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BREDNIE PRASY Ё^
SANACYJNEJ:; :

Zmiana, przeprowadzona ostatnio

w naszem wydawnictwie, polegająca

na powiększeniu formatu i wzboga-

ceniu treści, przyjęta zresztą naogół

bardzo życzliwie przez naszych Czy-

telników, wywołała liczne odgłosy

w prasie sanacyjnej, zarówio wileń-

skiej, jak i stołecznej. Przy tej spo”

sobności okazuje się, jak licho prasa

sanacyjna jest poinformowana o tem,

co się dzieje w obozie narodowym,
jak odbywa się jego ewolucja i roz-

wój. !
Tak »p., „Kurjer Poranny” z oka-

zji zmian w „Dzienniku Wileńskim”
pisze o „kryzysie  zaulania" w obo-
zie narodowym. Zmiany w „Dzien,
Wil.” są według „Kurj. Porann,* do-

" Pakt francusko - sowiecki
PARYŻ. (Pat). г

Zdaje się, iż zostały już usunięte

trudności redakcyjne, jakie wystę-

powały w chwili ustalenia tekstu w

części paktu irancisko-sowieckiego

dotyczącej aulomatyzmu wzajemnej

pomocy.
„Le Matin"

Havas  domosi:, technicznemi, jest całkowicie uspra-
wiedliwione.

Zdaniem „Le Jour'* Moskwa zro-

zumiała, iż Paryż pragnie szczerze

pozostać na swem stanowisku. Oka-
zuje się, że zastosowano dobrą me-
todę, ponieważ istnieje duże praw-

jest zdania, iż układ| dopodobieństwo przyjęcia przez Mo“

Wielką Brytanją spłaty 1/10 długów
wh procentów w 20 rocznych ra-
tach.

iUstawa konstytucyjna
ogłoszona

WARSZAWA. (Pat). W Nr. 30 Dzien-

nika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 24 bm. została cgłoszona ustawa kon-

stytucyjna z dnia 23 kwietnia t935 roku,

 

Wymiana oficerów w armji niemieckiej
i angielskiej

 wodem, że „sztab endecki* stracił

zaulanie do swoich ekspozytur na|

prowincji, więc odwołuje jednych

ludzi, a mianuje innych, a pismom;
swoim tak dalece nie dowierza, że
posyła im gotową treść, aby nie!
mogły odchylać się od ortodoksyjnej
linji Stronnictwa. Gdyby podobne
brednie ukazywały się gdzieś zagra”
nicą, moglibyśmy te rzeczy zrozu
mieć, ale w piśmie polskiem po”:
dobne infonmacje dowodzą  tyiko|
zupełnej ignorancji redaktorów w
spiawach rozgrywających
kraju.

Oczywiście «wszystkie pisma sa-
nącyjne udają, że się cieszą, iwier-
dzą, że „endecja traci wpływy” itd.
Api redaktorzy tych pism nie wierzą
w to, co piszą, ani nie wierzą w ich
zapewnienia 'właśni ich czytelnicy.
Endecję grzebią jej wrogowie w Pol-
Sce od dłuższego szeregu lat. Ciągle
się zapowiada, że spotkał ją cios
ostaieczny i ciągle okazuje się że
oną żyje i że bardzo z jej egzystencją
liczyć się trzeba. ›
A dziwi zwłaszcza sanację jeden

iakt w rozwoju ruchu narodowego.
Oto ruch ten nie ma żadnej pomocy,
a maweęt napotyka mnóstwo prze-
szkód, a mimo to żyje i rozwija się.
Do szeregów obozu narodowego nikt
nie napędza ani urzędników, ani ja”
kichkolwiek ludzi tak czy inaczej
zależnych; nikt im nie daje i nawet
nie obiecuje posad, stanowisk, do-
staw, 'koncesyj, takich czy innych
korzyści. Przeciwnie nawet człoa-
ków Stronnictwa Narodowego spo-|-
tyka dużo utrudnień, przykrości,
często represyj. A mimo to trwają i
stale ich przybywa,
o samo jest ż prasą narodową.

Subsydjów ani takich, ani owakich
prasa ta niema. Konfiskaty się sypią,
nikt prenumeraty pism narodowych
nikomu nie narzuca, zwierzchnicy
swych podwładrych do prenumero-
wania ich nie zachęcają, a ujrzawszy
egzemplarz pisma narodowego naj-
częściej na posiadacza jego krzywo
patrzą. Rejestry handlowe, licytacje
nieruchomości i 't. p. również w pra”
sie narodowej nie są ogłaszane. Zad-

ostateczny będzie parałowanyprzez | skwę formuły zadawalającej Francję.

mia, Laavla i Potiomkina w  koń-| „Le Populaire* również uła, że

cu tygodnia. | pakt zostanie wkrótce podpisany.

„Figaro“ pisze: W, niczem niej „Petit Journal" porusza sprawę

zmieniliśmy « naszego stosunku do długów sowieckich, Dziennik doda-

paktu trancusko - sowieckiego opar- je, iż imin, Eden otrzymał 1zekomo w

tego na zdrowych zasadach. Dzien” Moskwie zapewnienie jakoby Sowie-

mik uważa, iż opóźnienie podpisania ty były gotowe do omówienia z

 

ukiadu, spowodowane względami

Przegrupowanie wojsk fransuskicii
PARYŻ. (Pat). „Le Matm' do” 35 p. p. został przeniesiony z Belfor-

nosi z Nancy, że zgodnie z rozkazem tu w okolice Maluzy, gdzie znajduje

ministra wojny w dalszym ciążu “= trzeci bataljgn 8 p. strzelców

bywa się przegrupowanie wojsk na marokańskich. Bataljon 5-tej dywizji

wschodniej granicy Francji. Dwie piechoty oraz oddziały z Havru,

kompanje 91 p. p. zosiaiy  pizenie:; Kouen i Cherbourga zostaly przenie-

sione do Givet na grąnicę francusko"| sione do obozu w Simonne, skąd bę”

belgijską. Jeden bataljon 27 p. p.|dą skierowane w góry Ardeńskie.

przeniesiono do Montmedy. Oddział `

sę w Przygotowanie :o konferencji naddunajskiej.
PARYŻ. (Pat), KŃorespondent go celu są ogólna konwencja o nie

agencji Havasa donosi z Rzymu, że mieszaniu się graz sankcje, jakie

rząd włoski czymi przygotowania do mają być zastosowane w razie na-

konierencji naddunajskiej, Ścisłada”;ruszenia tej | wencji Co się ty-

ta tej konierencji ma być jeszcze u- czy sankcyj, to przewiduje się serję

zgodniona z państwami zaproszonemi| poszczegójnych pakiów w ramach

do wzięcia udziału w konferencji| Ligi Narodów. Pakty te mogą przy”

Zgodnie z rezolucją w Stresie zesta-j brać charakter paktów wzajemnej

ną na konierencję zaproszote wszysi; pomocy i będą układami dwustron-

kie rządy wymienione w protokule|nemi. Gdyby wszystkie państwa

BERLIN. (Pat), Niemieckie Biu- brytyjscy wyjechali we wtorek z

ro informacyjne donosi z Londynu: Londynu do Niemiec. W najbližszych

Wymiana oficerów pomiędzy armja- dniach 3 oficerowie niemieccy, po

mi niemiecką i angielską, która jednym z piechoty, kawalerji i arty

istniała przed, wojną, została obec- lerji, wyjadą do Anglji na dłużezy.
nie wznowiona. Dwaj oficerowie czas.

UROCZYSTOŚCI W LOURDES.
PARYŻ. (Pat). Z okazji zamknię* nia: konkordalu 'w 1801 r. przekro-

cia „roku świętego” w ciągu trzech czył oficjalnie żiamcę Francji kardy'

dni odbywać się będą w Lourdes nał sekretarz »tanu. Kardynał Pa-

wielkie uroczys'ości, na które pa-|celli był uroczyście powitany przez

pież wydelegowai, jako swego dele-| przedstawicieli władz ma granicy
gata kardynała stanu  Pacelliego.! trancusko-włoskiej w Veutimiglie.

Przyjazd dostojuka watykańskiego PARYŻ. (Pat). Kardynał Hlond,

do Francji jest doniosłem wydarze- prymas Pdiski, przejeżdżał dziś

niem w stosu"kach irancuskich z przez Paryż, udając się do Lourdes

Watykanem. Prasa zgodnie oświad- na uroczystości zamknięcia roku
cza, że po raz pierwszy od podpisa-| świętego.

Problemy inwestycyjne Ziem
Północno-Wschodnich

izba Przemysłowo - Handlowa w oraz bogactwu zabytków, stanowić

Wilnie wystąpiła do władz central- mogą źródło dochodu z ruchu tury-

nych z memorjałem w sprawie naj stycznego.

pilniejszych potrzeb inwestycyjnych Izba w swym memorjale, popar-

'schodnich. tym danemi cyfrowemi, wskazuje na£iem Północno - W:
* Wśród iawestycyj, których wy| nieproporcjonalnie niski udział Ziem

pa Pėlnocio - Wechodnich w. dotych:

  

konanie stanowiloby jeden z pierw“

rzymskim, więc prócz Włoch i Fran-

cji, Polska, Austrja, Jugosiawja,

zgodziły się uczestniczyć w tych
paktach, powstałaby sieć 36 pak-
tów, Jeśli chodzi o zbrojenia Austrji,Niemcy, Czechosłowacja, Węgry i

Rumiunja. Przedmiotem obrad bę-| Węgier i Bułgarj:, to sprawa ta o-

dzie wijpólne zapewnienie posz:no* licjalnie nie będzie poruszana na

wania integralności i niepodlegiości konierencji, ale będzie mogła być

Austrji. Środkami do osiągnięcia te-!przedyskutowana poza konferencją.

SYTUACJA W BULGARJI.
SOFJA. (Pat). Premjer Toszew pujące ošwiadezenie: Zadania nowe-

w obecności ministra spraw zagra” go rządu zostały jasno zakreślone w

nicznych złożył dziś wobec przed:|maniieście króla. A mianowicie, ce'

 ne pismo narodowe nie zrobiło też
interesu na czyichkolwiek  imieni-
nach, ani na ogłoszeniach, otrzymy-|

stawicieli prasy zagranicznej nastę-|

 

Przy bólach lub zawrotach głowy, Szu-

mie w uszach, bezsenności, złeia samopo-
należy natychmiastczuciu, podrażnieniu

zastosować wypróbowany nrzy tych  do-

legliwościach środek - wodę gorzką
Franciszka - Józefa.

me

wanych z monupolów państwowych,

czy też ciężkiego przemysłu.

A jednak są, wpływów nie tracą,
ale je powiększają. Natomiast, licząc

się z obecnemi warunkami, dostoso”

wują się do sytuacji, reorganizują

się. Okres niespodzianek dla sanacji

— jeśli idzie o prasę narodową —

jeszcze nie minął. Dlatego wszystkie

wieści o „upadku wpływów”, „kry
zysie zaufania” etc, są zwykłemi
bredniami.

s OW RZECZNA AEO EATERZET WODO

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO,
W niedzielę, dnia 28 kwietnia, o godz. 12.30, w sali przy ul. św. Anny 13

odbędzie się (rz

Sprawozdawcze Zgromadzenie Poselskie
na którem wygłoszą referaty:

1 poseł STANISŁAW RYMAR z Krakowar. *

„BUDŻETY PAŃSTWA POLSKIEGO,
2. poseł prof. WACŁAW KOMARNICKI p. :.

„NOWA KONSTYTUCJA"
„Ar WSTĘP WOLNY.

W. Sekretarjacie Stronnictwa, ul. Mostowa 1, jest do nabycia w cenie

50 gr. broszura: „Przemówienia posiów Klubu Narodowego, wygłoszone

w Sejmie w czasie rozprawy nad budżetem na rok 1935/1936” (według
stenogramów sejmowych),

lem rządu jest uirzymanie pokoju

mały, jakim jest bułgawja, potrzebuje
dla zaleczenia swoich ran, zaaanych
przez wojnę i czasy powojenne, po-
koju i porządku dwa razy więcej niż
inne kraje. Konstytucja, której о-

i ministrowi sprawiedliwości, odpo-
wiadać ma jednocześnie wymaga-
niom dążenia do odrodzenia Bul-
garji 1 jej twadycjom a także potrze-
bom politycznym, gospodarczym i
spoiecznym dnia dzisiejszego. Zapo”
czątkowane przez armję w  daju
19.V 34 r. dzieło odnowienia pań-
stwa znajdzie w tej konstytucji cał-
kowite poparcie, Co się tyczy poli-
tyki zagranicznej, to Bułgarja, wier-
na idei Ligi Narodów, będzie dalej
jednym z czynników pokoju na Bał-
kanach i w Europie. Nowy rząd sta-
rać się będzie zacieśnić stosunki go”
spodarcze i kulturalne z innemi pań-
stwami,a przedewszystkiem z są-
siadami, bo stosunki te stanowią
nieodzowną przesłankę dla prawdzi-
wej przyjaźni,

, ATENY. (Pat). Wiczoraj rozpoczął
się proces przywódców opozycji.

pieczeństwa Zezas zeznawał, że
ruch powsgtańczy onganizował Veni- 

wewnętrznego i zewnętrznego. Kraj:

pracowanie powierzono premjerowi,

Pierwszy ze świadków szef bez-

zelos, a główni oskarżeni byli z nim,

szych kroków w kierunku złagodze-
nia upośledzenia Ziem Północno”

Wschodnich w dziedzinie urządzeń

podstawowych dla gospodarczego i

kulturalnego rozwoju tej dziedziny,

na pierwszy plan wysuwa się, zda-

niem izby, inwestycje komusikacyj-

ne — budowa linij kolejowych, dróg
bitych, regulacja rzek, różne inwe-

stycje miejskie i t. d.
Sieć linij kolejowych jest u nas

niedostateczna, przyczem nie jest
ona dostosowana do potrzeb nasze”
go terenu. Ponadio isiniejące linje są
ubogo 'wyposażone w niezbędne u-
rządzenia, jak np. wagi wagonowe,

magazynyi t. d.

Ziemie uasze są w Polsce dziel-
nicą najgorzej zaopairzoną w drogi
Ibite, bogaty system dróg wodnych
tego terenu pozostaje w stanie nie-
uregulowanym, nie jest powiązany
linjami Kkolejowemi i poza splawem
drzewa przeważnie nie nadaje się
dla ruchu ani towarowego, ani Oso*

bowego. Brak lak aiezbędaych dla

rozwoju gospodarczego urządzeń,
jak chłodnie, rzeźnie i t. p. utrudnia

scowemi,

w dziedzinie inwestycyj miejskich o
charakterze użyteczności publicznej,
jak jezdnie, kanalizacje, wodociągi
it. d., stanowią przeszkodę w pro-
cesie przeprowadzenią  inwestycyj
indywidualnych, a ponadto hamują
;rozwój turystyki ma naszych zie-
| miach, które dzięki pięknu przyrody

 
 

Proces Venizelosa i przywódców powstania
greckiego

liczbę świadków obrony, a miano
wicie na rzecz oskarżonych przy-
wódców zeznawać będzie po 5
świadków, na rzecz innych oskar-
żonych po 3.
ATENY. (Pat). Gen. Papules, by-

niezmiernie obrót produktami miej-'
co nader ujemnie odbija

się na możaości ich zbywania w po-.
staci standaryzowanej, Rażące braki

czasowych inwestycjach w porówna-
niu z innemi bardziej uprzemiystowio
nemi dzielnicami kraju. Jako kry”
terjum podziału kredytów z sum no-
wej Pożyczki Inwestycyjnej między
różne okręgi powinno być, zdaniem
Izby, nie nasilecie bezrobocia w po-
szczególnych ośrodkach, lecz ich
potrzeby inwestycyjne, których za-
spokojenie winno iść drogą naprawy
warunków  strukiuralnych w celu
trwałego podniesienia gospodarcze”
go odnośnych terenów.

Według przybliżonych obliczeń,
przeprowadzenie najpilniejszych in-
westycyj ma terenie województw:
wileńskiego, białostockiego, nowo-
gródzkiego i poleskiego wymagałoby
około dwudziestu kilku miljonów
złotych. Wśród tych inwestycyj wy”
mienić należy: inwestycje kolejowe
(zrealizowanie budowy kolei
malnotorowej Nowojelnia — Nowo-
gródek, budowa kolei wąskotorowej
Q znaczeniu tuwrystycznem Kobyluik
— Narocz i inne inwestycje) na su-
mę ca 3 i pół nulj złotych; budowę
dróg o twardej vawierzchni i mostów
— na sumę ca 7 i pół milj, złotych;
inwestycje drogowo - wodne (regur
lacja rzek, budowa bindugi w Drui)
за sumę ca 3 i pół milj. złotych; in-
westycje miejskie (w m. Wilnie aa
ca 2 i pół milj. złotych — chłodnia,
rzeźnia, wodociągi, kanalizacja, no-
woczeste jezdnie, drogi podmiej-
skie); drobze budowniciwo mieszka-
niowe na sumę ca zł. 1.800.000.
Przybliżona kwota na owe niezbęd-
ne inwestycje wysiosłaby dla po-
szczególnych województw:  wileń-
skiego — ca 7 milj. złotych, biało-
stodkiego ca 4 — 4 ipół milj, zł.,
nowogródzkiego — ca 4 — 5 milj,
zł. poleskiego — ca 4 milj. 24. —
razęm około 20 milj. zł,

Cyfry te nie obejmują jednak prac
„meljoracyjnych oraz prac nad prze”
„budową ustroju rolnego, co do któ-
e wysunięcie iednich -
stulatów naležy Parse sda

 
jw kontakcie, Nięktórzy z nich od- ły dowódca wojsk greckich w Azji Zresztą miarodajne plany w zakre-
wiedzali go nawet na wyspie Krecie.

| ATENY. (Pat), Dla przyśpieszenia
procedury sądowej w procesie przy-
"wódców powstania zredukowano

nor” °

"Mniejszej, oraz gen. Kimisis zostali sie inwestycyj publicznych koastru-
skazani na śmierć za udział w. po- owane być mogą tylko przez właści-
wsłaniu, Wyrok wykonano
rozstrzelanie dziś g godz. 6 rano. " terytorjalnę.

przez we czynajki państwowe i samorządy
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RZEKOMY TAJNY TRAKTAT

PARYŻ, 23.4 (PAT). We wtorko-
wym „Journalu” St. Brice zamieszcza
artykuł p. t. „Ciekawy zbieg publika-
cyj fałszywego dokumentu z sowiec-
ką prowokacją”. Sowiety wyrzucają
nam — pisze St. Brice — że nie by-

- liśmy poprawni wobec nich. Mają je-
dnak nieco inne pojęcie, niż my, o po-
prawności, Komisarz Litwinow sam

„zaprosił się do Paryża na śniadanie
na Quai d'Orsay, aby parafować pakt,
którego podstawy zostały ustalone
podczas rozmów w dn. 17 kwietnia w
Genewie. Gdy podstawy te przelano
na papier i gdy zostały one wyzwolo-
ne z dwuznaczności, którą dyplomaci
sowieccy chcieli w nich prześlizgnąć,
komisarz Litwonow obraził się i odje-
chał do Moskwy. Rząd francuski dy-
skretnie uniknął wykazania tego po--
stępowania i zapowiedział, że roko-
wania toczą się w dalszym ciągu.
Tymczasem nota Agencji Tass oznaj-
mia urbi et orbi o zerwaniu rokowań.

5 EEA OBSZYBOWCE

dg Przy otyłości stosuje się naturalną e

gorzką „Franciszka - Józefa" 3

Sii

Kronika telegraficzna

— W Moskwie zlikwidowano dwie tajne

palarnie opjum, utrzymywane przez Chiń-

czyków. Aresztowano obu właścicieli oraz

18 palaczy opjum, wśród których  znajdo-

wali się również kokainiści, Skonfiskowano

znaczne zapasy opjum,

| — W Moskwie ponownie ujęto szajkę ban-

dycką. 2 bandytów rozstrzelano,

— W jednej z restauracyj na przedmieściu

N. Yorku doszło podczas aresżtowania pi-

janego murzyna do ostrego starcia pomiędzy

policją a grupą murzynów. Dwuch urzędni-

ków policji zostało ciężko pobitych krze-

słami i butelkami od piwa. Porządek przy-

wrócił dopiero większy oddział policji, który

dokonał licznych aresztowań.

—Na morzu Azowskiem nastąpił na jed-

nym ze statków sowieckich wybuch benzy-

ny. 5 osób załogi odniosło obrażenia. 9

—Polski statek „Kościuszko” przybył do

Lizbony, powitany przez licznie zgromadzo-

ną kolonję polską. W nocy „Kościuszko” od-

płynął do Amsterdamu. 2

— Chińskie wojska rządowe  powstrzy-

mały pochód oddziałów komunistycznych

na Szeng - Tu, Większa część armji czerwo-

nej pod wodzą osławionego Hsu - Hsiang -

'Szena otoczona została między rzekami Pei-

Kiang i Kia - Ling.

— W pobliżu Fuldy (Niemcy środkowe)

wydarzyła się straszna katastrofa samocho-

dowa. Omnibus, wiozący członków orkie--

| — stry wojskowej, najechał na drzewo, rozbi-

jając się. Jedna osoba została zabita a 5

ciężko i 9 lekko rannych.

— Prasa włoska, polemizując z prasą nie-

miecką z powodu usunięcia pomnika truba-

"dura Woltera von der Vogelweide z cen-

tralnego placu w Bolzano, stwierdza, że pe-

eta ten był trubadurem średniowiecznym,

którego postać w niczem nie upoważnia do

uważania go za symbol pangermanizmu.Po-

nadtoprasa włoska protestuje przeciw po-

równywaniu Waltera von der Vogelweide

do Dantego, przypominając, że Mussolini

przyrównał obu poetów do Monte Pincio i

do! Himalajów.

—- Pałac Schwarzengraben pod Lippstadt

spalił się dziś doszczętnie. Przyczyna poża-

ru niewyjaśniona. Pałac był wzniesiony w

stylu rokokowym w 1756 r. Przy gaszeniu

ognia zginęła w płomieniach jedna osoba, 4

strażacy ulegli poparzeniu.

— Premjer Van Zeeland przybył do po-

selstwa R. P. w Brukseli i odbył z posłem

Jackowskim dłuższą konferencję.

—- Zderzenie pociągu z lokomotywą na-

stąpiło na linji Meksyk — Toluca.Ogólna

liczba ranionych wskutek katastrofy wynosi

53 osoby, w tem 12 ciężko ranionych.

—Rząd hiszpański zaaprobował gratu-

lację wysłaną przez premjera Lerroux do

| delegata Hiszpanii w Lidze Narodów Ma-

dariaga.
— Ministrowie finansów Włoch i Węgier

dokonali uroczystego otwarcia biura celne-

go węgierskiego w porcie Fiume w części

przeznaczonej na wolny port węgierski w

myśl umów włosko-węgierskich.

— 800 strajkujących robotników firmy

Amparo Mining et co. W Ahualuco (w sta-

| nie Jalioco) wyruszyło marszem do Meksy-

|ku. Strajkujący chcą zwrócić się do prezy-

denta Cardenasa, aby“ ich wziął w obronę

przd właścicielami fabryk.

