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y druku mogą być dowolnie zmieniane.

 

 

Rok XIX Wilno, Sobota 27 Kwietnia 1935 r,

m E. Zakoficzenie

E
ERAZM ZIELEŃSKI

'Filister Konwentu Polonia '

zmarł w Warszawie dn. 24 kwietnia 1935 r.

W METNEJ
WODZIE...

Od początku marca r. b. pojawił

się we Francji, w pomniejszych pi“

smach miesjcowych, krążąc R

mi Lyonem a Moulins, rzekomy

ARpolsko-niemiecki z 25-g0

lutego 1934, a więc niejako dodatek

do jawnego układu z 26'g0 stycznia

1934, Początkowo nie zwracano wo”

góle uwagi na to odkrycie, Dopiero

od połowy kwietnia r. b. zaczynają 0

tem. mówić pisma paryskie, zresztą

przyznać trzeba, z niedowierzaniem

i z zastrzeżeniami,

Podrobiony dokument polityczny

nie jest nowością. Było tego bez li-

  

 

ku. I nawet bywały podrobienia

nieraz łudząco udatne. '

№ tym wypadku robota' jest

szczególnie licha. Podrabiacz snuje

swój wzorek na tle ogólmych wiado-

mości-o odprężeniu polsko-niemiec-

kiem i jeszcze bardziej na tle licznie

od roku krążących podejrzeń i do-

mysłówo jakichś zmowach iwspól-

nych zamiarach Polski z Niemcami.

Ale robota jest dużo za gruba.

Utyka się — (po 1-szym artykule,

który byłby w zasadzie możliwy, o

wzajemaem zobowiązaniu porozumie

wania się i współdziałania stałego na

gruncie międzynarodowym) — odra-

zu na 2-gim, który jest... jednosiron-

ny:

я — Polska, w stosunkach ze-

wnętrznych „zobowiązuje się nie po”
dejmować żadnego postanowienia

inaczej jak zgodnie ze zdaniem rzą”

du niemieckiego, oraz dbać w każ-
dej okoliczności o interesy tego
rządu.

Innemi słowy: uzależnienie, po-
rsłuszeństwo, niewola. Wylkazanie te-
go jest oczywiście głównym celem
podróbki, Ale podrabiacz bardzo

przeholował. Nietylko bowiem żaden
rząd polski nie podpisałby takiego
zobowiązania jednostronnego, ale
nawet żaden rząd niemiecki nie po“
myślałby o zwróceniu się do rządu
polskiego z takiem żądaniem, Zro-
bionoby to przynajmniej pozo-nie

obustronnie. A jednostromność była-
by wynikiem! życia i układusił. Wol-
„ne żarty: podrabiający zapomniał,
że to lima być przecież dyplomacja,

Następnie układające się strony
nibyto obiecują: sobie porozumienie
się w razie wybuchu jakiegoś zatar-
gu wojennego (art. 3) i przyrzekają
sobie wzajemnie obronę swego ob-
szaru (art. 4-ty), ale potem, w art.
5-tym „znowu... jednostronność:
— Rząd polski zobowiązuje się

zapewnić wolne przejście wojskom niemieckim przez swój obszar, w ra-
zie, gdyby miały one odpowiedzieć
na wyzwanie, zjawiające się Od“
sirony wschodniej lub  północno-
wschodniej,

Tutaj mniej nawet razi jednostron-
ność sama przez się. Ostatecznie bo-
wiem można powiedzieć, że Polska
nie wybiera się na żadną wyprawę,
któraby wymagała przejścia wojsk

-. polskich przez Niemcy, a natomiast
Rzesza zamierza znaleźć sobie w
przyszłości jalkieś wyzwanie, które”
by ją powiodło na północny wschód
tj. ku Państwom Bałtyckim, oraz na
wschód, tj. ku Rosji Brak wzajem-
ności byłby tu zatem, na upartego,
zrozumiały, › )

O tej bolesnej stracie zawladamiają

Konwent Polonia I Fillstrzy.

Niemieckie echa artykułu Mac
Donalda

BERLIN. (Pat). Prasa niemiecka:
zareagowała żywo na artykuł Mac
Donalda, W. artykułach redakcyj-|

nych odpierają dzienniki z oburze-

niem zarzuty premjera angielskiego.

„Deutsche Allgemeine Zeitung“ Z

głębokiem  zdziwieniem zapytuje,
jak mogła powstać w stosunku do
Niemiec tak daleko idąca nieufność,
by Mac Donald mógł równie bezpod-

stawnie siwierdzić obojętność rządu

Niemcy chcą zwrotu kolonii.

Rzeszy do spraw pacylikacji Euro-|
py. Urzędowy organ  partyjny|

PARYŻ. (Pat). „L'Iniormation“
donosi z Berlina, że w najbliższym
czasie ma się udać dg Londynu de-
legacja niemiecka, celem wysondo-
wania opinji angielskiej w sprawie
ewentualnego zwrotu Niemcom czę-
ści byłych kolonij niemieckich. Ber-
lin pragnie zawczasu zabezpieczyć
się przed ewentualnością unierucho-

Nowe rewelacje o zkrojeniach Niemiec
LONDYN. (Pat). „Daily Tele-

graph” ogłasza sensacyjne rewelacje
o powietrznych zbrojeniach Rzeszy,
stwierdzając, że Niemcy posiadają
już obecnie dwa razy więcej samo-,
lotów, niż Anglja dla obrony wysp.
Wielkiej Bryianji. Hitler powiado-
mił sir Johna Simona, że Niemcy.
osiągnęły parytet powietrzny Anglji.|
Parytet ten dotyczył nie 480 samo:|
lotów metropolji, lecz 1020 samolo-'

pośłoskio przęoróceniu monarchii 0 Grecji.
PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris“ zapy-

tuje, czy po niedawnych egzekucjach w

Grecji nie wstąpi na tron król Jerzy IL By-

ty król Jerzy li, pozbawiony tronu w grud-

nia 23 r., rzekomo postanowił powrócić z

wyśnania. Oświadczył on rzekomo, że za-

proponowano mu powrót na tron i propo-

zycję tę przyjął. Nie wiadomo, czy oświad- |

|czenia przypisywane królowi są autentycz-

ne, ale nałeży stwierdzić, iż powrót mo-

narchji w Grecji wynika z logiki wypad-

ków.
PARYŻ. (Pat. Wśród otoczenia byłe-

go króła Jerzego zaprzeczają pogłoskom o

KUSS i i ON Ok TI ZOZ OST ZOZ

Natomiast calkowitą  niemožli-

wością jeśt niesiychany, znowu po-|
| gal i ni ak: |prostu jaklby niewolniczy, z res|

rzekomego  iakiego zobowiązania:

bez ograniczeń i bez zastrzeżeń.

Zmączyłoby to, 'że gdy Niemcom

„spodoba się powiedzieć, że czują

wyzwanie i wobec tego idą na

wschód czy na północny wschód,

Polska musi dać wojskom niemiec-

kim wolne przejście, ap. przez Po-
morze do Pirus Wschodnich i dalej,

lub np. przez Wielkopolskę, Śląsk,

Wisłę i t. d. ku Rosji. Ale w takim

stanie rzeczy mogłoby się zdarzyć,

że Niemcy, twierdząc, iż idą na
wschód lub na północny wschód, za”
dowoliłyby się wejściem  zbrojnem
na obszar polski i pozostaniem tutaj.
Coś tak bezdennie "iedorzecznego

nie mogłoby się znaleźć w żadnej
umowie dyplomatycznej. :

Nie wdał się też w podrobce art.'

| kołami rojalistów greckich, oświadczyła | $0 wezwania do powrotu do Grecji i że nie

Nr. 114

Roku Jubileuszowego
w Watykanie

W) nadchodzącą niedzielę, dniu
zamknięcia uroczystości Roku Jubi-
leuszowego rozszerzonego. na świat
cały, Ojciec św. udzieli ze swej bi-
bljoteki prywatnej błogosławieństwa
rzeszom zebranym w Lourdes, Bło-
gosławieństwo to przekazane będzie
drogą radjową na fali 50,26 9 godz.
16.30. Następnie o g. 17.30 Papież
zejdzie do bazyliki św. Piotra dla

Powrót min. Becka
WARSZAWA. (Pat). Dziś o go”

dzinie 12,48 powrócił do Warszawy

rninister spraw zagranicznych Józet

Beck w towarzystwie małżonki, wi-

tany na dworcu przez wyższych u-

rzędników M. Z. S$.

Ułaskawienia w Austrji
(WIEDEŃ. (Pat), Dorocznym zwy”

czajem prezydent Austrji Miklas
skorzysta z przysługującego mu pra-

wa administracyjiego ułaskawienia.

Uiaskawieni mają zostač ci skazani,

którzy odbyli już połowę kary i w

wzięcia udziału w godzinnej adoracji, |
podczas której kardynał Laurenti;
wygłosi odpowiednie kazanie uzu-
peinione modłami iśpiewem hym-
nów. Po adoracji Ojciec św. udzieli
ponownego błogosławieństwa. | ta
część uroczystości transmitowana
będzie również drogą radjową na
tej samej, co poprzednia fali. (KAP).

Napływ pieigrzymów
do Lourdes,

LOURDES, (Pat. MW ramach
trzydniowych uroczystości religij- więzieniu zachowywali się nietagan-
nych w „Lourdes odbył się dziś|ne, Przyczem nie będą czyniane

A „dzień dzieci”, M. in. dziewczęta| rozróżnienia między przesiępcami
„Voelkischer Beobachter" ubolewa,| ze wszystkich krajów reprezentowa-|zwyktymi a politycznymi, Po wy:
że Mac Donald, którego usiłowania| nych w uroczystościach złożyły w|padkach lutowych i lipcowych w
nad pacyfikacją Europy uznane są w| cudownej grocie pobłogosławionąj ub, roku w więzieniach i aresztach
Niemczech w: całej pełni, zajął tego
rodzaju stanowisko. Widocznie nie
zrozumiał Mąc Donald nigdy faktycz
nej sytuacji zbrojeniowej ikają-
cej z postanowień częšci 5-ej trak-
tatu iR Przekonywuje to

rdzie:

przez Ojca Swiętego gałązkę oliwną,
symbol pokoju powszechnego,  kitó-
remu poświęcone są obecne uro-
czystości. Kardynał Pacelli м о-
świadczeniu dla prasy podkreślił,
że manifestacje w Lourdes mają

austrjackich znajduje się znaczna

ilość więźniów politycznych. Na mo-
cy wspomnianego aktu łaski zosta-
liby więc wypuszczewi na wolność
przestępcy polityczni, którzy w. lu-
tym ubiegłego roku skazani zostali

Niemcy temiba: ) о tem, że po|charakter wyjątkowy i podziękował na 26 miesięcy więzienia lub aresz-
ich stronie była moralna słuszność,|dzienuikarzom francuskim i zagra*| tu lub w lipcu na 20 miesięcy.
by zdecydowały się na krok z|nicznym za współpracę.  
dnia 16.III.

