraz hitleryzmit”

się zmienia: wówczas „Gazeta” widzi. tylko

„odrodzenie narodu niemieckiego”, zdrową

reakcję niemieckich  aryjczyków”, „walkę

z zalewem żydowskim” i t. d. Najbardziej

skrajne i absurdalne teorje rasowe:hitle-/

rowców znajdują  stuprocentowe * uznanie:+

naszych zawodowych germanofilów..Swoją+

drogą antysemici 'powinniby raz zarzugićra-
waśnie narodowe, ażeby wszystkie swe si-

ły skoncentrować w walce z Izraelem; a: toy ::

„za dwumia zajcami obgoniszsia” stare,

przysłowie, czyli po polsku: nie można ;odz |,

razu złapać dwóch zajęcy”.

Przedewszystkiem nie jest prawdą,++-
abyśmy wzywali do wojny: prewen-*"
cyjnej z Niemcami.
Wzywamy natomiast do czujności

i do rozsądnej polityki wobec Niem-
ców, któraby, wbrew temu, co się
dziś dzieje, uniemożliwiła im umac--
nianie się w Gdańsku i w wojewódz-«-
twach zachodnich. Domagamy.:się =
również, aby znaleziono skuteczne«
sposoby obrony polskiej ludności w
Rzeszy. Wreszcie przestrzegamy
przyjaciół _ politycznych _ „Słowa**
przed łączeniem dążeń. zewnętrznej
polityki polskiej z planami niemiec-
kiemi. ži
Nie przeszkadza to nam, abyśmy,.

równocześnie przyznawali hitlerow;._
com rację w szereśu spraw, doty-..
czących wewnętrznej polityki Nie-..
miec. Przedewszystkiem, przyznaje-..
my im zasadniczo rację w ich polity-,
ce antyżydowskiej. Kto rozumie zna-.-
czenie kwestji żydowskiej dla Polski.
i dla Europy, ten nie może potęp
hitlerowców za ich stanowisko anty-..
semickie. Dziwić się wypada, że pu-
blicyści ze „Słowa”* widzą w tem-ja-
kąś sprzeczność i stosowafie dwu

POLITYKA ZŁUDZEŃ -
„Kurier Warszawski”, omawiając*

dotychczasową politykę europejską
wobec Niemiec oraz systematycznie
uprawianą przez rząd niemiecki „po”
litykę grozy wojennej”, pisze:
„Chcąc się przeciwstawić takiej polityce”

presji, trzeba stworzyć organizację pokoju,

opartą na przewadze wojskowej. Wszelkie'*

inne projekty, od których aż się zaroiło w**

kancelarjach dyplomatycznych i w redąk= -

cjach rozmaitych krajów, są dalszym cią*'

giem dotychczasowej polityki złudzeń”,

Jest to najzupełniej słuszne Każdy *
chyba widzi, że polityka ciącłych'*
konferencyj i paktów zamiast stwo- *
rzyć trwała oróanizację pokoju. do-*'
prowadziła do  dezorśanizacji beż='
pieczeństwa Europy. Słabość ' tego
Systemu, stosowaneśo w dotychcza-'*
sowej polityce europejskiej stała się*
szczególnie oczywista w chwili *kie-*
dy Niemcy zdecydowały się na -pew= *
na odbudowę swojej potęśi  militar="
nej. к
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ROK 1809
KSIĄŻKA O WOJNIE POLSKO - AUSTRJACKIEJ

Dzieje wojny polsko - austrjackiej
w 1809 r. nie są potąd dokładnie i
wszechstronnie zbadane. Wprawdzie
ostatniemi czasy wzmogło się wśród
historyków polskich zainteresowanie
tą epoką, ale uwaga badaczów zwróco-
cona była przeważnie w kierunku po
szukiwania przyczyn politycznych
które tę wojnę wywołały. Jeżeli jed-
nak chodzi o materjał wojskowy, 0
przebieg i analizę operacyj wojsko
wych, to głównem źródłem naszych o
tej wojnie wiadomości po dziś dzień
prawie była praca Sołtyka, opubliko -
wana niemal przed stu laty.
Niedawno ukazała się nakładem

Głównej Księgarni Wojskowej pierw-
sza od Soltykowej „Relacji“ na nauko-
wych oparta źródłach obszerna, w
treści niezwykle interesująca praca
Bronisława Pawłowskiego p. t. „Hi-
storja wojny polsko - austrjackiej w
1809 r.“, P. Pawłowski, który jest au-
torem rozprawy o Lwowie z tych cza -

sów, od lat zgórą dwudziestu groma-
dził wszelkie materjały, polskie i ob-
ce, dotyczące wojny, prowadzonej
przez Księstwo Warszawskie z monar-
chją Austrjacką.
Wojna ta — pisze p. Pawłowski —

choć toczona była w czasie, w którym
dominowała strategja napoleońska,
niewiele ma cech, właściwych tej stra-

tegji Żadna ze stron wojujuących nie

skupia woli swej i wysiłków fizycz-

nych w kierunku zupełnego rozgromie-
nia przeciwnika, chociaż pierwotnie

Austrjacy „lekce sobie ważąc polskie

siły zbrojne i zamierzając jaknajyrch-
lej zlikwidować to, zdaniem ich, nie-

znaczne ognisko działań wojennych,
właśnie w taki sposób, ostrem stanow-
czem uderzeniem zamierzali rozbić

wojsko Księstwa. „Ówczesne operacje

przypominają raczej zeszłowieczną
strategię fryderycjańską, gdy obie

strony przeważnie unikają stanow-

czych bojów, natomiast starają się

„wymanewrować” przeciwnika i róż-

nemi skomplikowanemi ruchami na -
rzucić mu swoją wolę".

Zdaniem p. Pawłowskiego na taki ro-

dzaj prowadzenia walki złożył się cały

splot przyczyn Austrjacy podjęli tę

wojnę, obciążając dowództwo VII kor-

pusu balastem natury politycznej, po-
wierzając mu do wykonania jaknaj -

rychlejsze zajęcie Księstwa i połącze-

nie się z głównym kompleksem wła-

snych sił w Niemczech. Te tak różno-
rodne cele coraz więcej krępowały
swobodę ruchów korpusu austrjackie
go, co niekorzystnie odbiło się na prze-
biegu operacyj wojennych, już od
pierwszego spotkania na grobli raszyń-
skiej.

Wojsko polskie nie mogło podjąć
akcji zaczepnej na większą skalę. Po-
niatowski zdawał sobie sprawę z nie-
bezpieczeństwa, zagrażającego Księ-
stwu ze strony nietylko Austrji, ale
również: Prus i bardzo niepewnej Ro-
sji. Rozporządzając siłami zbyt szczu-
płemi na to, żeby w stanowczej rozpra-
wie rozbić Austrjakówiczuwać jedno-
cześnie nad tem, co się dzieje na in -
nych granicach. a nie mając nadto żad-
nych rezerw, Poniatowski zmuszony
był do działań ostrożnych.
„Wojna ta jest może najbardziej in-

teresująca z innych względów. Drobne,
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— Któż miał prowadzić tamtych?
Natan? On był żyd i miał swoje cele

żydowskie. Mądry, stary, niestrudzony
Natan. Mądry i zacny w sensie żydow-

- skim tego słowa, ma się rozumieć.

Zbliżył kartki do oczu.
— Niech pan słucha,
Dobierając słów polskich, tłumaczył.

— „Chcieli wspólnych tajemnic

ze mną, i mogli je mieć, bo dusza ży -

dowska do sekretów nawykła. Ale oni

ani tak ani owak. Byli słabi i bali się i

wstydzili swojej słabości. Chcieli
wejść w związki tajemne z sekretnemi
towarzystwami innych krajów, prze-
budowę światła na celu mającemi i
triumf sprawiedliwości, ale ulękli się
Chamanów. I kiedyś tak rzekli: my już
nic, byle pokolenia „które po nas przyj-
dą o tem nie wiedziały”... Tu, niestety
wykruszyła się kartka. Teraz dalej
„A ja im wtedy: nie chcecie czynić te-
go, to ja będę czynić swoje, co mi za:
kon nakazuje a wy się nie sprzeciwiaj-

cie“. O, i tu jest to straszliwe przyrze-
czenie, niech pan słucha: „Nie odejdę
ani ja, ani moi potomni”„.

 

jeszcze niezupełnie zorganizowane
państewko, wyniszczone do cna przez
niedawną wojnę, potrafiło bez jakich -
kolwiek zasobów wojennych i bez ob -
cej pomocy, szczupłemi jeno siłami
prowadzić ją przez trzy miesiące i co
najważniejsza — doprowadzić ją do
zwycięskiego końca. Cała zasługa tego
pomyślnego wyniku spada na woj-
sko"... Nie należy też zapominać o tem,
że Poniatowski musiał nietylko zajmo
wać się kwestjami ściśle wojskowemi.
ale załatwiać też sprawy natury admi-
nistracyjnej zarówno w granicach
Księstwa, jak i na ziemiach okupowa-
nych przez jego armję
Praca p. Pawłowskiego zobrazowała

wysiłek zbrojny Księstwa, koleje woj-
ny, która przecież była już wstępem do
roku 1812. Nie brak w tej książce epi-
zodów skreślonych barwnie, z zacię-
ciem literackiem, jak np. opis zdobycia
Zamościa; nie brak trafnych, jędrnych
chaarkterystyk czy to wodzów,
czy to grup wojskowych, czy wreszcie
ducha czasów i atmosfery zdarzeń, Du-
żo materjałów rewelacyjnych, wyję-
tych z archiwów i ze zbiorów prywat-
nych, raporty opracowywane dla Na-
poleona i dla króla.
Na zakończenie szczegół znamienny,

którego pominąć niesposób. Pelletier
zdobył Zamość. Austrjacki komendant
twierdzy, płk. Pulszky, ranny bagne-
tem w rękę, otoczony i pobity ko'bami
kapitan 2 pułku piech,  Daine,
Francuz w służbie polskiej, który jak
w służbie polskiej, która która, jak
twierdzi w swym pamiętniku ppłk.
Stryżewski, widząc dawane przez Pul-
szkyego znaki masońskie, uratował go
od śmierci", (str. 287).

Ładnie wydaną książkę p. Pawłow -
skiego, zaopatrzoną w szereg map i
planów, zdobi dobór starannie wyko-
nanych ilustracyj.

Vv. V.

Przedstawienia
teatralne

dla młodzieży
Warszawskie Kuratorjum Szkolne, prag-

nąc uprzystępnić szerokim rzeszom  mło-

dzieży korzystanie z teatrów za możliwie

niską cenę, rozesłało w listopadzie 1934 r.

okólnik, zapowiadający, że staraniem Tow.

Krzewienia Kultury Teatralnej w Polsce

danych będzie 9 przedstawień w pierwszo-
rzędnych teatrach Warszawy, specjalnie

przeznaczonych dla młodzieży szkolnej.
Abonament na te przedstawienia był istot-

nie bardzo przystępny, a program przedsta-

wiał się badzo zachęcająco: W Teatrze Pol-

skim obiecano: „Dziady”, „Lillę Wenedę",

i „Nieboską Komedję“, w Narodowym:
„Wesele“, „Pożywne”, „Intryga i miłość”,
„Pierścień wielkiej damy” i dwie sztuki
współczesne.

Wykonanie tego programu przedstawia
się jednak niestety inaczej. Z obiecanych

przedstawień dano tylko „Dziady” i „Intry-

śę i miłość”, a ze sztuk współczesnych ta-

kie, które niezupełnie nadają się jako naj-

doskonalsze utwory dla młodzieży. Ani
uKrysia'”* Szaniawskiego nie jest najlepszą i

najstosowniejszą rzeczą dla młodzieży

| szkolnej (chodzą na to uczennice wszyst-

kich klas gimnazjum), ani tem bardziej

„Kres wędrówki”, jako budzący w wyso-

kim stopniu pesymizm, nie powinien być

pokarmem podawanym młodzieży. Zapytać

przeto należy jaka myśl pedagogiczna przy-

świeca kuratorjum i T. K. K. T., że właśnie
w okresie 3-go maja, czy w okresie przed

maturami karmi młodzież w ten sposób, aby

stłumić w niej radość entuzjazm, wiarę w

dobro?

LUKSUSOWE MIESZANKI
POLECA

KAWA
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WIECZORY TEATRALNE

„KRZYK* W TEATRZE AKTORA
Znowu więc zazdrość i medycyna,

miłość i obłąkanie, zazdrość pod mi-
kroskopem, słowem, temat po utwo-
rach Arcybaszewa, Jewreinowa, Cho-
romańskiego — dostatecznie spopu-
laryzowany, choć i dostatecznie nie-
bezpieczny.

Sztuka dwóch włoskich autorów —
A. de Stefani'ego i F. Cerio — biegnie
motywem po dwóch, jakże odmien-
nych torach. Droga toru Nr. 1 pełna
jest nieoczekiwanych zasadzek, skrę-
tów psychologicznych, dociekań niby
naukowych i dedukcyj. Tor Nr. 2 pro-
wadzi nas natomiast drogą najprost-
szą do melodramatu, do histeryczne-
go krzyku Grand - Guignolu. Usiło-
wania Nr. 1 — to ambicje artystycz-
nie utalentowanych autorów  wlo-
skich, usiłowania Nr. 2 — to wymow-
ny ukłon (czy potrzebny?) w stronę
śustów publiczności i, przedewszyst-
kiem, w stronę kasy teatralnej, Skłó-
cenie tych dwóch motywów nie przy-
sporzyło sztuce chwały, Drzwi
„wielkiej literatury” zostały przed
nią szczelnie zamknięte,
Cóż więc pozostało? Zajmująca in-

tryga i ów krzyk, targający nerwy.

Baron przestał czytać. Zasłoniwszy
twarz kartką, powiedział z naciskiem.
— Ani jego potomni. Coś jakby

testament. Jak pan myśli, czym ja od-
szedł? Nie, to nie ja, to mój ojciec,
który zakochał się w pannie Skrzęc+
kiej i chciał mieć ją za żonę. Jabym
nie odszedł, To jest, pewnie bym nie
odszedł. ;

Hałaśliwie wytarł nos wielką chust-
ką. Oczy miał MAE
— Te kartki... Widzi pan, człowiek

cywilizowany nie może żyć bez prze-
szłości historycznej, jest mu ona bar-
dziej chyba potrzebna niż przyszłość.
Mój dziad i mój ojciec mieli taką wła-
śnie wielką, historyczną przeszłość i
misję trwania. Ja zaś? Cóż ja mam?
Chaos w instynktach, nad któremi po-

winienem czuwać przy ustawicznem
napięciu świadomości, złe samopoczu-
cie, wie pan... Ah, i ta obcość, ta ok-
ropna obcość wszystkiego co mię ota-

cza, gdziekolwiek się znajdę, z kimkol.
wiek będę przestawał.. Dawniej byłem
bezustannie i bezskutecznie pod kon -
trolą samokrytycyzmu, wie pan, żeby
być w jakim tak'm porządku z pozy -
cją, którą mi w'spadku zostawił mój
kochany papcio, z pozycją europej-
skiego arystokraty, dziś już wyzwoli-
łem się z pod tej bezowocnej zresztą

kontroli. Jestem sobą: jestem sam, sa-

motny, wie pan, pewnie śmieszny, nie-
koniecznie szczęśliwy. Chwiał głową, jak gdyby pełen zdu:
mienia i litości dla siebie.

| — Co ja mam? Anegdotę o sobie sa*

ik as da 2
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Nie może to wystarczyć nikomu, na-
wet tej części publiczności, która
chciałaby poszukiwać w teatrze dość
taniej i banalnej rozrywki. Otoi
wszystko, co możnaby o tym „Krzy-
ku' napisać, nie uciekając się do
streszczenia sztuki.
Dyrekcii Teatru Aktora trzeba

wyrazić szczery żal z tego powodu,
że nie umie ona, czy nie chce — u-
trzymać jakiejś szlachetniejszej linji
repertuarowej sceny, która w życie
teatralne Warszawy chciałaby wznieść
jakąś nutę podnioślejszą. Tymczasem
— od pewneśo czasu dość konsek-
wentnie — żywi nas ona strawą nie-
"najlepsześo gatunku.