RZY drugie święto Wielkiejnocy "szalała

| w śórach Olbrzymich burza, połączona z

gradem, która w przeciągu 3 godzin wy-

rządziła wielkie spustoszenie. Miasteczko

Hohenstein-Ermstahal zostało zupełnie za-

lane wodą. Również duża część nowej auto-

strady została załana, przyczem znaczną

ilość materjałów budowlanych woda za-

brała ze sobą. ё *

— Przedstawiciele 18 narodów obecni by-

li w Stattford on Avon, mieście, w którem

| urodził się Shakespeare, na uroczystościach

_ku czci wielkiego dramaturga.
—- Dnia 25 b.m. odbędzie się w Wenecji.

tawa dzieł Tycjana. Otwarciazbiorowa wys ь й
towarzystwie mi-

wysławy dokona król w

nistra oświaty.
 

polsko- niemiecki

Z której więc strony zachodzi tu nie-
poprawność — zapytuje St. Brice?
Nie trzeba nam opowiadać, że dyplo-
macja francuska nie dotrzymała tek-
stów, opracowanych w Genewie. Dy-
plomacja francuska utrzymywała, iż
układ francusko - sowiecki winien u-
nikać naruszenia gwarancji Locarna.
Dokładnie właśnie w tym kierunku
Sowiety uparły się nas pociągnąć.

Istnieje jednak sprawa stokroć po -

САГ PZWLOSKAAKEOWYTYPRREEYYY:ZWWYKARZYTCSCASZYKEEKAA

Zgon gen. Butlera

"LONDYN — 23.4 (PAT) — Zmarł w
wieku lat 64 gen. - por. sir Richard But-
ler. W latach 1916 — 1918 był on za-

stępcą szefa sztabu armji brytyjskiej we
Francji i uchodził za prawą rękę naczel-
nego dowódcy wojsk brytyjskich mar-
szałkaHaiga. Po wojnie był on przez ja-
kiś czas dowódcą dywizji w Nadrenii.

Krwawe za'ścia przedwy-
borcze w Jugosławii

BIAŁOGRÓD 24.4 (PAT). W cza-
sie wieców predwyborczych w kilku
miastach Jugosławji doszło do bardzo
poważnych zajść, które pociągnęły
za sobą ofiary w ludziach. W Cetynji
zabity został prorządowy kandydat
poselski Zuber. W Splicie został cię-
żko ranny b. minister dr. Andzele-
wicz, kandydat z listy prorządowej,
znany w Polsce ze swego tam pobytu
w 1933 r, kiedy przewodniczył wy-
cieczce parlamentarzystów jugoslo-
wiańskich, W Splicie został też ciężko
ranny jeden z kandydatów bloku o-
pozycyjnego.

Japonia i Sowiety
TOKIO, 23.4. (PAT). Dnia 1 maja roz-

począć się ma w Tokio narada w sztabie
generflnym. Na naradę przybył przed-
stawiciel armji w Kwantungu Itagaki. O-
świadczył on, że sama sprzedaż kolei
północno - mandżurskiej nie gwarantuje
przyjaznych stosunków z Z. S. R. R. Je-
go zdaniem, gwarancję taką dałoby do-
piero / stworzenie - zdemilitaryzowanej
strefy na pograniczu.

Aresztowania komunistów
na Węgrzech .

BUDAPESZT, 23.4. (PAT). Policja bu-
dapeszteńska wykryła rozgałęziońą orga-
nizację komunistyczną, na której ślad na-
prowadził władze ostatni strajk czeladni-
ków krawieckich i szewskich. Policja a-
resztowała dzisiejszej nocy 70 komuni-
stów. Organizacja posiadała tajną dru-
karnię, w której oprócz licznych ulotek,
wychodziło czasopismo p. t. „Komuni--
sta”, Przywódcą szajki jest Juljusz Jols=
vay, który pa przewrocie komunistycz-
nym na Węgrzech w r. 1919, zbiegł do
Niemiec, a później do Z. S. R. R. Nieda-
wno przybył on potajemnie do Węgier,
celem zorganizowania ruchu komuni-
stycznego.

Imieniny Hitlera

BERLIN — 23.4 (PAT) — Tegoroczny
obchód urodzin kanclerza Hitlera gniał

charakter wielk:ej manilestacji. w której
specjalnie zaakcentowany był udział
armji. | ‚

Minister Reichswehry gen Blomberg
oświadcza na łamach „Voelkischer Beo-
bachter”, że naród i armja . niemiecka

"złożyły w tym dniu przysięgę na wier -|
ność temu. który przywrócił Niemcom
ich honor w obliczu świata. a wychowa-
nie całej ludności, zdolnej do noszenia
broni, powierzył sile zbrojnej.

Ofiary gór
WIEDEŃ, 23.4. (PAT). W czasie świąt

zginęło w górach Austrji 5 turystów. W
górach Hohe Tauern zginął zasypany la-
winą student akademji wojskowej, w
Hochschwab. W.Styrji spadł i zabił się
narciarz, w Helenentalu w pobliżu Wie-
dnia spadł z góry i zabił sięuczeń szkoły
średniej, a oprócz tego w okolicach Wie-

dnia podczas wycieczki górskiej.zabiłi się

2 turyści. * С у

Kombatanci francuscy
w Rzymie

RZYM, 23.4 (PAT). Wycieczka b.
kombatantów francuskich opuściła
dz Rzym, owacyjnie żegnana przez
tłumy ludności, które odśpiewały hy-
mny francuski i włoski. “|

Malarja w Colombo

COLOMBO, 234 (PAT). Epidemja

malarji, która wykazywała już pewne

osłabienie, ponownie zaczyna szerzyć się

z niepokojącą gwałtownością. Na <ałej

wyspie wydano zarządzenia, mające -na

celu powstrzymanie dalszego rozwoju e-
już przepełnionepidemji. Szpitale są

chorymi.

 

"konstytucji Stanów.

 

ważniejsza. Niedawno w jednym z
dzienników farncuskich ukazał się
tekst rzekomego traktatu tajnego pol-
sko - niemieckiego z dnia 3 marca
1934 r. Przeprowadziliśmy pewne do-
chodzenia, aby uniknąć wszelkich wąt-
pliwości, istnieją bowiem wypadki, w
których wyreżyserowane sztuczki mo-
ба nas wyprowadzić w pole. W tym
wypadku jednak nieautentyczność tek-
stu bije w oczy. Sądzimy więc, że naj-
lepszą przysługę, jaką należało oddać
tym, którzyby mogli paść ofiarą tej
złośliwej zabawy, było milczenie,

Ale, oto dziwny zbieś okoliczności
sprawił, że właśnie w chwili, kiedy So-
wiety usiłują podburzyć opinję fran -
cuską, rzekomy tajny traktat niemiec-
ko - polski ponownie ukazuje się na
widowni, lecz tym razem w innym nie-
co oddzwięku. Należy krótko przeciąć
całą sprawę. Całkowite nieprawdopo-
dobieństwo tego rodzaju dokumentu
jest oczywiste. '
Należy sobie powinszować, iż za-

sadzka została wykryta. Co za ciekawy
sposób pracy nad uspokojeniem na
wschodzie Europy.
MOSKWA -— 234 (PAT) — Pra-

sa zamieszcza bez komentarzy. drugi
komunikat Havasa o przerwaniu roko-
wań sowiecko - francuskich, nie udzie-
lając pozatem żadnej wagi tej spra-
wie.  

"MANEWRY FLOTY AMERYKAŃSKIEJ
NA PACYFIKU

LONDYN,.23.4 (PAT). Jak dono-
szą z San. Francisko,. u zachodnich
wybrzeży Stanów Zjednoczonych
skoncentrowanych jest obecni prze-
szło 160 amerykańskich okrętów wo-
jennych oraz 450 samolotów z 45 tys.
oticerów i żołnierzy. Koncenti..ja ta
pozostaje 7 związku z mającemi się
rozpocząć w dniu 3-cim maja mane-
wrami floty. 271 samolotów znajduje
się na czterech awjomatkach. Poza-
tem každv k ,żownik posiada samo-
loty wywialowcze, pozostałe apara-
ty słacjono..une są na wyspach.
  

Polskie kandydatury
do parlamentu czeskiego
MOR. OSTRAWA, 23.4 (PAT). Na

wspólnem posiedzeniu delegatów  partji
śląskich katolików, stronnictwa ludowe-

go i polskiej partji socjalno - demokra-
tycznej, które odbyło się w czes. Cieszy”
nie, ustalono listę kandydatów 'do przy-

szłych wyborów parlamentarnych w na-
stępującym porządku: dr. Leon Wolf, ad-
wokat z Frysztatu, prezes partji śląskich
katolików, inż. Jan Heczko, członek
stronnictwa ludowego, Augustyn Łukosz,
członek polskiej partji socjalno - demo-
kratycznej i inni, Na pierwszem: miejscu
wśród kandydatów do senatu jest górnik

„Alojzy Bonczek, członek: polskiej. partji
socjalno - demokratycznej.,

 

Murzyni mają prawogłosu
ALE NIE MOGĄ GŁOSOWAĆ

NOWY JORK, 23.4.( PAT). W stanie
Texas istniała ustawa, uchwalona przed
laty przez stanową legislaturę, a zabra-

niająca murzynom brania udziału w wy-
borach. W r. 1932 Najwyższy Trybunał
Stanów Zjedn. wydał wyrok, że ustawa
ta jest nieważna, gdyż, sprzeciwia się

Wówczas zjazd
stronnictwa demokratycznego, czyli t.
zw. konwencja stanowa tej partji uchwa-
liła, że murzyni nie mogą być dopuszcze-
ni do członkostwa w, partji. Ponieważ zaś.
stronnictwo demokratyczne jest wszech-
władne w Texas, podobnie, jak w innych
stanach południowych, przeto wyrok
stronnictwa posiada tę samą. moc w
praktyce, jak ustawa. Na to pewien mu-
rzyn wniósł decyzię doNajwyższego Try-
bunału Stanów Zjedn., a ten orzekł w.
tych dniach, że uchwała, stronnictwa nie
sprzeciwia się konstytucji, gdyż partia,

 

Nanad na bank

BUENOS AIRES, 23.4. (PAT) Przy
napadzie na bank Santa Cruz bandyci
ranili m. in. żonę dyrektora banku, Za-
rządzono pościg, który walczy z wielkie-
mi trudnościami wobec śnieżycy. Na po-
moc policji posłano kilka samolotów.
Bandyci zrabowali 250 tys. pesów.

 

Konferencja „naddunajska”

w Rzymie

LONDYN, 23.4, (PAT). Agencja:
Reutera donosi z Rzymu: rząd włoski
nie wysłał jeszcze zaproszeń na kon-
ferencję o pakcie naddunajskim, która,
jak sądzą, zbierze się w. początkach
czerwca. Na konferencję tę zaproszone
będą Austrja i państwa sąsiadujące. z
nią |-ne mocarstwa, jak Polska i Ru-
munja będą zaproszone tylko w tym
wypadku, gdyby miała być łam oma-
wiana kwestja dozbrojenia Węgier,
Bułgarji, Austrji, co jeszczenie jest
zdecydowane.
będą wspólnie przez Włochy i Fran-
cję. W. Brytanja wydeleguje na tę
konferencję obserwatora.

Zmiany hasełi nazw
w Z.5.5.R.

MOSKWA, 23.4 (PAT). Stalin w
| towarzystwie Mołotowa, Kaganowi-
czą i Ordzonikidze odbył przejażdż-
kę moskiewską kolejką podziemną.
Robotnicy i pionierzy zgotowali mu
gorącą owację. .

* Charakterystycznem jest, że w ko-
munikacie oficjalnym, wydanym po
tej uroczystości, Stalin po raz pierw-
szy został nazwany „ukochanym wo-
"dzem Zw. sowieckiego”, a nie „wo-
dzem światowego proletarjatu”, jak
to było przyjęte dotychczas. Również
wśród opublikowanych w. dzisiejszej
prasie 52 haseł, ustalonych na 1 maja
przez centralny komitet partji komu-
nistycznej, jedynie kilka ma charak-
t. „kominternowski“, Pozestałe za-
wierają pojęcia nawskroś państwowe.

Aresztowania kowtinistów
na Węgrzech

BUDAPESZT, 23.4 (PAT). Policja bu-
dapeszteńska dokonała w kołach komu-
„nistycznych przeszło 70aresztowań.Wy-
kryto potajemną drukarnię oraz skonfi-
skowano bardzo obfity materjał propa-
gandowy.

 ai
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Zaproszenia wysyłane”

 

jest dobrowolnem stowarzyszeniem i
może dowolnie decydować,. kogo do
swęgo grona chce lub nie chce przyjąć.
Murzyni znaleźli się więc w tem położe-
niu, że mają prawo głosu, ale nie-mogą

głosować,

Wymuszenie łapówek
NOWY JORK, 234. (PAT). W urzę-

dzie imigracyjno - naturalizacyjnym w
Nowym Jorku wykryto bardzo poważne
nadużycie, polegające na wymuszaniu ła-
pówek od nielegalnych emigrantów, czy
to w celu umorzenia spraw o nielegalny,
pobyt, czy nawet przy wyrabianiu papie-
rów obywatelskich. Śledztwo w tej spra-
wie ciągnęło się już /ąd wielu miesięcy,
Wynikiem jego jest aresztowanie kilku
pośredników. Podobno łapówki wynosiły
przeszło miljon dolarów. „Gangsterzy!-.
pośrednicy brali po 100 do 1.000dola-
rów od każdej ofiary. :

  

 

Wśród tych _paratów jest około 100
olbrzy:..ich samolotów v wielki:.« zae
sięgu działaria. Jak przypuszczają,
manewry rozpoczną się u wysp Ale-
uckich i rozwijać się będą w kierun-
r 1 południowym na wyspy Hawajskie
i Midway.
  

Prowokacja ?
MORAWSKA OSTRAWA, 23.4. (PAT)

Redakcja pisma „Poledni Ostrawsky De-
nik“ informowała się rzekomo telefo-
nicznie w konsulacie R. P. w Morawskiej
Ost: awie, czy nowy konsul przyjechał już
do Morawskiej Ostrawy, na co miała о-
trzymać odpowiedź, że dotychczasowy
korisu! pozostanie w Ostrawie tak dłu-
go, dopóki Ostrawica nie będzie granicą.

Dochodzenia, przeprowadzone w kon-
sulacie, wykazały, że nie przyjmowano
tam żadnego zapytania z redakcji, ani nie
udzielano podobnej odpowiedzi. Chodzi

tu zatem o nową prowokację ze strony

albo samej redakcji, albo też osoby trze-

ciej, która została, mylnie, zamiast kon-

sulatu połączona z redakcją.

Wznowienie
„Dziennika Polskiego”

MOR. OSTRAWA —234 (PAT) — W.

dn. 23 b. m. pojawi się znów po 3-mie-

sięcznej przerwie „Dziennik Polski”, je«

dyne codzienne pismo Polaków w Cze-

chosłowacji. į .

„Dziennik Polski“ czeka trudne zadanie

przeprowadzenia kampanji wyborczej w

związku z mającemi się odbyć w dniu 19

i 26 maja wyboramido sejmu, senatu i

'ceprezentacji krajowej.

Wybuch w kinie

MORAWSKA OSTRAWA — 234.

(PAT) — Na śląsku n/Olzą w cza-

sie próbnego wyświetlania filmu w jed-
„nćmi z miejscowych kin natsąpił wybuch.

Od zapalonego filmu zajęło się całe wew-

nętrzne urządzenie kina. Operator Em-
bacher poniósł śmierć i spłonął w. pło-
mieniach, dwaj jego pomocnicy odnieśli

ciężkie poparzenia.

 
 

Gen. Nobile w Sowietach
"MOSKWA, 234 (PAT). Sterowiee
„B 6*, skonstruowany przez przebywają-
cegow Sowietach gen. Nobile, odbył po-
myślnie 30-gódzinny lot próbny bez lądo-
wania nad Leningradem i Moskwą.

Z

Zaniechanie procesów przeciw Insullowi
CHICAGO, 23.4. (PAT). Rząd Stanów

Zjednoczonych . postanowił. poniechać
dalszych procesów przeciw Insułlowi, po-
nieważ kosztują. one olbrzymie sumy, a
jak.wynika z procesów przeciw. niemu
już przeprowadzonych, niema:najmniej:
szych szans uzyskania skazującejo wer-

dyktu ze strony sądu przysięgłych. Sąd
federalny miał jeszcze skarżyć Insulła o
pogwałcenie ustawy o bankructwie, ale
naczelny prokurator, jak donosi prasa a-
merykańska, wydał rozporządzenie do

prokuratorji federalnej w. Chicago, by
procesu tego poniechać. Insull przeby-
wa dalej w Chicago i w hotelu swoim
pracuje nad swemi pamiętnikami, które
niewątpliwie będą miały znaczny pokup.

  

Skazanie szanteżysty

NOWY JORK. 23,4 (PAT). Jan Rem-
bowski z Southampton pod Nowym Jor-
kiem skazany zosfał na pięć lat więzienia
za próbę wymuszenia na rodzicach panny
Constance Torney 45.000 dolarów. Rem-
bowski groził, że porwie dziewczynę, o
ile tej sumy nie otrzyma. Listów z po-
gróżkami napisał ośmnaście. Policja po-
leciła rodzicom położyć paczkę z pie-
niędzmi w oznaczonym przez szantażystę
miejscu, a óbok paczki ukryła aparat lo-
tograficzny z automatyczną migawką.
Gdy Rembowski przyszedł po paczkę i
podniósł ją z ziemi, został automatycznie
sfotografowany. Wyśledzenie go było już
potem bardzo łatwe.

OUI

22 tysiące mieįsc |
- sprzedažy alkobolu

Minister skarbu Wł. Zawadzki ustalil
kontyngent dla poszczególnych woje +
wództw, w ramach którego mają byću-
dzielane zezwolenia na sprzedaż deta
liczną alkoholu. Dla Warszawy ustalono
670 punktów. Najmniej ustalono dla wo-
jewództw wschodnich. Razem dla całe-
$o państwa wyznaczono 22 tysiące punk-

ramach udzielonego

kontyngentu może być przeznaczone3/4
tów, przyczem w

na wyszynk, napojów alkoholowych. Da

kontyngentów nie zalicza się koncesyj

klubowych, kolejowych, jak również
miejsc sprzedaży piwa. Ustalanie miejsc
sprzedaży odbywa się niezależnie od wła-

dzy administracji ogolnej. (Om)

 

 

Zapytany przez dziennikarzy o swe za-
miary na przyszłość, Insull odrzekł: „Je-
stem starym człowiekiem, szukającym
pracy zarobkowej”,

 

PRZED STU LATY

| „GAZETA WARSZAWSKA"
z dnia 24 kwietnia 1835 r.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Londyna. Król Angielski napisał list
do Beja Tripolis, w którym oświadcza,
że angielski konsul jeneralny w Tri-
polis, P. Warington, wkrótce przybę-
dzie do Beja i ustnie oświadczy mu ża-
pewnienia przyjaźni Króla. Na to od-
powiedział Bej, iż ma wielki powód u-
żalania się na Pana Warrington, który
nietylko wprzódy działał przeciw nie-
mu, i wspierał jego przeciwnika pre-
tendenta, ale i teraż, po przybyciu pi-
sma jego Monarchy, okazuje się nie-
przyjaznym, tak iż potrzeba wymaga
przysłania do Tripolis innego konsula,
co jest jedynym środkiem do utrzyma-
nia przyjaznych stosunków między 0-
bydwoma krajami.

 

— Okrętem Charles Grant przybyły
wiadomości z przylądka Dobrej Na-
„dzieji o wojnie Kaftrów, Jeden z ta-
mecznych dzienników donosi, że lubo
powstanie jest teraz prawie  przytłu-
mione, jednak nie należy się spodzie -
wać spokojności, ani też ciągłych zwy-
cięstw ,skoro wojna przeniesie się w
kraj nieprzyjacielski,

— Z Hagi. Dnia 1 b. m, marynarka
„Holenderska liczyła: 1 admirała flot-
ty, 4 vice-admirałów, 7 kontr-admira-
łów, 25 kapitanów, 75 poruczników
„Plenutesį kon. edru-
gioi klasy, 59 choražych. Potęga mor-
ska składa się z dwóch okrętów 84-
działowych, sześciu 74-działowych,
jednego : 64-działowego: trzech 60-
działowych, szesnastu 44-działowych,
siedmiu 32-działowych, dwunastu 28-
działowych, czterech 20-działowych,
dziewięciu  18-działowych, czterech
14-działowych, 4 wojennych statków
parowych i 3 okrętów przewozowych.

 



 

  

O PRZYSZŁOŚĆ
GOSPODARSTWA
Pomimo aktualności zagadnień u-

stroju państwowego, wynikającej z

nowej konstytucji, główne zaintereso-

wanie zarówno szarej masy społe-

czeństwa, jak i czynników  politycz-

nych obraca się ciągle około spraw
gospodarczych. Wszyscy rozumieją,
że konstytucja nie da nikomu pracy

i chleba, ani nawet nie stworzy wa-
runków dla poprawy położenia go-
spodarczego, ponieważ — jak wiado-

mo — zawiera ona tylko nowy ustrój

władz naczelnych, natomiast w za-
kresie zagadnień gospodarczych i
społecznych bądź pozostawia dawne
przepisy, bądź ogranicza się do bar-
dzo ogólnikowych wskazań,

A tymczasem „rzeczywista rzeczy-

wistošė“ woła o wyraźny program
gospodarczy. Nie wystarcza już ha-
sło „przetrwania”, czyli oczekiwa-

nia — przy coraz ciaśniejszem „za-
ciskaniu“ pasa — na automatyczną

poprawę konjunktury w  gospodar-

stwie światowem. Kombinacje ko-

njunkturalne zbankrutowały — oby

już ostatecznie! — i konieczność u-

rządzenia się na dłuższy okres czasu

w wytworzonych przez przewrót go-

spodarczy warunkach staje się na-
czelnym nakazem polityki gospodar-

czej naszego państwa.

Politykę tę określa się pospolicie

wyrazem:  interwencjonizm. Otóż

trzeba raz wreszcie powiedzieć głoś-

no i wyraźnie, że słowo to nie zawie-

ra żadnego programu, ani nawet ni-

czego nie tłumaczy, Od zamierzchłej
starożytności państwo zawsze inter-

wenjowało w życiu śospodarczem za-

pomocą podatków, ceł, koncesyj. ulg.
przywilejów, monopoli i t. d. W na-

szych stosunkach interwencjonizm

nie jest nawet programem negatyw-
nym, czyli zaprzeczeniem bezpośred-

niej gospodarki państwowej, ponie-

waż gospodarka taka u nas istnieje i

coraz bardziej się powiększa. Co naj-

wyżej zatem nasz interwencjonizm o-

znacza, że gospodarstwo prywatne
nie jest jeszcze zupełnie zniesione i
że może ono przez pewien jeszcze

czas utrzymać się na widowni.

Przyszłość naszego gospodarstwa
narodowego zależy od tego, jak się

ułoży stosunek gospodarki państwo-

wej — w najszerszem tego wyrazu
znaczeniu — do prywatnej. Stosunek
zaś ten musi być mierzony nietylko

cyframi statystycznemi, ale także ce-

lami, do których zmierza gospodarka
państwowa,

Inaczej wygląda interwencjonizm,

którego jedynym celem jest ochrona
gospodarstwa prywatnego przed ata-

kami z zewnątrz i chaosem we-
wnętrznym, inaczej, gdy przyświeca-

ją mu cele polityczne, a jeszcze ina-

czej, gdy jest on narzędziem w ręku

biurokracji, mającem umocnić jej po-

zycję socjalną, a przez to także i
wpływ polityczny na losy państwa.

Nie wszystkie dziedziny życia go-
spodarczego mają jednaką możność

przystosowania się do polityki postę-

pującego interwencjonizmu. Najlepiej

udaje się to przedsiębiorstwom wiel-

kokapitalistycznym, które wcale nie-
Źle prosperują w cieniu gospodarki

Państwowej, a nawet umieją z niej

ciągnąć zyski w formie rozmaitych

XOncesyj į monopolicznych przywile-
Jów. [Inaczej jednak ma się rzecz z
drobnemi i średniemi warsztatami,
które oprócz krępujących je i — co
jeszcze ważniejsze — zmiennych pla-
nów interwencjonistycznych ponoszą

cały ciężar deficytowej przeważnie
gospodarki państwowej, a często tak-
że i koszty prywatnej gospodarki

wielkokapitalistycznej, która dzięki

Organizacji i „współpracy” potrafi te
koszty poprzez handel przerzucić na
rolnictwo, oraz drobny przemysł
Przetwórczy i rękodzielniczy.