 

Zajścia na granicy niemiecko-litewskiej |
LONDYN. (Pat). Reuier donosi z i Neumanz a dwie osoby zostały

|Kowna: Niemiecka straż pogranicz- ranne, Władze niemieckie utrzymu”
na znowu strzelała dziś do osób ją, że Henning usiłował przemycić
przekraczających granicę  niemiec- | do Niemiec ryby a Neumann masło.
ko-litewską. Zabici zostali Heneing | 8

Proces narodowców w Częstochowie
CZĘSTOCHOWA. (Pat). Sąd okręgo-

wy rozpoznawał w piątek sprawę 10 człon-
ków Stronnictwa Narodowego, oskaržo-
nych o udział podczas zjazdu hallerczyków
w zajściach na Jasnej Górze w dniu 30.1X.

> r. Oskarżeni mimo zakazu władz admi-

mienia pewnych gałęzi przemysłu z
powodu braku surowców. Wpraw”
dzie Niemcy posiadają jeszcze po-
walżne zasoby tych surowców, cho-
dzi gednak o niożność bezpośtednie-
Śo zasilania posiadanych zapasów
Środkiem ku temu jest odzyskanie
kolonij,

nistracyjnych maszerowali czwórkami na

plac podjasnogórski i nie usłuchali wezwa-

mia policji do zaniechania nieprawnego u-

działu w uroczystościach zjazdowych, a gdy

policja przystąpiła do rozpraszania demon-

strantów, obrzucili ją gradem kamieni, ra-

uiąc 7 policjantów. Sąd okręgowy, po

przesłuchaniu około 30 świadków, skazałProjektowana konferencja naddunajska , psssiuchsia okolo30 świadków. ska
LONDYN. (Pat). Agencja Reu- jów sąsiadujących z  Austrją. Bul-_ krą aden7 NE jc poz
z: onosi z Rzymu: Urzędowe ko- garja będzie zaproszona o ile będą! stępstw) trzech oskarżonych na półtora ro-
aoświadczają, że zaproszenia na dyskutowane sprawy zbrojenia.  Li-; L ięzienia z zawieszeniem kary na 5 lat,
konierencję o pakcie naddumajskim czą się z tem, że konierencja zbie-O zań uniewianił.
w Rzymie będą wystosowane do.rze się 3 5

Poki i Ram, tak samo do aj 77 Obława na czarnej
giełdzie

LWÓW. (Pat). Dziś w południe
policja dokonała obławy "na ulicy
Rejtana i. Legjonów, w miejscach
gdzie zbiera się tak zwana czarna
giełda. Obława miała na celu wy-
|tropienie monet fałszywych  zagra-
nicznych i polskich, papierów war”
tościowych itd, Na terenie Lwowa
oddawna było pełno falsyfikatów, a
śgdy dochodzenia nie dały wyniku,
policja postanowiła zastosować ra-
dykalniejsze środki.  Poddano re-

} в Е wizji kilkaset osób, wśród których
| wyraził swej zgody na żadne propozycje.| znaleziono różne falsyfikaty, (Obła-

ŁONDYN. (Pat). Agencja Reutera do-|wa wywołała panikę na czarnej
| PA ść ow rewizja odby-

a się przed 10 laty, `
G-ty, w którym tylko 'Niemcy dają a Žž

nosi z Paryża: Były król grecki Jerzy II

Polsce poręczenie nienaruszalnościURUT OR OS AI ELSAk SNEP*TAL IIIB

odjechai do Londynu o godz. 12.30.

granic, a Polską im nie — (pozornie,|

>rowadzeł tojuż KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO,gdyż art. 4-ty wprowadzał to już
wzajemnie) — co robi z Trzeciej, wy niędzielę, dnia 28 kwietnia, o godz. 12.30, w sali przy ul. św. Anny 13

| ż odbędzie się z

i

i

 
tów, jakiemi rozporządza lotnictwo.
wojskowe angielskie na obszarze ca-
lego Imperjum.

 

jego zamierzonym powrocie do Greoji, ja- Pogloski o tem
ko pozbawionym wszelkich podstaw. Ksól| zebraniu i powzięte uchwały  przedostaiy
nic nie słyszał o zebraniu monarchistów| sj ie wiedzii Aube ję do prasy. Ale król Jerzy nie wiedział

stów greckich w Paryżu.

(ani o samem zebraniu ani o powziętych u-

LONDYN. (Pat). W związku z pogło- УН
ską, że były król grecki Jerzy rzekomo! Były król Jerzy prawdopodobnie dziś
miał zgodzić się na powrót do Grecji i ob- jeszcze opuści Paryż udając się do Londy-
jać tron, zadośćuczyniając wezwaniu mo- | nu, gdziestale przebywa. Były król Jerzy
narchistów greckich, jedna z wybitnych , kategorycznie oświadczył przedstawicielo-

osób, pozostająca w ścisłym kontakcie z| Wi s$encji Reutera, że nie otrzymał żadne-

przedstawicielowi Reutera, że wczoraj rze-

czywiście odbyło się zebranie monarchi-  
Rzeszy jakby gwarantkę Rzplitej na

Sprawozdawcze Zgromadzenie Poselskie
sposób z końca 18-go wieku.

na którem wygłoszą referaty:

Mmiejsza już o resztę, artykuły

1 po:eł STANISŁAW RYMAR z Krakowa p. t.

„BUDŻETY PAŃSTWA POLSKIEGO,,

nic mądrego ani nic szczególnie głu
piego.

2. poseł prof. WACŁAW KOMARNICKI p. t.

Fałszerstwo jest oczywiste, a.
zarazem tak kiepskie, że wiele bie”:
dy z tego nie będzie. Dlaczegoż jed-'
nak mógł ktoś pomyśleć sobie, że!

mipab zac ać „NOWA KONSTYTUCJA"
Tylko dlatego, że dokoła polityki
polskiej od roku z górą narosły ta- WSTĘP WOLNY,
kie warstwy niejasności, iż zachęca W! Sekretarjacie Stronnictwa, ul. Mostowa 1, jest do nabycia w cenie
to m. in, do łowienia ryb w mętnej 50 gr. broszura: „Przemówienia postów Klubu Narodowego, wygłoszone
wodzie. w Sejmie w czasie rozprawy nad budżetem ną rok 1935/1936" (wedłuś

* Stanisław Stroński, — stenogramów sejmowych). — —



      

dż

Do Krakowa w 3 godziny

Wczoraj przybył do Krakowa nowo-

wprowadzony wóz motorowy, który wy-
jechał z Warszawy o godz. 8 rano i przy-
był do Krakowa o 11,25, jadąc przez Ra-
dom i Miechów. Przestrzeń tę, wyno-

szącą 320 klm. łącznie z postojami na

stacjach, przebyto w 3 godziny 25 minut,
osiągając przeciętną szybkość 120 km. na
godzinę. Maksymalna szybkość wozu wy-
nosiła 135 klm./godz.

Wozem motorowym przyjechali do
Krakowa: wiceminister komunikacji inż.

, Bobkowski, naczelnik departamentu me-
chanicznego ministerstwa komunikacji
inž. Stodolski i prof. Chrzanowski z po-
litechniki warszawskiej.

Odjazd z powrotem do Warszawy na-
stąpił o godz. 16,25.

 

WYBORY MUNICYP
PARYŻ — 25,4 (PAT) — Od dn. 20

kwietnia 38.014 $min Francji żyje pod
znakiem przygotowań do wyborów samo-
rządowych. Na ulicach miast, miasteczek
i wsi ukazały się jednakowych rozmia -
rów tablice drewniane, na których posz -
czególne partje zawiesiły barwne afisze
propagandowe,  zachwalające swoich
kandydatów. Wybory odbędą się 5 maja.
Wszystkie gminy francuskie mają w tym

dniu dokonać wyboru radnych municy-
palnych w ogólnej liczbie 450.000 osób.
Gminy poniżej 500 mieszkańców wybie-

„rają minimum 10 radnych, śminy do 1.500
mieszkańców — 12 radnych, do 2.500 —
16, do 3.500 — 21, do 10.000 — 23, do

30.000 — 27, do 40.000 — 30, do 50.000
- — 32, do 60.000 — 3 radnych. Gminy po-
wyżej 60.000 mieszkańców wybierają 34
radnych.

* Miasto Paryż wybiera 90 radnych, mia-
sto Lyon — 57.

Uprzywilejowane są, jak widać, śminy
małe. Na uwagę zasługuje fakt, iż ma-
łych gmin, liczących mniej niż 500 mie-
szkańców, jest we Francji 22.094 Gmin
do 1500 mieszkańców jest 1.300. Gmin z
ludnością do 2.500 jest 1.960. Gmin, wy-
bierających po 21 radnych jest 769 gmin,
wybierających po 27 radnych jest 914,
gmin po 30 do 36 radnych jest zaledwie
400.
Wybory samorządowe pod względem

'politycznym nie posiadają tego znacze -
nia, co wybory parlamentarne. W wybo-

Zamordowanie sędziego
st. Texas

NOWY YORK, 254 (PAT). W miejsco-
wości Austine w stanie Texas zostali za-
mordowani w tajemniczych okolicznościach

sędzia sądu najwyższego stanu Texas Wil-

_ liam Pierson i jego żona. Zbrodni dokona-

no wczoraj wieczorem na bocznej mało

uczęszczanej drodze. Wielkie wrażenie wy-

warła sensacyjna wiadomość o aresztowa-

* niu syna sędziego Howarda pod zarzutem

dokonania morderstwa.