Grany był „Krzyk” na scenie Te-
atru Aktora bardzo dobrze, Znako-
mity był Jaracz, jako obłąkany prof.
Brum Oders. Na szczególnie żywą
uwagę zasługiwała gra młodej, bar-
dzo utalentowanej aktorki p. Janiny
Piaskowskiej.

Reżyserja p. Stanisławy Perzanow-
skiej, dekoracje p. Władysława Da-
szewskieśo.

Przekład p. Tadeusza DORA
* b. s.

mym, którą brawuruję, wobec innych,
ażeby pozbawić ich przyjemności
skomponowania na mój rachunek tej
sainej czy też podobnej anegdoty. Cóż
więcej? Świeże nazwisko, świeży
herb, budzący wesołość wśród wielkiej
szlachty wśród hrabiów, notabene po-'
żenionych z mojemi krewniaczkami.
Więc ja co? Prawie nic... A Natan, od
którego się wywodzę, to był wielki, hi-
storyczny żyd. Pomyśl pan: czterdzieś-
ci wieków tradycji...

Zasępiony, osunął się w fotelu, wiel
ki, tłusty, z falującym worem brzucha
—Jestem stary kawaler. Ze świata

zejdę bezpotomnie, bo tego chcę i
wiem, dlaczego chcę: niech ze mnie nie
zostanie nic, nic. My, żydzi... Co?... Po:
wiedziałem my? No tak, no tak, tak
jest, trudno... Żydzi nie są indywidua-
liści, świat i dzieje czują przez zbioro-
wość: żyd na bezludnej wyspie tym in-
stynktem zbiorowości będzie czuł sty
czrość z żydami całego świata i wszy-
stkich ate Pocieszam się tem, że
ja jestem tylko. odpadek w wielkim
procesie dziejów żydowskich, odprysk,
drobna strata, niemożliwa do uniknię:
cia. przewidziana w historycznym bud-
żecie narodu. To, co jest we mnie, z
męki, osobniczej, ze strachu osobnicze
go przed pustką, przed jałowością, to
co jest we mnie rezygnacją, poddaniem
się zagładzie, to już jest szaleństwem

obcem, polskiem, po matce odziedzi-
сгопет...

Pili wino. Gosterski milczał.
— Czy jeszcze co przeczytać? 

 

W niedzielę odbył się w sali Konser-
watorjum recital organowy przybyłej z
Włoch artystki, p. Marji - Amalji Par-
dini, Mimo, że Polska jest krajem kato-
lickim, kunszt gry organowej nie kwitnie
u nas zbyt wspaniale. Mamy wprawdzie
kilku (ale nie więcej!) organistów, stoją-
cych na poziomie artystycznym, ale więk-
szość naszych kościołów obsługiwana jest
przez ludzi, niemogących nawet marzyć
o zbliżeniu się do artyzmu. Tem bardziej
imponuje nam fakt uprawiania we Wło-
szech gry organowej przez niewiastę i to
w sposób, świadczący nietylko o poważ-
nym stosunku do sztuki wogóle, ale mó-
wiący o specjalnem umiłowaniu instru-
mentu (u nas tak przez płeć piękną lek-
ceważonego), o poświęceniu mu długich
lat studjów, wielkich wysiłków i wszyst-
kich zasobów zdolności i talentu. Wi-
docznie we Włoszech pogląd na organy
i grę na tym instrumencie jest zgoła od-
mienny, niż w Polsce...

P. Pardini świetnie opanowała techni-
kę gry organowej. Czuje nadto dosko-

Tak zatytułował Adolf" Nowaczyński,
wygłoszony ostatnio w Poznaniu odczyt o
bracie Albercie — Adamie  Chmielow-

skim.

Nowaczyński stworzył piękną opowieść
o tym wielkim jałmużniku, tercjarzu,
fundatorze dzieła Bożego w Polsce —

sierocińców, przytułków, schronisk, za-

kładów wychowawczych, gęsto u nas roz-
sianych, domów dla bezrobotnych, bez-
domnych, dla wszelkiego ścieku ludzkiego
z wielkich miast.

Mało kto dzisiaj pamięta, że brat Al-

bert był to doskonale zapowiadający się
artysta-malarz, rówieśnik i przyjaciel
braci Gierymskich i St, Witkiewicza. Cy-
gan, „bohemien* jak inni, człowiek zda-
wałoby się najbardziej świecki przypom=
niał znów zasady pierwszego chrześcijań-
stwa.

Wywodził się z Podola, z kresowego ro-

du Chmielowskich - Jastrzębców. Pow-

sanie 63 roku zastało go w Puławach,
gdzie przebywał na studjach rolniczych.
17-letni chłopak bierze udział w batal-
jach, aż wreszcie traci nogę i bez niej

nasz Poverello żyje lat 53 w ustawicznym
ruchu od świtu do nocy, w"

Po licznych podróżach i tarapatach od-
krywa w sobie talent malarski, wyjeżdża
więc do Monachjum, by w tem potężnem
ognisku europejskiego życia artystyczne-

go studjować żarliwie sztukę. Powraca do

kraju, na krótko do Warszawy, na stałe

do Krakowa. Z krakowskiej jego pracow-
ni wychodzą na świąt obrazy, które się
potem gdzieś się zawieruszyły.

Ale niepomiernie więcej niż problemy
sztuki poczynają go interesować problemy
socjalne. Nie było to bez wpływu Krako-
wa lat 80-tych, który był miastem kontra-
stów, miastem familij wielkopańskich,

mitr i koron, jak i najskrajniejszej biedo-
ty i żebractwa. Nie zadowalając się zwy-
kłą akcją charytatywną, poczyna płonąć

Chmielowski do wielkiej idei, do III Za-

konu $. Franciszka. Apostoł ze sztuczną  nogą jedzie do rodzinnego Podola, werbu-

je Tercjarzy, by, wróciwszy do Krakowa,

Baron zobaczył ruch głowy przeczą-
cy.
— Ma pan dosyć?
— Mam dosyć — rzekł Gosterski, a

w głosie jego był i smutek i niechęć.
ilczeli obaj. W ciężkiej, dławiącej

ciszy zegar srebrzyście wydzwonił dru-
gą. Pod wiśniowemi umbrelami sy-
czał gaz.
— Aha! — przypomniał sobie Nata-

niecki. — Niech pan pamięta, że to,
com panu czytał, to jest mój sekret
żydowski, ściślej mówiąc: rodzinny.
Czy pan aby wytrzymuje ucisk tajem-
nic? Sekret, naturalnie, dopóki ja ży-
ję. Dobrze?
— Dobrze — krótko rzekł Gosterski

i wstał, żeby się z baronem pożegnać.
— Późno już.
Nataniecki protestował gorąco.
—Niech mnie pan nie porzuca o tak

wczesnej godzinie i to jeszcze w do -

mu. I to wtedy, kiedy jestem w niezu-
pełnie dobrym stanie zdrowia i du-
cha...

Gosterski uległ, nie bez uczucia
przykrości.
— No, teraz zmieńmy gatunekte-

matów, pogwarzmy je o czem in -

nem — zaproponował Nataniecki, po-
dając swemu gościowi małe album, o-
prawne w jakiś szczególny bardzo
gładki i ślizki materjał nieokreślonego
koloru.
— Wie pan, to skóra murzyńska. A

w albumie widoczki osobliwego ro-
dzaju, amatorskie, Nie wiem czy pan
amator? 

 

 

 

Z SALI KONCERTOWEJ
MARIJA - AMALJA PARDINI

nale bogactwo i różnorodność barw 're-
śestrów, włada niemi znakomicie, ze
smakiem wielkim, operuje różnemi gło-
sami w sposób, zadziwiający przez umie-
jętność dobierania kolorów i łączenia ich
ze sobą, Niemniej dobrze stosuje p. Par-
dini efekty dynamiczne, Tutaj także
święci triumf jej muzykalność wrodzona
i wysoka kultura.

P. Pardini jest także kompozytorką u-
talentowaną. Słyszeliśmy dwa jej utwo-

1 „Al Canto degli organi Cecilia can-
tava“ oraz „Elegję — ln Memoriam”.
Świadczą one o subtelnej naturze twór-
czej i umiejętności technicznej,

Program recitalu składał się z szeregu
dzieł od dawnych mistrzów — Bacha i
Frescobaldi'ego — począwszy, do kom-
pozytorów żyjących, jak F, Nowowiejski
(„Bože Narodzenie”), i Józef Klićka
(Czech).

Recital p. Pardini zgromadził sporo o-
sób, którzy artystkę darzyli serdecznemi
oklaskami,

P. R.

„NAJPIĘKNIEJSZY CZŁOWIEK
MEGO POKOLENIA*

przywdziać śmiało szary habit tercjarski
białym sznurem opasany. Ma już teraz do

kładny plan bojowej akcji chrześcijań-
skiej. Kardynał Dunajewski zatwierdza
surową, ciężką regułę nowego zgromadze-

nia. Teraz wszystko rusza z miejsca. Miej
skie przytułki noclegowe przechodzą pod
opiekę nowych braciszków, którzy zysku
ją macierzysty dom na Kazimierzu, wśród
Żydów. Z tego to miejsca poczyna daleko
promieniować Charitas Magnanima.

Dużą rolę w rozwoju akcji Albertyń-
skiej odegrało Zakopane, gdzie przebywał
jego odkrywca a brata Alberta przyjaciel,
Witkiewicz. Tutaj na Kalatówkach stanę-
ła niebawem taka Alvernia, klasztorek,

kapliczka wraz ze schroniskiem dla chłop
ców. I wnet się zaczęły odprawiać msze
na najwyższem w Polsce miejscu a także
rekolekcje, ściągające dużo ludzi. Chętnie
jeździł tam nad Podhale brat Albert,

Umarł w dzień wigilijny 1916 r. sterany

życiem nędzarskiem, ofiarnem, heroicz-

nem, ascetycznem — w wieku lat 70.

Trzeba — kończył Nowaczyński — na-
szej społeczności pokazać tego człowieka,
który udowodnił, że i dziś jeszcze żyć mo- .
żna po chrześcijańsku. Zapomnieliśmy ©

tem, że tuż przed zmartwychwstaniem
Polski żyd wśród nas „in odore sanctita-
tis” człowiek ewangeliczny — brat
Albert.

Kiedyż Warszawa usłyszy ten odczyt,
który w Poznaniu zgromadził tłumy?

Przypomnijmy, że. żołnierzowi Bożemu
bratu Albertowi poświęciła przed dziesię-

ciu laty prześliczny wiersz Maryla Wol-
ska (w zbiorze „Dzbanek malin*). W ub.
roku piękne wspomnienie napisał o nim
w Przeglądzie Powszechnym ks. metro-

polita Andrzej Szeptycki, w tymże mie-
sięczniku ogłoszono kilka listów brata

Alberta, ostatnio zaś szkice o nim zamie-
ściła tam p. Morstin - Górska (kwiecień
1936). Ciekawe wspomnienia p. Manji
Witkiewiczowej o naszym jałmużniku
znaleźć można również w Kalendarzu Br.
Alberta na r. 1934 (Kraków).

Bacznie „obiecująco spojrzał na Go-
sterskiego. Słowo „amator“ miało
brzmienie i akcent niezwykły.
—Zresztą nie. Nie pokażę, Nie wy -

gląda mi pan na amatora.
Baron cisnął album poza siebie na

dywan.
— Jestem stary kawaler — tłuma -

czył się, najwidoczniej zakłopotany —
Upodobania i zachcianki miewam,
przyznaję, sprośnawe, co mógł pan
stwierdzić choćby na podstawie tych
oto malowanek, zdobiących ściany mo”
jej „pracowni”, Pracownia! Świetne!
Największy próżniak świata — ma
pracownię!

Baronowi zatrząsł się brzuch w bez-
głośnym śmiechu, ale z wyłupiastych
oczu wyzierała żałość.
— Opowiem panu coś takiego, co

powinno pana zaciekawić,
Ożywiony nachylił się ku Goster -

skiemu.
— W tym albumie mam swoją ko-

lekcję międzynarodową. zajać
panu pr: , że nasycić, za:

może mnie tylko kobieta żydowska,
o zwyczajna. nieuczona ów-

No, i co pan o tem powie?
Gosterski wzruszył ramionami.
— Co ja mogę o tem powiedzieć,

doprawdy-..

(<. d n.)

„“

 



KULISY ODROCZENIA POSIEDZENIA

W czwartek, dn. 11 b. m. miało się
odbyć posiedzenie rady miejskiej w

Łodzi, poświęcone trzeciemu czytaniu

preliminarza budżetowego na r. 1935/36
Posiedzenie to jednak odroczył komi-
sarz Wojewódzki, ponieważ nie doszło
do uzgodnienia między frakcjami ra-
dzieckiemi co do sposobu likwidacji
zajść, które miały miejsce na plenum ra-

dy w dniu 2 kwietnia. P. Komisarz Wo-
jewódzki i w motywach, uzasadniających
odroczenie i w liście otwartym w prasie,

zaznaczył, iż nie chciał poraz drugi do-
puścić do gorszących awantur. Możliwe,

iż motywy zarządzenia p. Wojewódzkie-
go były takie, jakie podaje sam. Każdy
jednak baczny obserwator zauważył łat
wo, iż kulisy mówią nam zgoła co inne-

go. Odroczenie rady w czwartek nastą-

piło dlatego, iż zawiodły nadzieje, które
żywiono z powodu wypuszczenia z aresz-
tu radnego Hipolita Piątkowskiego w
przeddzień czwartkowego posiedzenia
rady miejskiej. :

Któż to jest p. Hipolit Piątkowski? Inż.
Piątkowski był na gruncie łódzkim przez
szereg lat przywódcą B. B. W. R., wybit-
nym działaczem tej organizacji, mężem
zaufania najwyższych sfer. Odgrywał
zwłaszcza wielką rolę p. Piątkowski w

takich organizacjach, jak Federacja
Związków Obrońców, Związek Rezerwi-
stów („Rezerwa”), i t. d. Podczas wybo-
rów do rady miejskiej kierował niemi p.

Piątkowski z ramienia „sanacji** i wszedł

z listy B.B.W.R. do rady. Po klęsce jed-
nak wyborczej, p. Piątkowski stracił zna-

czenie przez walkę, jaką przeprowadził

z województwem i czynnikami admini-
stracji. P. Piątkowski bowiem twierdził,

iż sprawcami klęski są błędy i pociągnię-

cia władz administracyjnych, popełnione
w okresie wyborczym.

Przed kilku miesiącami rozeszła się po

Łodzi wiadomość, iż inż, Piątkowskiego

zaaresztowano w związku z nadużyciami

przy organizowaniu wycieczek i uzyski-

waniu dla nich biletów związkowych na
kolejach państwowych. Równocześnie
zaczęły się przedostawać wiadomości, iż
robi się nacisk na p. Piątkowskiego aby
zrzekł się godności radnego. Z grona

przyjaciół i krewnych p. Piątkowskiego
starano się znowu głosić, iż p. Piątkowski
nie zrzeknie się mandatu i dawano do

 

Afery i nadużycia
na Wołyniu

(Od własnego korespondenta)

Opinja publiczna na Wołyniu została
ostatnio poruszona wiadomościami 0 no-
wych poważnych aferach, które ze wzglę-
du na zainteresowane w nich osoby, wy-
wołują liczne komentarze. Niektóre z
tych afer są nowe, a niektóre sięgają
jeszcze lat 1929 i 1930. a dopiero obecnie
przedostały się do publicznej wiado-
mości.

Otóż, jak doniosła już część prasy, zo-
stał przygotowany akt oskarżenia prze-
ciw b. zastępcy kierownika Centr, Kasy
Spółek Rolniczych w Łucku, Juljanowi
Czapli - Czaplickiemu. Wymieniony przy
pomocy buchaltera tej instytucji finanso-

wej dokonał poważniejszych nadużyć fi-
nansowych, sięgających kwoty 30 tys. zł.
Czapla - Czaplicki znany był na terenie

Łucka, jako wybitniejszy działacz sana-
cyjny. Swego czasu był nawet członkiem
zarządu pow, BB.