Struktura gospodarcza Polski i do-
©onywujące się przemiany nakazują

jak najdalej idącą ochronę tych właś-

nie małych ; średnich warsztatów, łą-
czących w zdrowem i moralnem
współdziałaniu pracę z kapitałem. 1

dlatego obóz narodowy na tej właś-
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BUDŻET ANGIELSKI
Zeszłoroczny budżet Anglji nie po-

siadał deficytu. Wniesiony obecnie do
lzby przez p. Chamberlain'a budżet na
r. 1935 nie posiadając deficytu, nie jest
przeto niczem nowem w: życiu gospo-
spodarczem Anglji. Jeśli zwrócił on
na siebie przychylną uwagę opinji pu-
blicznej to dlatego, że przynosi dwie
rzeczy: powiększenie płac urzędni-
czych przez =: sowanie redukcyj, jakie
były zrobione w roku zeszłym, oraz
zmniejszenie podatków bezpośrednich
dla drobnych płatników,

Dochód skarbu jest przewidziany w
roku 1935 na 734.470.000 funtów, a
wydatki na 733.970.000 łuntów, nad -
wyżka wyniesie przeto 500.000 funtów.

Wydatki są większe w tym roku niż
w poprzednim, lecz i dochody, wsku -
tek lepszego wpływu podatków, są spo-
dziewane większe, niż były w roku po-
przednim.

Min. Chamberlain w mowie, wygło-
szonej w lzbie, wyjaśnił, że siła płat-
nicza podatnika zwiększyła się nasku-
tek pewnej poprawy w położeniu go-
spodarczem kraju.

„Nasza wytwórczość przemysłowa —

mówił p. Nevill Chamberlain — wzrosła
o 12 proc., nasz eksport podniósł się o
30.000.000 funtów w roku ubiesłym. Sto-
pa procentowa pozostała nadal niska;  

było duże zwiększenie się aktywności,
zwłaszcza w budownictwie. Jeśli wziąć
dla przykładu pewne gałęzie przemysłu,
to trzeba stwierdzić, że ilość samocho-
dów w styczniu tego roku była o 30 proc
większa, niż w roku zeszłym. Wytwór-
czość stali wzrosła o 30 proc., żelaza o
50 proc... Koszt życia trzymał się przez
cały rok poniżej poziomu, jaki rząd о-
becny zastał, gdy objął urzędowanie...
Depozyty w kasie pocztowej, bankach
it. d. wzrosły o 50.000.000 funtów w cią-
gu roku... Jako dowód wzrostu siły kup
czej warto przytoczyć, że ludność tego
kraju osłodziła sobie życie w ciągu roku
ubiegłego ilością cukru większą o 80.000
tonn, naż w roku poprzednim. Wypalono
o 6.500.000 Ib. w'ęcej tytoniu, co podob-
no równa się 2.600.000.000 papierosów.
Wydano o 2.750.000 funtów więcej na
rozrywki, wypito więcej piwa...".

Czyżby na podstawie tych cyłr moż-
na mówić o przesilehiu kryzysu $0-
spodarczego w Anglji? Nie sądzimy!
Zasadniczo nic się nie zmieniło —
świadczy o tem ilość bezrobotnych i
zastój w szeregu gałęzi przemy-
słu...

Przebieg kryzysu został jedynie zła-
godzony przez mądrą politykę gospo-
darczą i finansową państwa.

Poprawa w pewnych działach wy-
twórczości jest prawdopodobnie na-  

stępstwem nowej polityki celnej i u-
kladów między macierzą i dominjami.
Równowaga łinansowa wynika z do-
brej gospodarki funduszami państwo-
wemi, a także i dyscypliny, panującej
wśród szerokich warstw ludności. Jest
rzeczą charakterystyczną, że obniżenie
wartości pieniądza w Anglji nie wpły-
nęło na wzrost cen wewnętrznych i nie
wywołało paniki. Tymczasem w poto-
żonej po drugiej stronie kanału, rów-
nie uprzemysłowionej i kulturalnej
Belgji, jak czytamy, zaczęło się od pa-
niki i wycoływania depozytów w ban-
kach, a skończyło się na podnoszeniu
cen, gdy pieniądz został zdewaluowa-
ny.
W. Brytanja przechodzi kryzys $0-

spodarczy o wiele ciężej, niż inne kraje
w świecie. Mimo to umiała ona złago-
dzić jego następstwa, doprowadzić do
porządku swe finanse, podtrzymać
swój przemysł i poprawić położenie
swej ludności. Nie wynika stąd wcale,
ie jesteśmy świadkami zbliżania się
końca kryzysu, dowodzi natomiast, że
dobra polityka i gospodarka, dobry za-
rząd finansami państwowemi, wspo-
magane przez zdyscyplinowane i wy-
robione społeczeństwo, mogą doprowa-
dzić do złagodzenia kryzysu i do ułat-
wienia ludności przetrzymania czasów
najgorszych.

S.K.WEWNao» ARE.

U ŹRODEŁ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ
Wskutek braku tłumaczeń takich

dziet, jak „Ancien Rėgime“ F. Bren-
tana, „Histoire de France“ į „Napo-
lėon“ Bainvillea oraz „La rėvolu-
tion francaise“ Gaxotte'a, wśród in-
teligencji polskiej panują te poglądy
na wielką rewolucję francuską, któ-
re dzisiaj mają we Francji coraz
mniej przekonanych zwolenników. Po
Pierre Gaxotte'ie, który z niezwy-
kłym talentem i przenikliwością
przedstawił obronę Ludwika XV w
swoim „Le siecle de Louis XV“, w
dziele nie tak systematycznem, sa-
modzielnem i stylistycznie doskona-
łem postarał się Henry d'Yvignac o-
bronić Ludwika XVI. Dużą zasługą
p. d'Yvignac'a jest to, że w „Scenes
et tableaux du regne du Louis XVI"
uwydatnił te okoliczności korzystne
dla Ludwika XVI, na które dotąd w
książkach, dostępnych dla szerszej
publiczności, niedostatecznie zwra-
cano uwagę; niedawno wydana pol-
ska, obszerna monogralja statystycz-
na p. J. Machlejda. p, t. „Rewolucja
francuska w świetle statystyki”, za-
wiera także dużo rzeczowego mate-
rjału, który pozwala inaczej oceniać
katastrofę francuską z XVIII-go wie-
ku, niż pisarze romantyczni (Lemarti-
ne, Michelet) i ich uczniowie (Au-
lard). Katastrofalna gospodarka fi-
nansowa, solidarność króla ze stana-
mi uprzywilejowanemi i zaniedbywa-
nie armji, było to, według dawnych
poglądów, przyczyny upadku monar-
chji francuskiej. Tymczasem było ina-
czej.

Podatki były rzeczywiście żle roz-
łożone, ale dążeniem rćgime'u było
opodatkowanie według zamożności, a
nie według przynależności do danego
stanu. Już Ludwik XIV wprowadził
„pogłówne' (capitation), które doty-
kało wszystkich, la corvće, czyli oso-
bista praca przy naprawianiu dróg,
została zniesiona przez Ludwika XVI,
opłaty feodalne, niereformowane od
średniowiecza, spadały do zera. W
chwili wybuchu rewolucji każdy pod-
dany Ludwika XVI płacił teoretycz-
nie 19 fr. 22 cen. rocznie (monetą o
dzisiejszej wartości); w r. 1889 każdy
obywatel republiki płacił rocznie
skarbowi 115 fr.; można to wyrazić
także w ten sposób, że Francuz pra-
cował 20 dni w roku dla króla, a 38
dla prezydenta Gróvy. Według о-
świadczenia, jakie złożył, będąc mi-
nistrem finansów, P. E. Flandin 24-go
kwietnia 1932 r., obecnie Francuz
pracuje dla państwa jeden dzień na
trzy. Społeczeństwo było bogate; w
r. 1740 Francja miała 20 miljonów
mieszkańców, a w r. 1784 — 24 miljo-
ny; w 1740 r. uprawiano 60 miljonów
prętów ziemi, a w r. 1784 — 75 miljo-
nów prętów (arpents); dopiero za pa-
nowania Ludwika Filipa Francja od-
zyskała tę liczbę handlu zagraniczne-
go, którą miała za Ludwika XVI
(1 miljard 61 miljonów). Deficyt bud-

nie podstawie chce oprzeć przyszłość

całego gospodarstwa narodowego.

Przeszkodą na drodze do realizacji

tego programu jest rozrost gospodar-

ki państwowej i prosperująca pod jej

protekcją „elita” gospodarcza,

; tość monety francuskiej

 

żetowy wynikał nie z powodu nad-
miernych wydatków króla, lecz z po-
wodu spłat długów i wypłat rent;
dług składał się z 200 miljonów zobo-
wiązań, odziedziczonych po Ludwi-
ku XIV i Ludwiku XV, i z 200 miljo-
nów, które kosztowała  „tilozoficzna
wyprawa krzyżowa”, t. j. wojna o
niepodległość amerykańską. Aktywa
skarbu wynosiły 505 miljonów, z cze-
go należało odtrącić 250 miljonów,
co dawało deficyt koło 50 miljonów,
gdyż zwyczajny budżet roczny dosię-
ga! 300 miljonów franków.

Nic nie było łatwiejszego, wobec
wysokiej zamożności całego spole-
czeństwa (wieśniacy nie żyli w ubóst-
wie, ale udawali nędzę, aby nie płacić
podatków według oznak zewnętrz-
nych), jak zapełnić deficyt, podniósł-
szy podatki, to znaczy obłożywszy
niemi warstwy najzamożniejsze, nie-
dostatecznie opodatkowane. Ogólny
dochód roczny duchowieństwa wyno-
sił 200 miljonów, tymczasem ducho-
wieństwo nie płaciło wcale podat-
ków, tylko „dar dobrowolny”, które-
60 wysokość samo ustalało. Głów-
nym winowajcą pochłaniania olbrzy-
mich sum na płacenie rent był, cho-
dzący niesłusznie dotąd w ślorji wiel-
kiego ministra, Necker; ten sprytny
Szwajcar podał się do dymisji, gdy w
kasie koronnej było tysiąc dwieście
liwrów (liwr = 25 frankom), pozosta-
wiając na pastwę rozgoryczonej opinii
publicznej naprawdę zdolnego, a nie-
sprawiedliwie oczernianego swego
następcę Colonne'a. Minister Colon-
ne, widząc wkrótce niemożliwość
kontynuowania systemu  Neckera,
przedstawił królowi konieczność zre-
organizowania administracji i całego
systemu fiskalnego przez stworzenie
zgromadzeń prowincjonalnych do u-
chwalania i sprawiedliwego podziału
podatków powszechnych, przez znie-
sienie podatku od soli i ceł we-
wnętrznych, przez ścisłe określenie
„daru dobrowolnego" i przez sprze-
daż wielkiej części dóbr koronnych
w celu amortyzacji długów. Ludwik
XVI poparł Colonne'a i chcąc porozu-
mieć się z przedstawicielami społe-
czeństwa, zwołał w r. 1787 zgroma-
dzenie notablów, które nic nie dało,
w r. 1788 zgromadzenie duchowień-
stwa, które ofiarowało 1 miljon 800
tysięcy liwrów, i, wreszcie, w 1789
zwołał stany generalne, które przez
swoje „asygnaty“ sprowadzily war-

na poziom
niżej zera.  

j pod broń ojców rodzin,

Armia francuska za czasów ancien
rógime'u była armją zawodową; mo-
narchja francuska nigdy nie powołała

ani nawet
całej pełnoletniej młodzieży. W cza-
sie pokoju armja francuska liczyła
175 tysięcy zawodowych żołnierzy, w
czasie wojny armja zawodowa  po-
dwoiła się do 210 tysięcy żołnierzy,
a milicje prowincjonalne wzmacniały
ją o mniej więcej 80 tysięcy. Na po-
czątku swego panowania Ludwik XVI
wziął armję pod swoje bezpośrednie
rozkazy, a do pomocy dobrał sobie
dwu ludzi o europejskiej sławie, hr.
Guiberta i hr. Saint - Germain; przed
wybuchem rewolucji armja francuska
składała się z 218 bataljonów piecho-
yt, 206 szwadronów  kawalerji, 14
pułków artylerji i dodajmy, że Fran-
cja miała wtedy dwa razy tyle ludno-
ści, co Anglja i Prusy, tyleż ludności
co Austrja, Węgry i Rzesza niemiec-
ka razem. Ten olbrzymi materjał
wojskowy i ludnościowy zużywała
później rewolucja i Napoleon przez
ćwierć wieku. Flota francuska zosta-
ła bardzo osłabiona w czasie wojny
siedmioletniej; minister Choiseul za-
czął poprawiać stan marynarki wo-
jennej i handlowej, a Ludwik XVI z
wybitnym ministrem Sartine od po-
czątku swego panowania zajął się jak
najgoręcej flotą francuską. W r. 1789
marynarka wojenna liczyła 221 okrę-
tów, na których znajdowało się 13
tysięcy 300 armat. Rewolucja zupeł-
nie zdezorganizowała flotę francuską,
w r. 1792 tylko koło 100 okrętów
było zdatnych do użycia, a napoleoń-
ski Trafalgar dokończył dzieła znisz-
czenia.
Powyżej przytoczone dane pozwa-

lają twierdzić najwybitniejszym dziś
przedstawicielom nauki historji we
Francji, że istotna przyczyna Wielkiej
rewolucji francuskiej była intelektu-

„alna, psychiczna; ogół społeczeństwa
francuskiego nie miał w epoce Lud-
wików przekonania, że jest nieszczę-
śliwy, zupełnie przeciwnie.  Talley-
rand oświadczył po upadku tronu
Bourbonów: „Kto nie żył przed ro-
kiem 1789, nie zna radości życia”;
pani Roland w swoich „Pamiętni-
kach” określiła czasy ancien regi-
me'u, jako „les temps de la fėlicitė
parfait';sam Robespierre powiedział
o rządach królewskich: „Pokolenia,
które widziały te rządy, będą ich
zawsze żałować. Musi zniknąć wszy-
stko, co miało piętnaście lat w roku
1789“.

L. G.

 

   

  
   

* Ukazala się ksiąžka

KAZIMIERZA SNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK“
dotycząca zmian nazwisk žydowski:h na polskie w Polsce powojenne;
i zawierająca spis około tysiąca o.ób, które w ostatnich latach na-
zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób).

CENA 2 ZŁ.

Do nabycia we wszystkich «uiygarniach oraz w sekretarjacie
aarządu głównego Stronnictwa Narodowego.  ——

 

(PRZEGLĄD PRASY
4 „DOBREJ SZLACHCIE"

Pod "owyższym tytułem pisze
„Myśl Narodowa” o rodowodzie p.
Leona Kozłowskiego, o którym poseł
Miedziński oświadczył z trybuny sej-
mowej, że pochodzi z „dobrej szlach-
ty” ziemi Miechowskiej,
Jak się okazuje, w „Herbarzu Pol-

skim” Bonieckiego podany jest rodo-
wód rodu Kozłowskich, sięgający nie-
jakiego Jacka Kozłowskiego, szlach-
cica herbu Jastrzębiec, zmarłego w
roku 1730. Tymczasem, jak się oka-
zuje, jest to rodowód fałszywy. ‚
Autor artykułu w „Myśli Narodo-

wej” odnalazł w aktach dawnej He-
roldji Królestwa Polskiego (w Archi-
wum Akt Dawnych w Warszawie)

cy legitymowania się ze szlachectwa
Ludwika Józefa Jana Kozłowskiego,
pradziada p. L. K. W wolumenie tym

następującej treści: ai
„Po ścisłem porównaniu ł sprawdzeniu

niniejszych dowodów z dowodami wszy-

stkich Kozłowskich, okazało się, co nastę-

puje: Jan Kozłowski przy podaniu sub Nr.
1967 złożył ten sam główny dokument, jaki

na niniejszym referacie jest zamieszczony,

„któremu Heraldja pod dn. 23 czerwca 1837
r. szlachectwo przyznała, z metryki (tegoż

płynie przekonanie, że był synem Tomasza,

chów Kozłowskich, t. j. tego samego, o któ-

rym jest wzmianka w głównym dokumen-
cie, zaś obecnie legitymujący się Ludwik

Kozłowski, według złożonej przez siebie me-

tryki, okazuje się, że jest synem Tomasza,
pisarza Komory Królewskiej w Siewierzu i

Ewy z Muszyńskich Kozłowskich zrodzony.

Przeto jawnie wypływa przekonanie, że

Ludwik Kozłowski chciał się tylkopodszyć
i przyczepić do innych, zupełnie mu niesto”

sownych i niesłużących dowodów. W War=
szawie d. 17 lutego (1 marca) 39. (Podpis

nieczytelny), Członek Heraldji, +

Podanie Ludwika Kozłowskiegoo
uznanie go za potomka rodu Kozłow-
skich herbu Jastrzębiec zostało przez
Heraldję załatwione odmownie.

I wówczas Ludwik Kozłowski zło-
żył nowe podanie w Heraldji, w któ-
rem oświadczył, że jest synem inne+
$o całkiem Tomasza Kozłowskiego—
noszącego herb Wieża z odmianą.
Ów Tomasz Kozłowski h. Wieża u-

rodził się w r. 1756 i był synem Łu-
kasza i Łucji, podczas gdy Tomasz h.
Jastrzębiec urodził się w r. 1740 i
był synem Grzegorza i Rozali,
To drugie podanie Heraldja zała-

twiła pozytywnie. 8
Jednak, jak przypuszcza

Narodowa”, również i ten drugi To-
masz Kozłowski nie był ojcem Lu-
dwika Kozłowskiego. ”
Na zasadzie szeregu poszlak, a

przedewszystkiem na zasadzie ustnej

Miechowskiej, wyraża „Myśl Naro-
dowa' przypuszczenie, że pradziad p.
Leona Kozłowskiego był wychrzczo-
nym żydem. ni

SANACYJNA ODA DO MŁODOŚCI
Pod powyższym tytułem piszeży:

dowski „Nasz Przegląd" o katastro-
fie, która spotkała „LegjonMłodych”,
a którą poprzedziły wcześniejszeu-
derzenia w lewe skrzydło tej organi-
zacji (grupę Zapasiewicza). p

derzenie, rozpoczęte z lewego frontu, nie
dało rezultatów. Zachodziła konieczność
przegrupowania sił i rozpoczęcia walki na

krości z duchowieństwem w okresieprzed-

nych zyskach i wielkich ambiejach i kosz*
tach tej organizacji przyspieszyły decyzję o
likwidacji Legjonu Młodych. sa
Bez troskliwej opieki senjorów żywot Le-

gionu Młodych będzie suchotniczy i nie po-
zostanie nic innego jak samorozwiązanie i
wcielenie lojalniejszych elementów do no-
wej organizacji, ktėra zostanie powołana w.
czasie najbliższym.
Ale jeszcze przed swoim zgonem Legjon

Młodych obcinał sobie własnoręcznie reszt-

tek rosnącego kryzysu, spełniać ' najskrom=
niejszych funkcyj inkubatora posad.Nie by-
ło lotu ani możności praktycznegodrepta-
nia po ziemi. Śmierć przychodziła jeszcze
przed wyrokiem. ё
Zagadnienie zdobycia młodzieży nie zo-

stało po pięcioletniej próbie rozwiązane.
Walka o nowe pokolenie tak zaszczytnie
wymienionej w nowej Konstytucjipozosta-
je otwartą, a likwidacja Legjonu Młodych
oczywiście nie ułatwia sprawy. :
Zdobycie nowego pokolenia jest dla obo-

zu rządzącego kwestją zdobycia jutra Dłuż-
sze świadome macierzyństwo grozi niebez-
pieczeństwem, a sceptyczne machnięcie rę-

łania dla czynników opozycyjnych. Oda do
młodości spaczona rozkazem, bez lotów
potęgi, uzupełniona marszem, nie natchnęła
młodzieży do większych czynów. Klęska
została urzędowo przypieczętowana Н

Rėwnoczešnie organ žydowski przy-
znaje, że nad duszą młodego pokole-
nia w Polsce panuje obóz narodowy; 

wolumen z lat 1838 — 1840, dotyczą:

zawarty jest między innemi dokument 3

dziedzica dóbr Zbrochy i Barbary ze Zbto-

„Myśl.

tradycji, utrzymującej się w ziemi.

prawych flankach. Zatarg w Łucku, przy+ —

wyborczym i duże kłopoty przy minimale 3

ki skrzydeł nie mogąc 'jednocześnie, nasku*.

ką na 15 roczników otwiera pole do dzia- |

      



    

*szkoły powszechne. Spotkały się jednak

z otwartemi rękami.

 

Z NIEDOLI SZKÓŁ PRYWATNYCH
Od przeszło dwu lat ogólnokształcące !

szkolnictwo prywatne przeżywa ciężki
kryzys. Jest on wynikiem przedewszyst-
kiem stałego ubożenia społeczeństwa,,
dochodzi do tego jeszcze cofnięcie czę-
sciowych zwrotów wpisu za dzieci u-
rzędników państwowych oraz wprowa-
dzony bezwzględnie nowy ustrój szkol-
ny.
Gimnazja zmuszone zostały do skaso-

wania dwu niższych klas (I i II dawnego
typu) oraz zwłaszcza w dawnej Kongre-
sówce klas wstępnych i podwstępnych.
Pragnąc brak ten uzupełnić celem za-
trudnienia personelu, wyzyskania lokalu
a nadewszystko aby przygotować sobie
materjał do klasy I nowego gimnazjum,
szkoły te w większej części otworzyły

przyłem z pewnemi wymaganiami władz.
Oto — by była to pełna szkoła po-
wszechna ze wszystkiemi klasami a w
szczególności pierwszemi — następnie,
by nie łączono dwu nielicznych klas pod-
czas pracy (tak jak bywa w szkołach po-
wszechnych wiejskich). W ten sposób
zarządzenia te podniosły koszt utrzyma-
nia tych szkół. Dalej do kryzysu prywat-
nej szkoły powszechnej przyczyniło się
powstanie zbyt licznych szkół prywat-
nych nietylko przy gimnazjach, lecz i
samodzielnych; niekiedy nawet tyły to
instytucje, obliczone na wyzysk rodzi-
ców i nauczycieli, i woźnych nawet...
Następnie  proletąryzacja inteligencji,
która zmuszona została do oddawania
dzieci do przepełnionych publicznych
szkół powszechnych w których mimo
wielkich wysiłków nauczycieli praca
wychowawcza bądź co bądź napotyka na
wielkie trudności, właśnie wobec tego
przepełnienia. A wreszcie... Szkoły te
nie spełniają w pełni swego celu: nie
dostarczają klasom pierwszym  dosta-
tecznego pod względem liczebności kon-
tyngentu. Dlaczego? Bo conajmniej po-
łowa tych dzieci przechodzi do gimna-
zjów państwowych, gdzie lepiej przygo-

towana od swych rówieśników z publicz:
nych szkół powszechnych jest przyjęta

To wszystko sprawia, że prywatne
szkoły powszechne przy gimnazjach nao-
gół obciążają budżet gimnazjum i, jak

słychać, już w roku przyszłym niektóre
z nich będą zlikwidowane.