NOWY YORK, 25.4 (PAT.). Aresztowany

w Austine w stanie Texas pod zarzutem

zabójstwa rodziców Howard Pierson 0-

świadczył, iż wciągnął swych rodziców w

zasadzkę by się zemścić. Nie wyjaśnił jed-
nak, co te słowa mają oznaczać. Howard
po dokonaniu zbrodni sam ranił się w ramię,

 

PARYŻ, 25.4. — (PAT.)). — Rzymski
korespondent Havasa, omawiając przygo-
gotowania do konierencji naddunajskiej
w Rzymie, oraz sprawy, jakie mają być
na niej poruszone, powraca do zastrze-

żeń, wysuniętych przez Rzeszę niemiecką
w sprawie konwencji ogólnej o niemie-
szaniu się do spraw innego państwa. Zda-
niem korespondenta — zapytania rządu
niemieckiego w tej sprawie były niedo-
kładnie podane przez prasę. Brzmiały o-
ne w rzeczywistości jak następuje:

1) Niemcy domogały się odpowiedzi,
dlaczego Szwajcarja, która graniczy z
Austrją, nie została wymieniona w pro-
tokóle francusko-włoskim z dnia 7 sty-

ALNE WE FRANCJI
rach samorządowych rozstrzygają naj-
częściej względy natury lokalnej. Prze-
chodzą w nich kandydaci, dający gwa-
rancję dobrej administracji finansami,
znający potrzeby samorządu oraz mają-

cy na celu udoskonalenie dróg, higjeny
społecznej i t. p. |

Pod względem osobowym reprezenta-
cja samorządu zasadniczo różni się od
reprezentacji parlanemtarnej,
Wchwili obecnej ugrupowania prawi-

cov e posiadają w radach municyjal-
nych 36,2 proc. mandatów (4 proc. kon-
serwatyści, 29,2 proc. grupa Marina).
w. tem radykali socjalni posiadają 22,8

proc., ugrupowania lewicowe — 38 proc.,
w tem radykali socjaln iposiadają 22,8
proc. socjaliści blumowcy 3 proc., repu-

bikanie radykalni 9,5 proc., republika-
nie socjalni 2,2 proc., komuniści 0,5 proc.

Wybory municypalne mają więc jedy-
nie względne znaczenie polityczne. Istot-
ną próbą sił będą dopiero wybory paź-
dziernikowe. Wówczas wybierani obec-
nie radni municypalni będą powołani do
dokonania odnowienia jednej trzeciej
części mandatów senatu. Właśnie z tego
powodu ugrupowania polityczne zabie-
gają o mandaty do rad municypalnych.

Prasa naogół chciałaby widzieć w o-
becnej kampanji wyborczej jedynie dwa
wielkie zwalczające się obozy: obóz po-
rządku i ładu oraz obóz wspólnego fron-
tu. Alei tu trudno jest przeprowadzić
linję demarkacyjną między obu ugrupo-
waniami, W wielu wypadkach radykali
np. oprą się w dużej mierze na głosach
socjalistycznych, w innych zaś będą o-
kazywali pomoc socjalistom. Rozstrzyś-
ną względy lokalne. W zasadzie radykali
zawarli w wielu gminach bloki wyborcze
z „Alliance Democratique", której prze-
wodniczącym jest premjer Flandin,

Z osobistošci politycznych, wchodzą -
cych w skład obecnego gabinetu, o man-
daty radnych ubiegają się ministrowie:
Herriot, Laval, Mandel i Queuille.

Balotaż odbędzie się 12 maja. Dopiero
wówczas będą dełinitywnie znane rezul-
taty wyborów.

PARYŻ, 244. (PAT). Wobec zbliżają-
cych się wyborów do rad miejskich „Pa-
ris Soir'* zauważa, że o odnowienie man-
datów do rad miejskich starać się będzie
8 ministrów, mianowicie: Flandin, Her-
riot, Laval, Marchandeau, Reśnier, Man-
del, Jacquier, Queuille, 172 senatorów i 313 deputowanych.

MANJA JEDNOSTAJNOŚCI
Wielkanoc w tym roku wypadła

późno, o cztery tylko dni wcześniej
01 najpóźniejszej swej granicy i z te-
go powodu znów podniosły się głosy,
żądające reformy i wprowadzenia
stałej daty Wielkanocy.

Datę Wielkanocy oznaczamy, jak
wiadomo, na podstawie uchwały so-
boru powszechnego w Nicei w roku
325, gdzie postanowiono, że święto
Zmąrtwychwstania ma być obchodzo-

ne w pierwszą niedzielę po wiosennej
pełni księżyca, przyczem za początek
wiosny ma być brany dzień 21 mar-
ca, co istotnie odpowiadało faktycz-
nemu stanowi rzeczy w r. 325-ym.
W ten sposób najwcześniejszą z mo-
żliwych dat Wielkanocy otrzymamy
w tym roku, w którym pełnia wypad-

"nie 21 marca i dzień tem będzie so-
botą: wówczas Wielkanoc odbcho-
dzić będziemy następnego dnia, w

- niedzielę 22 marca. Jeżeli zaś pełnia
wypadnie 20 marca, to nie będzie
jeszcze wiosenną, dopiero następna
w dn. 18 kwietnia będzie nosiła to
miano,a jeżeli wypadnie przypadkiem
w niedzielę, to Wielkanoc będzie na-
stępnej dopiero niedzieli, czyli 25
kwienia i to jest najpóźniejsza z mo-
żliwych dat Wielkanocy. 'Święto to
oscyluje więc w kalendarzu między
datami 22 marca i 25 kwietnia, je-
dnakże wypada na te skrajne daty
bardzo rzadko: np. od reformy ka-
lendarza przez papieża Grzegorza

XIII, t. zn. od roku 1582 wypadła tyl-
ko cztery razy w dn. 22 marca, a

mianowicie w latach 1598, 1693,.1761

i 1818, oraz trzy razy w dniu 25-ym
kwietnia, w latach 1666, 1734 i 1886,
następnym razem w dniu 25 kwietnia
wypadnie w r. 1943, czyli za ośm lat;
w przeważającej liczbie lat wypada
na pierwszą połowę kwietnia.

Trwało to tysiąc sześćset lat i ni-
komu nie zawadzało, dopiero nasz
wiek „racjonalności: nie może się
pogodzić, że lata nie są wszystkie ku-
bek w kubek do siebie podobne i po-

przecież niestała data Wielkanocy
pociąga za sobą również ciągłe zmia-
ny w datach świąt ruchomych; w Ge-
newie (naturalnie) urzęduje między-
narodowa konferencja reformy  ka-
lendarza i to właśnie ciało zajęło się
Wielkanocą, uchwalając przedłoże-
nie wszystkim p  stwom chrześcijań-
skim wniosku o przyjęcie daty Wiel-
kanocy na „niedzielę, która następu-
je po drugiej scbocie kwietnia". Od-
powiedzi miały być nadesłane do 1-go
maja 1932 r., ale jakoś się odwlekają.
Trzeba zaraz zaznaczyć, że Kurja
rzymska, zapytywana poprzednio, da-
ła odpowiedź, że data Wielkanocy
nie ma charakteru dogmatycznego,
wobec czego Kościół nie stawia za-
sadniczego sprzeciwu wobec refor-

my, zaleca natomiast ostrożne trak-
towanie wielowiekowych zwyczajów
ludności. Pomysł konferencji genew-
skiej należy uznać za całkiem niefor-
tunny, bo jeżeli zwolennicy ustalenia
raz na zawsze daty Wielkanocy i wszystkich świąt ruchomych mogą
sie przynajmniej powołać na ujedno-

 

 

stanowił zrobić z tem porządek. Bo |

cznia, jako ewentualna sygnatarjuszka o-
gólnej konwencji o niemieszaniu się. Je-
dnocześnie zapytywały, dlaczego pomi-
nięto również Anglję, której interesy w
Europie centralnej są analogicznę do in-
teresów Francji,

2) Rzesza domaga się odpowiedzi, czy
pakt konsultacyjny angielsko-francusko-
włoski, przewidziany w Londynie, w dal-
szym ciągu będzie obowiązywał po za-
warciu paktu naddunajskiego. Wiadomo
istotnie, że 3 lutego rząd angielski o-
świadczył, iż Anglja należy do państw,
które zgodnie z brzmieniem układów
rzymskich przeprowadzają konsultację w

„razie zagrożenia niepodległości i integral-
ności Austrji.

3) Rzesza niemiecka zapytuje, czy kon-
wencja o niemieszaniu się do spraw Au-
strji ogranicza się do definicji i zobowią-
zania do nieingerowania, czy też musi

być z konieczności poparta przez pakt
wzajemnej pomocy.

4) Rzesza domaga się ścisłego określe-
nia wyrazu „niemieszanie się”,

5) Wreszcie Rzesza żąda sprecyzowa-
nia roli Ligi Narodów po wejściu w ży-
cie paktu naddunajskiego.

ODPOWIEDŹ
Rząd włoski odpowiedział na te pyta-

nia w początkach marca.
1)) Co do Szwajcarji „rząd włoski o-

świadczył, iż państwo to jako neutralne
z punktu widzenia prawnego nie może
brać udziału w zawarciu paktu wzajem-
nej pomocy, przewidzianego protokółem
z dnia 7 stycznia pod postacią ,,poszcze-
gėlnych paktėw“, Wielka Brytanja nie
chciała angażować się w nowe zobowią-
zania w Europie poza zobowiązaniami
locarneńskiemi. |

2) Na drugie zapytanie Rzeszy rząd
włoski po uprzedniem porozumieniu się
z Londynem i Paryżem oświadczył, że
pakt konsultacyjny angielsko-francusko-
włoski przestanie działać z chwilą, gdy
wszystkie państwa zainteresowane, a więc
i Niemcy wezmą udział w konwencji o-
gólnej o niemieszaniu się.

3) Na trzecie pytanie Włochy odpowie-
dizały, że zawarcie poszczególnych u-.
mów, śwarantujących zastosowanie za-
sad konwencji o niemieszaniu się, aczkol-
wiek bardzo pożądane i zalecane, pozo-
stawione będzie dowolnej decyzji każde-
$0 z państw.

4) Na pytanie czwarte rząd włoski od-

LONDYN, 25.4 (PAT). Dziennik
„Star” stwierdza, iż nieporozumienie
między ministrem Lavalem a komisa-
rzem Litwinowem na tle układu fran-
cusko - sowieckiego ma charakter
poważny. Znamiennym krokiem —
pisze „Star” — jest zaprzeczenie
francuskiego M.S.Z., dotyczące za-
warcia rzekomego tajnego układu
polsko - niemieckiego. „Star” zazna-
cza, że francuskie M.S.Z. dało półofi-
cialną deklarację, piętnującą, jako
nonsens, rzekomy tekst tajnego soju-
szu polsko - niemieckiego, który pra-
sa sowiecka, jak przypuszcza dzien-

stajnienie kalendarza, jakie w ten
sposób byłoby osiągnięte, to projekt
śgenewski nic właściwie nie zmienia..
Data bowiem Wielkanocy pozostaje
według niego nadal ruchoma, jeno
granice tej ruchomści zostają zwężo-
ne, mianowicie będzie oscylowała
między 9-tym a 15-tym kwietnia; cóż
to, praktycznie biorąc, za różnicai
komu na tem może zależeć, Na po-
parcie tego pomysłu przytaczają nie-
kiedy argument, że nowsze badania
historyczne skłaniają się do przy-
puszczenia, że Ukrzyżowanie nastą-
piło w dniu, odpowiadającym naszej
dacie 7 kwietnia, Zmartwychwstanie
więc wypadałoby na 9 tego miesiąca.
SĄ to jednak wszystko tylko domysły,
niepoparte naprawdę żadnym doku-
mentem historycznym. Dzień 7 kwiet-
nia był piątkiem w roku 41 po Naro-
dzeniu Pańskiem, wynikałoby z tego,
że opat Dionizy Mały, według które-
$o obliczeń (z r. 525) rachujemy na-
szą erę, pomylił się w ustalaniu daty
Narodzenia Chrystusa Pana c całe 7
lat, Nie jest to naturalnie wyklu-
czone, ale narazie spór nie może być
na tę lub ową stronę REDA
gdyż żadne źródła historyczne i E-
wangelje nie pozwalają na wyprowa-
dzenie dokładnych i ścisłych wnios-
ków.
Sobór Micejski, ustalając sposób o-

znaczenia daty Wielkanocy, praśnął
przedewszystkiem oddzielić chrześci-
jańskie święto Zmartwychwstania od
żydowskiej Paschy, mającej stałą da-
tę (15 Nizan). Niewiadomo dokład -
nie, czy kierował się tradycją, iż ty-
dzień Męki Pańskiej. był tygodniem
pełni księżyca, jest to jednak praw- 

 

powiedział przypomnieniem protokółu
francusko - włoskiego, który przewiduje,

ё p:

POLSKIE M.