Nie przebrzmiały jeszcze echa tej ban-
kowej afery. kiedy w Łucku aresztowano
przed tygodniem b. dyrektora Miejskiej
Kasy Komunalnej, Aleksandra Klimko,
członka BB., jego b. zastępcę Izaaka Da-
wa i kupca Grynszpuna. Aresztowania tę
stoją w związku z nadużyciami i niepo
rządkami w wymienionej kasie, które
sięgają jeszcze r. 1929, Należy nadmie-
nić, że w tym okresie władze kasy spo-
czywały w rękach działaczy sanacyjnych
tak polskich, jak i żydowskich. Zapewne
ten fakt spowodował, że sprawa dopiero
obecnie ujrzała światło dzienne, choć o
tych „sprawkach” głośno mówiono jesz-
cze w 1930 r. Również, jak dochodzą

słuchy, coś jest nie w porządku i w wo-
łyńskiej skarbowości, Przed niedawnym
czasem został nagle i wśród tajemniczych
okolicznosci zwolniony ze swego stano-
wiska prezes woł. izby skarbowej, inż.
Chwalibóg, wybitny członek T-wa Przy-
śaciół Strzelca Tuż po zwolnieniu inż.
Chwaliboga—w Równem aresztowano na-
czelnika III urzędu skarbowego, Tadeu-
sza Kalinowskiego, oraz jednego z restau-
ratorów w pow. rówieńskim, Emiljana
Mikłaszewskiego. Czy sprawa zwolnienia
b. prezesa izby skarbowej ma jaki zwią-
zek z ujawnieniem nadużyć w urzędzie
skarbowym w Równem, nie wiemy, w
każdym razie „stosunkami'* w wołyńskiej
skarbowości zajmie się sędzia do spraw
szczególnej wagi przy sądzie apelacyj-
nym w Lublinie. Podobno sprawa zatacza
coraz szersze kręgi.

J. M.  

(Od własnego korespondenta)

poznania, iż wnet nadejdzie chwila, kie-
dy p. Piątkowski weźmie odwet. Widocz-
nie jednak w końcu uzyskano od p. Piąt-
kowskiego przyrzeczenie i tuż przed
czwartkiem wypuszczono go na wolność.

Iž tak bylo o tem świadczy opinja ży-
dowsko-sanacyjnego pisma „Głos Poran-

ny*. W piśmie tem z dnia 12 b. m. w

sprawozdaniu z czwartkowego posiedze-

nia rady czytamy: „Przedewszystkiem
brano pod uwagę okoliczność, iż zwolnio-
ny z aresztu radny Hipolit Piątkowski
przybędzie na posiedzenie rady. Przyby-
cie r. Piątkowskiego mogłoby mieć decy-
dujące znaczenie dla losów całego budże-
tu. Gdyby bowiem frakcje stawiły się
w komplecie, endecja wraz z r. Kahler-
tem i cała opozycja (B.B.W.R., Żydzi
i socjaliści) miałyby równą ilość głosów,
t.j. po 36. W tym wypadku o wszyst-
kich uchwałach decydowałby 37-my głos

przewodniczącego. Przy takim układzie
sił możnaby było przywrócić wszystkie
skreślone przez endeeję pozycje i subsy-
dja. Krótko mówiąc p. Piątkowski umiał

uratować p. Wojewódzkiemu 200.000 zł.
gratyfikacyj, a Żydom dziesiątki tysięcy
subwencyj. Rachuby na Piątkowskiego
zawiodły jednak. Pisze o 'em w dalszym
ciągu artykułu „Głos Poranny** w poniż-

szych zdaniach: ,„,Z samego rana do pre*

zydjum klubu radzieckiego BBWR wpły-

nął list od wypuszczonego na wolność
radnego Piątkowskiego, w którym ten do-
wodzi, że nie chcąc narazić frakcji ną

ewentualne przykrości, jakie mogłyby po*

wstać przez jego ukazanie się na sali o-
brad, postanowił aż do ukończenia śledz-

twa nie brać udziału w posiedzeniach ra-
dy. Gdy wieść o tem piśmie rozeszła się
w kołach radzieckich, główna uwaga

skierowana została na wyznaczoną na
godzinę 4-tą po poł. do gabinetu komisa-

rza Wojewódzkiego konferencję z prze-  
| misarza, która nie dała

Łódź, w kwietniu

wodniczącymi wszystkich klubów — га-
dzieckich,

Jasno więc i wyraźnie „Głos Poranny

pisze, iż dopiero po liście p. Piątkowskie-
go główną uwagę skierowano na konfe-
rencję, na której chciano narodowców

zmusić do przeproszenia Żydów. Chyba p.
Wojewódzki zdawał sobie sprawę, iż to
było niemożliwe do przeprowadzenia.
Szukano tylko pozorów dla odroczenia
posiedzenia, na którem miało nastąpić w

trzeciem czytaniu uchwalenie budżetu.

W uzasadnieniu odroczenia posiedzenia
wykazał jeszcze raz p. Wojewódzki swo-
ją „zręczność taktyczną, stał się straż-

nikiem „honoru narodu  žydowskiego“,
chociaż nie to było jego zamiarem. W po-
stępowaniu p. komisarza kryje się tylko

chęć odraczania uchwalenia budżetu. P.

komisarz liczy widocznie na czas, a nim
śledztwo przeciwko p. Piątkowskiemu za-
kończy się wreszcie, to może wreszcie

rząd zdecyduje się rozwiązać radę miej-

ską, a może inne przychylne dla niego
zajdą okoliczności.

Kulisy odroczenia czwartkowego posie-
dzenia wyjaśniły się w zupełności, Naj-
pierw było wypuszczenie p. Piątkowskie-

go z więzienia, następnie klub BBWR. o-

trzymał list od niego z wiadomością, iż
nie przybędzie na posiedzenie rady. Wte-
dy dopiero odbyła się konferencja u ko-

rezultatów, P.
Wojewódzki więc odroczył posiedzenie
rady, a na drugi dzień klub BBWR. wy-
kluczył p. Piątkowskiego.

Tak to rachubyi nadzieje rozbił p.
Piątkowski. Należy jeszcze podkreślić, iż
p. Wojewódzki liczył na pełne poparcie
łakże ze strony 4 chadeków z grupy p.
Korfantego, którzy idą na gruncie łódz-

kim ręka w rękę z Żydami, socjalistami i
sanatorami, mimo iż otrzymali mandaty
z listy Obozu Narodowego.  JUNIUS

“

 

W ub. miesiącu donosiliśmy o dalszym
przebiegu sensacyjnej sprawy byłego
szpiega austrjackiebo, żyda Mendla
Schiftmana, który ma na swem su-
mieniu życie wielu Polaków, wyda-
nych w ręce władz zaborczych i na-
stępnie rozstrzelanych. Sprawa ta by-
ła, jak wiadomo, przedmiotem inter-

„pelacji Klubu Narodowego w sejmie.
Mendel Schiffman był w czasie wy-
borów mężem zaufania BB,, jest jesz-
cze obecnie właścicielem miejscowe-
$o dziennika, „Express“, posiada li-
sty pochwalne od organizacyj sana-
cyjnych, potwierdzone i zaopatrzone
pieczątką starostwa...
Obecnie wychodzą na jaw dalsze

szczegóły szpiegowskiej działalności
Mendla Schiffmana. Stwierdzono o-
statecznie, że to Schiffman prowadził
„śledztwo” przeciwko Janowi Ko-
marnickiemu, który został rozstrzela-
ny przez wojska austrjackie pod śma-
chem magistratu.
Nadto osoba Schiffmana wmieszana

była w aresztowanie następujących
osób: Jana Pacuły, któremu Schiff-
man groził nieraz, iż go „popamięta”,
Jana Konopskiego, który bezpośre-
dnio przed aresztowaniem prosił
Schiffmana o to, by go nie denuncjo-
wał i Michała Soboli, który stwier-
dził, iż Schiffman go aresztował,
przystępując do niego z dwoma żoł-
nierzami austrjackimi.
Fakty te mówią same za siebie.

Dotychczas szereg organizacyj, jak
np. Związek Legjonistów Polskich w
Jarosławiu, Związek Podoficerów Re-
zerwy, wykluczył Schiffmana ze swe-
$0 grona.
W ubiegłym tygodniu, na posiedze-

niu Ligi Kolonjalnej i Morskiej uchwa- 
 

PIICIE KERBATE „SZUMILINA”
 

Z CA
15 tys. pielgrzymów na odpust św.

Wojciecha. — Dnia 28 kwietnia gród Le-
cha przeżywać będzie wielki dzień. W
dniu tym odbędzie się zjazd organizacyj
Akcji Katolickiej z archidiecezji gnieź-
nieńsko - poznańskiej, który ciągnie do
Gniezna tysiączne rzesze pątników.

W związku z tym zjazdem odbędzie się
w tę samą niedzielę doroczny odpust św.
Wojciecha, który zgromadzi również tłu-
my wiernych. Według prowizorycznych
obliczeń oczekuję się przybycia do Gnie-
zna zgórą 15 tys. pątników. Celem god-
nego ich przyjęcia otrzyma miasto odpo-
wiednie dekorącje i iluminację.

Imponujący ten zjazd transmitowany
będzie przez radjo polskie, Będzie to
druga via Gniezno transmisja radjowa,
dzięki której dziesiątki tysięcy radjosłu-
chaczy przeżywać będą mogli wspaniałe
chwile zjazdu. Pierwsza transmisja radjo-
wa odbyła się w Gnieźnie w związku z
odsłonięciem pomnika Bolesława Chro
brego.

KATOWICE

Rozbudowa miasta, — Magistrat m.
Katowic rozpoczął z dniem 15 b. m. bu-
dowę hali targowej przy ul. Piotra Skar-
gi. Budowa w stanie surowym ukończo-
na będzie w październiku b. r., a z wio-
sną przyszłego roku zostanie ostatecznie
wykończona i oddana do użytku publicz-
nego. W hali znajdzie pomieszczenie o-
koło 400 stoisk, kilkadziesiąt sklepów
frontowych od strony ul, Piotra Skargi
oraz magazyny dla składów hurtowych.
Dalej przewiduje się urządzenie biur
poczty, M. K. K. i t. d. Koszty całej bu-
dowy łącznie z wydatkami na uporząd-
kowanie ulic, wiodących do hali, wyno-
sić będą około 1.200.000 zł,

Pozatem rozpocznie magistrat w naj-
bliższym czasie budowę 5-ciu bloków
mieszkalnych w dzielnicy Bogucie przy
ul. Katowickiej. Bloki te będą posiadały
120 mieszkań po 1 pokoju z kuchnią, W
blokach mieszkać będą rodziny robotni-
cze. Koszty budowy preliminowane są na
sumę około 600.000 zł. Celem pokrycia
wydatków związanych z budową, magi-
strat zaciąśnie pożyczkę z Towarzystwa
osiedli robotniczych w Warszawie.

KONIN

Strajk w szkole żydowskiej. — Nasz
korespondent donosi: Dnia 15 b. m. w
szkole powszechnej Nr. 3 żydowskiej w
Koninie, w której kierownikiem jest Po-
lak, dzieci żydowskie zastrajkowaly
nie przychodząc do szkoły. Jak słychać
przyczyną strajku ma być fakt, że kie-
rownikiem szkoły jest Polak... W эрга®
wie powyższej interwenjowała policja.  

LEGO K
LUBLIN
Likwidacja trzech cukrowni, — W wo-

jewództwie lubelskiem zapowiedziano li-
kwidację trzech cukrowni, a mianowicie:
w Milejowie, w Nieledowie i Wozaczy-
nie.

Przyznać należy, że w roku 1933 zli-
kwidowano cukrownię w Zakrzówku, a
w roku 1934 cukrownię w Trawnikach.
Po wojnie światowej nie wznowiły pro-
dukcji trzy cukrownie:Zagłoba,Poturzyn i

Mircze. Ogółem ubędzie w województwie
lubelskiem 8 cukrowni, co musi wpłynąć
ujemnie na rolnictwo. Po likwidacji wy-
mienionych cukrowni pozostaje ich w
województwie lubelskiem jeszcze tylko
siedem. Ubytek trzech dalszych cukrow-
ni wpłynie niewątpliwie na zmniejszenie
zarówno plantacyj buraków jak i i pro -
dukcji cukru, co odbije się na dochodach
rolników. Ponadto likwidacja tych trzech
cukrowni spowoduje zmniejszenie liczby
robotników, a zwiększenie bezrobocia o
kilka tysięcy osób,

Likwidacja cukrowni wynika z taktyki
kartelowej, czy jednak jest właściwą to
okaże przyszłość,

ŁOMŻA
Skarga na burmitsrza Grądzkiego. —

Donoszą nam, że w lutym b. r. kilku oby-
wateli z Jedwabnego wniosło do proku-
ratora w Łomży skargi na burmistrza
Grądzkiego. Skargi te stały się podstawą
dochodzeń, prowadzonych przez proku-
ratora. Społeczeństwo miejscowe jest
bardzo zainteresowane, jaki obrót wez-
mą te dochodzenia.

ŁÓDŹ

Kiedy odbędzie się posiedzenie rady
miejskiej. — „IL. Kur. Codz.” twierdzi, że
w tygodniu przedświątecznym rada miej-
ska nie będzie już zwołana. Komisarz
Wojewódzki nie powziął podobno rów-
nież decyzji co do zwołania rady w ty-
godniu poświątecznym. Korespondent
„l. K. C.* wyraża pogląd, że komisarz,
mimo złożenia w tej sprawie wniosku 18
radnych narodowych nie jest związany

żadnym terminem.

R. Piątkowski wypuszczony z więzie-
nia. — W sprawozdaniu z ostatniego po
siedzenia rady miejskiej wkradł się błąd
który pośpieszamy sprostować Radny z
listy „sanacyjnej”, Piątkowski, wypusz-
czony w ub. tygodniu z więz'enia po od
siedzeniu kary za popełnienie nadużycia
nie przybył na posiedzenie rady. R
Piątkowski mimo nalegań ze strony klu-
bu BB. nie zrzekł się mandatu radziec-
kiego, prawdopodobnie „na złość” swo -
im dawnym protektorom, którzy nie u-
mieli zapobiec jego uwięzieniu.

RAJU
ŁUCK

Odezwa młodzieży — Polska młodzież
narodowa w Łucku wydała w tygodniu
preedświątecznym następującą odezwę:

„Polacy! Bezrobocie i nędza dotyka
codzień coraz boleśniej szerokie masy pol.
pracowników umysłowych i fizycznych.
Już wielu ze starszego pokolenia jest bez
chleba * czchu nad głową, a co czeka ty-
siączne rzesze młodzieży, które jeszcze

dokształca się w szkołach? — Również
głód i uędza. bo wszyscy urzędnikami
być nie mogą... Muszą zatem szukać za-
jęcia w handlu i przemyśle — naturalnie
w tirmach polskich, bo obcy ich od drzwi
swoich odtrącą jako intruzów. Dlatego w
interesie żyjących i przyszłych pokoleń
należy tworzyć i rozwijać handel i prze-
mys! polski. Rozwój zaś tego zależy od o-
gółu polskiego. Kto nie popiera polskich
kupców i przemysłowców, działa na
szkodę własnych dzieci i całego narodu,
ba i o tem należy pamiętać, że każdy pol-
ski sklep i każdy polski rzemieślnik jest
na ».emiach kresowych — placówką pań-
s!wową, granicznym bastjonem Polski.

Apelujemy przeto gorąco do serca i ro*
zwmu Polaków: Popierajcie firmy polskie!
Zawsze, a szczególnie przed uroczystemi
świętami czyńcie zakupy w polskich
sklepach i pracowniach. „Swój do swego
i po swoje” to nie pusty frazes. Kto do-
niosłości tego hasła nie docenia — god
ny jest politowania. Czyni jako człowiek

ślepy, pozbawiony instynktu samoza-
chowawczego i gotuje zgubę sobie i naj
bliższym”.
Do odezwy tej dołączony jest spis firm

polskich w Łucku.

PRZEMYŚL

Przedświąteczna akcja. narodowców.