A teraz gimnazjum. I tutaj przeprowa-

dzenie nowego ustroju zaciążyło. Po

skasowaniu bowiem dwu niższych klas

dawnego typu państwowe gimnazja o-

twierały równoległe oddziały klas pierw-

szych nowego typu, a że zawsze —mi-

mo taksy administracyjnej — państwo-

we gimnazja są tańsze, więc uczniowie z

dawnych klas pierwszych, obecnie ze

szkół powszechnych przedewszystkiem

wracają do uczelni państwowych. Po

drugie, skasowawszy opłatę za dzieci

funkcjonarjuszy państwowych w  szko-

łach prywatnych, rząd nietylko otworzył

dla nich naoścież szkoły państwowe, co

jest naturalne, ale poszedł i dalej: za-

czął przyjmować uczniów, ile tylko się

dało: liczba uczniów w klasach przekro-

czyła już dawno nietylko 35 ale i 50. To

wszystko ujemnie odbija się naszkolnic-

twie prywatnem. |
Zdawalo się, že w tym roku nastąpiła

poprawa: do klas pierwszych napłynęła

liczniejsza rzesza młodzieży. Powstają

jednak już obawy, że po roku w szerszej

mierze młodzież ta odpadnie, nie jest

bowiem należycie przygotowana 1 Za-

chodzi konieczność przeprowadzenia po-

wolnej selekcji. Po drugie jest tomło-

dzież rodziców biednych, których nie

stać na opłacenie pełnych wpisów w

prywatnych gimnazjach, a więc ten na-

pływ uczniów nie ratuje finansowo

szkół. Powstaje obecnie pewien para-

doks: do tańszych państwowych gimna-

zjów dostaje się młodzież sfer zamoż-

niejszych, dzieci pod względem kultural-

nym i umysłowym lepiej przygotowane,

do prywatnych gimnazjów zwraca się

Rada szkolna m. st. Warszawy o przyję”

cie bezpłatne wolnych dzieci, których

rodzice nie mogą opłacić nawet admini-

stracyjnej taksy, stąd do państwowych

szkół dostać się nie mogą.

Takie zarysowują się chmury nad gim-

nazjami prywatnemi. I gdybyž to był ko-

niec. Pewna stabilizacja stosunków po-

zwoliłaby na opanowanie tego stanu

rzeczy. Tymczasem zbliżają się nowe

ciężkie lata. Po powstaniu w 1936-7 roku

pełnego gimnazjum nowego .typu (odpo-  
Książka Jędrz

'p.

ZA PÓŁNOCNY

 

do nabycia w administracj

 

     

  
   

(PRUSY WSCHODYIE)

Książka prócz tekstu zawiera barwną mapkę

wiadającego mniejwięcej poziomem czy
wiekiem 6 klasom starego typu) rozpocz-

nie się likwidacja w ciągu lat 1937-8,
1938-9 VII i VIII klas. Czy na ich miej-
sce powstaną nowe klasy licealne? Nie-
wiadomo, niewiadomo bowiem dotych-
czas, jakie są pod tym względem plany
ministerstwa. Czy gimnazja prywatne
czteroklasowe będą samowystarczalne,
czy ze względów gospodarczych nie wy-
padnie ich komasować? Przyszłość jest
ciemna. у
To pewne, że pewna liczba szkół pry-

watnych nie przetrzyma kryzysu. Ze
względów społecznych możnaby nad tym
faktem nie boleć: zmniejszenie ogólno-
kształcących szkół średnich ograniczyć
winno wytwarzanie proletarjatu  inteli-  

genckiego. Ale przedewszystkiem czy
kontyngent młudzieży równorzędnie ze
zmniejszeniem szkół prywatnych się
zmniejszy? Czy nie przejmie go — jak
dotychczas się dzieje — szkolnictwo
państwowe? Byłby więc to tylko kres
szkolnictwa prywatnego, tak bardzo w
dawnym zaborze rosyjskim zaslužoneg .
A po drugie: które szkoły prywatne ule-
śną likwidacji? Czy te najgorsze. Czy te
dobre? Na to pytanie jest trudna odpo-
wiedź, bo polityka władz szkolnych pod
tym względem jest zupełnie niejasna. I
tu jest smutna strona tej sprawy.
Takie są niedole szkolnictwa prywat-

nego. Na tem jednak nie kończą się one.

WICZ.

TWÓRCZE IDEAŁY
I ZNIECHĘCAJĄCE PRAKTYKI

W świeżym, trzecim tego roku ze-
szycie „Oświaty i Wychowania”, cza-
sopiśmie wydawanem nakładem Mini-
sterstwa w. r. i o, p. pod redakcją žy-
da, wizytatora Hugo Kaufmana, uka-
zał się na wstępie artykuł dyskusyjny
Janiny Hełm - Pirgowej p. t. „Z roz-
myślań wychowawcy”.
Autorka tego artykułu, zastanawia

się nad zagadnieniem, jakie cechy u-
mysłowości i charakteru mamy kształ-
cić i rozwijać, na które położyć szcze-
gólny nacisk, aby wychować dobrego
obywatela. Wartość cnót moralnych
uważa za aksjomat. Cnoty społeczne
muszą wyrastać z gleby cnót moral-
nych. Inaczej są jałowe i nietrwałe. W
nowej epoce należy walczyć o uznanie
cnót nowych, nieznanych lub niedoce-
nianych doniedawna.
O jakie tu „nieznane', „niedocenia-

nie“ „cnoty“ chodzi?
Wymienimy je pokolei,
„Pierwszą bylaby „cnota“ „twėrczo-

ści'. Tak należałoby ją nazwać, uży-
wając terminów autorki, która bliżej
tę „cnotę'* charakteryzuje raczej od
strony negatywnej: „Bierność, leniwe
poddanie się wyraźnym nurtom, lęk
przed ryzykiem, niechęć do wzięcia na
siebie odpowiedzialności, oglądanie
się i liczenie we wszystkiem na pomoc
organizacji, państwa — to objawy co-
raz powszechniejsze i — nie trzeba
dodawać, — jak bardzo niebezpiecz-
ne“,

Szczególny nacisk kladzie p. Pirgo-
wa na to, że „odłogiem leży twórczość
gospodarcza”. „Niema w społeczeń-
stwie, niema też w młodzieży ambicji
kształtowania warunków  materjal-
nych, żądzy zdobywania pozycyj no-
wych, radości odkrywania w tej dzie-
dzinie dróg nieznanych. Niema ducha
ryzyka i przedsiębiorczości”, Każdy
pragnie tylko posady z gotową pensją.
Nawet uczniowie szkół zawodowych
nie stanowią pod tym względem wy-
jątku. Nikt z nich nie marzy o samo-
dzielnym warsztacie, własnem przed-
siębiorstwie,

Ambicje młodzieży pchają ją w kie-
runku sportu i uzyskania wyższego
stopnia w hierarchji urzędniczej. Idzie
w tym ostatnim wypadku o korzyści
materjalne, a nie — o nierozszerzenie
ami działalności, o pracę i jej wy-
niki.

Następnie autorka uważa za nie-
zbędne „uprzytomnić młodzieży, że
złe lub nieumiejętne pełnienie swych
obowiązków zawodowych przynosi
państwu szkodę, której nie naprawi
gorliwe społecznikowanie, jak nie na-
pełnią skarbu państwowego obywate-
le, hojnie i głośno dając groszowe dat-
ki na cele publiczne, a nie płacąc na-
leżnych podatków”.

Przedstawiliśmy dokładnie te po-
glądy, sformułowane na łamach czaso-
pisma, wydawanego przez minister-
stwo w. r. i o. p. aby stwierdzić parę
rzeczy.

Przedewszystkiem, każdy czytelnik
pisma obozu narodowego powie odra-
zu: ależ to wszystko głoszą publicyści
nasi z Dmowskim na czele. Pracują
oddawna nad urobieniem opinji w tym
kierunku, że w młodzieży należy bu-
dzić energję, samodzielność, przyzwy-
czajać do liczenia wyłącznie na własne
siły, do ponoszenia odpowiedzialności
za to, co robi. Dziś akcja wśród mło-
dzieży zmierza pw do tego, aby
odwrócić jej pęd na posady w stronę
produkcyjnej pracy gospodarczej,

Tę przebudowę psychiki polskiej ha-
muje najsilniej rozrost bezustanny
etatyzmu. Kiedy młodzież na każdym
kroku widzi wzrastającą wciąż zależ-
ność jednostki i gospodarstw od rządu,

gdy porównywa upadające przedsię-
biorstwa samodzielne z mnożącemi się
stale dobrze płatnemi * stanowiskami

zemi w instytucjach państwo-
wych i im pokrewnych, kieruje swe
marzenia i plany po linji najmniejsze-
go oporu, szuka protekcyj, wiodących
na posady.
Do twórczych ideałów zniechęca

praktyka dnia powszedniego, i
a-el.

„PRACA SPOLECZNA“ NAUCZYCIELI
Obecnie dużo się mówi i pisze o pracy

społecznej nauczycieli, Jak ona wygląda
możemy to zilustrować na kilku charakte-
rystycznychprzykładach.

Oto instruktor w Brześciu na Polesiu
okólnikiem z 5.X1I r. u. wyznacza „nor-
my”, według których mą się rozwijać ak-

cja „Towarzystwa Popierania Budowy
szkół powszechnych”: „Normy dla każ-„|
dej szkoły są wyraźnie określone: 15

członków na jedną siłę nauczycielską w

szkole, to znaczy koło T-wa P. B. S. P.
przy szkole, winno liczyč tyle razy po 15

członków z pośród dorosłego społeczeń-

stwa, ilu szkoła nauczycieli, a każdy

uczeń w szkole winien w ciągu roku wpła-

cić 50 gr. przez 10 miesięcy.* A więc wy-

obraźmy sobie szkołę na poleskiej wsi o

3 nauczycielach i 250 uczniach.. Nauczy-

ciele muszą zdobyć 45 członków  doro-

słych i zebrać od nich 45 złotych, zaś od

uczniów — 125 zł. razem 170 złotych ro-

cznie. Czy jest to możliwe obecnie, gdy

wieś poleska ginie wprost z głodu? W re-

zultacie nauczyciele, zmuszani do takiej

pracy społecznej”, pragnąc ratować swe

stanowiska, zapłacą owe 170 złotych z

własnych kieszeni. Dzieje się to dziś w

całej Polsce.
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Inny przykład: (Głos Naucz. Nr. 24 z

b. r.):

W jednej z siedmioklasowych szkół,

wezwał kierownik szkoły wszystkich u-

czących do kancelarji szkolnej i oznajmił

im, że na skutek układu z kierownictwem

Ośrodka Pracy, grono tej szkoły musi

wziąć 4 godziny lekcyj tygodniowo u „Ju-

naków*, Równocześnie nadmienił, że tę

sprawę urządził kierownik Ośrodka z

Inspektorem szkolnym obwodowym w O.
i że ten polecił mu (kierownikowi szkoły)

„przydzielić te godziny komuś z grona

nauczycieli".

Ą więc kierownik Ośrodka i Inspektor

szkolny zadecydowali o dobrowolnej

„pracy społecznej” nauczycieli.

Na zakończenie jeszcze jeden doku-

ment ciekawy: „Województwo Obwodo-

we Czerwonak, dnia 15 marca 1934 r.

Do Pana kierownika szkoły w Czerwona-

ku“.

W/ związku z uroczystościami Imienin

Pana Marszałka Piłsudskiego polecam

Panu dopilnowanie, aby w tymdniu. od

rana do wieczora wszelkie budynki pu-

bliczne t. j. szkoły, budynki gminne i u-

rzędy gminne i t. p. orazoile możliwe i

domy prywatne były udekorowane flaga-

mi oraz nalepkami okiennemi, Zaznaczam,

że w dniu tym DĄ odpowied-

nią kontrolę i w razie niezastosowaniasię

do niniejszego zarządzenia — wyciąśnę

odpowiednie konsekwencje.
L

Wėjt (—) Fr. Sauszek." (Głos Naucz.

Nr.26 z b. r.). Z dokumentu tego wynika,

iż nauczyciel schodzi u nas do roli zwy-

kłego policjanta.

Tak wygląda stanowisko i „praca spo-

łeczna'” nauczyciela w Polsce, k.  

WIECZORY TEATRALNE

„MUZYKA NA ULICY*
W TEATRZE LETNIM

O komedji, o której nic lepszego
powiedzieć nie można, mówi się, że.
jest zabawna. Taką właśnie zabawną
komedję napisał P. Schurek, wysta-
wił Teatr Letni (adaptacja M. He-
mara).
Komedja jest prawdziwie wiedeń-

ska. Wiadomo zaś, że nad modrym
Dunajem ludzie lubią śmiać się byle
z czego, Trochę słońca, ładna dziew-
czyna, melodyjna piosenka — i fabu-
ła komedji sama się niemal układa w
takt jakiejś wiedeńskiej melodji Be-
natzky'ego.
Tego uroku rasowej komedji wie-

deńskiej trudno było się doszukać w
adaptacji polskiej, Dowcipy „pikant-
ne'' — to nie są jeszcze dowcipy try-
wjalne. Autor bardzo dobrej „Fir-
my” okazał się mniej utalentowanym
przerabiaczem cudzych pomysłów.
Już jego przeróbka „Pięknej Heleny"
mogła budzić duże zastrzeżenia.
Strywjalizowana „Muzyka na ulicy”
budzi je napewno. Przeróbka nie od-
daje bowiem tego rodzaju humoru —
bądź co bądź — wykwintnego —
który odnaleźć można w oryginale.  

Pan Hemar, utartym sposobem, .
stosował komedję do ae da
dajmy: do kabaretu, nie mającego
ambicyj artystycznych. Jeżeli tedy—
mimo wszystko — komedja bawiła—
jest to już zasługa świetnej trójki wy-
konawców: Hnydzińskiego, kapital-
nego Znicza i zawsze zabawnego

szy.
Ci trzej wykonawcy odtwarzali po-

stacie grajków ulicznych, dzieląc się
między sobą tężyzną życiową, senty-
mentem (to już „specjalność” Zni-
cza) i niefrasobliwością.
Świetny był Hnydziński, Ten praw-

dziwy aktor z Bożej łaski, którego
fenomenalny i żywiołowy talent po-
dziwialiśmy wszyscy w Trylogii Ros-
tworowskiego, oddawna zasłużył so-
bie na poważniejsze role w sztukach
z prawdziwego zdarzenia.
Role kobiece poprawnie odtwo-

ary pp.: Żabczyńska i Żelichowska.
eżyserja p. Janusza Warneckiego,

dekoracje p. St. Jarockiego.
Komedję przyjęto życzliwie.
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TAJEMNICA ŚMIERCI
MICKIEWICZA

Profesor dermatologii Uniw. Jag. dr.
Franciszek Walter ogłosił świeżo w mie-

sięczniku francuskim „Hypocrate-Revue

d'humanisme mėdical“ (1935, z. 3) roz-

prawę p. t. „A. Mickiewicz mourut - il
d'une mort naturelle?“ (Czy Mickiewicz
zmarł śmiercią naturalną?), w której ze
stanowiska lekarskiego wyjaśnia przy-

czyny śmierci poety.

Sprawozdanie z tej pracy podaje prof.
St. Pigoń (Kurjer Poznański, Nr. 185).

Przed paru laty sprawa śmierci Mickie-

wicza była przyczyną gorącej i... gorszą-

cej dyskusji na łamach prasy.

„Z całym aparatem polowania na sen-
sację, w artykułach, wywiadach, pod
krzyczącemi tytułami, roztrębywano na
całą prasę błahą i wiotką plotkę o tem,

że Mickiewicz nie zmarł, jak powszech-
nie przyjęto, na cholerę, ale że został о-

truty, że był ofiarą mordu politycznego.
Nie cofnięto się przed  sprecyzowaniem

oskarżenia. Śmierci Mickiewicza miał

być, według tego, winien jego przeciw-
nik polityczny „organizator legjonu pol-

skiego w Turcji na żołdzie angielskim,

jen. Wład, Zamoyski. Domniemanie ta-

kie z wyzywającem zuchwalstwem wypo-

wiedział w drulku głośny publicysta, a

poparł go w chwili nierozwagi — wstyd

powiedzieć — jeden z badaczy, człowiek

o poważnem skądinąd nazwisku nauko-

wem. Historycy i historycy literatury

zgodnie wykazywali ze źródeł archiwal-
nych, z pamiętników ówczesnych itp. ab-

surdalność tej plotki, mętne i błahe jej

źródło, absolutną bezpodstawność podej-

rzenia, rzuconego'na Zamoyskiego itp."

Prol, Walter, autor niedawno ogłoszo-

nego studjum o śmierci Stefana Batore-

go, uwzględnił szczegółowo literaturę

przedmiotu i zbadał ją poraz pierwszy z”

lekarskiego punktu widzenia. Stwierdził,

że w owym czasie w Turcji grasowała

cholera. у

Co się zaś tyczy całej choroby Mickie

wicza,wnosi autor ze świadectw współ-

czesnych (m. in, świadectwa lekarza, dr.

Drozdowskiego), że Mickiewicz już w

październiku 1855, bawiąc w Burgas —

ofiara kozaciciej kuchni Sadyka — zapadł

na złośliwą czerwonkę i wróciwszy do

Konstantynopola, przemógł tę chorobę;

niemniej osłabiła mu ona bardzo prze-

wód pokarmowy. Jako rekonwalescent

'odžywiai się w mizernej garkuchni przed-

miejskiej i tam niewątpliwie uległ infek-

cji. Mogło się to stać na dwa - trzy dni

przed śmiercią. Wnosząc z objawów, au-

tor określa ten rodzaj zarazy, który do-'

tknął Mickiewicza, cholerą suchą, albo

piorunującą (oh. sica, algide) i zaznacza

że jest to choroba w 90 — 100 procentach

śmiertelna; kiedy — jak u Mickiewicza—

przychodzi w okresie rekonwalescencji

po czerwonce, śmiertelna bezwzględnie.

Objawy, opisane przez świadków ostat-

nich chwil Mickiewicza, są właśnie typo-

we dla cholery „suchej” czy białej.

Autor zreszłą nie odrzuca a limine

wefsji o otruciu, ale i ją także bierze pod

naukową rozwagę. Tylko, że właśnie tej

naukowej krytyki ona nie wytrzymuje.

Gdyby ją przyjąć — powiada autor —

należałoby się zgodzić, że otrucia doko-

nano arszenikiem; on to daje objawy po-

dobne do objawów cholery. Ale; zważa -

jąc na naturę trucizny, trzebaby również

przyjąć, że ją zadano tego samego dnia,

w którym nastąpiła śmierć Arnawet wię-

cej. Działanie arszeniku jest takie. że nie

donuszcza już późniejszego przyjęcia po-

siłky. Tymczasem Mickiewicz brał posi-

łek jeszcze o 4 popołudniu i mówił, że ma  

WYJAŚNIONA
apetyt. Domysł, że go otruto wtedy włdś-
nie, o 4 popołudniu, byłby poprostu głup-
stwem. To też autor omawianej rozpra- ,
wy uchyla wersję o otruciu w sposób
zdecydowany („il faut rejetter cette
hypotėse").
W ten sposób spór o rodzaj śmierci

Mickiewicza, rozstrzygnięty dawniej
przez historyków, doczekał się zgodnego
rozstrzygnięcia także przez forum nau-
kowem lekarskiem. Po rozprawie proł.
Waltera można go uważać za skończony,
Został po nim tylko niesmak i obrzydze-
nie.

ZE ŚWIATA
KULTURY

Z ŽALOBNEJ KARTY
Zgon Panait Jstratiego. — W Bukareszcie

zmarł 16 bm. Panait Istrati, znąny powie-
ściopisarz rumuński przeżywszy lat 51. Va-

nait Istrati rozpoczął działalność pisarską
późno. Długie lata walczył z niedostatkiem,
prowadząc żywot włóczęgi. Pisywał w języ-

ku francuskim. Bohaterami jego powieści są
ludzie, występujący energicznie przeciwko

wszelkiemu uciskowi i niesprawiedliwości.

Z 'najwybitniejszych powieści zmarłego pie

sarza wymienić należy „Kira

„Prezentacja Hajduków”, „Domnica ze Sna*

gów”. Kilka jego powieści przełożono na ję*

zyk polski.

Zgon młodego kompozytora polskiego,

W Dreźnie zmarł nagle w wieku lat 22 u=

tslentowany pianista - kompozytor Piotr

Franciszek Cieślak, syn emigranta polskie-

go. Zmarły już od najmłodszych lat zdra-
dzał duży talent muzyczny i z powodzeniem

koncertował w Niemczech i w innych r5ż-
nych krajach europejskich, m. in. w Am-

sterdamie i Zurychu, gdzie, gdy miał lat 5,

odbył się pierwszy jego występ publiczny.

Gimnazjum i studja muzyczne ukończył z

odznaczeniem w Dreźnie. Wśród wychodź*

ctwa polskiego w Saksonji, w życiu które-

go wspólnie z ojcem żywy brał udział,

zmarły cieszył się ogromną popularnością,

dzięki swej ujmującej prostocie i skrom-

ności. Przedwczesna śmierć młodego kom-
pozytora, który w dorobku swego krótkie-

go żywota, pozostawił szereg własnych u-

tworów, wywołała wśród całej Polonji w

Niemczech i w licznych kołach jego wielbi-
cieli powszechne współczucie,

NOWE KSIĄŻKI
Cenną książką podróżniczą „Roju” jest

„Wyspa mgieł i wichrów”, rzecz napisana

przez p. Cz. J. Centkiewicza, kierownika
pierwszej polskiej polarnej wyprawy. Będą*

ca celem tej ekspedycji maleńka wyspa pod-

biegunowa, zaledwie 20 kilometrów długa i
4 szeroka, leży odosobniona, na środku dro-

gi między Szpicbergiem a Nordcapem. Nie-
co niżej przepływa odgałęzienie Golfstro-
mu, który, ścierając się z zimnemi prąda-

mi podbiegunowemi, wytwarza bez przer+

wy gęstą, żółtą mgłę. O właściwościach me-

tereologicznych tej parującej nieustannie

wyspy niech świadczy fakt, że w czerwcu
r. 1933 zaledwie trzy dni wolne były od

żółtej, lepkiej zasłony. W takich oto wa*
runkach, gdy piętrzyły się tysiączne prze-
szkody, wyprawa polska musiała spełnić

swój zaszczytny obowiązek. | obowiązek
ten spełnia. (v. v.).

MUZYKA
Premjera „Halki'* w Niemczech. — W dn.

10 maja odbędzie się uroczysta premjera
„Halki” w Hamburgu, Do realizacji tej im-
prezy przyczyniło się Tow. szerzenia sztuki
polskiej wśród obcych.

  

 
Kiralina“, |



ODPOLSZCZENIE POMORZA

Po przejęciu Pomorza przez Pol- „
skę, ludnośc niemiecka, sztucznie za-
szczepiona przez rząd pruski przy
Pomocy . polityki  germanizacyj-
nej w celach zgermanizowania pra-
starej ziemi polskiej, opuściła zabra-
ne Polakom placówki i wracała tam,
gdzie należałą, do Niemiec. Odsetek
niemiecki znacznie zmalał i stawał
"się coraz mniejszy... aż do niedawna.

d pewnego czasu coś zaczyna "ię
tu zmieniać, Polacy ustępują, a na
ich miejsce wstępują z powrotem
iemcy,

„ Wiadomo, jakie walki toczyły się
kiedyś przy wyborach do parlamen-
tu pruskiego np. w powiecie świec-
kim, Landrat Halem w Świeciu jako
landrat i jako kandydat na posła za-
razem używał wszystkich środków,
stojących mu do dyspozycji jako moż-
nowładcy powiatowemu, i wszystkich
sztuczek wyborczych, aby otrzymać
większość gło'ów w svym po .ecie,
wyjść z wyborów jako poseł i wyka-
zać tem Sar. m charakter niemiecki
powiatu świeckiego. Nie udało się to
kilkakrotnie. Germanizacja została
wiedy spotęgowana za pomocą komi-
sji kolonizacyjnej dla nast.„aych
wyborów.