PIĘĆ PYTAŃ NIEMIEC
I ODPOWIEDŹ RZĄDU WŁOSKIEGO

że państwa — sygnatarjusze konwencji
zobowiązują się nie wzniecać ani też nie
popierać agitacji czy propagandy, mają-
cej na celu naruszenie siłą integralności
terytorjum lub też istniejącego ustroju
politycznego i społecznego jednego z
państw kontrahentów.

5) Na piąte pytanie Włochy przypom-
niały mechanizm i istotę Ligi Narodów,
według brzmienia, ustalonego w pakcie
Ligi Narodów.
Rzesza niemiecka — pisze dalej kores-

pondent — uznała za zadawalające od-
powiedzi na trzy pierwsze pytania, pod-
niosła natomiast zastrzeżenia co do 2-ch
ostatnich odpowiedzi. Zastrzeżenia te
słormułował ambasador Rzeszy w Rzy-
mie Hassel, który w szczególności zapy-
tał, czy np. odwołanie się rządu austrjac-
kiego o pomoc wojskową do innego mo-
carstwa będzie sprzeczne z zasadą nie-
mieszania się,

  

Ruch nowopogański
w Niemczech

BERLIN, 25.4. (PAT). Ruch nowo-
pogański w Niemczech rozwija w o-
statnich czasach znamienną aktyw-
ność, świadczącą o daleko idących
planach jego przywódców. Sądząc z
pewnych objawów, można przypusz-
czać, że dążenia do utworzenia „nie-
mieckiego kościoła narodowego prze-
jawiają się już nawet w konkretnej
formie i cieszą się wielce autorytatyw-
nem poparciem.
Równocześnie z zaostrzającym się

konfliktem w łonie kościoła ewange-
lickiego Niemiec ruch nowopogański
coraz bardziej zyskuje na wpływach.
Aresztowaniom pastorów protestanc-
kich, zwalczających biskupa Rzeszy

Muellera, towarzyszą masowe Zgroma-
dzenia Deutsche Glaubensbewegung,
na których otwarcie zwalcza się chrze-
ścijaństwo i propaguje hasła prof.
Hauera oraz hr. Reventlowa. :
Powszechną uwagę zwrócił fakt, że

„Deutsche Glaubensbewegung“ zwoła-
ła obecnie na 26 b. m. zebranie w sto-
licy Rzeszy. Na zgromadzeniu tem

Hauer i von Reventlow wystanią z de-
klaracjami programowemi. Wyiątko-
wy charakter ich przemówień podkreś-
la m. in. prasa niemiecka, nadając ru-
chowi  nowopogańskiemu charakter
bardzo poważnego czynnika. 
 

S.Z. MILCZY
FRANCUSKIE ZAPRZECZA

nik angielski, opublikowała podczas
świąt, widocznie na podstawie wła-
snych źródeł rządowych.

„Star“ pisze — iž jest to sprzeczne
| ze zwyczajami dyplomatycznemi, aby
M.S.Z. jednėgo kraju zaprzeczało
twierdzeniom,dotyczącyc nie własne-
go lecz innego rządu. Zastanawiając
się nad powodami tego kroku ze stro-
ny francuskiego M.S.Z., „Star” wyra-

posunięcia Moskwy, celem skłonienia
francuskiej ópinji pubłicznej na ko-
rzyść sojuszu z Sowietami.

dopodobne. A trzeba przyznać, że
związanie rocznicy jakiegoś wypadku
z towarzyszącem mu zjawiskiem w
przyrodzie, jest najlepszem określe-
niem rocznicy: data miesiąca jest
właściwie abstrakcją, nic nie mówią-
cą, natomiast zjawisko przyrodnicze
jest rzeczą realną i sprawia, że ob-
chodzimy pamiątkę danego wydarze-
nia w okolicznościach najbardziej
zbliżonych do tych, w jakich przed
wiekami samo wydarzenie się rozśry-
wało, Księżycowe noce Wielkiego
Tygodnia i Rezurekcji nie są bynaj-
mniej obojętnem akcesorjum: przy-
wykliśmy do myśli, że one właśnie
były świadkami Ofiary na Golgocie.
Naturalnie, jeżeli ktoś traktuje datę
Wielkanocy jedynie z punktu widze-
nia konieczności uporządkowania w
kalendarzu dni, w których weksle są
wolne od protestu to dla niego
względy, o których tu mówimy, nie
będą miały żadnego znaczenia. Był
czas, że takie „wekslowe” traktowa-
nie rozmaitych spraw znajdowało u-
znanie w opinii; czas ten jednak mi-
ja i możemy mieć nadzieję, że o Wiel-
kanocy decydować będą nietylko do-
godności dla kantorów kupieckich,
lecz i uczucia wierzących chrześcijan.
Jak już wspomnieliśmy, genewski

projekt reformy nie ma nawet tych
buchalteryjnych zalet, gdyż zostawia
ruchomość dat Wielkanocy i zależ-
nych od niej świąt. Oznacza więc
tylko zerwanie z tradycją i to dosta-
tecznie charakteryzuje jego źródło,
gdybyśmy nawet nie wiedzie'i, jakie

to prądy mają swe centralne w Gene-
wie siedlisko. Prądy te podszywają
się zręcznie pod modne hasł: racjo- 

ża przypuszczenie, iż minister Laval.
traktował publikację sowiecką, jako”

Kronikatelegraficzna

— Po raz pierwszy od czasów wojny

1914 — 1918 r. ambasador Turcji Suad był
obecny obok ambasadora W. Brytanji i

rządu francuskiego przy obrzędzie zapale-

nia płomienia na „mogile Nieznanego Żoł-

nierza przez byłych kombatantów, uczestni-

ków walk o Dardamezlle. Uroczystość ta od-
„była się z okazji 20-ej rocznicy desantu

francusko-brytyjskiegto na wybrzeżu Dar-
danelli. Manifestacja przyjaźni francusko-

tureckiej została zmikończona przez złoże-

nie podpisów w księdze pamiątkowej.
— Sowiecka rada pracy i obrony (S.T.O.)

powzięła szereg decyzyj technicznych w

związku z budową kanału, który ma połą-

czyć rzekę Moskwę z Wołgą. W system te-

go kanału wejdzie ogółem 37 rzek. Budowa

kanału ma na celu ułatwienie zaopatrywa-

nia okręgu moskiewskiego w naftę, której

źródła leżą na połudmiu kraju.

Rada pracy i ochrony przyjęła pozatem do

wiadomości wnioski specjalnej komisji, po-

wołanej do zbadania możliwości zastąpie-

nia skór namiastkanni,
— Przybył do Białogrodu książe Mikołaj

rumuński. Powitał -$o na dworcu regent

książe Paweł.

— Władze bezpieczeństwa w Wiedniu

nie udzieliły pozwoltnia na wyświetlanie w

Austrji filmu niemieckiego „Sturmtage —

1919“, mimo że dochód z niego miał być

przeznaczony na Związek Ofiar Wojny.

Chadzi tu o film wybitnie propagandowy

narodowo-socjalistyczny.

*:

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"
z dnia 26 kwietnia 1835 r.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Konstantynopola. Najstarsza córka
Sułtana, Salika, której ślub z Muszy-
rem Tołany Paszą odbył się przeszłej
wiosny, powiła dziecię plci męzkiej,
któremu dano imię Abbul - Hamid, i
zaraz wpoza mianowano Wezy-
rem czyli Paszą o trzech buńczukach-
Jest to pierwszy przykład w dziejach
Turcji, że dziecię płci męzkiej spłodzo-
ne z małżeństwa Xiężniczki Ottomań -
skiej z magnatem, zachowano przy ży-
ciu. Ten jawny dowód postępu cywili-
zacji w tem państwie sprawił najpo
myślniejsze wrażenie na mieszkańcach
stolicy. Zaraz po rozwiązaniu Sułtanki,
Sułtan udał się do niej w towarzystwie
dwóch synów, dla powinszowania jej.
WIADOMOŚCI ROZMAITE. Lon-

dyńskie gazety napełnione są pochwa-
łami dla świeżo ustanowionego w tej*
stolicy na wielką stopę zakładu wycho-
wania panien, który słusznie może się.
nazwać uniwersytetem żeńskim. O-
prócz zwykłych przedmiotów kobiece-
go wychowania, najznakomitsi prołe-
sorowie Landyńscy dają tam publiczne

lekcye wszystkich najwyższych umie-
jętności, jako to: filozofji, astronomii,

fizyki, chemji i historji naturalnej. Za-

kład ten jest tylko dla przychodzących.
— Kto sobie nie sprawił dotąd me-

bli, niech trochę poczeka: wkrótce bo-

wiem, będziemy mieli mahoń tak tani,

jak gruszę — są to słowa jednego

dziennika angielskiego, który donosi,
ż ew zachodniej Australji niedaleko

rzeki Łabędziej wynaleziono lasy kil-

kaset mil w głąb kraju ciągnące się, a
ar» z samego drzewa mahoniowe-

go, rodzaju eucalyptus.