—Członkowie Stronnictwa Narodowego.
prowadzą w Przemyślu akcję przedświą-
teczną za kupowaniem tylko w polskicł:
sklepach. Na mieście i po najdalszych pe-
ryferjach umieszczono dużą ilość afiszów
a w ostatnich dniach rozkolportowano
kilkanaście tysięcy odpowiednich ulotek
propagandowych. Publiczność polska bez
różnicy przekonań odnosi się do tej ak
cji bardzo rrzychylnie, natomiast żydzi
udawali się, bezskutecznie zresztą. o in-
terwencję do p. starosty. Również żydo-

wsko-sanacyjne „Wiad. Przemyskie” za-
atakowały Str. Nar. za „mącenie kadzi”

w mieście. Wszystko to napróżno Akcja
odżydzeniowa postępuje naprzód i dzięki

konsekwentnym metodom Stronnictwa
Narodowego, zdobywa sobie w Przemy-
ślu coraz większe uznanie.

SOSNOWIEC

Strajk stolarzy. — Przed trzema ty-
godniami w Sosnowcu wybuchł strajk
pracowników stolarskich, którzy w licz-  

JESZCZE O SZPIEGU
MENDLU SCHIFFMANIE

(Od wlasnego korespondenta)
Jarosław, w kwietniu.

lono jednogłośnie wykreślić M. Schiff-
mana z grona członków i odebrać mu
legitymację członkowską.
Ciekawi jesteśmy „kiedy miejscowe

BBWR. wyjaśni sv ój stosunek do
Mendla Schiffmana?
Czy może nie chce tego uczynić, są-

dząc, iż „Express Jarosławski' wła-
sność Schifimana, będzie im potrzeb-
ny przy nadchodzących wyborach,
czy też może obawiają się wykrycia
nowych sensacyjnych afer.

(J. K)
 

Ludzie otyli osiągają wydajne | obfite wy-
próźnienie, używając odpowiednio i regu-
larnie naturalną wodę „Franciszka-Józeta”.
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O ratunek
dla szkół kresowych

Otrzymujemy, z prośbą o ogłoszenie,
odezwę treści następującej:
Po wsiach, kolonjach i osadach w wo-

jewództwach wschodnich istnieją oprócz
szkół państwowych, szkoły prywatne
Polskiej Macierzy Szkolnej. Niema jesz-
cze tych szkół tyle, ile ich potrzeba. Ma-
my setki rejonów bezszkolnych, jest wie-
le miejscowości, w których liczba dzieci,
sięgająca nieraz setki, nie ma szkoły. Nie-
stety, Macierz Szkolna w ciężkim kryzy-
sie gospodarczym nietylko nowych szkół
zakładać nie może, lecz założonym już i
istniejącym szkołom grozi likwidacja.
Do tego nie możemy dopuścić!
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej na

obszarze Kresów skupiły grona ludzi,
którzy rzetelnie i głęboko odczuwają
wartość i potrzebę pracy Macierzy. Nie
można jednak na tych obszarach liczyć
na zwiększenie wpływów finansowych.
Godna podziwu ofiarność polskiego spo-
łeczeństwa kresowego w niewielkim za-
ledwie stopniu zaspokajać może najnie-
zbędniejsze potrzeby szkolne, oświatowe
i kulturalne i to głównie w miastach i
miasteczkach.
Mamy jednak palące potrzeby wsi

kresowej, w szczególności licznych osad
kolonistów i osadników. Bez kościoła i
szkoły, pod potęgującym się wpływem
niepolskiej mowy i kultury, wzrasta
dziatwa polskiego pochodzenia w warun-
kach, grożących jej wynarodowieniem,
Jeżeli dziś w Polsce rozlega się wołanie,
że żadne dziecko polskie poza granicami
Rzeczypospolitej nie może być pozbawio-
ne polskiej opieki kulturalnej i na fun-
dusz szkolny zagranicą zbierane są skład-
ki, to tem głośniej wołać należy o pomoc
i ratunek dla dzieci w granicach Rzplitej.
Trzeba spojrzeć w przyszłość: Polska

nad Wisłą i Bugiem zawsze będzie Pol-
ską. Pokolenie dzisiejsze pojąć musi, że
jego zadaniem jest utrwalenie polskości
Kresów; przekazywanie tego zadania na-
stępnym pokoleniom byłoby wyrazem
karygodnej krótkowzroczności,

Polska Macierz Szkolna zwraca się do
Polaków i organizacyj polskich w woje-
wództwach centralnych z wołaniem: Na
pomoc Kresoml
Zarząd główny Polskiej Macierzy

Szkolnej prosi światłych i ofiarnych Po-
laków o ofiary i zapisy na cele szkół
kresowych i zaprasza do zakładania 0-
piekuńczych kół Polskiej Macierzy
Szkolnej.
Już za 60 złł w gotówce miesięcznie

można zapewnić szkole kresowej kwal!i-
fikowaną siłę nauczycielską; resztę wy-
nagrodzenia zbiera Macierz Szkolna od
rodziców w naturaljach (zboże, tłuszcze
it d).

Polacy! Spelnijcie wobec Kresėw obo-
wiązek narodowy, Nie dajcie upaść
szkołom kresowym Macierzy Szkolnej.
Okażcie czynną pomoc w utrzymaniu ist-
niejących i zapalaniu nowych świateł pol-
skiej kultu:y.
Potrzebnych wyjaśnień i informacyj u-

dziela biuro z. 'ządu głównego Polskiej
Macierzy Szkolnej, Warszawa, Krakow-
skie - Przedmieście Nr. 7.

Zarząd główny

Polskiej Macierzy Szkolnej,

bie około 160 porzucili pracę, domagając
się unormowania swych praw. W branży
tej panuje dotąd niesłychany chaos, pra-
cownicy zmuszeni są do pracy po 10, 12,
a nawet 16 godzin, nie otrzymując za go-
dziny nadliczbowe żadnego wynagrodze-
nia.

Wystąpili oni wobec tego do władz z

prośbą o interwencję w sprawie zawarcia
umowy zbiorowej, któraby położyła kres
wyzyskowi. Gdy jednak pracodawcy nie
przyjęli żądań określenia płac i 8-$odzin-
nego dnia pracy, ogłosili strajk, który
trwa już bez przerwy 20 dni.
Mimo kilkakrotnych konferencyj pra-

codawcy nie chcą uznać praw robotni-

ków, to też inspektorat pracy postanowił
oddać sprawę do rozstrzygnięcia nadz-
wyczajnej komisji polubownej.

     

  

   



 

Student, skazany
: za bigamję

Student uniwersytetu, Wincenty W.
mieszkał jako sublokator w ciągu czte-
rech lat u p. Wiktorji W., leciwej już
wdowy, starszej od studenta o 11 lat.

Pomimo tej różnicy wieku, w miarę u-
pływu czasu, pomiędzy właścicielką mie-

szkania i sublokatorem nastąpiło zbliże-
nie, które doprowadziło do małżeństwa
Jakie pobudki powodowały studentem.
niewiadomo, zapewne jednak nie wcho-
dziła tu w grę miłość, skoro w krótkim
stosunkowo przeciągu czasu po zawarciu
tego małżeństwa zakochał się na zabój w
młodej 20-letniej pannie Irenie P., którą
poznał na uniwersytecie. Uzysk”' wza-
jemność. To pchnęło go na drogę prze -
stępstwa. Pomimo, że był żonaty, nie wa-
hał się ożenić po raz drugi, wprowadza-
jąc w błąd władze duchowne Wytworzy-
ła się sytuacja paradoksalna. Student.
nie mając mieszkania, w dalszym ciągu |
mieszkał ze swoją pierwszą żoną, a był
już żonaty z Ireną P. Tego rodzaju stan
rzeczy nie mógi zbyt długo pozostać w
tajemnicy. Po pewnym czasie przestęp-

stwo wyszło na jaw, student został aresz-

towany i stawiony przed władzami sądo-
wo - śledczemi. Przyznał się odrazu do

winy i zeznał, że ukrył przed swą drugą

żoną fakt pierwszego małżeństwa. gdyż

kochał ją i obawiał się by z nim nie zer-

wała.
W wyniku rozprawy. sąd skazał biga -

mistę na półtora roku więzienia.

 DREKENSRO O TZEEZZYWEDENEPEETOWFO EA RPO

Nalepki 3 majowe

dostarcza biuro Komitetu zbiórki na

Dar Narodowy 3-go maja, Krak.-

Przedm. 7 m. 4. Tel. 692-23.
KINASITEKSTAI

Loty w święta

W pierwszy dzień świąt Wielkiejnocy

mianowicie, 21 b. m. obsługa lotnicza pa-

sażerska będzie przerwaan, z wyjąt

kiem linji Warszawa — Poznań

Berlin.
Dn. 19, 20 i 22 b. m. komunikacja lot-

nicza odbywać się będzie według norma|-

nego rozkładu. (Om)
рр

OFIARY
NA ŚWIĘCONE DLA BEZROBOTNYCH

: NARODOWCÓW

A: Niedzielski zł. 5 i ubranie. Z. Pi-

kulska zł. 10. M. G. zł. 2.50. A. Cz. zł.
2/20. Cz. S. zł. 20. J. Krogulski zł. 5.

 

S. $. zł. 25. Sidorowiczowie, paczka.

M. K. zł. 10 Z. M. zł. 7. M. G. zł 5.

Dr. A. Jarosiński zł. 2. R. P. zł. 8.

M. P. zł. 10, Z. Ż. S. ż. $. A. M.zł. 11,
J. B. z Nadarzyna zł. 3, W. W. zł. 5.

P. Rządowie zł. 10. Trawczyńscy zł. 25,

E. M. zł. 5, A. D. zł. 10. M. Sz. zł. 3,

F. K. zi 2.25, Z. Mu: zł. 2.50, /K. E:

zł. 2, Bezimiennie zł. 5, A. M. zł. 5,

Bezim. zł. 0,50, Ks. K. P. zt. 2, Bezim.

zł. 50, R. Z. zł. 5, M. K. paczka, Zdano-

wicz zł. 10, Przecławscy zł. 2, A. S.

zł. 10, Z. i M.T. zł. 5 i paczka, zł. 5.

Cukiert — paczka, M. B. zł. 20, J. Za-

chaczewskazł. 5, A. T. paczka. A. T.

zł. 5, W. G. zł. 5 i paczka, A. B. C. zł. 10,

W. P. zł. 3, H. A. zł. 10. J. P. zł. 10,

J. P. zł. 50, Barokke — paczka, Marylka

z Pruszkowa zł. 3, A. L. zł. 5, Radzi-

szewski zł. 5, Nawrocki — paczka, Ro-

gowski zł. 2, E. Szumert zł. 2, E. К. —

paczka, Tucholski zt. 5, O. Kiejstut —

paczka, F. L. E. K. zt. 25, Firma B. T. S.

zł. 10, Sen. Dobrzyński 20 par obuwia,

Bezim. zł. 10, Bezim. zł. 1, K. Hupka

zł. 5; H. C. zł. 2, Bezim. poczka (spod-

nie), Z. J. zł. 2, M. G. zł. 10. Podlecki F.

zł. 10, B. Chudzyński zł. 5, H. Zbrożek

zł. 10, K. Morek zł. 5, Niewiadomska

zł. 1, Graliński zł. 5, Bezim. zł. 3,60, Go-

łembowski zł. 5, L. M. zł. 5, Pluciński

zł. 3, M, Jeruzalski zł. 2, A. Rylska zł. 1,

Bezim. zł. 6, Wróblewski zł. 2, Ks. K.

Pabisiewicz zł. 5, Dr. Z. Dukalski zł. 10,

B. Chmielnik zł. 2,50, T. M. zł. 5, M. Bel-

ke zł. 10, B. Pluciński zł. 3, Suchański W.

zł. 20, M. D. zł. 25, Wiśniewska zł. 10.

Czechowicz zł. 10, Lesiowówna zł. 3, I.

W. zł. 1, K. Royssówna zł. 1, Cieślikow-

ska zł. 5, Klimaszewscy zł. 15, D'En. El.

zł. 10; J. G. zł. 2.
NA CZESNE DLA AKADEMIKÓW

Niewiadomska zł. 2, Cz. Zalewski zł.

4, J. B. z Nadarzyna zł, 2, Z. M. zł. 2,50,

A. M. zł. 10, Ks. K.P. zł. 4, A. S. zł. 10,

A.P. zł. 5, M. B. zł. 10, J. P. zł. 10.

DLA NAJBIEDNIEJSZYCH NA
ŚWIĘTA

Adamczewski i S-ka 5 kg. mydła, Ha-

berbusch i Schiele zł. 100. Firma Polska

Żarówka „Osram“ zł. 25, Ks. dr. M.

Grzymała zł. 5 (dla dzieci).

NA DZIERŻAWĘ OGRODU DLA J. S.

Trawczyńscy zł. 25, F. K. zł. 5, A. T.

zł 5, Stabrowska zł. 5.
NA STRONNICTWO NARODOWE
Cz. Zaleski zł. 4, Wł. Morawski zł. 5,

Bezim. zł. 20.
DLA BEZROB. Z BRÓDNA Z 5 DZIECI

Cz. Zaleski zł. 3.
DLA JANKA

L. Kornecka zł. 5.  

700 złotych na bezrobotnych narodowców
Przyniosły pierwsze dwa dni Wielkiego Tygodn'a

Pierwsze dni Wielkiego Tygodnia
nie zawiodły naszych  optymistycz-
nych przewidywań. Ofiarność: czyte!-
ników „Gazety Warszawskiej” doszła
do punktu kulminacyjnego. W ciągu
poniedziałku i wtorku złożono ogółem
około 700 złotych na święcone dla bez-
robotnych narodowcówi'dużą ilość
paczek, wśród nich kilka, zawierają-
cych znaczne ilości produktów. Za tę
wzruszającą ofiarność serdecznie w
imieniu naszych biedaków dziękuje
my.
Znów wpłynęły głównie ofiary dro-

bne. Fundusz bezrobotnego narodow-

  

Napływ do Warszawy
poszukujących pracy

W marcu do Wydziału opieki społecz-

nej zarządu miejskiego zgłosiło się o za-

pomogi na wyjazd z Warszawy 394 osób

(w lutym r. b. 211), z których 173, jako

zasługujące na to otrzymało zasiłki w

łącznej sumie 3,807 zł. 87 gr. Przeciętny

koszt ewakuacji jednej osoby wyniósł

9,73 gr. Liczba zgłoszeń, w porównaniu z

poprzednimi miesiącami, wykazuje sezo-

nowy wzrost, związany z wiosną i po-

dejmowanemi w tym czasie robotami, mi.

mo ostrzeżeń prasy o dużej liczbie bez-

robotnych w samej Warszawie, kołatanie

o pracę w stolicy ze strony przyjezdnych

nie ustaje.

W każdym razie pomoc udzielana

przez zarząd miejski przybyszom umożli-

| wia zasługującym na to drogę powrotną

do domów, co zapobiega także powięk-

szeniu się liczby bezrobotnych w War-

szawie,
 

caciula się z sum dwu, pięcio rzadko
dziesięciozłotowych.

Ofiaradawcy — to ludzie przeważ-
nie bardzo średnio zamożni. Z  nie-
wielkich zarobków przecież potrafią
coś oszczędzić, by się podzielić z
biedniejszemi jeszcze od siebie.

Dlatego też ofiary te są dla nas
szczególnie cenne. Są dowodem wspól-
nej naszej troski o patrjotów - nę-
dzarzy. Są widomym symbolem bezin-
teresownego poświęcenia dla wspól-
nej idei.

Przygotowania do _ rozdawnictwa
świątecznego znajdują się już. w peł-
nym toku, Wreszcie w przybliżeniu
można określić budżet wpływów i wy-
datków:i poczynić niezbędne zamó-
wienia. Zakupione produkty napływa-
ją zewsząd. Skrzynie z kiełbasą, wor-
ki z mąką i kaszą, połcie słoniny, wor-
ki cukru. Wmaleńkiem pomieszcze-

  

Król żebraków —

śmieciurzem

Popularny król żebraków w Warsza-
wie Antoni Sławikowski, znany z Nowe-
go Światu, gdzie zwykle oparty o mur,
blady i wyciągnięty udawał głodnego,
przestał zajmować się tym procederem.
Walka z żebractwem, kilkumiesięczny
pobyt w domu pracy przymusowej zmu-
siły prezesa do zajęcia się inną pracą.
Obecnie chodzi po podwórzach i wybiera
cenną zawartość śmietników. Rezyśna-
cja „prezesa spowodowała zupełnie roz-
bicie organizacji żebraczej. (Om)  

niu wydziału ofiar wre żmudna pra-
Ca przygotowawcza ważenia, pakowa-
nia w torebki, krajania, porządkowa-
nia. Wre od rana do wieczora, bo cza-
su już bardzo niewiele, a roboty dużo.
Rozdawnictwo, jak co roku musi pójść
szybko i sprawnie. Jak co roku, patro-
nować będą naszemu dziełu mała ta-
bliczka z napisem: wydział ofiar „Ga-
zety Warszawskiej” i duży plakat
wewnątrz z wypisanem na białem tle
amarantowemi literami naszem na-
czelnem hasłem: „Niech żyje Wielka
Polska”.