Przyszła wojna, przyszła Polska i
przekreśliła wszelkie rachuby polity-

skiej.
Sztuczny pokost niemieckości zmy-

ły odrazu pierwsze lata polskich rzą-
dów. Chwilę obecną Niemcy jednak
uważają za stosowną, by prwetować
po: straty, | jakoś dziwnie
iernie zachowują się wobec tego

polskie władze,
Koło Topólna, w powiecie świec-

kim, osadnicy Polacy sprzedają osa-
dy swe Niemcom. Po kilku takich
wypadkach pewien Polak patrjota u-
daje się do urzędu ziemskiego i inter-
peluje odnośnego decernenta, jak to
możliwe, że Niemcy, wykupujący о-
sady, otrzymują na to pozwolenie
wszelkich władz polskich i zatwier-
dzenie urzędu ziemskiego? „Są oby-
watelami polskimi i nie można nic
mieć przeciwko temu” — tak brzmia-
ła odpowiedź polskiego urzędnika.
Coby się było działo, śdyby za pa-

nowania pruskiego nabył w jakikol-
wiek sposób osadę Polak? Czy jest
do pomyślenia, że otrzymałby prze-
właszczenie? Czy byłby do pomyśle-
nia urzędnik kolonizacyjny, któryby
w takim wypadku zaznaczył, że to
naturalne, bo to obywatel niemiecki,
choć narodowości polskiej?
Ów urzędnik w polskim urzędzie

ziemskim, o którym wspomniano, to
nasz rodak, przybyły na Pomorze z
dalekich stron Polski, nieznający sto-
sunków zupełnie, albo też dostoso-
wujący się do obecnej polityki pol-
skiej na Pomorzu.
W Kosowie, w pow. świeckim, go-

spodarze Niemcy zwalniają robotni-
ków Polaków. Zgłaszających się o
pracę pytają, jakiej są narodowości?
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Trawienie regulują zioła Cholekinaza H, Nie-
mojewskiego Nr. 1 przy rozwolnieniu, Nr, 2
przy zaparciu, Nr. 3 przy uporczywem za-
parciu. 7191
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Przerażający objaw

Pod powyższym tytułem czytamy
w „Pielgrzymie! z dnia 20 b. m.:
TCZEW. Jak się dowiadujemy,

przy obecnych zapisach dzieci do
szkół powszechnych zapisano więk-
szą ilość dzieci do szkoły niemiec-
kiej, Ale nie świadczy to o tem, by
zwiększyła się liczba dzieci nie-
mieckich. OtoNS wielu Pola-
ków, których Niemcy zdołali zy
pomocy tych lub innych środków
wciągnąć w szeregi „Jungdeutsche

Partei", zapisało swoje dzieci do
klas niemieckich.

Jest jednak jeszcze gorsze zjawis-

ko:
Wielu rodziców, których dzieci u-

częszczały już do polskich szkół, za-

żądało przeniesienia ich do szkół nie-
mieckich. Kazano im wtedy zrobić
specjalne wnioski. Wszyscy żądane
wnioski przedłożyli. Były one wypi-
sane jedną i tą samą maszyną. Wi-
dać, że organizacja niemiecka działa
dobrze.
Nie wiadomo, jak władze załatwią

te wnioski.
W każdym bądź razie niemczyzna

rozwija się świetnie w naszych mia-

stach ; wioskach. Czy-władze nie po-

łożą tamy tej niebezpiecznej agitacji?
Dla lepszej ilustracji stosunków na-

leży dodać, że władze administracyj-
ne w Tczewie gorliwie opiekują się
Str. Narodowem, jak to wykazał pro-
ces rajkowski, a również ogłoszono w
Tczewie bojkot „Pielgrzyma”, który
od 67'lat służy sprawie narodowej.  

(Od własnego korespondenta)

Gdy ktoś powie, że jest Polakiem i
katolikiem, otrzymuje odpowiedź,
że.. niema roboty. >
W majątku w Luszkowie, który

jest pod dozorem sądowym, zarządcą
jest p, Ohme z Parlina — Niemiec,
który przy parcelacji folwarku otrzy*
mał resztówkę 700 mórg (!). Od-
wdzięcza się za to wyróżnienie
władz parcelacyjnych przez to, że
sprowadza do Luszkowa Niemców,
olaków zaś zwalnia, Są tam ludzie,

co 22 lata pracowali na miejscu. Spro-
wadził do Luszkowa inspektora
Niemca, który szczególnie nieprzy-
chylnie odnosi się do Polaków robot-
ników,
W Grucznie, w pow. świeckim,

Niemcy mają wielką szkołę prywat-
ną, okazały gmach. Co dzień do tej
szkoły zwożą oni ze wszystkich stron
niemieckie dzięci. W Bukówcu tak-
że mają nową szkołę, a w Świeciu po-
siadają gimnazjum i nową wielką po-
wszechną szkołę. Niemczyzną robi tu
olbrzymie postępy, a niektóre obsza-

 

 

Święcie, w kwietniu.
ry powiatu są obecnie bardziej zniem-
czone, niż za czasów pruskich!
W Grucznie Niemcy posiadają 3

sale, jedną u pastora, drugą wielką w
szkole, a trzecią u swego przywódc
Papkego. Potrafią oni podczas swyc
zebrań tak okna kocami zasłonić, że
nikt wcale nie spostrzeże, że tam od-
bywa się jakieś zebranie,
W Wałdowie świeckim organizuje

niemczyznę lekarz dr. Studziński
Niemiec - luter — i to bez przeszkód.

Niech ktoś, kto się chce przekonać
o postępach niemczyzny w pow.
świeckim, spróbuje jechać koleją z
Bydgoszczy do Świecia, a usłyszy
rozmowę tylko niemiecką i to bardzo
głosną i wyraźną.
Polacy są zepchnięci na szary ko-

niec,

Dokąd to wszystko zmierza? Takie
pytanie zadaje sobie coraz więcej Po-
morzan, zwłaszcza, gdy patrzą, jak
się postępuje z narodowcami na Po-
morzu.

(I)  

ODCZYT PROF. UŁASZYNA
W LUBLINIE

GROŻBA ROZBICIA KLUBU BB.

(Od własnego korespondenta)

Niezwykłe perypetje przesz:dł tu
głośny w Polsc: wolr ny*“ ciel, pr £.
Ułaszyn z Poznania, Zarząd okręgo-
wy Związku nauczycielstwa polskie-
go, będący, jak wiadomo, pod wpły-
we: wolnomyślicieli i masonc ii, 7
prosił proł l :szyna na odczyt, któ
ry miał on wygłosić na walnym zjeź-
dzie delegatów okręgu, w dniu 17-ym
bież. mies,

Zjazd miał się odbyć w sali Domu
żołnierza. Zezwolenie na odbycie
zjazdu w tej sali zarząd Związku zra-
zu otrzymał i pierwsze zaproszenia
mówiły o zjeździe w tej sali. Potem
jednak zarząd Domu żołnierza ze-
zwolenie coinął — jak twierdzą ogól-
nie — wskutek powzięcia informacyj
o wolnomyślicielskim odczycie prot.
Uł.szyna. Gdy zarząd Zw. naucz.
polskiego zwrócił się do najwyższych

 

Z CAŁEGO KRAJU
CHEŁMNO
świętokrądztwo, — We wsi kościelnej

Boluminek dokonali nieznani sprawcy
świętokradczego włamania do miejsco-
wego kościoła,
Włamywacze weszli do zakrystji skąd

zabrali dwa pozłacane kielichy srebrne,
a następnie znalezionym kluczykiem o-
two:zyli tabernakulum, skąd kradli po
wysypaniu komunikąntów trzeci kielich
Następnie świętokradcy porozbijali skar-
bonki, w których jednak nie znaleźli go-
tówki.
Wartość skradzionych kielichów oce-

nia się na 500 zł. Policja wszczęła ener-
giczne dochodzenia.

KARTUZY

Niemcy głoszą lojalność wobec Pol-

ski, — Duże wrażenie na Kaszubach wy-
warła rezolucja uchwalona w Połęcznie,
pow. kartuskim, która zwraca się z ape-
lem do narodu niemieckiego w Niemczech
iw Gdańsku. Rezolucję tę w brzmieniu
oryginalnem w całości cytujemy:
„Zgromadzeni na dzisiejszem zebraniu

w liczbie kilkuset osób, oświadczamy, że

jako mniejszość w Polsce korzystamy w

granicach prawa z pełnej swobody w 2у-

ciu kulturalnem i politycznem — w du-

chu niemieckim. Nie doznajemy żadnych
przykrości z powodu prowadzenia wła
snej polityki narodowościowej. Uznajemy

ten stan rzeczy za godny uwagi i doma-
gamy się bezwzględnego zadośćuczynie -
nia tym wszystkim Polakom, którzy od
narodu niemieckiego w Niemczech i w
Gdańsku doznają prześladowań za pro -

wadzenie w granicach prawa polityki

narodowościowej polskiej.
Domagamy się również zagwarantowa-

nia przez naród niemiecki w Niemczech
iw Gdańsku takich przywilejów w ich

rozwoju, jakich my doznajemy i praśnie-

my nadal doznawać w Polsce wśród szla

chetnego narodu polskiego. Prezydjum:
Kurt Home z Pępowa, Hardke z Stako-
wejhuty, G. Wruck ze Szponu”.

KATOWICE

Zapowiedź rozłamu w kościele unijnym
na Śląsku, — Jak nas informują zapadły
na nadzwyczajnem posiedzeniu krajowe-
go synodu ewangelickiego kościoła unij -
nego na polskim Śląsku, bardzo ważne u-
chwały w sprawie dopuszczenia do koś -
cioła unijnego członków kościoła Au$-
sburskiego w Warszawie oraz dopuszcze-
nia do nabożeństw polskich 'w kościele
unijnym pastorów kościoła Augsburskie-
go. W sprawie tej synod uchwalił, dopuś-
cić do odprawiania nabożeństw polskich

w kościele unijnym na Śląsku pastorów |

z kościoła Augsburskiego, w charakterze
gości.

Ponadto synod postanowił formalnie

nie znosić uchwały*w sprawie nieprzyj -

mowania do kościoła unijnego członków

kościoła Augsburskiego, zalecił jednak,

by sprawa przyjmowania członków ko-

ścioła Augsburskiego do kościoła unijne-

go była traktowana w sposób najbardziej

życzliwy („in weitherziger Weise").
Uchwały synodu spotkały się z ostrą

krytyką organu młodoniemieckiego „De-

utsche Nachrichten”, który ubolewa, że

prawa zasadnicze kościoła unijnego zo-

stały poważnie naruszone. W związku z

tem organ młodoniemiecki zapowiada, iż

ruch młodoniemiecki będzie dążył do

utworzenia ewangelickiego ruchu laickie.

go, którego zadaniem ma być przeciwsta-

wienie się zakulisowej grze kierownictwa
kościoła unijnego.

KIELCE
Tragiczna walka z kłusownikami, —

W/ lasach majątku Lasocin, pow. włosz -
czowskiego kłusownicy zabili właściciela  

tych dóbr ś. p. Edwarda Niemojewskiego
i jego gajowego.
Dnia 16 b. m. późnym wieczorem dano

$. p. Niemojewskiemu znać, że kłusowni-
cy polują w jego lasach na sarny. Ś. p.
Niemojewski chwycił nabitą fuzję i wraz
z gajowym poszedł do lasu, Gdy przez

dłuższy czas Niemojewski nie wracał, za-
niepokojeni domownicy rozpoczęli po-
szukiwania i wreszcie w nocy znaleźli w

lesie zimne zwłoki właściciela Lasocina,
przeszyte kulami. Obok leżał martwy ga-
jowy, a o kilkanaście kroków dalej jeden

z kłusowników.
Policja prowadzi dochodzenie. Dotych-

czas zatrzymano kilkanaście osób podej-

rzanych o kłusownictwo.

KONIN >

O. O. Reiormaci kupują u żydów. —

Dnia 12 b. m. w sklepie żyda Leszczyń-

skiego w Koninie zakupił braciszek kla-

sztorny OO. Reformatów w Koninie ma-

terjały malarskie. Jest to już nie po raz

pierwszy stwierdzony fakt zakupywania

przez klasztor towarów u żydów, chociaż

w Koninie są sklepy chrześcijańskie.

LWÓW

Zastrzelił syna. — W nocy z niedzieli

na poniedziałek 0 godz. 24 rozegrał się

we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci

Nr. 20 ponury dramat rodzinny, Zamiesz-

kały tam magazynier piekarni Schiirmera

52-letni Maksymiljan Chromek w czasie

kłótni z synem Antonim, strzelił do nie-
go z rewolweru, raniąc go ciężko w

głowę. Kula trafiła w prawe oko i wy-

szła na wylot przez czaszkę. Pogotowie

ratunkowe odwiozło nieszczęśliwego w

groźnym stanie do szpitala powszechne-
go.
Przeprowadzone przez policję docho-

dzenia wykazały, że Maksymiljan Chro -
mek wypędzał z domu syna, pozostające-

go od pewnego czasu bez racy. Zabójcę
aresztowano i sprowadzono do wydziału
śledczego.

Bankructwo sanacyjno - żydowskiego
dziennika. — W Wielki Piątek przestała
wychodzić lwowska „Gazeta Poranna"

wsławiona niedawno imprezą „ogłoszeń”

imieninowych. Był to organ żydowskich
sanatorów. Bankructwo „Gazety Poran-
nej” poprzedził włoski strajk pracowni -
ków.

ŁÓDŹ
Niesłychany okólnik komisarza Woje-

wódzkiego. — W dniu 17 b. m. komisarz
rządowy miasta Łodzi inż, Wacław Wo-
jewódzki rozesłał do wszystkich biur ma-

gistratu okólnik, w którym podaje do

wiadomości ogółu pracowników, że w
dniach 18 i 19 b. m. z powodu żydowskich
świąt wielkanocnych wszyscy pracowni-
cy żydzi są zwolnieni od pracy.

Okólnik ten wśród pracowników miej -

skich chrześcijan wywołał zrozumiałe o-

burzenie, tembardziej, że jest on pierw-

szy od chwili powstania samorządu pol-

skiego.
Najcharakterystyczniejszem jest to, że

w myśl okólnika p. komisarza urzędnicy

żydowscy dzienno - płatni nie będą mieli

żadnych potrąceń za dzień 19 b. m. w

piątek, podczas, gdy urzędnikom chrześ:

cijańskim tej samej kategorji robi się po-

trącenia za wszystkie dni świąteczne.

POZNAŃ

Konfiskata trzech pism niemieckich, —

Środowe (z datą na czwartek) numery

trzech dzienników niemieckich, wycho-

dzących w Poznaniu, a mianowicie „Po-

sener Tageblatt“, „Deutsche Tagesze-

itung“ oraz „Deutsche Nachrichten“ ule-

gły konfiskacie za niezgodne z prawdą o-  

pisy znanych zajść przeciwniemieckich
na Kaszubach.

PRZEMYŚL
Nie oszukujcie się, że kochacie Pol-

5Ке!", — W okresie przedświątecznym
Stronnictwo Narodowe w Przemyślu wy-
dało następującą odezwę:
„Coraz mniej w Przemyślu sklepów

polskich, coraz więcej żydowskich, czy
nic to was Polacy nie obchodzi? Mówicie
u żydów taniej... żyd grzeczniej obsłuży...
ma on sklep bliżej i wszystko ma na za-
wołanie .. Ale w takim razie waszą oj-

czyzną jest pieniądz, miłość własna i wy-
goda! Pamiętajcie — jeżeli przez waszą
chciwość, obojętność i lenistwo. żydzi za-
panują całkiem, nad naszem życiem —
nie oszukujcie się, że kochacie Polskę!
Prawdziwy Polak — nie kupuje u ży-

dów. Apelujemy do waszego polskiego
sumienia i wzywamy głośno do kupowa-
nia tylko u swoich.
Sprawa żydowska jest kwestją wasze-
kbytu. Polak może popierać, tylko Po
a

SMORGONIE
Dwie uczenice uciekły do Sowietów. —

Przed paru dniami zaginęły dwie ucze-
nice tutejszej szkoły powszechnej, H. Żu-
kówna i Koralczukówna.  Dochodzenia
policyjne ustaliły, że udały się one do

Rosji sowieckiej. Ponieważ uczenice te
posądzone zostały o szereg drobnych
kradzieży, co groziło im wydaleniem ze
szkoły, postanowiły widocznie w ten
sposób uwolnić się od grożących konsek-
wencyj.

SOSNOWIEC
Stan zatrudnienia w przemyśle Zagłę-

bia, — Ub. tydzień nie przyniósł naogół
większych zmian w stanie zatrudnienia w

przemyśle Zagiębia Dąbrowskiego. Jedy-
nie fabryka Babcok - Zieleniewski w So-
snowcu zredukowała 30 robotników, a
kopalnia „Helena“ w Niwce zredukowa-
la 18.
Kopalnia „Paryž“ przyjęla do pracy

120 robotników, którzy wrócili z urlopu

turnusowego, a jednocześnie udzielono
urlopu takiej samej liczbie robotników,

Sytuacja w przemyśle- pogorszy się z
dniem 1 maja, a to w związku z wymó-
wieniem pracy wszystkim robotnikom
Ząbkowickiej fabryki szkła na skutek

braku zamówień. ;
Ząbkowicka fabryka zatrudnia 220 ro-

botników.
Wypowiedzenie pracy wszystkimro -

botnikom w liczbie około 150 nastąpiło
również na kopalni Wiktorja w Gołono-
gu. Z dniem 1 maja robotnicy mają być

podobno spowrotem przyjęci do prący,
jednakże na nowych warunkach.

WIELICZKA
Zuchwalstwo żydowskie, — W Wie-

liczce, jak w innych miastach rozdawano
przed świętami ulotki nawołujące do po-
pierania polskich i chrześcijańskich skłe-
pów. Nie podobało się to oczywiście ży-
dom, którzy każdego młodego przechod-
nia posądzali o rozdawanie wspomnia-

nych ulotek. W dniu 15 b. m. w czasie

odbywającego się jarmarku żyd Melzer

napadł na stojącą spokojnie członkinię

Stronnictwa Narodowego w Wieliczce p.
Wyżykowską i uderzając ją usiłował wyr-
wać jej z ręki teczkę przypuszczając, że

znajdują się w niej ulotki Powstało zbie-

gowisko i dopiero skuteczna interwencja

męża p. Wyżykowskiej obroniła ją od ży-

dowskiej napaści. P. Wyżykowska udała
się pod ochroną policji na posterunek

gdzie po przeprowadzeniu osobistej re
wizji stwierdzono, że nie posiądała żad
nych ulotek. Bezczelna i bezpodstawna
napaść żydowska wywołała w Wieliczce

ogólne wzburzenie. (J)

Lublin, w kwiefniu,

władz wojskowych o cofnięcie tej
decyzji, usłyszał jej potwierdzenie.

W związku z tem, w ostatniej
prawie chwili trzeba było postarać
się o nową salę i upatrzono salę tea-
tru miejskiego. Została ona uzyskana
dzięki jednemu z urzędników magi-

stratu, osa zarząd Związku na-
uczycielstwa polskiego wpłacił zada-
tek. Gdy dowiedzieli się o tem cha-
decy z rady miejskiej, zasiadający w
klubie BB., wszczęli alarm, dowo-
dząc, że utrudni to ich pozycję w klu-
bie sanacyjnym rady; rozmowy na
ten temat przeprowadzane były po-
dobno bardzo ożywione. W rezulta-
cie, nie chcąc narażać na rozbicie
większości sanacyjnej w radzie, za-
rząd miasta postanowił cofnąć decy-
zję w sprawie wydzierżawienia sali
na zjazd i dosłownie w ostatniej
chwili odmówił związkowi użyczenia
jej, zwracając zadatek. Zjazd odbył
się w sali jednego z kin lubelskich,

Zkolei obrazili się na zarząd mia-
sta członkowie Związku nauczyciel-
stwa polskiego, zasiadający w radzie
miejskiej, Jak dowodzi jedno z
miejscowych pism sanacyjnych, radni
ci — w liczbie pięciu — postanowili
wystąpić z BB., co oznaczałoby roz-
bicie większości w radzie.
Prawdopodobnie do tego nie doj-

dzie, wytworzyła się jednak bardzo
naprężona atmosfera w większości
rady tak kruchej i niestałej, że jeden
odczyt wolnomyśliciela może nią po-
ważnie wstrząsnąć, ь

s. b.
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MSPIRINA
mała tabletka, a skuteczna

Do nabycia we wszystkich aptekach.

 

Rewizje
„u narodowców
w Nowym Sączu:

Nasz korespondent donosi:
Dnia 19.IV, t. jj w Wielki Piątek,

w godzinach wieczornych, organa
P. P. przeprowadziły masowe rewizje
wśród najwybitniejszych działaczy
narodowych, które trwały po kilka
godzin. Między innemi przeprowa-
dzono bardz. szczegółową rewizję u
prezesa zarz. pow., majora Józefa
Słysia, majora Wincentego Strohego,

go, St. Płachty, Tad, Gołaszewskie-
go i innych.
Poszukiwano nielegalnych ulotek

antyżydowskich, a przy okazji skon-
fiskowano między innemi niewypeł-
nione legityn.acje Str, Nar., referaty
dla kursów kandydackich a nawet
blankiety deklaracyj.

Rewizje te wywołały wśród miej-
scowego społeczeństwa wielkie wra-
żznie,

ZŁOCZÓW
Uznanie dla . arodowej Łodzi. — W ub.

tygodniu odbył się zjazd powiatowy de
legatów Str. Nar. — Zebranie zagaił pre-
zes pow. Koła, p. Witold Baziak, poczem
delegat dzielnicy kpt Adam Pa:
©w obszernym a rzeczowym referacie
oświetlił obecną politykę zagraniczną i
wewnętrzną Polski Na temat mniejszoś-
ci w Polsce przemawiał p Baziak, który
treściwie omówił najbardziej piekące za-
gadnienia.
Po przerwie obiadowej nastąpiły spra-

wozdania delegatów, które wykazały
rozwój richu nacodoweśn na noszczegól-
nych terenach; zwłaszcza placówka w
Busku. pod kierownictwem pp. Freja i
Berki zrobiła wielki krok naprzód.
Sprawy organizacyjne i wytyczne na

przyszłość omówił p Juljan Krężel. po-
czem zebrani na wniosek Stanisława
Berki uchwalili przez aklamację wnio -
sek, wyrażający uznanie dla narodowej.
(dzi. Zebranie zakończ no odśpiewa-

niem Hymnu Młodych i okrzykiem na cześć Romana Dmowskiego,

J. Owsika, J, Sowy, B. Baranowskie-
"
a



  

INICJATYWA GODNA UZNANIA
Kilkanaście miesięcy zaledwie mi-

nęło od czasu powstania placówki
wydawniczej p. n. „Towarzystwo
Wydawnicze Młodych Prawników i
Ekonomistów”, a już możemy stwier-
dzić, że i.stytucja ta była bardzo
potrzebną i z powodzeniem pełni
swoje zadanie.

Olbrzymie trudności, z któremi
walczyć musi dziś każda placówka
wydawnicza, są zbyt dobrze wszyst-
kim znane, abyśmy mogli nie patrzyć
z uznaniem inicjatywę i odwagę
młodych wydawców, którzy przystą-
pili do nierentownej akcji wydawania

I dzieł naul.owych, mając d dyspozy-
zh cji miniaturowy kapitał zakładowy,

jaki uzyskali z udziałów po 20 zło-
tych, zebranych wśród młodego pol-

1 skiego pokolenia prawników i ekono-
mistów.