  

  

 

nalistyczne, A manję ujedno-
stajniania, tak obecnie powszechną i

dmą w jerychońskie trąby sugestji
t. zw. „postępu'. Ale sugestje te tra-
cą już w oczach swą niedawną moc;
tem łatwiejsze jest więc stawienie im
oporu. „Reformę”, o jakiej tu mówi-
lsmy, możemy odłożyć do akt, razem
z inną reformą, projektowa «
ną niedawno z Ameryki, + cc do du-
cha jej pokrewną, mianowicie projek-
tem wyzbycia się nazwisk. Pewien
Amerykanin ogłosił projekt ułożenia
systemu litera i liczb celem zatsąpienia
nazwisk. wszystkich ludzi na globie.
ziemskim. Ta'1 kartoteka, zastępu-
jąca metryki, byłaby niezmiernem u-
proszczeniem w handlu i obrocie mię-
dzynarodowym. Pewnol Cóż to byłby
za raj, gdyby tak o nikim nie było
wiadomo,co jest zacz i skąd pochodzi!
Większość tych ujednostajniają-

cych dążeń ma bardzo podejrzane
źródło, niemające z istotną korzyś-
cią ludzkości nic wspólnego, Chodzi
o wytworzenie jednolitego stada, o-
derwanego od; wszelkich tradycyj,
derwanego od wszelkich tradycyj, ze
stadem takiem łatwo bowiem wszyst-
ko zrobić.Nie trzeba się jednak dawać
brać na plewy. Miejmy więc nadzie-
ję, że Wielkanoc w roku 1943 bę-
dziemy. w spokoju obchodzili dopiero
w dniu 25 kwietnia j nic nam nie bę-
dzie to szkodziło, że karnawał w
tym roku będzie bardzo długi, A wca-
le nie jest wykluczone, że karnawały
dojdą znów. do swego dawnego zna«
czenia, :

ARCTURUS 
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FALA NIEMIECKA
Relacje wciąż napływające z na-

szych województw zachodnich, w

szczególności zaś z Pomorza, po-

twierdzają w całej rozciągłości to

wszystko, co pisaliśmy o niebezpie-

czeństwie akcji hitlerowskiej w Pol-

sce. Akcja ta przybiera na sile i

zagraża nam na całej linji zetknięcia

się ludności polskiej z niemiecką, ata-

kując ze szczególną zaciekłością Po-

morze.

Niemczyzna na Pomorzu robi
znaczne postępy. Napór niemiecki sy-
stematycznie zorganizowany, prowa-
dzony z dużą znajomością miejsco-

wych stosunków i charakteru miej-

scowej ludności, staje się tak silny, iż

coraz częściej zdarzają się wypadki,

że ludność, jaki pisze o tem ostatnio
„Kurjer Poznański”, odmawia nawet

udzielania informacyj o robocie nie-
mieckiej, „tłumacząc to obawą przed

zemstą ze strony Niemców”.

Ta obawa przed Niemcami, koja-
rząc się w świadomości ludności po-

morskiej z niezrozumiałą biernością

władz, które, o ile chodzi o przeciw-

działanie robocie germanizacyjnej, nie

okazują zbytniej energji, daje coraz

fatalniejsze wyniki. Wielu Polaków,
wciągniętych różnemi sposobami do

„Jungdeutsche Partei“, zapisuje swo-
je dzieci do szkół niemieckich. Zda-

rzają się nawet dość częste wypadki
przenoszenia dzieci, chodzących już
oddawna do szkół polskich, do szko-

ły niemieckiej. Podobnie, koloniści

polscy zaczynają sprzedawać swoje

osady Niemcom. Są to wszystko o-
bjawy bardzo niepokojące, wymaga-
jące natychmiastowego, energicznego
przeciwdziałania. Tymczasem ze stro-
ny władz administracyjnych nie wi-
dać żadnej kontrakcji. Patrzą one z
zimną krwią na to, jak różnemi sposo-

bami nakłania się ludność pomorską
do masowego odstępstwa od polskoś-
ci i przechodzenia w orbitę wpływów

niemieckich,

Nasza polityka wewnętrzna, taka
nieugięta i pomysłowa o ile chodzi
naprzykład o walkę z polskim ru-

chem narodowym, jest najzupełniej
bezradna z chwilą, kiedy w grę wcho-
dzi nacjonalizm obcy. Brak jej w tym
zakresie wszelkiej linji przewodniej,

oraz siły moralnej, która, w dzisiej-

szych czasach wypływać może jedy-

nie z zasady narodowej.

ze

Skutki tego są opłakane. Wtedy,
śdy w Warszawie deklamuje się

bezustannie o
wzroście siły państwowej, na kresach
topnieje polskość. Dochodzi tam do

tego, że, jak pisze „Kurjer Poznań-

ski”, Polacy w Polsce boją się Niem-
ców.

Sądzimy, że wielki czas położyć te- |.
mu kres ostateczny. Nie można do-
puścić do tego, aby za cenę złudnych

zapewnień rządu Rzeszy o przyjaz-

nych zamiarach względem Polski nie-
mieckiej polityki zewnętrznej, pozwo-

lono na usadowienie się, umocnie-

nie niemczyzny w Gdańsku i na Po-

morzu, Byłaby to strata niepowe-
towana, której następstwa zaciąży-

łyby w sposób tragiczny na dalszych
losach Rzeczypospolitej.

Widząc, co się dzieje, społeczeń-

stwo samo musi ująć ster walki z na-

porem niemieckim. Musi samo za-

brać się do oczyszczenia Pomorza z

wpływów niemieckich, których nasi-

lenie wzmogło się w ostatnich mie-

siącachw sposób aż nadto widoczny.

Społeczeństwo nasze musi zrozu-
mieć, że w obecnej chwili, w sprawie

pomorskiej, podobnie zresztą jak i w

wielu innych, może liczyć tylko na
własne siły moralne i organizacyjne.

Siły te musi z siebie wydobyć, aby

rzucić je na szalę wypadków i odwró-

cić bieg naszej polityki państwowej.

mocarstwowości i |

 

HISTORJA DOBRYM PRZEWODNIKIEM...
Stosunki między Polską a Francją

muszą być ' wyjaśnione i — niestety
trzeba użyć tego wyrazu — napra-
wione. Jest to zadaniem nietyle rzą-
dów ile'narodów. Jest więcej do na-
prawienia we Francji, niż w Połsce,
bo opinja publiczna w naszym kraju
nie przestała ani na chwilę odnosić
się życzliwie i z zaufaniem do Francji.
Tam natomiast naskutek błędów, po-
pełnionych przez czynniki kierujące
polską polityką zagraniczną nastąpił
radykalny zwrot w opinji, jeśli chodzi

o Polskę. `
Z przyjemnošcią wypada stwier-

dzić, że ze strony słer, mających
wpływ na opinję publiczną we
Francji— a więc ze strony polityków
i publicystów, robione są wysiłki, by
stosunki między dwoma narodami na
właściwe wprowadzić tory. W ostat-
nich czasach bawiło w kraju naszym
kilku wybitnych polityków i publi-
cystów francuskich: dzielą się oni o-
becnie swemi wrażeniami z publicz-
nością francuską na łamach dzienni-
ków paryskich.
Wśród listów z Polski wyróżnić

należy to, co pisze w radykalnej „La
Republique" poseł Gaston - Martin,
wybitny działacz obozu radykaln-so-
cjolistycznego i znany historyk. Dla
zrozumienia sytuacji obecnej szuka p.
Gaston - Martin materjałów w prze-
szłości. Rozpoczął swoją wędrówkę
do Polski od Nancy, gdzie na place
Stanislas i w budowlach, wzniesionych
przez króla Leszczyńskiego, dostrzegł
pierwiastki duszy polskiej i skąd już
przejście do Warszawy i innych miast
polskich nie było tak długie...

„Jest zadaniem historyka, probować
wyjaśnić teraźniejszość przez przesz-
łość — pisze p. Gaston - Martin  Do-
kładniejsza znajomość duszy polskiej
pozwoliłaby nam była uniknąć niektó-
rych nieporozumień, które  zaciemniły

wciągu ostatnich.kilku lat naszą starą

przyjaźń. Mając świadomość, że byli
wielkim narodem, że byli w ciągu dzie-
sięciu wieków wierni swoim sympatjom,

Polacy nie godzą się, by sto pię-

dziesiąt lat niewoli miało przekreślć
óśm wieków chwały, bohaterstwa i walk

o wspólny dorobek cywilizacji zachod -
niej. A

Traktowaliśmy ich — tak nas przy-
najmniej zapewniają, i nie mają on' cal-

kiem słuszności, ani Tež nie są całkiem

w. błędzie — jako mały, tworzący się
dopiero naród, podczas gdy oni uważali
się za wielki naród odbywający rekon-

| w Grabowcu pod Chełmem. Ma 

walescencję po chorobie. Byli trochę
podrażnieni, a trochę poniżeni przez te-
go rodzaju czułość...

Po przeżyciu tygodnia w tej atmo-
sterze (w Polsce przyp. tłumacza),
zmienia się nawet sposób myślenia. Go-
rączka zachodnia spada, niepokoje eu-

ropejskie nie są już tak żywe; zaczyna
się żałować słów zbyt gwaltownych;
pakt o nieagresji staje się tem tylko, co
mówi jego nazwa, a przestaje być za-
rodkiem zdrady; stara przyjaźń, o któ-
rej świadczy każda niemal ulica, którą
wzmacnia każde niemal spotkanie, nie

wydaje się już ani tak krucha, ani tak
zagrożona. Od Nancy do Warszawy ty-
siąc wspomnień żywych świadczy o
trwającej wciąż rzeczywistości związ-
ków polsko - francuskich. Historja jest

jednak dobrym przewodnikiem”... ||

Przytoczyliśmy dłuższy wstęp zar-
tykułu p. Gaston - Martin'a, by czy-
telnik zetknął się bezpośrednio z wra-

  
 

 

Mobiloil ||Ė
przodujący olej świata

zmniejsza wydatki na naprawy!

żeniami gościa łrancuskiego. Przyto-
czyliśmy go takie ze względu na o-
statnie zdanie. Nie wolno narodom
zapominać o historji i — dodajmy—o
geograłji, o tych czynnikach słowem.
które wpływają w sposób decydujący
na bieg spraw politycznych. Zwłasz-
cza w czasach obecnych, gdy do steru
rządów dochodzą przedstawiciele
warstw nowych, często ludzie bez po-
czucia historycznego, skłonni do mnie-

mania, że życie narodów rozpoczyna
się od nich i nie mający należytego
szacunku dla tego wszystkiego, co w
życiu ludzkiem dać może tylko czas.

Właśnie w epoce współczesnej,
wielkich przemian i wielkiego barba-
rzyństwa, panoszącego się na powie-

rzchni życia europejskiego, trzeba
sięgać do przeszłości i z niej czerpać

naukę i doświadczenie. P. Gaston-

Martin wybrał dobrą metodę!
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Ś. P. KS. WIELISŁAW KRYCKI
W dniu 6 kwietnia r. b. zmarł w War-

szawie ksiądz Wielisław Krycki, kanonik
kapituły Zamoyskiej, proboszcz parafj:
Wąwolnica pow. puławskiego, dziekan
dekanatu kurowskiego., Trudno wprost
nad świeżą mogiłą myśli zebrać i uprzy-
tomnić sobie, że oto już przestało bić to
serce zaćne, że odszedł od nas człowiek,
który w ciszy, nie dla rozgłosu w żywo-
cie swym niestrudzonym w imię Chry-
stusa Pana niósł ofiarną pracę kapłana i
Polaka - patrjoty.