Nadużycia
w komuaistyczej M.0.P.R.

Istniejąca nielegalnie w Polsce Mię-

dzynarodowa Organizacja Pomocy Re-

wolucjonistom t. zw. MOPR jest jedną z

ekspozytur partji komunistycznej MOPR

za pośrednictwem specjalnych wysłanni-

ków zbiera składki u zwolenników ko-
munizmu. Jak się jednak okazuje, skład-

ki te poszły do kieszeni organizatorów

zbiórek. „Na tem tle w wielu miejscowoś-

ciach doszło do awantur, które w kilku

wypadkach skończyły się rozprawą no-

żową,

Funkcjonarjusze partji komunistycznej,

nie otrzymując gensyj od swoich „władz”,

dopuścili się malwersacji zebranych fun-

duszów.

Naogół, jak dowiadujemy się. malwer-

sacje doszły do stosunkowo niewielkich

kwot, gdyż zbiórki komunistyczne nie

cieszą się popularnością i powodze-

niem. (Om)

JEŚLI KUPIĆ !!! TO W MIRAMIE przenyszne małe szvneczki oraz specjalnie świą eczne znakomite kiełbasy

polską i mazurską — prosimy zapamię'ać: Senators a 6 róg Miedowej
50 ®

Tajemnica zaginięcia Klementowicza
FATALNE SKUTKI NADUŻYCIA ALKOHOLU

Wykrycie sprawcy

zabójstwa z przed 21 laty

W/ związku z postrzeleniem przez po-

licję w ub. sobotę w Targówku przyul.

Hutniczej poszukiwanego bandyty, 39-

letniego Kazimierza Bartoszewskiego

(Elsnerów), który pod dozorempolicjan-

ta przebywa w szpitalu Przemienienia

Pańskiego, wyszły na jaw b. ciekawe

szczegóły z przeszłości bandyty. Loka-

torzy domu Pańska 96, po przeczytaniu

notatek w pismach o postrzeleniu Bar-

toszewskiego, przypomnieli sobie fakt

zabójstwa dokonanego w czerwcu 1914

r. w tym domu. Okazuje się, że w tym

domu mieszkali Wiktor i Kazimierz Bar-

toszewscy, znani nożowcy i teroryści.

Ówczesna policja rosyjska niejednokrot-

nie dokonywała na nich obławy.

W/ czerwcu roku 1914 Kazimierz Bar-

toszewski napadł w bramie na lokatora

wspomnianego domu, Feliksa Dąbrow-

skiego, kowala, domagając się od niego

pieniędzy na wódkę. Gdy D. schwycił

wyrostka za kołnierz, zamierzając oddać

w ręce stójkowego, wówczas Bartoszew-

ski wyrwał się, wyjął z kieszeni nóż i u-

godził Dąbrowskiego, powodując śmierć.

Sprawca zabójstwa zbieśł do Rosji, skąd

po wojnie powrócił do Warszawy.

W związku z aresztowaniem  Barto-

szewskiego przypomniano sobie i jego

zbrodnię z przed 21 lat.

O zabójstwie, dokonanem w 1914 roku

nikomu wówczas nie przyszło na myśl.

Do iero obecnie — po ostatniem — ро-

strzeleniu, b. dozorczyni wspomnianego

domu, rządczyni, oraz kilku lokatorów

przypomniało sobie o zuchwałej zbrod-

BE"

KRONIKA WYPADKÓW
ZAMACHY SAMOBÓJCZE

— 19-letnia Janina Skwarska, przy

rodzicach (Tamka 47) otruła się jodyną.

— 25-letni Zyśmunt Moczulski, robot-

nik (Prosta 38), otruł się sublimatem.

— 32-letni Zygmunt Biedrzycki, ro-

botnik (Ostroroga 29), otruł się kwasem

siarkowym. Wszystkim ofiarom zawo-

dów życiowych pomocy udzieliło Pogo-

towie, poczem Moczulskiego przewiozło

do szpitala Dz. Jezus,” Biedrzyckiego

zaś na Czystem.
KRUCHE BALKONY

Przy ul. Nowolipie 20 z pod balkonu

na I-em piętrze oberwał się gzyms i tra-

fił w dwóch przechodniów: 65-letniego

Uszera Gołuchmana, handlarza (Dziel-

na 21) i 28-letniego Majera Mendelsona,

(Nowolipie 10). Mendelson dostał ataku

nerwowego.
POD KOŁAMI TRAKTORA

Na ul. Marszałkowskiej, wprost domu

Nr. 25, z przeježdžającego traktora Nr.

146PR. Polskiego Tow. Asfaltowego, Sp.

Akc., prowadzonego przez Wincentego

Zajączkowskiego zeskoczył robotnik,

23-letni Wincenty Kłosiński (Freta 33)

Doznał on potłuczenia lewego podudzia

i prawego kolana. Przybyły na miejsce

lekarz Pogotowia, po udzieleniu pomo-
cy, przewiózł nieszczęśliwego do domu. 

Przed dwoma dniami donosiliśmy 0
tajemniczem zaginięciu mieszkańca wsi
Wólka Zarzeńska pod Wraszawą, Jakó-
ba Klementowicza, który w dniu 2 kwiet-
nia udał się pieszo do warszawskiego u-
rzędu starościńskiego i od tej chwili
wszelki ślad po nim zaginął. Po kilku
dniech, kiedy wszelkie poszukiwania za-
wiodły, zaczęto przypuszczać, że Klemen-

towicz padł ofiarą zbrodni lub wypad-
ku. W rodzinie zapanowała rozpacz. Do-
szło do tego, że żona zaginionego, który

był jedynym żywicielem rodziny, usiło-

wała rzucić się pod pociąg i byłaby za-

pewne swój zamiar doprowadziła do

skutku, gdyby nie to, że w ostatniej chwi-

li przechodzący opodal zięć odciąśnął ją

za rękę od toru.
Tymczasem Jakób Klementowicz był

w tym czasie cały i zdrów. Po jedenastu

dniach nieobecności przyszedł 13 kwiet-

mia do domu, wywołując prawdziwą sen-

sację we wsi, nie tylko dlatego, że uwa-  

żano go już powszechnie za straconego,
ale i z powodu swojego wyglądu. Zmie-
nił się do niepoznania. Znikły wielkie,
sumiaste wąsy, które posiadał, a włosy
ostrzyżono m: maszynką do skóry. Jak

się okazało, Klementowicz po wyjściu

ze starostwa udał się do pierwszej napot-
kanej gospody i tu dość długo przebywał,

racząc się obłicie wódką i zakąskami. Po
wyjściu został w okolicznościach bliżej

niewyjaśnionych zatrzymany przez poli-
cję pcd zarzutem uprawiania żebractwa.
Odesłane go niezwłocznie do domu pra-
cy przymusowej i tu właśnie poddano go
zabiegowi strzyżenia i golenia. Po kilku
dniach został stawiony przed sąd dla
walki z żebractwem i włóczęgostwem i
skazany na 4 miesiące pobytu w domu
pracy przymusowej z zawieszeniem wy-
konania kary.Po tym wyroku wypuszczo-
no go na wolność i mógł wreszcie powró-
cić do opłakującej go już rodziny.

Strajk i „okupacja* „Comoedji*

ROZPACZLIWAMANIEESTACJA ZESPOŁU ARTYSTÓW

W ciągu dwu ostatnich dni trwa szcze-

gólny strajk i swego rodzaju „okupacja“

lokaiu teatru „Comoedia“ na ul. Karo-

wej. Młody zespół aktorski z dyr. Po-

redą na czele postawił sobie za zadanie

spopularyzowanie widowisk teatralnych

w Warszawie i w tym celu założył teatr,

w klórym ceny biletów rozpoczynały się

od 25 groszy. Wystawiono kilka sztuk.

ktore zyskały poklask publiczności i pra-

sy. ale nie zapełniły, niestety, kasy zespo-

łu. Deszło do tego, że, po opłaceniu lo-

kalu. pozostawało do podziału między

aktorów po 1 — 2 zł. na osobę. Wreszcie

i tego zabrakło. Zespół znalazł się w roz-

paczliwej sytuacji. Pogrzebany warsztat

pracy, zawiedzione ambicje artystyczne i

społeczne, widmo bezrobocia i głodu.

Postanowiono szukać ratunku. Inter-

wenjowano tu i ówdzie o pomoc mate-

rjalną, o subsydjum, wreszcie choćby: o

ulgę w warunkach płatności za salę.

Wszystko zawiodło. Doprowadzeni do о-  

stateczności artyści zdecydowali się na

rozpaczliwą manifestację w oczach stoli-

cy. Dwie doby już nie opuszczają loka-

lu teatralnego, aby zmusić społeczeństwo

do zainteresowania się ich losem. Jedno-

cześnie z tą „okupacją” artystyczną tea-

tru, delegacja zespołu, pp. Poreda, Olde-

rowicz i Żukowski ponowili wysiłki w

celu ratowania „Comoedji”. Zyskali kilka

połowicznych obietnic i pozatem nic

konkretnego. Osobliwy strajk trwa wciąż

nadal. Tymczasem kilka firm warszaw-

skich w trosce o skazanych na głód i nie-

dostatek artystów, nadesłało im dość

znaczne ilości produktów spożywczych,

które pozwolą na przeżycie kilku dni. Co

będzie dalej, niewiadomo,

NALEPKA 3-cio MAJOWA

WINNA BYĆ W KAŻDEM OKNIE:

  

Warszawa dostarcza najwięcej

przyjezdnych do Zakopanego

Zarząd uzdrowisk w Zakopanem zesta-

wił interesującą statystykę frekwencji

Zakopanego w ostatnich trzech latach.

W sezonie zimowym prym dzierży

Warszawa i woj. warszawskie, które w

r. z. na ogólną liczbę 22.257 gości w mie-

siącach zimowych dały 7.351 osób, t. j.

33 proc. Na drugiem miejscu w miesią-

cach zimowych stoi Kraków i woj. kra-

kowskie (16 proc. przyjezdnych), na

trzeciem Łódź i woj. łódzkie (10 proc.

gości). Woj. śląskie i poznańskie nastę-

pują po nich z cyfrą 7 proc. gości, a po-

tem woj. kieleckie (głównie zagłębie wę-

glowe i Częstochowa) z cylrą 6 proc. о-

raz Lwów i woj. lwowskie z cyfrą 5,1%.

W/ sezonie letnim r. z. bawiło w Zako-

panem ogółem 15.354 przyjezdnych. I tu

Warszawz wybiła się na miejsce pierw-

sze (23 proc.), nie miała jednak tak zde-

cydowanej przewagi. jak w miesiącach

zimowych. Niemal taką samą ilość przy-

jezdnych dał Kraków (20. proc.), na trze-

cie miejsce wybił się Śląsk (10 proc.), na

czwarte Lwów i Poznań (po 8 proc.), na

piąte woj. łódzkie i kieleckie (po 6

proc.).
Jest rzeczą charakterystyczną, że więk-

szość przyjezdnych dają te województwa,

które mają największe miasta. (b) 

Kalendarzyk

Dziś: Rudolfa, Aniceta, Roberta.

Jutro: Apolonjusza.

Wschód słońca 4,49, zachód 6,35.

Wschód księżyca 5,28 w. zachód 3,38 r.

PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce wczoraj о $o-
dzinie 14-ej; Pogoda słoneczna panowa-
ła w całej niemal Polsce, jedynie we
wschodnich dzielnicach utrzymywało się
zachmurzenie większe. Temperatura o
godz. 14-ej wzrosła do 1 st. w Wilnie,
Pińsku i Białymstoku, 8 w Gdyni, Zako-
panem i Lublinie, 9 w Łucku, Warsza-
wie, Lwowie i Łodzi, 10 w Krakowie,
Kielcach i Przemyślu, 11 w Cieszynie,
Katowicach i Bydgoszczy, a 12 w Za-
leszczykach i Poznaniu.
O tej porze notowano: 15 w Paryżu,

Berlinie i Bukareszcie, 10 w Londynie,

11 w Sztokholmie, 5 w Moskwie, 8 w O-

desie, około 16 na Kaukazie, 18 w Mar-

sylji, 8 w Genewie, 22 w Madrycie i 28

w Sewilli.

Przewidywany przebieg pogody do

wieczora dnia 17 bm.: Stopniowy wzrost

zachmurzenia aż do deszczów z lekką

skłonnością do burz, począwszy od za-

chodu kraju. Ciepło. Najpierw umiarko-

wane wiatry południowo - wschodnie i

południowe, potem dość silne i porywi-

ste południowo - zachodnie i zachodnie.

Z życia stowarzyszeń

Z Zachęty. Z powodu Świąt Wielkiejnocy

wystawa Tow. Zachęty Sztuk Pięknych bę-

dzie zamknięta w Wielki Piątek, Wielką

Sobotę. i w pierwsze święto. Poczynając od

poniedziałku dn. 22.IV. wystawa otwarta

normalnie od g. 10 r. do 6-ej wieczorem.

W salonie sprzedaży przy ul. Królewskiej

17 — odbywa się w dalszym ciągu okazyjna

sprzedaż dzieł sztuki.

Wystawa otwarta od godz. 10 r. do T-ej

wieczorem.

Stronnictwo Narodowe

w Warszawie

We środę dn. 17 kwietnia r. b. o

godz. 7 m. 30 wiecz. odbędzie się ze-

branie ksła Powazki 1 przy ul Dzikiej

29. Przemawiać będzie delegat zarzą-

du-

Najwyższe ceny

We wtorek, 16 b. m., w dniu targowym.

ceny ważniejszych artykułów spożyw -

czych, podług notowań inspekcji handlo-

wej zarządu miejskiego kształtowały się

w halach Mirowskich następująco: chleb

pytlowy — 30 gr., sitkowy i razowy — 24

.gr., pszenny — 60 gr. za kg., jaj świeże —

6 gr. za sztukę, mleko na miarę pełne —

20 — 25 gr., śmietana — 1 zł. 40 śr.

za litr, ser biały twarogowy — 90 gr. —

1 zł, masło deserowe w paczkach — 3 zł.

90 gr., osełkowe — 2 zł. 80 gr. — 3zł.,

wołowina — 1 zł. 30 gr. — 1 zł.. 40 gr.,

cielęcina — 1 zł. 60 gr. — 1 zł. 70 gr.,

wieprzowina — 1 zł. — 1 zł. 20 gr., ba-

ranina — 1 zł. 80 gr. — 2 zł, ziemniaki

— 6 —7 gr., kapusta kwaszona — 35 $r..

buraki 6 — 8 gr., marchew — 15 — 20

gr., cebula 20 — 25 gr., karp żywy —

1 zł. 80 gr. — 2 zł., śnięty —1 zł. 40 gr.

—1 zł. 60 gr., szczupak żywy (średniak)

— 3 zł. 50 gr., śnięty — 1 zł. 50 gr. —

2 zł. 20 gr., sandacze mrożone — 2 zł. 60

gr., wszystko za k$., kapusta świeża —

20 — 60 gr. za główkę, śledzie zwyczaj-

ne 15 — 30 gr. za sztukę. (b)

Odpowiedzi Redakcji

Grupie Czytelników z Łodzi. Osoba, o
którą panowie zapytują, pochodzi z ro-
dziny czysto polskiej.

Dzisiejsze pozrzeby
POWĄZKI

Wypych Stanisław, |. 67, handlowiec,

godz. 9, kaplica powązkowska; Zychler Zu-

zanna, |. 83, emerytka, godz. 10, kaplica

powązkowska; Jefremoff Marja, I. 72, godz.

10, kość. Garnizonowy; Hordliczka Agata, |.