, Rezultaty, osiągnięte dotychczas
przez Towarzystwo Wydawnicze
Młodych Prawników i Ekonomistów

zasługują pod każdym względem na
baczną uwagę.
Poza akcją wydawniczą, jednem z

pierwszych posunięć młodych wy-
dz wców było zorganizowanie obszer-
nego i wzorowo prowadzonego dzia-
łu prawno - ekonomicznego w „Księ-
garni Rolniczej”. Wchodząc w poro-
zumienie z Towarzystwem Oświa*y
Rolniczej, organizatorzy mieli na
względzie, że księgarnia Rolnicza, ja-
ko agenda Towarzystwa Oświaty
Rolniczej, jest jedną z nielicznych in-
stytucyj księgarskich 0 charakterze
społecznym. Przez zorganizowanie
tego działu ruchliwi wydawcy umoż-
liwili polskim sferom prawniczym i
gospodarczym nabywanie książek w
księgarni polskiej. Społeczeństwo
polskie winno im być za to szczegól-
ni wdzięczne, jak bowiem wiadomo,
księgarstwo prawnicze było dotych-
va w 100 proc. monopolem žydow-
skim. 

Polacy 69,
Unarodowienie handlu w Polsce nie-

uchronnie posuwa się naprzód. W wie-
lu punktach wydzieramy żydom pla -
cówkę za placówką.
Ze Zgierza donoszą do „Oręd.”, iż

na targu, odbytym w dniu 16 b. m. Po-
lacy byli właścicielami 69 straganów a
żydzi 26.
W poszczególnych gałęziach handlu

był następujący podział: łokciowizna—
: Polacy 5 — žydzi 7; galanterja — Po-
kis lacy 4 — žydzi 4; towary kolonjal-

ne — Polacy 2 — żydzi 1; wyroby
garncarskie — Polacy 1, żydzi 1; śle-

р My i žydzi
x

- A kė Głowno liczy 9 tys. mieszkańców, w
tem 25% żydów. Posiada spółkowy
sklep  „Nadzieja”, założony jeszcze
przed wojną przez włościan. Przetrwał
on do dni ostatnich i dobrze się rozwija.
Można tam dostać nietylko towary ko-
lonjalne, lecz i szkło, porcelanę, naczy-
nią kuchenne, brak natomiast towarów
bławatnych.
Od kilku lat istnieje tam prywatny

- sklep łokciowy. Położony w dobrym
punkcie, bo w samym rynku idzie nieźle.

  

+ Nie jest jednak tak zaopatrzony w to-

B war, jak drugi, należący do żydówki, a

kk który jest stale zapełniony kupującymi.

i Należy więc koniecznie wesprzeć

R jedną naszą placówkę założeniem dru-
giej. żeby móc polską klijentelę do sie-

bie ściągnąć i zadowolić.
O możności dostania u chrześcijanina

gotowej odzieży męskiej, damskiej czy
dziecinnej mowy nawet niema. I goto-

wego ubrania u Polaka nie nabędziemy.

4 Modystki - Polki niema, ani czapnika

BL Jedynie gotową bieliznę sprzedają о-

| bok innych rzeczy w dwu  chrześcijań-
skich sklepach.
Krawiectwem męskiem zajmują się

żydzi. Krawców damskich niema ani

izraelickich ani chrześcijańskich. Ku-

śnierstwo uprawia tylko mniejszość na-

rodowa. Ona tak samo reparuje i sprze-

 

żydzi — 26
dzie — Polacy 4, żydzi 1; czapnictwo
— Polacy 0, żydzi 3; swetry — Pola-
cy. 0, żydzi 1; szkło — Polacy 0, żydzi
1; piekarze — Polacy 2; naczynia ku-
chenne — Polacy 1; obuwie — Pola-
cy 3; owoce — Polacy 7, żydzi 4; na-
biał — Polacy 1; sprzedaż ospy — ży-
dzi 2; nasiona ogrodnicze — Polacy 9;
warzywa — Polacy 22, żydzi 1; wyro-
by cukiernicze — Polacy 2; wyroby
koszykarskie — Polacy 1; sprzedaż ce-
buli — Polacy 5 — ogółem Polacy 69,
żydzi 26. :

w Glownie
Mąkę musimy kupować u żydów. Mły-

ny stanowią wprawdzie naszą własność,
ale dzierżawią je od nas żydzi.
W małem Głownie

spodziewać się, żeby istniała jatka wo-
łowa. Mięso kupuje cała ludność Głow-
na i okolicy u izraelitów. Czy powinni-
śmy biernie patrzeć na to? Czy też, o-
pierając się na przykładzie innych m ast,
unarodowić stopniowo tę gałąź handlu?
Musimy też wzywać żyda, jeśli chce-

my kupić lub wstawić szyby, gdyż różni
są w Głownie rzemieślnicy - Polacy, ale
szklarza niema żadnego.
Drugiem rzemiosłem, do którego sto-

sunkowo rzadko garną się Polacy, jest
malarstwo pokojowe. I w Głownie rów-
nież nie mamy chrześcijanina, któryby
je uprawiał. Zarabia więc na niem żyd.
Dwóch Polaków tylko w Głownie ma

dorożki, większa ich ilość należy do
izraelitów.
Przed trzydziestu kilku laty, nie moż-

na było w Głownie kupić ani ' jednej
szpilki, ani zeszytu, ani garnka, wogóle
żadnego przedmiotu u Polaka, bo nie
było wcale naszych sklepów. Dzisiaj jest
ich sporo, jak widzimy z powyższego
artykułu, ale bardzo wielu brak jeszcze.
Obowiązkiem naszrvm jest dążyć do te-
go. żeby żaden Polak nie potrzebował
kupować u żyda. daje zegarki. 2Е.

trudno nawet |

 

Sama działalność wydawnicza To-
warzystwa rozwija się coraz pomyśl-
niej. Tom za tomem opuszcza prasę—
a są to przeważnie dzieła, wypełnia-
ace dotkliwe brki w polskiem  piś-

miennictwie prawniczem i ekono-
micznem,

Pisaliśmy już o wydanej niedawno
pracy p. T. Bernadzikiewicza p. t.
„Wyniki bilansowe a rzeczywiste
przedsiębiorstw państwowych w Pol-
sce" Dziś mamy do zanotowania dal-
sze wydawnictwa 0 nader dužem
znaczeniu dla życia gospodarczego
kraju. Są niemi II tom komentarza do
nowego Kodeksu Handlowego w 0-
parcowaniu sędziego S$. N. Jana Na-
mitkiewicza, rozprawa doktorska
p. T. Bernadzikiewicza p. t. „Zagad-
mienie rentowności przedsiębiorstw”,
oraz = p. p. Z. Czerwijowskiego
i T. Świdy p. t. „Kapitalizm i socja-
lizm a rolnictwo”.
Poza wydawnictwami książkowe

mi, Tawarzystwo wydaje bobljografję
p. t. „Miesięcznik książki prawniczej
i ekonomicznej”, oraz przygotowuje
zakrojone na szerszą skalę wydaw-
nictwo perjodyczne p. n. „Przegląd
Prawa i Ekonomji'* poświęcony pol-
skiej myšli prawniczej i ekonomicz-
nej.
Ten krótki przegląd działalności

Towarzystwa uprawnia nas do
stwierdzenia, że mimo ciężkich nie-
wątpliwie czasów przeżywanych
przez polską inteligencję, a szczegól-
nie jej młodsze pokolenie, mimo apa-
tji pozornie panującej dziś w kraju,
coraz więcej jest ludzi, odważnie sta-
wiających czoło wszelkim trudnoś-
ciom i rozumiejących, że tylko ofiar-
„na i wytrwała praca oraz niezłomna
wiara we własne siły i w ostateczne
zwycięstwo może zapewnić Ojczyż-
nie lepsze jutro.

Społeczeństwo polskie winno so-
bie to uświadomić i poprzeć wysiłki
tak pożytecznej placówki.  

$.

Zjednoczenie zrzeszeń mierniczych
Wolny zawód mierniczy przeżywa od

kilku lat ciężki kryzys. Brak pracy, nad-
miar sił mierniczych, etatyzacja prac po-
miarowych i zmuszanie mierniczych do
wykonywania prac pomiarowych poniżej

norm opłacalności, wreszcie rozbicie za-

wodu mierniczego na kilka różnych orga-

nizacyj — oto przyczyny, które ten kry:
zys pogłębiły.

Związek mierniczych przysięgłych w

Warszawie, uświadamiając sobie, że jed-

ną z głównych przyczyn powodujących

pauperyzację zawodu mierniczego jest

brak silnej jednolitej organizacji, podjął

energiczną akcję w kierunku zespolenia

niezależnych dotąd zrzeszeńmierniczych

w iedną organizację. Akcja ta została о-

becnie uwieńczona pomyślnym  rezulta-

tem.

Cztery największe zrzeszenia mierni-

cze w Polsce: Związek mierniczych przy-

sięgłych, Związek mierniczych polskich,

Związekmierniczych przysięgłych ziem

zachodnich, Związek mierniczych przy-

sięgłych na Polesiu przy współudziale

członków Koła inżynierów mierniczych

przy Stowarzyszeniu techników polskich

w Warszawie dokonały fuzji zrzeszeń,

powołując do życia nową organ'zację:

„Stowarzyszenie mierniczych przysięś-

łych Rzeczypospolitej Polskiej”, obejmu-

jące swoją działalnością, całą Rzeczpo-

spolitą Polską.

W/ kwietniu r. b. odbył się w Warsza-

wie I-y zjazd delegatów mierniczych

przysięgłych nowopowołanej organizacji

przy udziale 55 delegatów oddziałów

wojewódzkich wszystkich województw

Rzeczpospolitej.
Na plenum zjazdu obszerne sprawozda-

nie o dotychczasowych wynikach akcji

zjednoczeniowej wygłosił © redaktor

„Przeglądu Mierniczego”* W. Krzyszkow-

ski podkreślając obywatelskie stanowi-

sko zarządów dotychczasowych zrzeszeń

i wyrażając im gorące podziękowanie za

poparcie tej akcji.

W wyniku obrad zjazd delegatów pow-

ziął szereg doniosłych uchwał, których

zrealizowanie może przyczynić się do u-

- Dalszy olbrzymi odpływ złota

Z SZWAJCARSKIEGO BANKU NARODOWEGO

Z Berna donoszą:
Bilans Szwajcarskiego Banku Narodo-

wegoz dnia 15 b. m. wykazuje następu-

jące zmiany ważniejszych pozycyj w po-

równaniu z poprzedniem sprawozdaniem

(w milj. fr.): zapas złota spadł o 137,1 do

1.457,4; zapas dewiz spadł o 2.6 do 2,9;

porttel wekslowy wzrósł o 37,4 do 69,9;

kredyty zastawowe utrzymały się na nie-

zmienionym poziomie 73,6; obieg bank-

notów spadł o 39,3 do 1.286,2; natych-

miast płatne zobowiązania wykazują

również spadek o 39,5 do 348,4. Pokrycie

złotemidewizami obiegu banknotów i

natychmiast płatnych zobowiązań wyno-

siło 89,33. !

Jak widać z powyższego bilansu, od-

pływ złota z Szwajcarskiego Banku Na-

rodowego, bedący wyrazem nacisku na

walutę szwajcarską, trwający w dal-

szym ciągu, przybrał w tygodniu sprawo-  

zdawczym rozmiary rekordowe. Stosun-

kowo mniejszy spadek procentu pokrycia

zawdzięcza się dalszemu poważnemu

spadkowi obiegu oraz natychmiast płat-

nych zobowiązań.

 
 

Ograniczenia przywozu
do Francji

Zgodnie z dekretem, opublikowanym

w dn. 14 bm., skontyngentowany został

we Francji przywóz wapna hydrauliczne-

go w sztukach lub mielonego bez wzglę-

du na rodzaj opakowania i przesyłki, jak

również cement. Kontyngent na wapno

ustalony został na drugi kwartał r. b.

w wysokości 23.787 tonn, a dla cementu

na 25.628 tonny. Podane wysokości kon-

tyngentów dotyczą kontyngentów ślo-

balnych, obejmujących przywóz z wsze|-

kich krajów.
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P. G WODEHOUSE

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

Gdybym był złodziejem, musiałbym być wy-

straszony w pańskiem towarzystwie.

Pan Wadding'ou pociągnął dym z cygara.

— Musi pan znać mnóstwo zbrodniarzy, co?

— Jes! to bardzo przykrą stroną życia poli-

cjanta — przyznał Garroway, wzdychając, Spotyka

się ich na każdym kroku. Wczoraj naprzykład wie-

czorem, kiedym poszuL.wal potrzebnego mi przy-

| miotnika, polecono mi aresztować niesympatycznego

jegoinościa, który pił wódkę pędzoną domowym spo:

sobem. Uderzył mnie w szczękę i odrazu natchnienie

mnie opuściło.
— Co za przykry wypadek! — odezwał się

współczująco pan Waddington. Ale ja miałem na

myśli prawdziwych złodziei, takich, co włażą przez

okno do mieszkań i kradną naszyjniki z pereł: Czy

pan zna takich?
— Bardzo wielu. Przy spełnianiu swych obo-

wiązków policjant musi wbrew własnej chęci za-

dawać się z różnego rodzaju ciemnemi typami. Moż-

liwe, że to wskutek mego zawodu, żywię serdeczną

nienawiść do złodziejów.
A jednak, gdyby nie było złodziejów, nie

byłoby policjantów.
* — To prawda.
—Podaż i popyt.
—Zupełnie słusznie.
Pan Waddington dmuchnął kłąb dymu. |
— Mnie specjalnie interesują złodzieje —

odezwał się. Chciałbym poznać paru.

— Zapewniam pana, że nie ucieszyłby się pan
z tego eksperymentu — odparł Garroway, potrzą-

sając głową. Są to nieprzyjemni ludzie bez wy-
kształcenia, nie pragnący wcale, albo mało rozwijać  

| swe dusze, Znam tylko jeden wyjątek, a mianowicie
ympatycznegopana Mulleta, który wygląda na ;
ać częściej.człowieka. Chciałbym się z nim wid

— Mullet? Kto to taki? |
— Jest to były więzień, który teraz pracuje

u pana Fincha, na górze, w charakterze służącego.

_ — — Niemożliwe! Były więzień i pracuje u pana

Fincha? A jaka jest jego specjalność? |

— Okradanie mieszkań, proszę pana. Ale sły-

szę, że się podobno zmienił, poprawił .i jest teraz

godnym szacunku członkiem społeczeństwa

— Był jednak kiedyś złodziejem?
— Tak, proszę pana.
— To doskonale!
Nastąpiło milczenie. Przodownik Garroway,

który usiłował znaleźć odpowiedni synonim do jed-

nego z przymiotników w poemacie, nad którym pra*

cował, patrzył w zamyśleniu w sufit. Pan Wadding-

ton gorączkowo żuł swoje cygaro. ; i

— Słuchaj pan! — odezwał się pan Wadding-

ton. й

— Stucham — odpowiedzial policjant, wyrwa-

ny raptem z rozmarzenia.
— Przypuśćmy — ciągnął pan Waddington —

przypuśćmy, ot tak teoretycznie, że jakiś zły czło*

a chce, żeby złodziej popełnił dla niego pewne

okropne przestępstwo. Czy musiałby mu za to za-

piacić?
— Niewątpliwie, proszę pana. Ci

sprzedajni. į
— Aile? - i

—Sądzę, że kilkaset dolarów. To zależy, nie-

wątpliwie, od stopnia zamierzonego przestępstwa.
— Kilkaset dolarów! +

— Dwa, może trzy.
Znowu zapadło milczenie. Przodownik Garro-

way zajął się oglądaniem sufitu Pra, nął on znaleźć

słowo, określające wygląd ulic New Yorku. Znalazł

je wreszcie po długich. wysiłkach. Było to słowo

„brudne” Obracał je właśnie na języku, kiedy na-

gle uśmiadomił sobie, że pan Waddington zwraca się

do niego.
— Przepraszam pana.

ludzie są |

 

Oczy pana Waddingtona błyszczały osobliwie.
Pochylił się naprzód i uderzył przodownika Garro-

way'a w kolano.
— Słuchaj pan! Podoba mi się pańska twarz,

Larrabee.
— Nazywam się Garroway.
— Mniejsza o nazwisko. Pańska twarz mi się

podoba. Słuchaj pan! Czy chcesz pan zrobić grube

pieniądze?
— Naturalnie, proszę pana.
— W takim razie powiem panu, że przypadł

mi. pan do gustu i że chcę coś zrobić dla pana, czego

nie zrobiłbym dla wielu ludzi, Czy słyszał pan kie-

dy o spółce akcyjnej „Najlepszych i najpiękniej -
szych filmów" Hollywood, Kalifornia?

—Nie proszę pana.
— To cudownie — zawołał pan Waddington,

jakby w ekstazie. Nikt o niej nie słyszał. Nie jest to

jedna z tych wyblakłych, wytartych nazw, które

przez ogłoszenia dokuczyły już wszystkim. Jest zu:

pełnie nowa i świeża. A wiesz pan, co zamierzam

Chcę panu ofiarować cały pakiet akcyj tego przed-

siębiorstwa po nominalnej cenie. Chciałbym je panu

ofiarować zupełnie darmo, ale wiem, że obraziłbyś

się, Ostatecznie, wychodzi to na jedno i to samo.

Ten pakiet wart jest wiele tysięcy dolarów, a pan

będziesz go miał za trzysta dolarów. Ma pan trzysta

dolarów? — spytał pan Waddington z niepokojem.

— Mam tę sumę, proszę pana, ale...
Pan Wadingto nmachnął cygarem.
— Żadnych „ale“. Wiem, co chcesz pan powie-

| dzieć. Chcesz dowodzić, że niepotrzebnie pozbywam
się fortuny Wiem, że tak jest, ale co z tego? Co zna-

'czą dla mnie pieniądze? Skoro człowiek ma ich
dość, skoro ma tyle, że może otoczyć żonę i dzieci
wszelkim zbytkiem, to jako filantrop powinien resztę
rozdać tym, którzy będą umieli to ocenić I pan
prawdopodobnie potrzebuje pieniędzy, co?

—Naturalnie, proszę pana.

[C. d. a.)

 

 

sprawnienia prac scaleniowych, kata-
stralnych, ubranistycznych i t. p., powie-

rzając zrealizowanie tych uchwał nowo-
obranemu zarządowi głównemu w oso-
bach: prezes inż. Władysław Surmacki,
wiceprezesi — mierniczy przysięgły K.
Godlewski i inż. F. Roth (Toruń), sekre-

tarz W. Krzyczkowski, skarbnik W. Gał.
kiewicz, członkowie S. Olewiński i inż.
S. Hausbrandt.

I-y zjazd delegatėw jednomyślnie u-
chwalił nadać godność członka honoro-
wego Stowarzyszenia prof. inż. Edwar-
dowi  Warchałowskiemu,  rektorowi
Politechniki warszawskiej za wybilne za-
sługi na polu nauki i wyższego szkolni-
ctwa mierniczego.

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 23-go kwietnia

DEWIZY

Belgja 89,85 (sprzedaż 90.15, kupno
89.55), Gdańsk 173.05 (sprzedaż 173,48,
kupno 172,62); Holandja 358.00 (sprzedaż

358,%0, kupno 357,10); Londyn 25,70

(sprzedaż 25,83, kupno 25,57); Nowy
Jork (kabel) 5.30 i pół (sprzedaż 5,33 i
pół, kupno 5,29 i pół); Paryż 34,96 i pół
(sprzedaż 35,05, kupno 34,88); Praga
22,14 (sprzedaż 22,19, kupno 22,09),
Szwajcarja 171,60 (sprzedaż 172,03, kup-
no 171,17); Stokholm 132,65 (sprzedaż
133,30, kupno 132,20); Włochy 43,80
(sprzedaż 43,92, kupno 43,68); Berlin
213,20 (sprzedaż 214,20, kupno 212,20).

Rubel złoty — 4,66. Dolar złoty — 9,07
— 9,06 i pół. Rubel srebrny — 1,78.
100 kopiejek bilonu srebrnego — 0,84.
Gram czystego złota — 5,9244, Marki
niemieckie (banknoty) w obrotach pry-
watnych — 196 i pół. Funt sterl. (bank-
noty) w obrotach prywatnych — 25,68.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. poż. stabilizacyjna 66,88 —
66 i pięć ósmych, (odcinki po 500 dol.)
67.50 — 67,00 (w proc.); 4 proc. poż. in-
westycyjna 105,50; 4 proc. państw, poż.
premjowa dolarowa 53,75; 5 proc. kon-
wersyjna 66,50 — 67,50; 6 proc. poż. do-

 

larowa 78,50 — 79,00 (w proc.); 5 proc. °
poż. kolejowa konwersyjna 62.00; 8 proc.
L. Z. Banku gosp. krajow. 94,00 (w proc.)
8 proc. oblig. Banku gosp. kraj. 94,00 (w
proc.); 7 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.
83,25; 7 proc. oblig, Banku gosp. kraj.
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;

7 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.

L+Z. budowlane Banku gosp. kraj. 93,00;
8 proc. L. Z. Tow. kred. przem. pol. 88,23;
7 proc. L. Z. ziemskie dolar. 49,25; 8 proc.

L. Z. ziemskie 49.00; 4 i pół proc. L. Z.

ziemskie 50,00; 5 proc. L. Z. Warszawy

68,75; 4 i pół proc. L. Z. Warszawy 67,50;

5 proc. L. Z. Warszawy 1933 r. 69,75;

5 proc. m. Radomia 1933 r. 43,50.

AKCJE

Bank Polski — 88,50 — 88,25; Lilpop

— 10.70; Modrzejów — 5,30; Ostrowiec

— 19,75; Starachowice — 16,70 — 17,50.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 23-$o kwietnia

CENY RYNKOWE

Pszenica czerwona jara 17 — 18,50;

Pszenica jednolita 17,50 — 18; Pszenica

zbierana 16,50 — 17.

Żyto I standard 14,25 — 14,50; Żyto П

stand. 144 — 14,25; Owies I standard

14,25—14,75; Owies II stand. 14.50 — 15;

Owies III standard 14 — 14,50; Jęcz-

mień browarny 17.50 — 18; Jęczmień

678.673 gl 16 — 1650: Jęczmień 649 gl.
15,50—16; Jęczmień 620,5 gl. 15 — 15,50;

15—15.50; Jęczmień 620,5 gl. 14,50—15;

Groch polny jadalny z workiem 23 —

25; Groch Victora z workiem 41 —

45; Wyka 29 — 30; Peluszka 29 —

30; Lubin nieb. 8 — 8.50; Łubin żółty

9,50 — 10; Rzepak i rzepik zimowy 40

— 42; Rzepak i rzepik letni 36.50 —

37:50; Seradela podwójnie czysz. 11.50—

12.50: Siemię Iniane 45—46.60; Koniczy-

na czerwona surowa bez grubej kanian-

ki 110—120; Koniczyna czerw. o czyst. 97

procent — 150 — 165: Koniczyna białs

surowa 50—70; Koniczyna biała bez ka-

dianki o czyst. 7 proc. 80 — 105; Mąka

pszenna 1 gat B — 30 — 33; 1 C —

28 —30; 1 D —26 —28; 1 Е — 24 —

26: 2 B — 22 — 24; 2 D — 21 —22;
2Е —20 — 21; 2 С — 19 — 20; 3 А —
14 — 15; Mąka żytnia | gat 55 proc. —

23 — 24,50; Mąka żytnia 65 proc. —

22 — 23, Mąka żytnia II gatunku —

16 — 17; Mąka razowa — 17 — 18;

Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14.50;

Otręby pszenne grube — 11.50 — 12.00;

Otręby średnie — 11 — 11.50; Otręby

miałkie — 11 — 11.50; Otręby żytnie —
9.50 — 10: Makuchy lniane — 1775 —
18,25; Makuchy  zepasowe — 12 —

12.50: Makuchy słonecznikowe — 18 —
28,50: Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;
Mak niebieski (bez obrotu) 36—38;
Ziemniaki jadalne 3.25 — 3,75.