Urodzony w Siedlcach w roku 1879 na
męczeńskiem Podlasiu otrzymał w roku

1901 w Lublinie święcenia kapłańskie z
rąk biskupaś. p. ks. Franciszka Jaczew-
skiego. Jako bardzo młody ksiądz, sta-
je na pierwszej trudnej placówce na Unii

tylko
jedną świątynię katolicką w parafji, pod-
czas gdy cerkwi prawosławnych zastaje

 

WIELKIE DNI W LOURDES
W  uroczystem  triduum publicznem,

podczas nieustannej przez trzy doby bez-
krwawej Ofiary Mszy św., modlić się bę-
dą w Lourdes o prawdziwy pokój Chry-
stusowy, pokój, który zwiastowały lu-
dziom dobrej woli chóry anielskie w
chwili Narodzenia Chrystusa.

Uroczystości zamknięcia Roku Święte-
$o w Lourdes rozpoczną się w czwartek
25-go kwietnia o godzinie 15-ej nabo-
żeństwem w bazylice św. Różańca, po-
czem nastąpi procesjonalne przejście do
Groty, gdzie będzie odprawiona pierw-
sza uroczysta Msza św. pontyfikalna. Od
godziny 17-ej tego dnia rozpocznie się w
Grocie odprawianie nieustannej, przez
trzy doby trwającej Mszy św., którą ko-
lejno celebrować będą biskupi i kapłani
wszelkich narodowości i obrządków.
Szczególnie uroczyste Msze św.odprawia-
ne będą w piątek, sobotę i niedzielę o go-
dzinie 3-ej popołudniu, dla upamiętnie-
nia, że o tej godzinie nastąpiła śmierć Je-
zusa na Krzyżu. W piątek, 26-go i sobotę
27 kwietnia, po Mszy św. pontyfikalnej
nastąpią procesje eucharystyczne z udzia-

łem wyłącznie kardynałów, biskupów i
księży, Udział pozostałych wiernych w
tych procesjach, ze względu na znaczny
napływ pielgrzymów, będzie ograniczony.
Na zakończenie triduum po Mszy św.

pontyfikalnej w niedzielę odśpiewane zo-  

stanie uroczyste Te Deum i Magnificat,
a wieczorem odbędzie się olbrzymia pro-
cesja przy świetle pochodni. Każdy z dni
uroczystości przeznaczony został na mo-
dły specjalne oddzielnych grup pielgrzy-
mów. Piątek będzie dniem dzieci, pod-
czas którego Krucjata Dzieci odbywać bę
dzie w Grocie adoracje N, Sakramentu.
Dzień następny przeznaczony został dla
kobiet, a niedziela dla organizacyj mę-
skich i stowarzyszeń młodzieży katolic-
kiej. We wszystkich uroczystościach weź-
mie udział specjalny legat papieski, kar-
dynał Pacelli. Błogogławieństwa apostol-
skiego udzieli pielśrzymom drogą radjo-
wą sam Ojciec św.

Ciche i nikomu prawie przed kilkudzie-
sięciu laty nieznane Lourdes staje ię
przez te uroczystości raz jeszcze miej-
scem szczególnie uprzywilejowanem. Ku
niemu, dla Tej, która je sobie upodobała,
zwracają się dziś oczy całego świata, o-
czy udręczonej ludzkości, wierzącej, że
dzięki Jej wstawiennictwu, w przededniu
miesiąca Jej szczególniejszej czci poświę-
conego, uzyska przez modłyjak najobfit-
sz+ owoce Odkupienia,a tu na ziemi przy-
bliży nadejście Królestwa Chrystusowego
a z nim tak upragnionego pokoju. To też
z modłami wiernych w Lourdes łączą się
modły ich braci we wszystkich krajach
świata,  

dwanaście. Były to czasy niezmiernego
prześladowania katolicyzmu i polskości
przez Moskali. Mając pozwolenie z Rzy-
mu na zapisywanie do Szkaplerza Serca
Jezusowego, w bractwie tem prowadzi
konspiracyjnie pracę narodową wśród ka- |
tolików i unitów. W nocy udziela po-
sług religijnych opornym unitom, w
dzień odwiedza ich w przebraniu, budzi
ducha polskiego wśród mieszanej naro-
dowościowo ludności. Umacnia w wie-
rze, zakłada kółka narodowe w Stani-
sławce, Ornatowicach, Tuczępach, Sko-

morochach, Świdnikach, Uczy czytać a-
nalfabetów, rozprzestrzenia broszury i

„Polaka”z Krakowa. Jego to staraniem
przechodzi potajemnie granicę austrjac-
ko - rosyjską ojciec Jezuita z Krakowa,
ksiądz Kraupa. Zjawia się w Grabow-
cu w przebraniu ślusarza i razem prowa-

dzą zbożną misję.

W roku 1904 bierze żywy udział w
organizowaniu słynnej pielgrzymki uni-
tów do Rzymu i sam z nią wyrusza. W
tym czasie zwiedza Włochy, Austrję i
Węgry. Pokrzepiony na duchu przez po-
byt w Wiecznem Mieście i w Krakowie,
powraca, i jeszcze żarliwiej oddaje się

pracy na Unji, cierpliwie znosząc liczne
śledztwa żandarmerji. W ostatniej pra-
wie chwili, obroniony przez wpływy oj-
ca swego przed grożącem młodemu księ-
dzu zesłaniem w głąb Rosji, przeniesiony
zostaje przez biskupa Jaczewskiego -a
wikarjat do Wąwolnicy w strony już czy-
sto polskie, poto, by wkrótce już jako
proboszcz znów stanąć do żmudnej pra-

cy w marjawickim Markuszowie pod Pu-
ławami. Po ciężkich przejściach odzy-
skuje zabrany przez marjawitów kościół
i nawraca na wiarę ojców tysiąc osiem-

set dusz. Tutaj zapoznaje się z posłem
do Dumy, ś. p. Józefem Nakoniecznym z
Garbowa i dalej pracuje na niwie naro-
dowej. |
Wielka wojna zastaje go w Biskupi-

cach pod Trawnikami. I znów bezinte-
resowna praca kapłana katolickiego i
Polaka, praca w komitetach, ratujących
ludność dotkniętą okropnościami wojny. |
Jak niezmordowana mrówka krząta się
ś. p. ksiądz kanonik. Wielisław Krycki
nad odbudowaniem spalonego kościoła
w Biskupicach. Do tej świątyni swoim
kosztem dzwon sprawia,
W roku 1925 przechodzi do Wąwolni-

cy, serdecznie żeśnany przez paraljan.

Rzewna to była chwila, gdy z odległej o
cztery kilometry cukrowni trawnickiej
przychodzą tłumnie robotnicy żegnać się
ze swym proboszczem.  Proszą, by nie je-
chał końmi na stację kolei: chcą go sa-
mi odprowadzić do kwieciem przybrane-
$o wagonu. Więc rusza z miasteczka
wielkarzesza ludu z pieśnią nabożną ze
swym pasterzem na czele.

W Wąwolnicy jest czynny, pracowity.
Kończy budowę potężnego kościoła - go-
tyku na górze zamkowej, otacza go
pięknym murem, buduje ołtarze, ambonę,

na wyniosłą wieżę sprowadza dzwony
Tutaj prowadzi Akcję Katolicką, Stowa-
rzyszenie młodzieży polskiej, bierze u-
dział w wielu poczynaniach dobrych, za-
wsze ofiarny, bezinteresowny, przystęp-
ny dla ludu Zawsze kapłan wzorowy i
zawsze gorący Polak.
Takim był ten cichy sługa Boży. Zgasł

przedwcześnie, w 55 roku życia, pocho-
wany w Siedlcach. Niech mu ziemia pol-
ska, której dobrze się zasłużył, lekką
będzie.

A. B.

| wy „Kurjer Lwowski“:

 

PRZEGLĄD PRASY
O NASTROJACH

I ZAPATRYWANIACH
Žydowski „Nasz Przegląd“, zasta-

nawiając się nad treścią ogłoszonych

przez „I. K. C.” pogłosek o przyszłej
ordynacji wyborczej, twierdzi, że już
przed „majem”* wybory były „zro-
bione”,
W tym celu skasowano prawdziwą pro-

porcjonalność, jaka istniała do pierwszego

sejmu, i także w tym celu obstawiono zgła-

szanie kandydatur specjalnemi warunkami,
dostępnemi tylko dla grupy podówczas pa-
nującej. „Gazeta Warszawska” zestawiając

dotychczasową ordynację z nową, twierdzi

że przedtem każde 50 osób mogło zgłosić

kandydatury poselskie. Tak pięknie zgoła

nie było. Kto bowiem stał na lewo od PPS,
nie mógł faktycznie zgłaszać kandydatury,

choć zarówno konstytucja, jak i ordynacja

na to pozwalały.

A więc „robieniem'”* wyborów było
stosowanie ograniczeń i utrudnień
wobec — partji komunistycznej. Co
się tyczy owej „$rupy rządzącej” —
to było nią zapewne całe społeczeń-
stwo polskie, z wyjątkiem komuni-
stów. Bo wszak każde dziecko w
Polsce wie, że w owym okresie rzą-
dziła Polską nie jedna grupa, ale roz-
pylone mrowie ugrupowań bardzo
różnorodnych i wzajemnie sobie prze-
ciwstawnych.
Brak prawdziwej proporcjonalności, ka-

sowanie list, i wymaganie zbyt wielkiej ilo-

ści podpisów przy zgłaszaniu kandydatury

sprawiły, że sejm nie był wcale odbiciem

nastrojów i zapatrywań ludności. Repre-

zentacja sejmowa przedstawiała się bowiem

w ten sposób, że skrajnych

lub innoplemieńców reprezentowali skrajni

prawicowcy i ksenofobi, czyli ich  najza-

wziętsi przeciwnicy, jako ci, którzy, będąc

liczniejsi, najbardziej skorzystali na ode-

braniu praw wyborczych grupom  mniej-

i * upośledzonym. W tem tkwiła

główna wada partyjnictwa, a nie w istnie-

niu stronnictw politycznych.