80, godz. 10, kość. Zbawiciela; Wierzycka

Władysława, 1. 61, godz. 10, kość. św. Alek-

sandra; Biedrzycki Emil, 1. 46, technik,

godz. 11, kość, Zbawiciela; Higersberger

Bronistawa, L 63, właść, domu, godz. 11,

kość. św. Aleksandra; Wolkowicka Marja,

L 86, ob. ziem., godz. 11 i pół — kość. po-

wązkowski; Krauss Seweryna, 1. 76, godz.

10 i pół — kość. powązkowski; Dr. Wierz-

bicki Jan - Nepomucen, 1. 73, lekarz, godz.

12,15 — kaplica powązkowska.

BRÓDNO

Jędrzejczak Andrzej, l. 60, handlowiec,

godz. 9, kość. WW Świętych; Ciecierska

Ludwika, L. 47. godz. 10, kość. św Michała;

Myszkowski Tomasz, |. 69, emeryt. godz. 10,

kość. św Jakóba; Czapa Józef, |. 80, rol-

nik, godz. 9 — Szpit. Dz- Jezus; Wierzyń-
ski Michal, L 32, godz 1. Szpit. Dz. Jezus;

Matraszek Władysław. l. 52, rzeźnik, godz.

1, kość. św. Trójcy. Czapla Teofil, |. 57, e-
meryt, godz. 10. kość. św. Barbary. Chmie-

lewski Antoni, L. 49, stolarz, godz. 1, Szpit.

Dz. Jezus.



"Kronika wileńska.
” TERMIN WZNIESIENIA POMNIKA

A. MICKIEWICZA POD
(W dniu 16 bm, odbyło się įcd

przewodnictwem prezesa, gen, Že-

ligowskiego, posiedzenie zarządu

Komitetu Głównego Budowy Pem-

nika A, Mickiewicza w Wilnie, na

którem omówiono postępy prac przy
budowie pomnika.
Jak wynika z przedstawionych spra, ne w ciągu ostatnich kilku miesięcy.|

wozdań, budowa części pomnika do-

biega obecnie końca.  Granitowa

podstawa pomnika wraz z kutemi w
granicie płaskorzeźbami jest, ukoa

ZNAKIEM ZAPYTANIA
czona, a odlew postaci w bronzie jest

(już daleko posunięty. Projekt iun-

| damentu sporządził inż. Henryk Wa-
sowicz, kierownik robót konserwa-
cyjnych w bazylice wileńskiej,

Wysokość składek, wplacozysh
na rzecz pomnika na listy, rozesła-

wynosi zł. 31.732 .gr. 15, Do ukoń
czenia i ustawienia pomnika na m'ej
scu niezbędna jest jeszcze kwota
zł. 200.000.

 

Masowe wysyłanie paczek żywnościowych
do Resji Sowieckiej

Urzędy pocztowo - telegraficzne

wileńskiej dyrekcji Poczt i Telegra-

fów w ciągu ostatniego tygodnia

wysłały do Rosji sowieckiej z górą:

5 tys. paczek żywnościowyca i

macy,
Dalsze transporty paczek żywino”

ściowych i macy odchodzą do Rosji.
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół pogoda słoneczna o większem

zachmurzeniu w dzielnicach zachodnicn, z

możliwością przelotnych deszczów.

Ciepło.
Umiarkowane wia

łudniowych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocv dyżurują następujące

apteki: ы \

Augustowskiego ul. Mickiew cza |

Nr. 10 (ielei. 5-98), Jurkowskiej : Remec-

kiego — ul. Wileńska Nr. 8, Rodowicza —

Nr. 2 (telef. 16-31), Frumkina — — ш. Nie-

mie ka Nr. 23 (teiet. 3-29), nostkow. kie-|

go — ul. Kalwaryjska Nr. śl, Wysochie-

go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na przedmieściach, procz smipiszek.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE. :
— Konierencja dekanalna dekanatu m.

try z kierunków po-

Wilna odbędzie siv dnia 24 kwietnia r. b. o:

godz. 6 po poł. w gmachu Seminarjum

chownego. * З

Msza św. Sodalicyj Marjańskiej.

Rada Zjednoczonych Sodalicyj Marjańskich|

powiadamia Wieleb. Księży Moderatorow 1;

Zarządy, że wspólna Msza Św. zostanie od- |

prawiona w kaplicy nowego lokalu przy ul|

Zamkowej 8—1 w dniu 21.IV br. (l-sze świę- ;

to Wielkiejnocy) 'o godz. 9-tej.

SPRAWY MIEJSKIE
— Czy kredyty budowlane będą zwię-

kszone dla Wilna? Na skutek

zwiększenie dla Wilna tegorocznych kredy

tów budowlanych Bank Gospodarstwa Kra

jowego powiadomił Komitet Rozbudowy.

że po wyczerpaniu przyznanego kontyngen-|

su możliwem jest jego zwiększenie. |

— Elektrowni przybywa abonentów.|

Okres wiosenny zaznaczył się dużym na-,

pływem nowych abonentów do elektrowni:

miejskiej. Przeciętnie przybywa miesięcznie;

po 200 mowych odbiorców prądu.
Liczniki prądu gospodarczego.

Wprowadzone od niedawna liczniki t. zw.
prądu gospodarczego znalazły w Wilnie u-

znanie, W marcu ub, roku było ich na mie-

ście około 800, obecnie jest prawie 1.500.

Miesięczne zapotrzebowanie jest duże, gdyż

wynosi obecnie około 180 liczników mie-

sięcznie.

, — Reorganizacja szkolnictwa żydow-

skiego, subsydjowanego przez miasto, W
związku z dyskusją budżetową w Radzie
Miejskiej, Zarząd m. Wilna przystępuje do
reorganizacji prywatnych szkół żydowskich |
subsydjowanych przez Miasto. Szkoły mniej
liczne zostaną skomasowane, niektóre zaś |
całkowicie zamknięte. Sprawa te we,czie

pod obrady Zarządu miasta wkrótce po
świętach Wiejkiejnocy. :

— Colniecie subsydjum szkole žydow-
skiej Nr. 5. Zarząd m, Wilna postanowił
cofnąć od dn. 1 lipca b. r. subsydjum na
pokrycie wydatków rzeczowych szkole

prywatnej żydowskiej, znajdującej się przy

ul. Wiłkomierskiej obok- synagogi. Powo*

dem cofnięcia subsydjum jest bardzo mała
ilość uczni w wymienionej szkole,

\
!

starań o;
{i

!

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

| transporty łatwo psujące

— Naprawa mostów na Wilji W roku
bieżącym Zarząd miejski przystąpi do ge-
neralnego remontu i naprawy mostu Źwie-
rzynieckiego. Most ten, jak wiadomo w

' okresie wielkiej wojny podczas działań wo-
jennych był kilkakrotnie wysadzany w po-
wietrze, Od tego czasu przęsła mostu
szwankują i wymagają kapitalnego remontu.
Jednocześnie magistrat projektuje przepro-
wadzić restaurację mostu Zielonego.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wstrzymanie ruchu towarowego w

czasie Świąt. Wzorem lat ubiegłycn, w
obrębie wileńskiej dyrekcji kolejowej rucn
|towarowy wstrzymany zostaje na pierwszy
dzień świąt Wielkanocnych, Wznowienie
ruchu towarowego nastąpi w drugi dzień o

godz. 6 wieczór. Wsżelkie zaś przesyłki i
się i transporty

wojskowe będą dostarczane.i w pierwszy

dzień.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Czarna Kawa Akademickich Kól

Wilnian w Warszawie i Lwowie odbędzie

się dn. 22 b. m. o godz. 22 w salonach izby

Przemysłowo-Handlowej.
Zaproszenia i bilety nabywać mozna

dn. 17, 18 i 19 bm, od godz. 18—20 w

cukierniach Czerwonego Sztrala i Rudnic-

kiego (Mickiewicza 1).
— Program koncertu religijnego Chóru

„Echo* w kościele św. Jana w Wielki 1 ą-

tek dn. 19.IV o godz. 20 (8 wiecz).

1. Siedząc po niskich — Gomółka; 2.

Pana ja wzywać będę — Gomółka; 3. Ado-

ramus te Domine — Handl; 4. O Domine
Jesu Christe — Victoria; 5. Popule meus -—

Victoria; ' 6. Protego Domine — Dieirich;

7. Ludu mój ludu oprac. Wł. K. 8. Eeis

Mater — Dworzak; 9. Tenebrae factae sunt

— Croce; 10. Cor Dulce — Dietrich; 11.

Sepulto Domine — Handl; 12. O,vicuma
caritatis — Dietrich. A

Podczas koncertu będą zbierane ofiary

na odnowienie organów.
— Dancing akademicki. Dnia 22 kwietnia

1935 r. o godz. 22-ej wszyscy do Ogniska,

Akademickiego (ul. Wielka 24), w którego

artystycznie odnowionych i powiększonych

salonach . Bratnia Pomoc Pol. Młodzieży

Akadem, U. S. B. urządza pierwszy wiosen-

ny dancing przy efektownem świetle, barw-

nych reilektorach i melodyjnych dźwiękach

nowego zespołu muzycznego. Wistęp za za-

proszeniami, które wydaje dyżurny członek

Zarządu w godz. 13—15 codziennie w loka-
lu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24).

 

0 POJMOWANIE. POEZJI.
(Dokończenie),

A oto wiersz inny: Wczora —

i — ja:
Oh, smutna to jest i mało znajoma

Głuchota

wichry, burza jak na MOTZU...

Zenon Przesmycki pogłębia to

trafne zreszią wytłumaczenie:

„Poetę ścigają wyraźne przeczu

!

 

1000 zł. wyrzuconych
na śmietniku

Józeia Zasławienko (Rydza Śm głego

43) przeprowadzając porządki  przedśw 4-

teczne w mieszkaniu wyniosła siennik i wy-

rzuciła z niego do chlewiku słomę. Jak

się okazało w sienniku tym, wedłu$ relacji

Zasławienków, miało znajdować

i wróciła po: nie po 10 minutach pieniędzy

w słomie już nie było. Zasławienko podoj-
rzewa o przywłaszczenie tych pieniędzy
jedną z lokatorek tegoż domu.

Ciężkie więzienie za: podpa-
lenie własnej słomy

SŁONIM. (Pat). Sąd rozpatrywał sprt-
wę Michała Radowieckiego, współwłaścicie

la maj. Jagnieszyce, który dokonał podpa-

lenia własnej słomy w nocy z 3 na 4 pa-

ździernika r. ub. Sąd skazał Michała Rado

wickiego na 3 lata więzienia, zaś pomocn.-

ka jego: Leona Pudziłę na 2 lata więzie-

nia.

KRONIKA POLICYJNA.

— Udaremnione wiamanie do składów

manufaktury. Na skutek otrzymanego .ze-
wiadomienia, że do składów Wojewodz-

kiego i Poznańskiego przy ul. Wielkiej 66
usiłują włamać się złodzieje, zatrzymał J6

bm. patrol policyjny Eljasza Szpaka (/a-
walna 53), Lejbę Kwarcowskiego  (Wiłko-

mierska 48) i Wincentego  Grygielewicza
(Połocka 4) wraz z narzędziami włamania i

dwoma próżnymi workami, Osaczeni «1с-
dzieje usiłowali uciec przez drzwi do pod-

się 1.060

zł. Gdy przypomniała sobie o pieniądzach‹

Lotne lustracje przedświąteczne.
nie przepisów sanitarno administracyjnych.

Jest to ostatnia lustracja przedswią-
teczna. ‚

Obecnie w mieście przeprowadzane są
inspekcje sanitarne w zakładach fryzjer-
skich.

 Specjalne komisje lekarsko - lustra-
cyjne dokonały w ostatnich dniach lotnycn
lustracyj w sklepach spożywczych, jatkaca
mięsnych, jiekarniach, mleczarniach, ryn-
kach straganach itp. Podczas lustracji Ko-
misje sporządziły przeszło 60 protokuiow
karno-administracyjnych za nieprzestrzega-

'Przedświąteczne ożywienie ruchu granicznego
!

 

. W okresie przedświątecznym ruch gra- przekracza z gūrą 100 osėb, ktėrym dozwo-
niczny na podstawie przepustek na pogra- lono w myśl umowy granicznej polsko-Jo-

niczu polsko-łotewskiem znacznie się ožy- tewskiėj przenoszenie niektórych towarów
wił i od dnia 16 bm. codziennie gran'cęi artykułów żywnościowych.

Likwidacja strajku robotników budowlanych.
Wczoraj został zlikwidowany strajk ro- lanymi a robotnikami została podpisana u-*

botników .budowlanych w Porubanku. Na mowa zbiorowa regulująca godziny pracy i

konferencji, która się odbyła w Inspektora- płacy. Umowa obowiązuje na cały "sezon

cie Pracy między przedsiębiorcami budow- budowlany. {

 

- Echa zamachu na žycie sędziego
kuźmińskiego

samobójstwo przez wypicie esencji octowej.
Januszkiewicz pozostawił mianowicie st
do narzeczonej, w którym ją wzywa du
siebie.

ŚWIĘCIANY. (Pat). Tragiczny czyn
byłego sekretarza Sądu Grodzkiego w Łyn-
tupach Januszkiewicza pociągnął za sobą
dalsze konsekwencje. Narzęczona samobój-
cy Anna Garnyszówna usiłowała popełnić

Już znaleźli się oszuści wyzyskujący 
wórza, które trzymał zamknięte dozorca
domu Stanisław Brzeziński, Jeden z wła-
mywaczy uderzył Brzezińskiego  żelazaym
łomem w twarz w okolicę nosa i górnej
wargi.

— Kupił kradzionego konia z wozem,
Na trakcie Marszałka Piłsudskiego zatrzy-
mano 16 bm. Józeia Bohdanowicza (Dobrej
Rady 5) wraz z koniem i wozeni. Okacaio
się, że koń pochodzi z kradzieży dokonanej

«na szkodę Stanisława Czupajło, m-ca ko-
lonji Rudziszki. Zatrzymany Bohdanow:cz
oświadczył, że konia z wozem kupił aa
rynku Ponarskim za 100 zł, od nieznanejo
mu osobnika.

— Ujęcie złodzieja mieszkaniowego z
(łupem. W dniu 10 bm, doniósł Borys Szryro
((Beliny 6), że z mieszkania ciotki jego Wę-
+ growej (Węglowa 12) nienzani sprawcy
| skradli futro na popielicach, mikroskop, !u-
stro i piżamę, ogólnej wartości 1000 zł.
Ustalono, że kradzieży tej dokonał Włady-
sław Łucko-Łuckus (Trocka 16), którego
zatrzymano. Skradzione rzeczy  odnalezio-
no i zwrócono poszkodowanemu,

— Kradzież przedšwiąteczna,

 
 

W dniu

niósł, że w nocy z 15 na 16 bm. niezaani
sprawcy włamali się do jego wędliniaini

ści 724 zł.

a AmM

ARTRETYZM powstaje wskutek złej prze-
przemiany materji Stosujcie zioła CHOLE-
KINAZA H. Niemojewskiego. Lab.  fizj.
chem. „Cholekinaza” Warszawa, Nowy
Świat 5,

 

KARAMBOL SAMOCHODOWY.
W dniu wczorajszym przy ul. Połockiej,

auto ciężarowe 19 PAL zderzyło się z fur-
! manką włościańską powożoną przez J. Ga-
'delową ze wsi Wildzie gm. „mickuńsk
, Skutkiem zderzenia został poraniony nie-
jaki Antoni Pomarnacki oraz  ciężkiemui
"pokaleczeniu uległ koń. Gadełow odniósł
' nieznaczne pokaleczeni. CY A

 
  

!

 

Raczej wiekiem trumny się odśr
dzić.

W. rozpaczy człowiek tak smutny
ledwie się wstrzyma od: krzyku:
„Boże, czemuś mię opuścił? Cóż z
tego, że stojąc nad 'morzejm życia,

„widzi jego tale i żagle. Chciałby prze
cież przeżywać burze.

Cóż z tego, że ma teoretyczne

о-

16 bm. Józef Kieliszek (iPóromont 13) do- !

  

skąd skradli różne wędlinw, ogólnej warto- е

!