Ogólny obrót 713 tonn;
tonn.

Usposobienie spokojne.

żyta 215
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Kronika wileńska,
JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?

Naogół dość słonecznie o zachmurze-
niu umiarkowanem ze skłonnością do burz

i przelotnych deszczów, zwłaszcza w za-
chodnich i południowych dzielnicach.

Ciepło.
Umiarkowane

wsehodnich,
DYŻURY APTEK.

wiatry z kierunków

apteki: 4

Sukc, Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16-31), Frumkina — ul, Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29] i Rostowskie-

go — ul Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa poranków muzycznych w

ogrodzie Bernardyńskim. W związku z na-
staniem ciepłej słonecznej pogody aktual-

ną staje się sprawa urządzania w niedzie-

lę i święta w ogrodzie po-Bernardyūskim

poranków muzycznych. Magistrat stojąc na

stanowisku, że dostęp do ogrodu musi być

udostępniony szerokim warstwom ludności,

urządzenie płatnych poranków  uzrał za

niewiaściwe. a ;

— Lustracja rzeźni miejskiej. W dniach

najbliższych zostanie przeprowadzona ogól-

na lustracja rzeźni miejskiej przez specjal-

nie ku temu wyznaczoną komisję sanitarno-

lustracyjną. Komisja zlustruje urządzenia

rzeźni, przyczem zapozma się Z warunkami

pracy na rzeźni.

Z MIASIA.

— Komnunalna Kasa Oszczędności

miasta Wilna podaje do wiadomości posia-

daczy wkładów oszczędnościowych w Ma-

sie, że dnia 30-go kwietnia 1935 r. w lokalu

Kasy przy ul. A. Mickiewicza Nr. 11 o

godz. l4-ej odbędzie się УШ kolejne pu-

bliczne losowanie książeczek  oszczędno-

ściowych, prayczem 10 wylosowanych ksią-

żeczek będą wynagrodzone premją po zi.

500 každa. ;
Numery książeczek uprawnionych do

udziału w losowaniu będą wywieszone w

lokalu Kasy, celem sprawdzenia przez 030-

by zainteresowane od piątku 26-g0 kwiet-

nia rb.
— Wilja opada. Piękna, sionęczna po-

goda, trwająca od kilku dni, wywołała ob-

sychanie gruntów i spadek wody w rze-

kach. Wilja również opada i poziom jej

obecnie gioszacziie tyłko przewyższa nor-

malny poziom w: 2

— Stary raiusz w opuszczeniu. Piękny

zabytkowy gmach starego ratusza wileń-

skiego, stanowiącego niegdyś klejnot Wil-

na (na planach przebudowy ratusza według
projektu Gucewicza widnieje wiasnoręczny
podpis króla Stanisława Augusta i adno-
tacja i akceptuję) znajduje się w zupełnem
opuszczeniu Gmach powybijanemi say-
bami swoich okien patrzy jak niemy wy-

rzut na prześwietną Radę Miejską i nie-
mniej świetny Zarząd Miasta, które „ak-

ceptują* stale posuwającą się ruinę tego
zabytku.

— Wygon przed gmachem Tow. Przyj.
Nauk, Między gmachem low. Przyj, Nauk.

a rzeką znajduje się niezabudowany plac|

miejski, wyglądem przypominający zwykie
śmietnisko, a w najlepszym razie wyżon w

Mejszagole. tiył czas, że ten piac już trochę
wyrównano, a nawet były projekty urzą-
dzenia tam skwerku. Obecnie znowu wysy-

pują tam śmiecie. A różnych gości przy-

jezdnych, dzieci szkolne eto. równocześnie

prowadzi się dla pokazania zbiorów low.
Przyj. Nauk, Widok otoczenia gmachu

Tow. Przyj. Nauk jest dla tych gości mie-
zbyt budujący.

PERŁY I
czyli swoiste promieniowanie Kuitury.

ireije.on ponury). =.

Pascal, przeciwstawiając prakty

kom religijnym inieligeację i rzut”

kość umysiową. mawiai, że ludzie z

arystokracji powaisni puzedewszyst-

kiem zastanawiać się nad życiem
pozagrobowem, bowiem wszystko
inte przekracza granice ich umię
jętności Nie miai racji.

Odsunięci od działalności spo”

łecznej, od życia publicznego, wszy”
scy dobrze urodzeni i dobrze wycho-
wani zrozumieli, że nie wario stawać
okoniem idącej iali postępu 1 że war”
to spróbować zabawić się wW reior“

matorów. Dać dowód żywotności.

PIGUŁKI REFORMACKIE
a la NIiESWIEŻ. ‚

Pewne wileūskie pismo codzien-

ne, którego Tazwy laiwo się domy-
śleć jeśli się powie, że jest organem
tych „co się niczego nie nauczyn, ale
i niczego nie zapomnieli”, stwierdzi
ło bardzo niedawno gwaitowną ko”
niecztosė reiormy w Polsce. =

Opiaja publiczna w Wilnie i w
promieniu zasięgu tego pisma zosta-
ła zaalarmowana wstrząsającem od
"krycjem temi siowy <wypowiedzia-
nem
|m-.W. Polsce, odległej od wiel-

kich centrów cywilizacyjnych, za”
chował się dotąd cały szereg oby-
czajów conajmniej śmiesznych, ar-
chaicznych, które zrejomnować jak-

| najprędzej należy...
„W! życiu towarzyskiem uczestni-

r|
|

|

Daiś w mocy dyżurują następujące

 

SPRAWY SZKOLNE.
— Prywatna Szkoia Powszechba przy

gimnazjum O. O. Jezuitów w Wilnie —
Wielka 58—przyjmuje wpisy na rok szkol-

ny 1935/36 w godz. od 10 do 12 w kanoe-

larji gimnazjum.
Przy Kolegium O.O. Jezuitów, obok

gimnazjum, istnieje również internat dla

uczniów tegoż gimnazjum i szkoły po-

wszechnej. i

SPRAWY WOJSKOWE
— Pobór rocznika 1914 r. Z dniem 2

maja rb. Komisja Wojskowa  Poborowa

przystępuje do swych czynności, W dniu

tym stawią się wszyscy poborowi rocznika

1914 roku, których nazwiska rozpoczynają'

się na literę „A“. 3

Zaznaczyć należy, iż wszyscy poborowi

winni stawić się do komisji z dowodami

osobistemi, lub metrykami urodzenia. Pobo-

rowi wiani zgłosić się w czystej bieliźnie i

po kąpieli, :

POCZTA i TELEGRAF.
—Doręczanie poczty w miejscowo-

ściach klimatycznych. Dyrekcja Okręgu
P. i T. zawiadamia, że Ministerstwo Poczt

i Telegrafów  zaprowadza

służbę doręczeń w niedziele i święta w
miejscowościach kl,matycznych.

W związku z tem w Druskienikach

zaprowadzono w czasie sezonu letniego t.j.

W. dn, 4, 5 i 6 niaja będzie obrado-
wał w Krakowie ogólno polski zjazd
pedagogiczny,
narmych zjazdu będzie zagadnienie
dziedziczności i środowiska ujęte z
biologicznego, lekarskiego, psycho”
logicznego i socjologicznego : punktu
widzenia przez- =uajwybutniejszych
przedstawicieli . polskiego świata
naukowego,

Tweścią obrad popołudniowych
drugiego i trzeciego dmia „zjazdu bę-

Uigi taryfowe dia
terpentyny i s

Na skutek starań izby Przemy”
słowo + Handlowej Ministerstwo |Ńo-
'munikacji przyznało szeręg ulg ta-
rytowych poszczególnym stacjom na
przewóz towarów i drewna. Między

jednorazową jpnemi uwzględniona została st, Po-
| rubanek w tarylie ,związkowej pol-
( sko - niemieckiėj na przewoz papie-

Ogėino-polski zjazė pedagogiczny
w Krakowie

Tematem obrad ple-,

s5port.
PRZYGOTOWANIA DO BIEGU

NARODOWEGO. *
Rogpoczęto już w Wilnie przygotowa-

mia do biegu „narodowego”, który odbędzie
się 3 maja w całej Polsce.

Wczoraj uzyskano zgodę władz szkol-
mych ma udział w tym biegu młodzieży
szkolnej, która startować będzie w osobnej
konkurencji.

į Młodzież szkolna startować będzie w
ogrodzie po-Bernardyńskim. Start zaś za-
wodników :P. W, kłubów sportowych, sto-

dzie problem kształcenia nauczy”
cieli, który zostanie rozpatrzony w
następujących sekcjach: wykształce-
nia ogólnego, przedmiotów pedago-
gicznych i praktyki, .społeczno-oby-
watelskiego, wychowania dziecka
trudsego i zagadnień ogólnych.

Bliższych iaformacyj udziela prze”
wodniczący Šcistego Komitetu orga-
nizacyjnego dr. Sobolski Konstanty,
proi. Państw, Seminacjum Nauczy-

| cielskiego w Mysłowicach.

przewozu drewna,
moły drzewnej
„rowiki i st. Dukszty na przewóz we-
|wnątrz kraju oraz na eksport przez
porty polskie 1erpentyny i smoły
drzewnej. Następnie ogioszono ulgi
taryiowe dla eksportu drewna przez

| Druję. Druja otrzymała obecaie po-!
|dobne* Stawki taryfowe na wywóz
"drewna, jakie posiada Gdańsk.- !

odmaja do końca września każdego rokuSAW drzewa budowlanego z Wileńszczyzny
jednorazowe doręczenie adresatom do do-

w niedzielę.i święta za wyjątkiem świąt
uroczystych, mianowicie:3 Maja, pierwszy
dzień Żesłania Ducha Świętego i Boże
Ciało.

mów wszystkich rodzajów przesyłek poczt | Z Dzisny donoszą, "iż" . tamie,sże
kupieciwo* oraz*' przemystowcy
duzewni nawiązali ścisiy końiakt z
przemysłem drzewnym Łotwy na

KRONIKA POLICYJNA.|dostawę do 'pońtu" ryskiego kilka
— Niesłuszne oskarżenie, Właściciel

domu przy ul. Popławskiej.16 M. Świeczuk|
(Ostrobramska 3) nie mając innej sposob-
ności wyrzucenia lokatora, miejakiego An-
toniego Metrucia, bezrobotnego, oskarżył
go o bezprawne rozebranie parkanu. Prze-
prowadzone” dochodzenie ustaliło, iż parkan
był od kilku lat zniszczony i posiadał za-|
ledwie „kilkanaście desek, które. zbutwiały;
i porozpadąły się, W związku z faiszywym
meldunkiem Świeczuk został pociąśnięty/
do odpowiedzialności karno-sądowej. |
— Wybicie szyb w kawiarui „Niejaki

Józef Wenchel (Tatarska 24) Mda Gel
wiarni Adama Sonde, mieszczącej się w|
tymże domu, i począł wybijać szyby, a nd-
stępnie demolować- urządzenia kawiarni.|
Furjat zniszczył meble i powybijał szyby
na przeszło 100 zł, Wypadkiem tym zajęła
się policja. :

— Taksówka najechala na cyklistę.
Na ńl. Kościuszki w pobliżu boiska sporto-
wego taksówka -nieustalonego numeru na-
jechała na cyklistę Jana Słonimskiego (Sa-
wicz 3). Cyklista padając z roweru uległ
ciężkiemu pobiciu głowy i zwichnięciu ręki,
Skierowano go do pobliskiego ambula-
torjum, ;
— Tablica reklamowa spada na ulicę.

Na ul. W, Pohuląnka niedaleko cerkwi
spadła z muru na bruk znacznych rozmia-
rów tablica reklamowa, powódując popłoch
wśród przechodniów. Na szczęście obeszło
się bez żadnego wypadku. :
W związku z-tem, jak się dowiadujemy,

władze administracyjne mają zarządzić lu-
strację wszystkich większych szyldów i ta-
blic reklamowych wiszących nad: chodnika-
mi, celem stwierdzenia ich trwałości,

KRADZIEŻ KILIMU,
Władysława Kiukówska (Wiłkom'erska

5) dóniosła, że w dniu 24 bm, skradziono jej
z mieszkania duży kilim wartości 250 zł.

WYPADKI. |

 
WIEPR.

W, głębokiem  (prawdopodobniej

„przekonaniu, że owa gazeta przezna”
©zona dla „wyższych ster" trati w
tysiącznym nasiadzie do „chaiup ij

domow  robotn:tzych, atonimowy,

ale pewnie uvytuiowany autor „Wy“
garnąi parę gorzkich prawd o wy-
«howaniu panów w boisce' i zwxo-
<ił opini spoiecznej uwagę за „bar-
xizo ważne uchybienia w manierach
męskich. A rozpędziwszy się, napi-
sał i o manierach żeńskich, lrzeba
zapobiec katastrolie.

l oto przed gruboskórne wieprze
z chałup i domow robotniczych roz-

sypano periy najwyszukańszęgo sa
voir vivreu. Tu się dopiei0. OKAZALO,

że Pascal nie miai racja. Arystokrata
dumnie zreiortmować schamiaiy świat.
W potopie żywiołowych  katastroi
spoięcznych, politycznych i ekono-
anicznych nie utonął typ wykwintne-
śo arystokraty, a 02 sam nic nie Za-

pomniał i nic uje stracił ze swego
'Doa-tonu,

DO GÓRY BRZUCIIEM.

Wychowanie w dobrym tonie
okazuje się jednak rzeczą . bardzo
skomplikowaną. Jak przystaio na
kraj, w którym powstało przysłowie:

 

|

tys. mtr. budulcowego drzewa:  Za-
mówienie wykonane zóśianie w
ciągu maja tb. Wobec doskonałych
warunków nawigacyjtych w dn, 23
bm. odeszły już pierwsze tratwy z

Ruch graniczny
"Jak nas- informują, z diijem wczo-

rajszym otwarta zoślała granica
polsko'litewska dla t. zw. małego
ruchu granicznego. "W pierwszym
dniu pszeszio granicę około 400 wio-
ścian na podstawie przepustek 'gra-
nicznych* rdlńych. ' Kownocześnie

drzewem polskie.» do poriu ryskiego
Rówsież w tych dniach rozpocznie
się nawigacja na rzece Niemnie.
Rzeką tą będzie splawiane drzewo
sowieckie do portów litewskichi
pruskich. i

Na Wilji spław drzewa rozpocz-
nie się w końcu bm. Do tarlaków
wileńskich nadejdzie jeszcze w bm.
okoio 30 tratw z budulcem.

{

poisko- litewski |
przeprowadzono przez granic 22
szło 80 sztuk bydła i ka = {

* W związkuz otwarciem granicy
polskó-litewskiej wyznaczono szereg
punkiów przejściowych dla rolników |
Folaków i datwinów. Pumktów ta-
kich jest narazie 12.

2

Procesomiljonowe nadużycia skarbowe |
Wi Wileńskim: sądzie Apeiacyj-

nym tozpoczął * się dzisiaj 24 b. m.
proces byiego naczelnika Urzędu
Skarbowego w G: ie Leona Luby,
kupców Chaleta i Fogla oraz buchal-
tera iuskięgo..o muiljonowe „na-
dużygią skarbowe, /W pierwszej in-
stancji, w. Sądzie Okręgowym, w
Grodnie zostął „skazany. .Luba. na
iączną Кахе 4 lat. więzienia. z pozba-,
wieniem praw. na. lat 8, kupcy Cha- |
lew.i Kogel po półtora roku z daro-|
waniem 1/3 kary na mocy. ,amnestji,
Kamiński na 6 miesięcy,. przyczem
kara zosiaia mu mocą amuestji da-

 

przypuszczalnie 4 dni. rżeni

У

odpowiadają z wolnej stopy po zło-
żeniu wysokich kaucyj.

POŻAR W GMiNiE MICKUŃSKIEJ
We wsi Norzówka, gm. mickuń-

skiej spalił się 23 b. m. «a szkodę
Antoniego Rumowicza dom mieszkal
ny i budyaki, gospodarcze wartości
3 tys. zł. Przyczyny pożaru narazie
nie ustalono, В i
МА2 © BIŁ ŻONĘ W SPORZE |

"GŁĘBOKIE. (Pat). Na tle sporu
o ziemię pobił

 

 

› 19 bm. Aleksander
Szarabajko, m-c wsi Szarabaje gm.

'гомапа, Froces dzisiejszy: potrwa | giębockiej, ciężko swoją żonę Marję.
Kanną umieszczono w szpitalu gr |

wszechnia się nazwa „Śniadanie”, sprawiają, iż „śiadanie” (wasser-
natomiast posiłek
wają „„obiadem“' ž

 

wiecžorny' nazy- | zupka) zwycięža  w Polsce „obiad“
A ok ai „lokoio 1.500.000 bezrobotaych), czy

Со za anarchija „mieprawdaž? Co jednakże dalszy ten stan będzie z
gorsza, może ona mięć arcynieprzy”
gemne konsekwencje. Bo, naprzy-
kiad, jesteś czyteimiku zaproszony
ną obiad i zgaduj - zgądula, o kiórej.
|to ma być godzinie: o 2rej czy o
8-0j...

Słuchajmy dalej: ' ,„..Śniądanie
jeśi positkiem szalenie ciężkim z zu”
«iwa dania, bez zupy... Poiski obiad
jest positkiem szajeme ciężkm z zu-
Pą, wódką,  niestrawnem pieczy”
stem, trwa dwie godziny (ahajj...
Smjądanie jest to zagryzienie giodu...
Foiski obiad jest w związku z urzę”
«iowaniem jedaorazowem i z leże
"gn przez resztę popołudnia do
góry brzuchem...” R ;

Do tego eleganckiego menu trze-
ba wnieść maią poprawkę 'hisio-
ryczną. lstotnie, znaczny „ogół lud
mości w.Holsce“ spozywa „posilek
lękki' zwany w nomenkiaiurze bon-
tonu śmiadaniem, jednak  złożonem
tylko z zupki, bez żadnego innego
dania. s SA 480

To właśnie konsumują ludzie z
„chałup i domów. robotniczych”.
Więc, możeby im tak, panie hrabio,
wyjaśnić, że to ich śniadanko-to tyl-
ko „lekikie zagryzienie głodu”, że na
leży im się jeszcze „polski obiad, z 

pasa", lekcje bon tonu zaczynają się
(od jedzenia, Przy tej okazji miło jest
się dowiedzieć, że pod tym wzglę*
dem dzieje. cię w Polsce- nienajgo* czą coraz więcej „ludzie nowi, po”

chodzący z chalupy czy domów ro-
.botaiczych, którzy nie znają trady-
cyjnego i ezolerycznego dobrego
swyższych sier spolecz-
m k)

— © chamjo., — pomyśli czy-
telnikowegopisma, — Bie znaćezo-
terycznego * dobrego wychowania!

One! dommaga

rzej. : .
Na początek jednak wyłania się

„b. ważna kwestja... menu?, nie, no-
,menu-klatury. Bo tak: Francuzi mó-
jwią: le dćjeuneur, Anglicy — lun-
| cheon, Amerykanie lunch „po
„polsku zaś — powiada z namaszcze-
mjem znawca — ogół ludności nazy”
wa ten posiłek „obiadem”; w war-
stwach aamodniejszych zaś rozpo-

„ła króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj!
wódką, i (choćby) ziesirawaem pie*

Owszem, owszem, ie lekcje do-
brego tonu, to wcale uświadamiają-
„ca lekitura... psio

| Zwłaszcza, że.mamy ; іаре\тііе-
|nie, iż „w miarę, jak nowożytne wa-|
runki i formy pracy będą wypierał

tury Polski, śniadanie będzie zwy-
ciężało obiad, z ogromnym poży-
tkiem dla naszych metod pracy i dla
naszego zdrowia”,

Aczkolwiek nie jestem tak wiel-
kim optymisią, ale przyznaję, że no-
woczesne warunki pracy istotnie

barbarzyńskię formy pierwotnej kul: |

pożytkiemdia szlachetnego zdrowia
pana hrabi i jego przyjaciół, w to
wątpię... Bo nuż ci, Co dziś tylko
„zagryzają glod“, zażądają ież pie-
czystego?...

Jeden jest ważki argument za
śniadaniem przeciw obiadowi: „Pol-
ski obiad robi organizm beznadziej:|
nie ociężałym, śniadanie dodaje wi-;
$oru do dalszej pracy”.

Niewątpliwie słuszne  spostrze-
żenie, poznać to nawet po panahra-
biowskich tasiemcach 0 bon-iouie:;
bezsprzecznie pisane są po ciężkim,
poiskim obiedzie...

JAK CIĘ WIDZĄ TAKCIĘPISZĄ...

Elegancja i dobry ton wymagają
specjalnych strojów: co innego się
wkiada „gdy wojewoda wydaje
śniadanie na cześć przyjeżdżające-
go oficjalnie minisira', a co intego
„jeżeli tenże wojewoda zaprasza na
nieoiicjalne śniadanie paru znajo“
mych, naprz. paru prołesorów, czy
ziemian (n0, ci chyba — nie z chałup
czy domów robotniczych?), <zy na-
wet urzędników”... każdym razie
w tych wypadkach należy unikać
Pijamy lub stroju kąpielowego.

Pamiętać trzeba również, że przy
stroju wizytowym nie nosi cię sa-
lopki lub włoskiego domina. Przy
tem „przy stroju wizytowym... na
głowie nosi się przynajmniej melo-
nik..." Z tego jasno wynika, že melo-

i nik =. ss|gabi a jeśli kto nie
ma meloni Я ajmnej”) niech
said gin:

Wogóle w Polsce stosurki są
opłakane. Nawet Azja mogłaby tu
być tj * małej. forteczce
a granicy Indyj i Afganistanu,

gdzie pań żadnych, saiw
tyjscy wykazywali cudowne walory,

 

у

warzyszeń i wojska odbędzie się naa placu
Lukiskim,

Komenda startowa podana zostanie
: mdax Poiskie Radjo, które podjęło się
| przeprowadzenia akcji propagandowej.
! Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do biegu
! „narodowego“ przedetilują ul. A. Mickie-
fwicza przed godz. 16 udając się na start na
plac Łukiski.

Na prowincji odbywaćsię będą podobne
biegi w poszczególnych miejscowościach
gdzie istnieją organizacje sportowe i przy-
sposobienia wojskowego

„Ambicją sportową Wilna powiano być
by jak naywięcej zawodników stanęło na
starcie.

(AraAA
j Oibrzymi pożar |

MW. iWuLŁKOWYSKU.
SŁONIM. (Pat). Z Wołkowyska

donoszą: Na przedmieściu  Woiko-
w Zapolu wybuchł dzisiaj w
godzinach popołudniowych pożar,
który skutkiem silnego wiatru szyb-
ko się rozszerzył na okoliczne d:my,
niszcząc dobyiek ludności, Wiatr
był tak silny, że płonące głownie pa-
dały na znacznie oddalone dachy,
kryte przeważnie słomą, wywoiując
coraz to nowe pożary. W ten sposób
spłonęło przeszio 30 gospodaistw.
Zuiszczeniu uległ inwentarz żywy i
martwy. Były też ofiary w ludziach,
a mianowicie spionęło kilkoro azie-
ci. Gdy straż ogniowa przybyła na
miejsce pożaru, był ratunek wobec
rozszalaiego zywiołu  uiemoóżiiwy.
Przyczyny pożaru nie zdołano do-
tychczas ustalić.

NAPAD NA URZĘDNIKA.
a Na jadącego dorożką urzędnika Anto-

niego Szustowicza Malinowa 73) na ul. Le-
gjonowej napadł jakiś osobnik, zadając mu
tępem narzędziem kilka ciętych ran w gło-
wę. Zanim dorożkarz zdołał zatrzymać ko-
nia napastnik zbiegł. Powód napadu nie-
znany. rzędnika opatrzyło pogotowie ra-
tunkowe.