A więc główna wada „partyjnic-
twa” tkwiła w tem, że uniemożliwiła
uzyskanie przewagi komunistom i
„innoplemieńcom”, którzy w istocie
przewagę tę rzekomo posiadali. Sejm
żydowsko - komunistyczny — to by-
łoby dopiero, według żydowskiego
dziennika, „odbicie nastrojów i zapa-
trywań ludności”.
Ładnie sobie ci żydzi „nastroje i

zapatrywania ludności” w Polsce wy-
obrażają!

ŻYDOWSKA MEGALOMANJA
Publi.cysta żydowski, p. M. Mie-

ses napisał na łamach „Naszego
Przeglądu” o klęskach, które rzeko-
mo spadły na Hiszpanię po wygnaniu
z niej żydów:
Ferdynand katolicki po zdobyciu ostat-

niego grodu Maurów na półwyspie pirenej-

skim olśniony potęgą swej ojczyzny, posta-

nowił obdarzyć państwo swe  własnem,

rdzennem mieszczaństwem i zadekretował

exodus przymusowy wszystkich żydów z

Hiszpanii. Przemoc barbarzyństwa średnio-

wiecznego osiągnęła chwilowo swoje. Żydzi

wyszli z kraju, ale z nimi opuścił kraj Hi-

dalgów rozkwit gospodarczy. Społeczeń-

stwo hiszpańskie — chrześcijańskie uprzy-

wilejowane, faworyzowane przez

nie było w stanie znieść tej amputacji czę-

ści składowej, która chociaż rasowo i wy-

znaniowo obca, przecież przez osiem wie-

ków pobytu w kraju zrosła się gospodar=
czo i psychologicznie z całokształtem spo-
łeczeństwa. Hiszpanji życie ekonomiczne
stanęło wówczas nagle jakby paraliżem
tknięte.

Słusznie odpowiada na to narodo-

lewicowców,

szym

a sparaliżowana ekonomicznie Hisz-
panja urosła jednak w w. XVI i XVII w
największą potęgę świata. W Europie zaj-
mowała Hiszpanja w hierarchji państw
chrzęścijańskich miejsce najpierwsze. Wład-
ca Hiszpanji, Karol V zostaje cesarzem
rzymskim i arbitrem Europy. Do Hiszpanii
należą wtedy Niederlandy, t. j. dzisiejsza
Holandja i Belgja, nadto Sycylja i Neapol,
hiszpańskie załogi stoją w Medjolanie, hi-
szpańskie floty z powodzeniem przeciwsta-
wiają się tureckim na morzu Śródziemnem
(Lepanto), Wtedy również po wypędzeniu
żydów naród hiszpański przekracza ocean
Atlantycki i w Nowym Świecie funduje kul-
turę europejską, buduje miasta i zakłada
kraje. Po wszyskich morzach całej kuli
ziemskiej dumnie powiewa bandera hisz-
pańska, a bandery innych krajów mają naj-
częściej charakter korsarski. Ten stan
wielkiej politycznej i wojskowej potęgi
hiszpańskiej nie jest chwilowy, lecz trwa od
daty wypędzenia żydów, conajmniej lat sto
pięćdziesiąt. W tym samym również czasie
do najwyższego wyrazu dochodzi hiszpań-
ska kultura, godna następczyni kultury
rzymskiej, arabskiej i średniowieczno-chrze-
ścijańskiej. Wtedy to, w XVII wieku, w 150
lat po wypędzeniu żydów, genjusz hiszpań-
s daje światu Cervantesa, Calderona, Lo-
pez de Vege, Velasquez'a, Murilla, żeby tyl-
ko wymienić imiona najbardziej znane. I to
wszystko w Hiszpanii sparaliżowanej przez
exodus żydowski. Upadek nie Hiszpanii,
lecz tylko jej znaczenia w świecie nastąpił *
dopiero w w. XVIII i bez żadnego związku
z żydami.
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SZTUKA WSCHODNIA W POLSCE |
PRZED WYSTAWĄ SZTUKI PERSKIEJ W WARSZAWIE

W najbliższą sobotę nastąpi w war-
szawskiej „Zachęcie” otwarcie wystawy
zbiorów sztuki perskiej w Polsce, W
związku z tym faktem nabiera aktual-

raz zagadnienie naszych związków arty-
stycznych ze Wschodem. Sztuka perska
w Polsce posiada starą i dawną tradycję,
skoro już w XVI] wieku naśladowaliśmy
wzory perskie na gaszych kobiercach i u-
trzymywaliśmy z Persją żywe stosunki
handlowe.
W ostatnich dopiero latach zajęto się

naukowem badaniem dziejów przemysłu
artystycznego w Polsce, słusznie wycho-
dząc z tego założenia, że sztuka użytko-
wa posiada o wiele szerszy zakres od-
działywania, aniżeli np. literatura lub

ściśle związaną z życiem, wpływa na u-
robienie przyzwyczajeń estetycznych
szerokich mas, posiada przeto w dzie-
jach kultury znaczenie niepoślednie. So-
cjologiczne badanie sztuki, jako funkcji
społecznej nie może więc pominąć ol-
brzymiego działu wpływów sztuki użyt-
kowej w Polsce. Nie zrozumiemy np. w
pełni t. zw. „sarmatyzmu” w XVIII wie-
ku, jeżeli w zakres naszych dociekań nie
włączymy badań nad orjentalizmem, któ-

zaważył W pomoc przychodzą nam
znakomite prace dr. Tadeusza Mańkow-
skiego ze Lwowa, a zwłaszcza świeżo
wydana przez Polską Akademję Umie-
jętności jego monografja' „Sztuka Islamu
w Polsce' (Kraków 1935, str. 126 i 40 ta-
blic). Książka ta odkrywa nam zupełnie
niezbadany dotychczas świat naszych

relacyj ze Wschodem oraz wpływów or-
jentalnych w Polsce, Podsumował je
zwięźle autor również w osobnej pracy, |
przedstawionej Akademji Umiejętności
(Sprawozd. tom 39, nr. 8).

Jakie było podłoże rozwoju sztuki
wschodniej w Polsce? Około połowy
XVII wieku — wyjaśnia autor — nie
poszliśmy za ogólnoeuropejskim prądem,
a francuski typ umysłowości i francuski
gust nie zapanował w Polsce w równej
mierze, jak gdzieindziej. Raczej należał
on do wyjątków. Natomiast w wyższej
mierze niż kiedykolwiek zaczął wywie-
rać wpływ swój Wschód. Dotyczyło to
zwłaszcza kultury artystycznej i oddzia-
ływania na nią wpływów sztuki Islamu.
Stało się to dzięki odmiennemu, niż na
zachodzie Europy ustosunkowaniu się
społeczeństwa polskiego do muzułmań-
skiego Wschodu i jego sztuki,która w wo-
jennem i pokojowem długiem stykaniu
się i obcowaniu stała się w Polsce czemś
bliskiem i zrozumiałem. W barokowem
umiłowaniu orjentalizmu poszliśmy o
krok dalej, niż to działo się na Zacho-
dzie, zastosowaliśmy sztukę Islamu w
zakresie najbardziej nam dostępnym i
najszersze znajdującym zastosowanie, t.
j. w przemyśle artystycznym.
Przełomowym pod tym względem był

— według dr. Mańkowskiego — czwar-
ty dziesiątek lat XVII wieku, w którym
zaznaczyło się dobitnie odwrócenie upo-
dobań szerokich słer społeczeństwa pol-
skiego od smaku zachodnioeuropejskiego,
a skierowanie się ku sztuce Islamu. Het-
man w. k. Stanisław Koniecpolski. który
do założonych przez siebie w Brodach
manufaktur tkackich sprowadzał był
przedtem tkaczów z Flandrii, od r. 1643  sprowadzać ich zaczyna z Turcji, by od-

tąd w wyrobach naśladowali tkaniny
perskie. Równocześnie powstały we
Lwowie warsztaty złotogłownicze, a w
r. 1644 rozpoczyna się także w Brodach
produkcja  złotogłownicza na wzór
wschodni. Znamienna jest też upadłość
w r. 1649 we Lwowie wielkiego składu
tkanin włoskich Filipa Duci, które nie
znajdowały już tylu odbiorców, jak daw-
niej. Obce świadectwo, jak Laboureura
opis pocztów panów polskich, wysłanych
w r. 1643 na powitanie królowej Ludwiki
Marji Gonzagi, stwierdza upodobanie Po-
laków w świetnych tkaninach wschoó-
dnich.
W ciągu XVII w. zaznaczył się także

wzmożony import do Polski perskich i
tureckich kobierców, a powstające ko-
biernictwo polskie naśladowało zwłasz-
cza perskie wzory. Stosunki haadlowe
z Persją utrzy.nywali polscy Ormianie,
którzy prócz kobierców sprowadzałi do
nas,także pasy wschodnie. W/ pierwszej
połowie XVIII w. powstały w Stambule
warsztaty pasów wschodnich, których

produkcja skierowana była wyłącznie na
zbyt w Polsce, zanim właściciele tych
warsztatów nie uznali za stosowne prze-
nieść ich do Polski, dając tem początek
wytwarzaniu na miejscu pasów polskich.
Duże znaczenie ma wreszcie t. zw. ma-
nufaktura lwowska, naśladująca w swych
wyrobach, dotyczących wszystkiego, co
odnosi się do konia i broni, przemysł ar-
tystyczny krajów Islamu, a rozchodząca
się ze Lwowa po całej Polsce. W tem u-
miłowaniu w Polsce wytworów sztuki |-
slamu, w którem sztuka perska miała
zresztą przewagę nad turecką, zauważyć
można dwa stadja. W pierwszem za-
znacza się naśladownictwo bezpośrednie
wzorów wschodnich, często rękami na*
wet samych wschodnich wytwórców w

Polsce osiadłych, w drugiem można mó-
wić już o samoistnem przetwarzaniu
wzorów wschodnich, o uleganiu urokowi
sztuki Wschodu, lecz zarazem o odręb-
nem ujęciu motywów wschodniej deko
racji, z któremi mieszały się rodzime i
zachodniobarokowe elementy zdobnicze.

Lecz te wpływy sztuki Wschodu nie
sięgnęły poza dziedzinę przemysłu arty-
stycznego. Granicę położyły im prądy
w architekturze, rzeźbie i malarstwie,
które niósł ze sobą katolicyzm i epoka
kontrreformacji. W sztuce kościelnej
pozostał obowiązujący i wszechwładny
barok zachodnioeuropejski. Niekiedy tyl-
ko, jakby chyłkiem, wkradały się wpły*
wy sztuki Islamu w dzieła sztuki kościel-
nej zachodniego typu, jak to widzimy Ap,
w ołtarzu wykonanym w r. 1592 w kapli-
cy arcyb. Zamoyskiego w katedrze |wow-
skiej. Naogół wytworzyła się symbioza
zachodniej sztuki baroku ze sztuką, czer-
piącą natchnienie w duchu sztuki Isla-
mu, symbioza, tworząca jakby harmonij-
ny zespół, wytwarzająca często przed-
mioty sztuki o charakterze pośrednim,

łącząca w sobie cechy jedne i drugie,
Z niezwykle cennych wyników prac

d-ra Mańkowskiego skorzysta w pełni
historyk naszej kultury, ale równie
wdzięcznie przyjmie je badacz literatu:
ry, zwłaszcza baroku, wyjaśni mu oną
bowiem niejeden fenomen i rozszerzy
horyzont, zbyt dotychczas sugestią
wpływów wyłącznie zachodnich na psy-
chikę naszvch poetów barokowych, ża-
cieśniany, (Trop).  