"Przemyslowo - Handlowa

' drugorzędnych, w pierwszym rzędzie grzy-

. tem o artykułach drugorzędnych.

i

subskrypcje pożyczki
| szuści Michalenko Bazyli .i Nieczut' Adam,W miejscowości Jabłonka gm. gruzdyw-
jskiej policja aresztowała dwóch podejrza- którzy, jak się okazało, wyłudzili już «cd
„nych osobników, którzy trudnili się zbiera- kilku osób zaliczki na pożyczkę.
niem subskrybcji na 3% Pożyczkę Inwesty- ,  Oszustów przekazano do- dyspozycji
cyjną. Osobnikami owymi okazali się o- władz śledczo - sądowych.

  

   
  

   

Sekcja Młódych Str. Narodowego
prosi POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO m. Wilna o składanie datków

na Święcone dle į

BEZROBOTNYCH NARODOWCÓW
/Datki uprasza się zgłaszać telefonicznie, tel. 12-44 (red. Dz. Wil.)

dpoważnien! członkowie S$. Nar. zgłoszą się po edblėr.

Batki mogą być w naturze.

RSA GATT ML ST IL

'Kurs e grzybach i ziołach leczniczych jako
towarze „handlowym

Dążąc do podniesienia stanu majętności stosunkowo nieznacznie stanu majętności
zubożałej ludności wiejskiej na ziemiach ubogiej ludności wiejskiej odbije się do-

półnócno - wschodnich, Wileńska Izba 'datnio na handlu miejskim, gdyż wieśniacy
1 ь podejmuje Ze jpieniądze uzyskane z eksploatacji wspo-

wszechmiar godną uznania akcję zwiększe-| mnianych artykułów zużytkują niewątpliwie

nia ubocznego dochodu tej ludności. Akcja , na zakup artykułów miejskich.

ta polegać będzie na rozpowszechnianiu | В

wiadomości racjonalnej eksploatacji, prze-

róbce, sortowaniu i t p. t. zw. „artykułów

 
bów i ziół leczniczych, w które, jak wiado-,

mo, obfituje Wleńszczyzna, į

W tym celu w dniu 28 b. m. lzba ur-
ganizuje kurs o grzybach i ziołach leczni-
czych, poprzedzony informacyjnym refera-

Na kurs

 

TĘPI ROBAC

_ Humor zagraniczny.jj
ROZMOWA.ten w charakterze prelegentów zaproszeni|

— W naszej epoce kobiety pozostają
młode do lat 40-tu. N

zostali wybitni fachowcy z Warszawy, Kurs
ten powinien zgromadzić agronomów, in-
struktorów rolnych i wszystkie osoby, ma- „Ls Talk. PY aj

jące w charakterze instruktorów lub dzia-| mjodnieć. оа рО онелевон wagony

łaczy społecznych bezpośrednią styczność|
z ludnością wiejską, która mogłaby się za-|
jąć eksploatacją wymienionych artykułów.|

Dodać należy,- że podniesienienawet |

Two

(Dagens Nyhete:),

W niemieckiem biurze badania czysiości
rasy. +

—на — Za pięćset marek wydamy Panu! za-
świadczenie, że pańska babka była aryjką.

U dorastającej młodzieży stosuje się Jeśli Pan jednak zgodzi się na.sumę tysią-

rano szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej | ca marek to możemy wydać Panu zaświad-

Franciszka-Józeia. Przy użyciu takowej je) | czenie, że wszyscy pańscy przodkowie do

czyszczące działanie na krew i naprawa | ósmego pokolenia włącznie są czystej krwi

funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i |aryjskiej. R
L (De Notenkrater).chłopców daje zbawienny skutek.

Gilios DAEWICGoa Ai L

„bierze, že Italk poecie się tylko „zda“ czač „subtelnošė“ słowa, jak chce

je'? Przeciwnie, „anioł woła” rze- , Krechowiecki? Dlączego to ma być

czywiście, i poeta się nie myli, Kry-| „intonacja i barwa”, jak sądzi Wasi-

 

tyk sądzi, oczywiście, że to omyłka, lewski? „litera“, „forma“,  „kea

ale wszak tu chodzi o przekonanie | kretność'”*?
poęty, nie zaś krytyka. Przecież zu| Koma — to przecinek, Prawda.

pełnie podobnie Norwid pisze w in-' Ale w wierszu łacińskim komą się
nym wierszu z tego czasu: | zwie też wypadek gdy zbyteczna cy-

} Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli, laba wywołuje dysonans (paisz u

! wiecznej — | Forcelliniego Totius latinitatis lexi-
Gdy słowo słyszysz—ale ginie koma „; 7е jakieś ! 5 8 „Co

„cia, że jakieś wczora się zamyka, że Inojecie o burzy? Ma nawet ezum w, | con, Patavi. 1827: Sunt etiam in
Ijota- wre morze jakiejś ości : : i, že i iA WAĆ ' |wre morze jakiejś przysz 1, CO głowie, aletg nie burza, to dręcz Oni, że ich bawisz, szepną.

Bo ERAas rzeką: PARY Me ue stawa. On ety-Lė akisgłuchoty. Życie ab ‚ 1 refren ten przechodzi czerwonąO w na

“ w = deO „szy nad PNA a nie z teo- tych warunkach stało się jak seno, nicią przez całą twórczość Norwida. giga 2 byłby e 22 eo S

аам ni owie, co ona. Ale w przęczuciach życj, wczorajszem. Człowiek, który, Słusznie tedy pisze Stanisław. Brzo- | Ze DYl M Misaki aiz
Paki | tych jest sam, bo otacza go smutna się zaczysał jako „tom, historji”, od- | zowski: PE (Nam si sit absoluta, cołon

I nie, chcesz krzyknąć: „Eli... Eli.. įsi ogłuchł, ma wrażenie, że osobi| „Duma Norwida była w tem, že 1 a akisias ii
A ; zumieją ic z Е . 2 , - 4 ‚ 2 е : sa lasne tedy chyba, że wtym

czemu? nia, bo gdyby anioł zawołał, omby stość jego zatraca Ikolor indywidual- wyrzec nie chciał ani razu: Panie, |wierszu „eoraa.i joła” : ddnoczą. się

— Ach, Boże! —

Żagle się wiatru liżą północnemu,
Wre morze.

W uszach mi szumi (a nie znam
z teorji

Co? burza)
Więc śnię i czuję jak się tom historji

В Zmarmurza.

Adam Krechowiecki, który ogło-
sił w r. 1909 ten wiersż, tak go tłu
miaczy:, '

„Użala się tu poeta na smutaą
a' niedostatecznie znaną głuchotę lu-
dzi, którzy słyszą słowo, nie ocenia-
jąc jego subtelności — „ginie koma
i jota”; dlatego też i wołania anioia
nie rozumieją i opacznie je sobie
tłumaczą... Więc lepiej schować się
pod trumny wieko, jeśli nie chce się
wołać jak konający Chrystus: Boze,
Boże, czemuś mię opuścił? A wokół

spokojnie rzekli: „zagrzmiało”. i

Aliści Zygmunt Wasilewski, prze-
konany, że Norwid zmamował swe

ono to miało słuszność, dostrzega w
tym wierszu te właśnie swoje myśli
i każe poecie tak właśnie na świat
spoglądać, jak to robi krytyk dziś.

Poeta, sam zagrożony, jak wiado-
mo, fizyczną głuchotą, od niej roz
poczyna swe żale:

„Smutna. jest. głuchota,
bowiem człowieka od życia,
mało jest widzieć; trzeba w niem
być; choćby usłyszał słowo, to je-

odcina

barwa (,koma ijota ').

coś: może to anioł woła? Pyta się, 

życie, że w jego sporze z otoczeniem !

które |

szcze nie wszystko; gdzież intonacja,

„ny i z powrotem staje się cząstką|Panie! dlaczegoś mię opuścił”.

jbloku przyrody, z której to Bóg,
j wielki rzeźbiarz, wywołał go do žy“
! cia; że wzrasta w skalę, pod która
stoi nad morzem życia”. |

„Każdego przecież (dodaje Wia-
silewski) więcej wzruszy ten wiersz
tak pojmowany, niż gdyby go czyta-
no jako tetryczenie na ludzi, że nie
mają tych przeczuć, które miotają
poetą jak burza.
W tłumaczeniu tem Wasilewski

widzi nie to, co jest w tym wierszu,
lecz co, wedle niego być powinno.
Chciałby on, by się wreszcie poeta
ukorzył i uznał swą niższość w sto-
sunku do świata, by przekreślił swe
życie, jako pomylone. Dwa pierwsze

* I tu tego nie mówi przecie, pomi”
mo, że w dniu wczorajszym, w prz
mijającej dobie dziejowej, nie sty-
chać jego głosu, że panuje „mało
znajoma  głuchota” duchowa, wia-
ściwa jego pokoleniu, że głos jego—
to jeno „vox clamantis in deserto“.

Brzozowski dodaje wprawdzie po
wyrazie „duma' jeszcze „i błąd”,
ale trudno uznać za błąd poety, że
on, który nie z teorji przecież, ale z
tylu gorzkich doświadczeń zna bu-
rze, wie, że i ten tom historji się
zmarmurzy, t. zn, się utrwali.

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia
| tytuł utworu, czego nikt dotąd do-
"kladnie nie uczynił,

 

 
przecież jasne, Krytyk najzupełniej Co to takiego owa „koma i jota?*

 

i Co oznacza to|
Zdaje mu się czasem, że słyszyj wiersze strony drugiej, absolutnie dziwne połączenie: wczora — i J8?|stateczne, ale któż wogóle próbował

do tytułu. To „ja' poety, połączone
spójnikiem z „wczora* wydaje cię

*; ludziom, chorym na ową „mało zna-
jomą głuchotę”, czemś zbytecznem
i wywołuje dysonans. Przecież, ina-
czej nastąpiłoby.. dopełnienie!  Aie
„piętnem globu tego niedostatek,
dopełnienie go boli“. Tedy „ginie ko”
ma i jota“, dla ludzi współczesnych,
głuchych, nie słysząc: głosu anio-

„la ji jego, poety, osobistość ginie też
dla nich bez śladu... Lecz „tom hi-
storji' zachowa ją na swych «ar*
tach, bg historja maa twardość mar*

(muru... Wnuk, patrzący nań już
| przez pryzmat historji, przypomni
|go sobie, pozna — i zrozumie!

Może to wytłumaczenie niedo*

wyjaśnić ten tytuł i połączyć z nim
a ludzie go informują, że to grzmi.|wykrzywia. Skądże to Wasilewski Dlaczego te dwa sława mają ozna”| ową „komę i jotę*?...
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Teatr i muzyka.
Aż do soboty włącznie teatry nie-|

czynne. ;

Z za kotar studjo. |
„Siedem słów Zbawiciela” J. Haydna.

Kwartet smyczkowy w wyk. zespołu

kameralnego Tow. Muzycznego w Poznaniu

odegra w Wielki Piątek [19 kwietnia w

godz. od 13.00 utwór J. Haydna „Siedem

słów Zbawiciela”. W skład kwartetu wcho-

dzą: Tadeusz Szulc (I skrzypce), Władysław

Witkowski (Il skrz.), Jan Rakowski (aitów-

ka) i Mieczysław Rozmarynowicz (wioion-

czela). Audycję transmitują wšzystkie гол-

glošnie P. R.
Bronisław Rutkowski gra na organach.

* Koncert chóru „Lutnia”. Žr

Znakomity wirtuoz polski na organach,

prof. Bronisław Rutkowski, da się słyszeć

w koncercie transmitowanym przez го2-

głóśnie Polskiego Radja z sali Konserwa-

torjum Warszawskiego w dniu 19-tym

kwietnia o godz. 17.15. Artysta wykcna

utwory: Bacha, Regera i Francka.

Tegoż dnia o godz. 22,30 z koncertem

pieśni religijnych wystąpi w radj» chór

Luinia pod dyr. Kazimierza Jurdziūskiego.
„Święty Boże” — Kasprowicza

w „Teatrze Wyobraźni”,

Kasprowicz, urabiający swój pogląd na

świat w duchu tragicznego patosu, poszu-

kujące zawsze wytłómaczenia dla niepoko-

jących go zagadnień życia, spowiadający

się w swej poezji sumiennie ze swych prag-
nień, klęsk, wzlotów i upadków w miarę

Podziemia kościoła św. Ducha

(O. O. Dominikanów) w Wilnie, za-

stugują na szczególną uwagę i wy-

magają przeprowadzenia dokładnych

badan. „Kryją one niejedną tajemni-

cę“, tak pisał ś. p. dr. Zahorski w

niewydanej swej pracy o kościołach

wileńskich. Dzis życzeniu tego wiel-

kiego miłośnika Wilna stało się za”

dość. Grono akademików pod kie-

rownictwem p. Ryszarda Zawistow”

skiego rozpoczęło w grudniu 1934 r.

prace w podziemiach O. O, Domini-

kanów, Ртасе ite prowadzone z 0-

gromnyjm nakładem czasu, wytrwa-

iości i często z uszczerbkiem dla

zdrowia, trwają dotąd. Dokonano

wiele. Ogromne krypty z .różnych

epok ,zawalone były do sułitu poła-

manemi trumnami. trzeba było wiele

kiego wysiłku i ołiarnej kilkumie-

sięcznej pracy, kilkunastu entuzja-

stów — by doprowadzić podziemia

do stanu obecnego i udostępnić je

publiczności. Akademicy nietylko u
porządkowali „podziemia, ale zpie-| 

rozwoju swej twórczości coraz wyżej wzno- *.

sił się na bazę moralno - religijną, wyprze- niędzy, uzyskanych z groszowych,

dzając późniejsze odrodzenie prądów e- opłat od zwiedzających, zakupili,
tycznych w literaturze i europejskim ruchu cegłę,wynajęli murarzy, by wzimoc-

umysłowym, W dniu 19-tym kwietna o
g. 18.10 nadaje Lwów w „Teatrze W:yobraż
ni“ jedno -z arcydzieł kasprowiczowskich
„Święty Boże”, Słuchowisko harmonizujące
z nastrojem Wielkiego Piątku, przygotowa-
ne starannie przez stację lwowską będzie

jednym z piękniejszych fragmentów progra-
"mów Wielkiego Tygodnia w radjo.
„Dyskutujemy na temat pracy i człowieka”.

Odczyty. dyskusyjne Polskiego Radja
zdobywają coraz szerszy zasięg słuchaczy

nić nadwątlone fundamenty, prze-
prowądzili do podziemi. światło e-
iektryczne, porobili dokładne plany.

podziemi kościoła,  odwdzięczając

się w ten sposób ks. kanonikowi
Kuleszy za pełną zrozumienia po”
moc i życzliwość, Dziś podziemia
nie sprawiają przykrego wrażenia i

chętnie zabierających głos w  sprawacn nie budzą uczucia grozy. Podściana”.