KKADZIEŻ TOREBKI DAMSKIEJ,
W dniu 23 bm. skradziono Wandzie

Szmulewicz (Kondukiorska 6) w chwili gdy
staia na chodniku przy ul. Zawalnej, зко-
rzaną torebkę damską, zawierającą 5 zł. 20
gr. Podejrzane o tę kradzież lda H. i jej
córka zostały zatrzymane.

OBRONA Z KIJEM POTAJEMNEJ |
KZELNLGu.

POW, WILEJKA. W dniu 19 bm. star-
szy przodownik Leon Kasprzycki i poste-
runkowy Jan Kościński odkryli w krzakach
okoio wsi Krupniki gm. budsławskiej „po-
tajemną gorzelnię, przy której zastali WE
tolda Ostrożkę, tąt 20 i Jana Adamowicza
lai 12. Ustrożko uderzył posterunkowego
p:kijem aa raniąc go cięż-
m w prawe oko. awcę zalrzymamo i

Osadzono w areszcie. "
į

 

nowych, któremi dziesiątkowali hin-
dusow schodzili się na obiad w ka-
synie — zawsze w smokingach...

A u 2as? U nas, proszę państwa,
stała się raz rzecz siraszna: w kra-
kowskim dancingu „Fenix widziano
wieczorem aż trzech hrabiów, z
wieikich rodzin, w strojach sporto-
„wych,a jeden to był nawet.— homri-
bile dictu — wwysokich butach do
konnej jazdy! Nieszczęsny... `

NIE SUKNIA PODNOSI KOBIETĘ
ALE..,

O tem, wediug pana hrabi, po-
winna pamiętać każda polska da-
ma, które podobno, „naogół — są
ubrane okropnie, robią 'wrażenie
brudnych i zapuszczonych”.. Hm,
zapuszczonych, powiedzmy, że to
widoczne, ale „brudnych”, jak to
stwierdzono, со?

Ubierać się skromnie, „suknie
jednokolorowe, conajwyżej z niewiel-
kiemi wypustkami" (czego i z której
strony?). Co zaś do długości, to tak:
kulaski grube, krzywe — suknia do
ziemi, nóżka zgrabna — sukienka
po kolana. Spryciaż z pana hrabi,
niema co.

W związku ze zgrabną nóżką
dowiadujemy się, że „w biurze
można rozmawiąć z koleżankami
biurowemi z nogami na poręczy fo-
telu, czy krzesła, względnie na biur-
ku”. (Stąd powiedzenie: „Nóżki na
stół”). Podobno ambasadorowie i
miajstrowie inaczej nie prowadzą
rozmowy w swych gabinetach, Ła'

, Naogół jednak, nasz znawca
pięknych nóżek uważa, że „w biu-
rach.. trzeba znieść codzienne, jak
mówi, macanie się". „Wystarcza
z". sobie kiwnąć głową lub piękae obyczaje, wspaniałą rycer'

skoćć: wprost.odl karabinów paezy-          
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Mieczysiaw Frenkiei
JAKO SZCZERY SYMPATYK DAWNEGO 1

Zmarły w Wielki Piąlek w War' niem Władysława hr. Tyszkiewicza
szawie wielki artysta polski ś. p. do Wilna, Frenkiel starał się poznać
Mieczysław Freakiel — godzi się to| tych, co dla spraw kultury rodzinnej
przypomnieć okolicznościowo —po-|oliarnie pracowali; poznał i poko-
znawszy gród nasz przed 30-ma nie- chai miodzież patrjotyczną Wilna,
spełna laty, pokochał sprawy kultu” która z entuzjazmem podejmowała
ry polskiego Wilna i czynami swemi artystyczną brać z nad Wisły.
starai się dowieść swą miłość nie W lat kilka poiem czcigodny p.
tylko dla wskrzeszonej po 40-to Mieczysław Frenkiel wydostał od
letniem  przymusowem milczeniu warszawskiego jubilera poważny za-
mowy polskiej w teatrze wileńskim siłek pieniężny dla chorego Piotra
— ale i dla weterana sceny tutejszej| Zelingiera (byłego Jontka wileńskie"
z czasów Moniuszki — Piotra Zelin-|go), a wkrótce potem od tegoż
gera. Nie zaniedbał też on przyło”|przemysiowca takąż kwotę (100 ru-
żenia ręki do sprawy uratowania |bli) na przemurowanie katakumb
namogilnej pamiątki wileńskiej po| cmentarnych, gdzie w Wilnie na
ś. p. Każyńskim, dyrektorze teatru| cmentarzu Beraardyńskim spoczy-
z czasów Mickiewicza i Słowackie |wają prochy Macieja Każyńskiego,
go i pamiątki po krewnej szlachetne:| artysty opery i dramatu, oraz pro”

NOWEGO WILNA. |

go Rejtana.
Goszcząc w 1905 r. najpierw zej 1823 r. '

zespołem teatru war-|Frenkla wyryć wypadło na tablicy
sprowadzonym stara” |pamiątkowej. L—=sła

znakomitym
szawskiego,

chy Aliny Rejianowej, zmarłych w
Stąd nazwisko ś. p. M.

jw.

0 teatr w Wilnie
Niektóre pisma wileńskie podały

informację, że o koncesję na prowa-
dzenie teatru w Wilnie ubiegają się
różni reflekianci, jak dyr. Rodzie-
,„wicz z Wołynia, „Reduta etc. Za-
znaczyć należy, że kontrakt klko-
letni na prowadzenie teatru w Wilnie

posiada dyrektor M. Szpakiewicz i
jeżeli tylko zgodzi się on na zapro-
ponowane mu przez Zarząd Miasta
stosunkowo niewielkie zmniejszenie
subsydjum, to oczywiście kierow-
nictwo teatru pozostanie jeszcze na
lat kilka w ręku dyr. Szpakiewicza.
 

Teatr i muzyka.

— Teatr Miejski Pohulanka, — Dziś
o godz. 8 wiecz. odbędzie się pierwsze
przedstawienie sztuki znakomitego pisarza
Artura Górskiego „O Zmartwychwstanie”.
Utwór ten, niegrany dotąd na żadnej scenie
polskiej, porusza głębokie problemy etycz-
ne i niewątpliwie wywoła żywe poruszenie
w sferach kulturalno artystycznych. Insce-
nizacja Ireny Szymańskiej - Byrskiej i prof.'
Tymona Niesiołowskiego.

, „Jutro o godz. 8 w „O Zmartwychwsta-
nie“,

— Teatr muzyczny  „Lutnia“. — Dzis
op. Ziehrera „Wescła para” z Halmirską i
Tatrzańskim w rolach głównych. Leny zni-'
żone.

— Jutro wystąpi pieśniarka H. Ordo-
nówna. Nadto ujrzymy jako wykonawcę
piosenek, Igo Syma, znakomitego artystę
fi rego. abywać ;|
ilmowego. Bilety nabywać można od godz |sów staną w studjo rozgłośni lwowskiej do1i rano w ciągu dnia całego.

— Poranek symfoniczny w  „Lułni”,
ranek symłoniczny odbędzie się w

 

XI
nied

cali programu będą:
foniczna pod dyr. A, Wyleżyńskiego, oraz
skrzypaczka, Irena Dubiska. W programie:

  

 

Wagner, Czajkowski, Mussorgski. Ceny
miejsc od 25 gr.

— Jubileusz W. Szczawińskiego w
„Lutni“. Powstał specjalny komitet ku
uczczeniu XXX-letniej pracy scenicznej W.
Szczawińskiego, Uroczystość jubileuszowa
odbędzie się 2 maja w teatrze „Lutnia”.

się najbliższą o g. 12.30. Wykonaw-,
Wil. Orkiestra sym-|

Z za kotar studjo.
Lwowski turniej rewellersów,

Lwów ma trzy, cieszące się dużą popu-
larnością, zespoły rewellersów, złożone z
akademików. Są to chóry: Eryana, Esbena,
oraz Wesoła Piątka. Każdy z nich ma od-
rębmy charakter i występuje z sobie tylko
właściwym, oryginalnym repertuarem. Kie-
rownikiem chóru Eyrana jest Jan Ernst,
zespołem Esbena kieruje Szczęsny Broń-
czyk, na czele zaś Wesołej Piątki stoi
Zbigniew Lipczyński. Najstarszym zespo-
łem jest chór KEryana, który powstał na
gruncie teatrzyku „Nasze Oczko” prowa-
dzonego swego czasu przez W, Budzyńskie-
go. Piosenki tego zespołu zagrane na kilku
tuzinach płyt, znane są w całej Polsce. Pie-
śni chóru Esbeną odznaczają się bardzo

| oryginalnem ujęciu instrumentacji. Ostatnio
| rozwija się. coraz piękniej chór „„Wesołej
Piątki”, który ostatnio kilka swych pieśni
nagrał na płytach. W czwartek en. 25
kwietnia trzy lwowskie zespoły reweller-

turnieju śpiewaczego. Początek a
która transmitowana będzie na całą
skę — o godz. 20.00.

„Conrad i świat”. a
W. trzecim odczycie w dn. 25.IV o godz.

18.15 z cyklu radjowych prelekcyj — „Con-
rad i świat”, Dr. Józef Ujejski, profesor
Uniwer. Warszawskiego, będzie mówił o
surowej efyce bohaterstwa, którą wielki
pisarz zamknął w świecie swych powieści.
Roman Wraga w koncercie radjo! а
Znany śpiewak, bas — Roman Wraga,

należący do czołowych sił Opery Warszaw-
skiej wystąpi przed mikrofonem w koncer-

cji,
о-

 

Jubilat: wystąpi w operetce Falla „Roz- cie wieczornym, w dn. 25.IV o godz. 21,00,
wódka”, który prowadzi zasłużony kapelmistrz, Jó-

| c

WKRÓTCE

KAROL ADWENTOWICZ jako

' ..

| Dzień Zmartwychwstania Pań
| skiego jest dniem radości i triumfu
| całego katolickiego świata.

Nic też dziwnego, że w dniu tym
odbyły się poświęcene i otwarcie
nowego lokalu Sodalicyj Marjań-
skich.

Uroczystość odbyła się pierw-
szego dnia świąt Wielkiej Nocy.

Na wspomnianą uroczystość do
Domu Sodalicyjnego prócz sodalisek
i sodalisów przybył szereg zapro-
szonych gości z J. E. ks. Arcybisku-
pem R. Jałbrzykowskim na czele.
Arcypasterza na schodach u wejścia
do Domu Sodalicyjnego spotkały
dzieci sodalisek z kwiatami.

Mszę św. odprawił ks. kan. L.
Żebrowski, który następnie w pod-
niosłych słowach wygłosił kazanie,

nie pracy charytatywno - społecz-
nej Sodalicyj Marjańskich.

Następnie życzenia pomyślnej
pracy składał J. E. Ks, Arcybiskup
R. Jałbrzykowski, który wyraził
wielkie zadowolenie z tego, że tokal
zajmowany przez niego przez 7 lat
stał się teraz Domem Sodalicyjnym
iże Sodalicje będą mogły prowadzić
w dalszym ciągu swoją owocną pra-

| cę dla dobra ogółu.
| Po poświęceniu Domu Sodalicyj-

 
nego, Drogi Krzyżowej i nadaniu od-
pustu przeszli goście do sali jadalnej,
gdzie J. E. Ks „Arcybiskup, dzieląc
się jajkiem, przyrzekł w najbliższy
czwartek, będąc w Lourdes wznieść
przed Cudownym Obrazem Matki
Boskiej modły -za wszystkich Wil:
nian, a w szczególności za icj
Marjaūskie. W, dniu odprawienia

. Pošwiecenie „lokalu sodalicyjnego

zwracając uwagę na wielkie znacze”

Mszy św. w Lourdes (czwartek g. 7
wieczór) w Domu Sodalicyjnym od-
będzie się uroczyste wystawienie
Przenajświętszego Sakrameniu,

W imieniu dodalicyj Arcypasie-
rzowi i zgromadzonym gosciom dzię
kowała za przybycie w podmiosłych
stowach prezeska Sodalicji Pań p.
Marja Kotaszewska.

Sodalicje Marjańskie mają zna-
komite warunki pracy w nowym lo-
kalu, który pod każdym względem
reprezeniuje się w6paniaie. Na spe“

| cjalne wyróżnienie zasługuje nastro-
jjowe urządzenie kaplicy.
i

vi i kAIADEEETIKTIIĖJSi al

Polskie Radje Wilno.
Piątek, dnia 26 kwieinia 1935 r.

6.30:Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Mu-
zyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-
zyka. 7.50: Chwilka społeczna. 7.50: Giełda
rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 11.57:
Czas. 12.03: Kom. met, 12.05: Płyty: 12.50:
Chwilka dla kobiet, 12,55: Dziennik popo-
łudniowy. 13.05: Płyty. 13.55: Wiadomości
o eksporcie polskim. 15.35: Odcinek  po-
wieściowy. 15.45: Muzyka lekka. 16.30:
Audycja pt. Archiwum państwowe w  no-
wym gmachu. 16.45: Płyty. 17.00: Dysku-
tujemy na temat szkoły pracy. 17.15: Re-
cital tort. 17.40: Audycja dla chorych. 18.10:
Dom otwarty — Bałuckiego. Frag, słuch.
18.30: Koncert reklamowy. 18,40: Życie
artystyczne i kulturalne miasta, 18.45:
Chór Dana na płytach. 19.15:Straż przednia  odczyt. 19.25: Wiad. sportowe. 19.35: Pio-
senki w wyk. Mieczysiawa Fogga. 19.50:
Feljeton aktualny. 20.00: Jak spędzić świę-
to? 20.05: Pogadanka muzyczna — wygł.
prof. Roman Chojnacki. 20.15: Koncert.
Dziennik wieczorny. Jak pracujengy w Po!-
sce. C. d. koncertu. 22,30: Chopin w po-
ezji — rec. poet. 22.45: W obronie szczęścia
rodzinnego i zdrowia przyszłych pokoleń —
rep. z klin. derm. U. J. 23.00, Kom. met.

>akiaiMESKIAT I"MM EDI AAS KD

zef Ozimiński. Artysta odśpiewa Arje z
„Don Carlosa" Verdi'ego, oraz „Pożegnanie
Wotana” i „Czar
— Wagnera, к :

Z lampkąSZA w podziemiach

Reportaż radjowy pt. „Z lampką gór-
niczą w podziemiach Pi acia“ i
miał na celu oświetlenia nieznanego i
niewidzianego świata kopalni podkarpac-
kich migotliwym blaskiem lampek  górni-
czych. W ich blasku ujrzą radjosłuchacze
w radjowym reportażu z dnia, 25.IV o godz.
17.00 tajemnice i bogactwa soli w Stebni-
ku, która wydobywana jest tutaj od czasów
Eo Tu ją w,ważo-
no i wysyłano w świat. isiaj wyglą-
dają mroczne podziemne korytarże, chodni-
ki, tej kopalni, i jakie bogactwa zawierają
głębokie warstwy ziemi dowiedzą się
wszyscy z tego ciekawego i pożytecznego
reportażu,
„O Malgorzatce i o tańcu z huzarami*.
W dniu 25-tym kwietnia o godz. 17.15| Niemczyk, wiolonczelista Tadeusz Kowal-

Teatr Wyobražni nadaje poetycką historję,

Ognia” z op. „Walkirje”,

 

i
starsi, Autorką słuchowiska jest p, Moszyń-
ska-Januszewska.  llustrację muzyczną 0-
pracowai Tadeusz Sygietyski. 1
Nasz konkurs wiosenny. Audycja dla dzieci.

W. związku z rozdawnictwem Gasion
przez Polskie Radjo miodym ogrodnikom

' pieczołowicie pracującym na swych grząd-
kach, nadana zostanie w dniu 25-tym kwiet
nia o godz. 12.05 pogadanka ogrodnicza p.
Ireny Lubiakowskiej pt. „Nasz konkurs

| wiosenny” W. części drugiej audycji usłyszą
|dzieci piosenki wielkanocne, oraz opowia-
|danie o biednej, małej Basi, która nie mia-
|ła swego święconego.
I Trio we faurć, — W wykonaniu
Niemczyka, Kowalskiego i Sulikowskiego.

„W dniu 25-tym kwietnia o godz. 19.35
wykonane zostanie w studjo warszawskiem

| Trio Fortepianowe, Gabrjeła Faure. Wy
konawcami będą trzej młodzi, utalentowani
muzycy: wybitny skrzypek polski, laureat
Konkursu im. Wieniawskiego, Wacław

 

ski i pianista Jerzy Sulikowski. Artyści o-|
stylizowaną na wiosennie, o lekkomyślnej | statnio to samo Trio Faurć z należytempo- |
Małgorzatce i o tańcach z huzarami. Słu-
chowisko to napisane doskonałym stylem
literackim, posiada jeszcze ten wielki wa-
lor, iż słuchać go mogą dzieci, młodzież i

pnie.

= Gaz w každem 905
Bez instalacji rur—Bez opł

 

wodzeniem i uznaniem krytyki francuskiej|
odegrali w Paryżu. Audycja ta transmito-|
wana była z Paryża dogZjednoczonych,Ka- |
nady i Australji.

 

podarstwie domowem
aty za licznik—Bzz podatkow
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IV Ogólno-polski Zjazd
mistrzów murarskich, ciesielskich i

kamieniarskich w Poznaniu w dniach

28 i 29 kwietnia 193 5r.

Stały Komitet Wykonawczy Ziaz-
dów mistrzów murarskich, ciesieł-
skich i kamieniarskich z siedzibą w
Krakowie, isiniejący na kiwi
ły III Ogólnopolskiego Zjazdu mi
otóż murarskich, ciesielskich i ka-
mieniarskich, odbytego w Krakowie
w dniach 23 i 24 października 1932
roku po porozumieniu się z kolega-
mi w Poznaniu zadecydował odbyć
IV Ogólnopolski Zjazd mistrzów mu*
rarskich, ciesielskich i kamieniar-
skich w Pozsaniu w dniach 28 i 29
kwietnia 1935 r.

Na Zjeździe rozwažone będą
sprawy następujące:

1. Nowelizacja do ustawy budo“
wlanej, zniesienie wielokrotności ka-
tego:ji i uprawnień. :

2. Osiągnięcie przepisów wyko-
nawczych, których brak odczuwa”
my w naszym życiu budowlanym.

3. Sprawa dyspens, podpisywania
deklaracji w urzędach budowlanych
oraz zwalczanie wykonywania robót
przez niefachowców.

4. Sprawa przetargów pubiicz-
nych na roboty rządowe i samorzą-
dowe.

5. Kwesija kredytów dla rzemiosł
budowlanych.

6. Sprawa szkolnictwa zawodo-
wego .

Doniosłość tych spraw wymaga
jednomyślnego i stanowczego wypo
wiedzenia się. Komitet Wykonaw*
czy liczy na poparcie przez cały

„ogół mistrzów przez wzięcie udziału
poszczególnych Kolegów w IV Zjeź-
dzie, a przynajmniej delegatów po
szczególnych Cechów| i Stowarzy-
szeń. .

Komitet Wykonawczy uprasza o
składanie odpowiednich deklaracji
ną ręce Komitetu Organizacyjnego
IV Zjazdu, kióre w formie rezolucji
przesłane będą imiarodajnym czynni-
kom.

Z okazji Targów Poznańskich i
„Tygodnia Poznania” ma Komitet
Organizacyjny w Poznaniu zapew-
nioną znaczną zniżkę kolejową. Kar-
nety upoważniające do zniżki kolejo-
wej, wstępu na Targi, na przejazdy
tramwajami i różne inne ulgi będą
do nabycia w „Orbisie” w „Ruchu
oraz we wszystkich większych Urzę-
dach Pocztowych.

Wszelkie pisma Cechów lub po-
jedyńczych osób należy kierować
pod adresem Sekretarjat IV Zjazdu:
E. Bartkowiak, Poznań, ul, Wierz-
bięcice 6. 2 :

GERIT
pro w

(26502 KarIOMie nej, znajdujący się w
ji b. ciężkich  warun-

różówka (amer;ikcny) „ach / materjalnych,
do sadzenia sprzedaje prosi litościwe serca

ze składu vo pomoc w «upieniu
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:TEMPLE
każdy powinien zobaczyć.

CASINO
POSZUKIWAC
стаа» .OTA
Агсумево!а trešė! 200 najpiękniejszych kobiet
Ameryki! 6 przebojów muzycznych! Oszała-
miająca przepychem,  nmiewidziana dotąd

Nad ss P ko4adprogram: FAktualja. Początek o 4-e
UWAGA! Dziś od 12—2 i od 2 do 4eej wio

poranek dla dzieci | dorosłych
„ALĄ W KRAINIE CZARUW"

Przepiękna bsjka z udziałem najwybitniejszych gwiazd, na czele GARY
COOPER. Bogaty nadprogram: Kolorowa groteska rysunkowa.

Bilety ed 25 gr.

Dziś Fenomenalna i niebywała komedja muzyczna
o światowym rozgłosie _  

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.
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  ŁAGODNIE

i DOKŁADNIE 
   

otrzymał

Wileński Spółdzielczy
Syndykat Rolniczy

Zawalna 9, tel. 3-23.
Sprzedaż na miejscu.

LCD
l sprzedaż
 +ORÓKAŁASZNESDASIOKA

ratę talerz0wą
oraz deskidębowe 

Przedstawicieli rejonowych, na poszczególne miasta i powiaty wyżej wymienionych
województw poszukuje się.

Reflektanci muszą dysponować gotówką zł. 300. — na piecyki do odręcznej sprzedaży E|
im oddane:

Pisemne zgłoszenia—z doiączeniem znaczka pocztowego na odpowiedź—uprasza się.
!

« RÓŻN

ę RÓŻNE. |
CHCIAŁABYM

zamieszkać na stałe
nd wsi i

Zwiezyśiaj, Gb. WI
|toldowa Nr. 47, WP.
JK. Wojciechowska —
dla S. L. 199—2

2 SZOPY,

Wlodsieśsąudo-

pracy.

wi“ dla  „kierow-
nika“. gr—4

Roinik - Rządca
wykwalifikowany, po-
szukuje posady lub
jakiejkolwiek bądź

Kaucję zioży
ma żądanie. Adres w
Administracji. — Кейе-
rencje poważne

192—2

potrzebny na wyjazd
Jod 15 maja do 1. IX.
Jęb. Zgłaszać się do
hotelu Georges'a, pok.
Zi, od 12 do 13-ej.

Student
U. S. B. udziela iek-
cyj w zakresie gimna-
zjum. Specjalność: ła-

lcina,matematyka. Ce-
my kryzysowe. Zglo-
szenia w Adm. „Dz.

 

  sprzedam — okazyjnie.
J. Jasińskiego 1-a—2.

195—2 zercy.
Wi.“ dla „R“.

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

Kucharz |

jczłowiek z ukończo-
ną szkołą średnią po-
z e” biura-
listy (c na wy-
jazd do majątku). Re-
ferencje poważne. Po-
jsiada świadectwa pra-

cy. Uniwersytecka 4,
m. 22, S. H.

SEKCJA MŁODTCE
Strcnniectwa Narode-
wego uprzejmie pryw
o 'askawe zgłoszenia
|jakiejkolwiek pracy
lab zatrudnienia, ożo-
ciażby czasowego w
Wiinie ! na he
cji dla bezrobotaych
swych człenków.
Zgłoszenia  przyjasj
Administracja „Dzien-

„| sign Wileaskiego“,

STOLARZ
przyjmuje wyzelkie
roboty wchodzące w
zamres sSlolarstwa jak
również reperacje |
opakowanie mebli, —

ykonanie
ceny miskie, ul Mic-
złowicza 24 m. 17, 4

Chmielewski. 313 