Waae przez mikrofon. Obecnie w mi, ze śladami ciekawych architekt"

cyklu tych prelekcyj zabiera głos prof. tonicznych zabytków, doskonaie o*
Bohdan Suchodolski, który zastanawia się| z, .; 1 * GG a
nad stosunkiem człowieka do pracy, w,świetlonych elektrycznością, stoją
dniu 19-tym kwietnia w Wielki Piątek o trumny ponaprawia"e 1 ponumero-
godz. 17.00 proi. Suchodolski rozważy pro- wane z wymalowanemi białą iarbą

ak DiSAoset ui ba- krzyżami, czaszki i kości pochowa:į

wspóczesnej psychologii I s06608 „o do wielkich skrzyń, Sekcja aka-|
Pelskie Radje Wilno. demicka Polskiego T-wa  Krajo-

|| Wielki Piątek, dn. 19 kwietnia 1935 r. Znawczego (tak bowiem brzmi ofi-
L aaa 6.36: Gimna- cjalna nazwa badaczy podźieimi)za:
styka. 6.50: Muzyka. 7.15: Dziennik po- mierza przystąpić do dalszych prac
ranny. 7.25: Muzyka. 7.50: Chwilka spo- mai A ai = > r Śro W l
łeczna. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57: Czas. sit iš BOA wa LEA
12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: Kon- SZłości naszego miasta. Odkrycia dor |
cert. 12,50: Chwilka dla kobiet. 12.55: ikonane ostatnio w kościele Domini-;
Dziennik południowy. 13.05; Haydn. kanów, umożliwiają wydanie histo-
„Siedem siów Zbawiciela" kwartet smycz- A) 2 Sfadi Baj KOŚCI
kowy. 13.50: Odcinek pow. 15,45; Muzyxa ryczneśo JS NS S
religijna. 16.30: Legenda o jaskółce—opow. le — opracowanego obecnie pizez
sę e ZE e. SA i akademików z sekcji historycznej.
yskutujemy na temat . pracy i człow.eka iesi i cyjnych.

wygl. prof. Bohdan Suchodolski. 17.15: Wriesie ŻA wiele rewelacyjn zgiń
Recital organowy. 17,40: Audycja dla cho- dziś już pogrążonych w zapomnienie,
rych. 18.10: Święty Boże, święty Mocny — Szczegółów, dotyczących dziejów
Z c B Koncert. 18,40: starego Wilna. Dzięki znalezionym

cie artystyczne i kulturalne miasta. 19:15: trumnoni Pijarów, profesorów Kol. |

leśjum—wilnianie zwiedzający skle-.
py w podziemiach, dowiedzieli o hi-
storji słynnego Collegium-nobilium,

W świetle rampy. 19.25: Wiad. Sportowe.

założonego przez Dowgiela i Konar:

19,30;Płyty, 19.50: Feljeton aktualny. 200;
Koncert religijny 21.30: Dziennik wieczor-

skiego ,a liczne rzesze różnych „Jó-
ze zdzi-

  

ny. 2140: Jak pracujemy i żyjemy w Pol-
sce. 21.45: Koncert, 22.15: Wiersze iWel-
kopiątkowe, 22.30: Koncert chóru „Lutnia :,
23,00: Nauki Wielkopostne wygł. ks. dr.
Augustyn Jakubisiak. 23.15: Kom. met, |žeflowuoczek i Albinowych“

P A N | Od niedzieli 21-go b. m.

„5 P „CUDO ŚWIATA, bożyszcze tłumów

Shirley TEMPLE
w najwspanialszem arcydziele jakie

wyprodukowała kinematografja
Za ktory SHIRLEY TEMPLE odznaczona została najwyższą nagrodą Akademji fllmowe

ELKI KOŃKUR>FOXA.
prasza do wiecie panieka, w KONKURSIE Adzzet awiezdy filmowej

Nagroda za najtrathiejsze imię wynosi zł. 100. Kartę konkursową wraz z

  

 

kina „Pan*. Odpowiedzi nadsyłać należy do dnia 1 maja b. r. pod adresem FOX FILM
* Wydział Prasy I Propagandy, Waszawa, S-to Krzyska 25.

"l, ANN ASTEN, чаа
MARCH, NAos Ei Rouben Mamoulian " arcydzieło

„KATIUSZA

Najnowsze arcydzieło filmowej!
F-scynującą rosjanka

wg nieśmiert.
powieści
 

 

  
   

    

ZWAZCWI
Wiosen idzie; й

Święto się zbliża
wszystko będzie dobrze...
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ROZEŚMIANE OCZY| „Luba”
do nabycia we wszystkich sklepach PONY Każda dobra gospodyni używa

tylko WYROBY
PATKAOKZET

koponem
zwrotnym otrzyma każdy przy wykupie biletu na film „ROZEŚMIANE OCZY” w kasie

FREDERIC
Stworzyli wiei<ie

LWA TOŁSTOJA ****%yiróice'v knie „H E L 1 0 s

1. RÓŻNE. i

"iZnaczenie odkryč historycznych |
dekonanych w Wilnie.

wieniem 'kiwały głowami, słuchaj
że jeszcze przed
Polsce wspaniałe klasztory i tabry-j
ki ,które wyrabiały piękne maierja-
ty [mowa o szczątkach perkalików
1yzenhauzowskich, znalezionych w
podziemiach), że szlachta nosiła
wspaniałe żupany, że Wilno dawno|
najeżdżali i grabili Moskale i t. di
Resztki zbroi rycerskiej i pięknych
szat z mory, pantofelki z przed 200;
sat i szczątki żupańów, oglądanych:
„na własne oczy' — czyni opowia”
danie historyczne istotną rewelacją,!
dla nas, nie mających pojęcia o dzie-|
jach rodzinnego miasta, oraz własne”|
go kraju. Jak wielkie propagandowe!
znaczenie mają obecne odkrycia,!
swiadczy rozgłos jaki nadała im cata:
bez wyjątku prasa polska, a i nie-
które pisma. zagraniczne. Do dnia
dzisiejszego ok. 2.000 osób z pośród
mieszkańców (Wilna zwiedziło pod-

 

| Z. Wendy oi sportowcowi Wilna.

brane były tylko dwie zasadnicze kandyda-
tury, a mianowicie: Wieczorka i p. Plewa-

Dźwina wystąpiła już z brzegów
! Woda
Dźwinie podnosi się w dalszym ciągu i w

! dniu 15 b. m. osiągnęła 818 cm. ponad stan
aga ąc; „normalny, Po stronie polskiej w okolicach

„ruskimi' były W Szafranowa a po stronie łotewskiej w oko-*

BRASŁAW. (Pat). na rzece licach Jermołowa woda wystąpiła z brze-
gów, zalewając przybrzeżne łąki. Drui jed-
nak, jak dotychczas niebezpieczeństwo po-
wodzi nie grozi.

SPOR T.
J. WIECZOREK 100 PROCENTOWYM

KANDYDATEM DO NAGRODY. i
Na ostatniem posiedzeniu Wydziału

Wykonawczego Miejskiego Kom. W. i.

Wykonawczego rozpatrywana była sprawa
przyznania nagrody przechodniej im, płk.

Na 9 zgło: ych kandydatów pod uwagę

 

kowej.
Po zrełerowaniu sprawy wyolbrzymiłyj

się wyniki Wieczorka w stosunku do sukce-
sów również cennych p. Plewakowej, Wy-
dział Wykonawczy postanowił na walnem
zebraniu Miejskiego Komitetu zgłosić kan-
dydaturę Jana Wieczorka mistrza Polski.

Zebranie M. K. W. F.i P. W. odbędzie
się zapewne jeszcze w kwietniu.

"więcej przystani

i nas informują,

lekkoatletów Wilna,
całkowicie zadowolony z frekwencji
szczających na zaprawę. że Wilno posiada

doskonały materjał ludzki, który powinien

być umiejętnie wykorzystany.

W TROKACH BUDUJĄ PRZYSTANIE
ŽEGLARSKO-WIOšLARSKIE,

W. Trokach powstawać
žeglarsko - wiošlarskicn.

Ostatnio budować się zaczął AZS, a jak
niebawem ma

do budowy również K. O, P. Słowem Troki
; stają się modne,

CEJZIK DZIŚ WYJEŻDŻA Z WILNA.

zaczyna Coraz

przystąpić

Dziś wyjeżdza z Wilna trener Polskie-

Zapytany przez

go Związką Lekkoatletycznego Antoni Cej-
zik, który przez kilka tygodni prowadził w

Wilnie treningi zawodników wileńskich.
nas p. Cejzik, co do
powiedział, że jest

uczę-

ziemia; mieliśmy też cudzoziemców:TTLTNAA iA I SD ASTSOEO TR SEN

Łotyszów, Niemców, E-
stończyków i Japończyka, który
przyjechał z poselstwa japońskiego
z Warszawy. Cudzoziemcy z ogrojm-
nem zaciekawieniem słuchali historji
kościoła, z którą tak ściśle odpo-|
czątków wieku XVl-go łączą się
dzieje Polski i rozpatrywali szcze”,
gółowo o stroje i obyczaje dawnej
Polski (a fotograłje „Hadesu” po-
wędrują aż do Japonii).

Zagraniczni «goście nie szczędzili
młodym badaczom komplimentówi
szczerze dziękowali za ich uprzejme
i ciekawe objaśnienia, Zarówno. wła-

wycieczki

dze kościelne, jak i władze miejskie
winny we własnym interesie — po-
pierać wysiłki ideowej młodzieży —
i umożliwić jej prace odkrywcze w
innych kościołach i gmachach, Jakże
wiele tajemnic dziejowych  spoczy-
"wa jeszczę w cieniu murów i cze
luściach lochów! I jak wiele można
dokonać przystępując do pracy z na-
leżytem uświadomieniem sobie .ol-
brzymieg roli propagandowej i histo-
rycznej tych odkryć dla Wilna.

Wielbiciel starego Wilna.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Prasa francuska o wystąpieniu min. Becka.
PARYŻ. (Pat). Prasa francuska

ocenia wystąpienie ministra Becka

na Radzie Ligi Narodów maogół nie-

przychylnie, „Le Petit Parisien" za-

znacza, że przemówienie ministra

spraw

Rzadko kiedy, pisze dziennik, usły-
szano w Genewię tyle ostrych i iro*
nicznych docinków co z ust polskie
$o ministra
rzadko kiedy zwątpienie w organiz

zagranicznych,

Becka wywołało sensację lecz w

znaczeniu ujemnem. Dziennik zarzu

ca ministrowi Beckowi, že Zlekce“

ważył on wysiłki pacyfistyczne do-

konanė przez trzy mqącarstwa i prze”

jawił obojętność w stosunku do skar-

gii perfidję wobec memorandum

francuskiego. Minister Beck wyra”

ził swoje zadowolenie ze sweśo

dzieła dyplomatycznego a w szcze”

gólności z umowy z Berlinem.

„L'Oeuvre* wyraziła przekonanie, że
Polska podczas głosowania znajdzie

bez wątpienia formułkę, w której

wyrazi swe desinteressement w ca“

EG) sprawie. „Le Journal“ twierdzi,

że przemówienie ministra Becka

wywołało prawdziwą  sensa.zię.
 

Proces szpiego
PARYŻ. (Pat). Sąd paryski wy-

dał dziś wyrok w wielkim procesie

szpiegowskim na rzecz Sowietów

małżonków Świis i towarzyszów.

Mocą wyroku amerykanin Swits i

jego żona, chociaż uznani zostali za

winnych, zostali zwolnieni od kary.

Rosjanka Lidja Stahl została skaza-
na na 5 lat więzienia i 3.000  frs.
grzywny. Na takąż karę skazano
wydawcę czasopisma ,Armja i. De-
mcokracja” płk. Dumoulins'a, Inni o-

(niPRADYM ARSITLOSINT

na deser są

VDR AA Ls АНа

ŁAGODNIE

  

 

wski w Paryżu
skarżeni zostali skazani na karę wię”
zienia od 3—5 lat i grzywny w wyso-
kości 1.000 do 3.000 frs. Trzech o-
skarżonych uwolniono od winy i ka-
ry. Przewód sądowi ujawnił, że o-
skarżeni otrzymywali od zawodo-
wych szpiegów stałe pensje miesięcz
ne za dostarczanie im tajnych doku
mentów. Główny organizator Miac-

międzynarodowy było tak wyraźnie
podkreślone. Znamienne jest, że mi-
"nister Beck nie wspomniał ani sło”
'wem o samej rezolucji mocarstw,
'lecz komentował tylko memoran'
!dum francuskie z 9IV. „Intransi-
| geant' zaznacza, że po mowie miti-
stra Becka moznaby się spodziewać
zajęcia przez Polskę odmownego
stanowiska w sprawie projektu  re-
zolucji Mowa ministra Becka zda-
je się być tylko moralną satysłakcją
udzieloną Niemcom i pozostaje w
zgodzie z układem polsko-niemiec'
kim. Manifestacja ta jest zupełnie
platoniczna i należy oczekiwać, że
nie naruszy ona dobrych stosunków
francusko - polskich. „Jouranal des
Debats“ pisze, że słowa min, Becka
jeszcze raz okazały dwuznaczne
stanowisko rządu polskiego, który,
twierdząc, że utrzymuje węzły łą
czące go z Francją i innemi krajami
zagrożonemi przez politykę  hitle-

| rowską, faktycznie działa na korzyśc
tej polityki. Wi ten sposób Polska u
łatwia grę Trzeciej Rzeszy. „Action
Francaise" pisze, że pierwszym gło”
sem, który wyraźnie opowiedział się
przeciwko rezolucji francuskiej, kył
głos Polski, wypowiedziany przez

 

 

  

 kowicz zbiegł z Francji.  Zaocznie min. Becka. Wystąpienie min, Becha
skazano go na 5 lat więzienia i 5 latljest trudne do strawienia dla żoiąd:
zakazu pobytu we Francji
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Kupno
I sprzedaž

KUPIĘ pateion wa-| samoiny, | wykwalifi-
lizkowy w dobrym) kowany, poszukuje
stanie, może być z) posady za skromnem
płytami. Oferty z ce», wynagrodzeniem Mo-
nami kierować do że na wyjazd. Reie-
„Dz. Wil'* sub „pa-|rencje b. poważne,

teion“, 313-—2| Mickiewicza 44 m. 33,

POTRZEBNY— inteli-WÓZEK ręczny na
gentny praktykant dokółkach kupię zaraz.

Adresy zostawić w| Sklepu technicznego.
Administracjj —  dla| Wynagrodzenie do zł.
„tragarza“, 323—2| 40 miesięcznie, Zglo-
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oc Le wTechniczny”.zabudowanie kupię 257

ko Antokol bli-|yyyvwvvvww' й

W. CHARYTONOWICZ iiecny 0-1| 4000 zł. ORONIE żaeisi,Ši IN TUT
„MICKIEWICZA 7 tel. 2-71. AZT Cenkierowaćdo „Dz. WÓDKI

apbogaty apei wód Keiokakih, morgowe w pobliżu 0WANA Wi.“ da „K. KV, LIKIERY
rnicze udrów, ora: й ilna. OOO TTT Żyjaws umi dnych wzaminków. | wies Okey" FEITNANINAANINANINNANIMAMIEU| gowgw 6 rx, лоы

arų == poleca lirma

 
 

 

  
szenia do Admninistr:|okoliop ul. Mickiewi-

pod,

ków przyjaciół.

WINA
KAWA

INDYKI
i towary świąteczne.

CENY NISKIE.

0-4.5.BANELS-ka
„Micklewicza 22

tel. 8.49,

TSG
Mieszkania

d | pokoje
«ЗаZawódBa
2 lub 3 POKOJOWE-
Go mieszkania z wy-
godami poszukuje u-
rzędnik na staiej po-
sadzie z małą ' rodzi-
ną. Pożądany Anto-
kol lub Zarzecze. O-
ierty z podaniem cen
kierowac do „Dz.
Wil.“* sub „urzędaik“.

wego z łazienką, wy-
godami, telefonem, w

cza do Nr, 28-$go lub
Wileńskiej  poszuku-
je wyższy urzędnik.

Uierty do „Dz. Wil”
pod „W. H.* 315—2

POKOJU
nieumeblowanego lub
skromnie  umeblowa-|
nego szuka małżeń-
stwo bezdzietne, O-

pod
314—2

Poszukuję
pokpju nieumeblowa-

ierty kierować
Nr. 314,

nego w okolicach ul
Mickiewicza, Mosto-
wej, Zygmuntowskiej. 

SEKCJA MŁODYCH
Strunnictwa Narodo-
wego uprzejmie prosi
o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek — pracy
lub zatrudnienia, cke-
ciażby czasowego w
Wiinie i na prowia-
cji dla bezrobotaych
pare członków.
głoszenia przyjmaj«

Administracja „Dzien-
nika Wilenskiego",
 

Młoda panienka z u-
kończoną szkołą Prze-
mysłowo - handiową
poszukuje pracy do
dzieć! jako bona lub
do szycła. Może Ra
wyjazd. Łaskawe o-
terty prosi kierować
io „Dz. W." dlą „bo-
ay“ lub p-adr. Szka-
lernn 68 u gospo-
iarza domu. 92

 

Nie ma czasu,

— Taki młody i że-
brak! Pracować mu
się mie chce? — wo*
ła z oburzeniem star-
sza jejmość na ulicy
do podchodzącego że-
braka.
— Nie mam czasu,

dobra paniusiu, że-
brzę przeszło dziesięć
godzin dziennie —
odpowiada spokojnie
żebrak.

dY
Młody |

człowiek z ukończo=

ną szkołą średnią po-
szukuje posady biura*
listy (chętnie na wy*
jazd do majątku). Re-
ierencje poważne. Po- onieczne są wygody.

|Zgłoszenia do Admi-
nistracji „Dz. Wil“
pod Lit. „Z.“
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siada świadectwapra-
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