ZE ŚWIATA
KULTURY

ŻYCIE KULTURALNE

Dom artystów-malarzy nad morzem.

Swego czasu artystom-malarzom,  zrzeszo-

nym w Warszawie, ofiarowano w Rozewiu
plac pod budowę domu wypoczynkowego
dla malarzy nad polskiem morzem, Obecnie

poczyniono już przygotowania do prac

wstępnych nad budową domu.

WYSTAWY

Sztuka perska w Polsce. — W dniu 26

kwietnia b, r. warszawska Zachęta będzie

nieczynna spowodu urządzania nowych wy-

staw m. in. wystawy „Sztuka perska w

Polsce", których otwarcie nastąpi w sobo-

tę 27 kwietnia.

MĘDYCYNA |

Leczenie krzywicy. — W klinice dziecię-

cej w Kazaniu przeprowadzono doświad-

czenia nad dodatniem działaniem kawioru
na krzywicę dziecięcą. Na 20 dzieci krzy-

wicznych w wieku od 10 miesięcy do 4 i pół

lat, karmionych kawiorem po 10 gramów
dziennie w ciągu miesiąca, 17 wykazało cał-

kowite zniknięcie objawów krzywicy (cho-

roby angielskiej). +

Zarażekospy.—Współpracowniczkom mo-
skiewskiego Centralnego Instytutu kontroli
naukowej preparatów bakteryjnych Togu-

nowej i Bajdakowej udało się rzekomo

otrzymać czystą hodowlę zarazka ospy, wy-

hodowaną na specjalnej pożywce, w skład

której wchodzą sproszkowane zarodki ku-

rze. Jak wiadomo, szczepionkę, stosowaną

„obecnie przeciw ospie, otrzymuje Się zapo-

mocą zakażenia ospą cieląt, i wykorzystania

następnie zawartości, powstających u tych

cieląt pęcherzyków ospowych. Przygotowa-

na z tego materjału szczepionka zawiera

prócz zarazka ospy, również i obce mikro-

by, zanieczyszczające preparat. Inaczej mó-

wiąc, korzystamy dotychczas dla szczepie-

nia ospy ż preparatu bakterjologicznie nie-

czystego. у

Badanie soku żołądka. — Na porządku
dziennym Międzynarodowego Końgresu Fi-

zjologów, który odbyć się ma w roku bie-

żącym w Leningradzie, znajdzie się m. in.

sprawa wypracowanej obecnie w ZSRR me-
tody wydobywania soku żołądkowego czy-

stego, bez uprzedniego podawaniat. zw.
„próbnego śniadania”. Metoda ta polega na
wprowadzeniu wraz z cienkim zgłębnikiem
małego balonika kauczukowego do żołądka.
Nadymająć balonik ten powietrzem, wywo-

łuje się wydzielanie soku żołądka u bada-

nego pacjenta przez sam mechaniczny ucisk

balonika na ścianki żołądka. .

NAUKA I WYCHOWANIE

Najgorliwszy kurator. — Obecny kurator
okręgu szkojnego warszawskiego znany jest
ze swej niezwykłej gorliwości politycznej.

Kiedy w styczniu roku ubiegłego słynne te-
ży konstytucyjne p. Cara zamieniły się w
Sejmie na projekt ustawy konstytucyjnej,
p. kurator Pytlakowski wydał natychmiast
6kėlnik do szkół, nakazując im manifesto-
wanie rądości z powodu przyjścia na świat
ńowęj konstytucji, którą nazwał stycznio*

wą, Upłynęło 15 prawie miesięcy, Dużo się
w tym projekcie zmieniło. Obecnie mamy
ustawę konstytucyjną z dnia 23 kwietnia.

Alę p. kurator warszawski nie mógł się do-
czękać tej chwili i już dnia 1 kwietnia w
dziale urzędowym „Dziennika Urzędowego
Kuratorjum okręgu wafszawskiego” zamie-
ścił „Ustawę konstytucyjną”, która wtedy
nie była jeszcze ustawą. — Czy nie za wie-
le gorliwości?

 

 

 

ŚWIAT KRYSZTAŁÓW
I ŚWIAT DZWIĘKÓW

Warszawskie wydawnictwo „Ma-
thesis Polska" zdobyło sobie duże
wzięcie dzięki zainicjowaniu bibljo-
teki popularno - naukowej „Z dzie-
dziny nauki i techniki”. W serji tej
wyszła w przekładzie m. in. słynna
astronomja dla laików: „Niebo” Ja-
mes'a Jeans'a, oraz wiele innych
książek napisanych ptzez najwybit-
niejszych specjalistów różnych dzie-
dzin wiedzy. Niedawno zaś ukazał
się w niej nowy tom p. t. „Świat
kryształów'* (str. 298 z ilustracjami),
napisany przez 'dr. Zygmunta Wey-
berga, profesora Uniw. Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Otóż na książkę tę
warto zwrócić uwagę z. różnych
względów. Nietylko dlatego, że. wy-
jaśnia w żywy, jasny i zajmujący spo-
sób przedziwne tajemnice nauki. o
najpiękniejszym i najbardziej harmo-
nijnym stanie materji, nietylko, iż
autorem jest wybitny polski uczony,
ale również dlatego, że napisana jest
literacko wręcz znakomicie. Autor
miał ambicje nie wyłącznie populary-
zatorskie, pragnął też dać dowód, że
„można pisać po polsku o rzeczach
przyrodniczych bez posługiwania się
dialektem pokątnych gazetek pro-
wincjonalnych i sekretarzy starostw
powiatowych z przedwojennego Pod-
karpacia“... Nie na to — powiada w
przedmiowie — liczne grono pisarzy
w trudzie pracowało, nie na to rze-
sze Polaków półtora stulecia cierpia-
ły za mowę ojczystą, aby dziś nieuc-
two i lekkomyślność ją psuło. Stopień
dbałości o język ojczysty jest miarą
cywilizacji... Trudno nie przyklas-
nąć tym zdaniom i nie powtórzyć
wraz z autorem: Daj Boże, aby książ-
ka jego spowodowała opamiętanie się
spółczesnych pisarzy przyrodniczych
w Polsce.

Szerokie horyzonty myśli oraz en-
tuzjazm prof, Weyberga dla nauki,
czynią lekturę jego książki szczegól-
nie miłą, Książkę przenika niepoży-
ta energja duchowa i wiara autora.
„Musimy — pisze — być gotowi do
spełnienia misji naukowej w przy-
szłości. Każdy z narodów zachodu
miał już wielkie chwile czynu nauko-
wego, Niektóre z nich już się wyczer-
pały iub znużyły. Kolej na Słowiań-
szczyznę i na nas, którzy powinniśmy
zająć w niej miejsce należne naszej
świetnej przeszłości, Jest to rzecz
talentów. Niewątpliwie, talenty będą
„tem liczniejsze, im wyższy będzić po-

ziom cywilizacji naszej. Ale talenty

eeerrOO

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon Artysty Ludowego. — Od wieków

na Kaszubach słynie miejscowość Chmielnó

w powiecie kartuskim z rodziny garncarzy

Neclów, która z pokolenia na pokolenie
swój zawód wykonuje. W okresie świąt

Wielkiejnocy zmarł senjor tego rodu, znany
na cąłą Polskę artysta-garncarz Franciszek

Necel, Wyroby zmarłego podziwiane były
na wszystkich wystawach krajowych i za-

granicą, ze względu na prześliczne zdobnic-

two, Niektóre eksponaty znajdują się w

muzeach w stolicy i Krakowie. Zgon arty-

sty ludowego z górą lat 34 uprawiającego

swój zawód na Kaszubach, wzbudził po-

wszechny żal.

 

 

marnieją w zarodku, gdy otoczenie
dv nich nie dorasta. Aby więc talen-
ty przyszłości nie marniały, obowią-
zani jesteśmy do tworzenia najpo-
myślniejszej dla nich atmosfery nau-
kowej obfitąścią badaczy, erudytów,
ludzi wykształconych i jak najszerszą
popularyzacją nauk, tak, aby cały o-
gół był z niemi obeznany”... Popula-
ryzowaniem nauki podnosimy nasz
poziom cywilizacyjny, a tem samem
przysparzamy większą ilość bada-
czów i twórców naukowych.
Rozstajemy się z książką prof.

Weyberga bogatsi o zrozumienie ol-
brzymiego świata kryształów, które-
$o wieczyste prawa porządku, jedno-
rodności i systematyczności zbliżają
nas do Stwórcy i do wiekuistych za-
gadnień bytu.

Również nakładem „Mathesis Pol-
skiej" ukazał się tom wykładów słyn-
nego fizyka, laureata Nobla, Sir Wil-
liama Bragg'a p. t. „Świat dźwięków”
(str. 244 z ilustracjami). Bogata treść
książki zawarta jest w siedmiu roz-
działach wyjaśniających: co to jest
dźwięk, dźwięki w muzyce, dźwięki
miasta, wsi morza, dźwięki na woj-
nie, oraz ultradźwięki. Ten ostatni
rozdział napisał tłumacz dr. Józef
Roliński, który książkę opatrzył
przedmową. Przystępność wykładu
idzie tu w parze z bardzo interesują-
cym i najściślej związanym z życiem
przedmiotem. Ogromna ilość opisa-
nych doświadczeń, bogato iłustrowa-
nych, żywy i łatwy język, to nie naj-
mniejsze zalety pięknej książki.

(W. ZDZ.)
 

O DALMACJI
Otrzymaliśmy ksiąžkę p. t. „Dalmatie“,

napisaną przez p. Marie - Louise
Bercker. Na stronie tytułowej
dopisała autorka dedykację „En tómoi-
gnage de mon ałfection pour la Pologne”.
Zaczynamy czytać i czytamy z coraz
większem zaciekawieniem. Rzecz napisa-
na prosto i bezpretensjonalnie. Zawiera
wspomnienia z podróży na rivierę jugo-
słowiańską. Odbyła ją autorka stat-
kiem — wzdłuż wybrzeża, zwiedzając ko-
lejno Suszak, Cirkwenicę, Split i t. d.
aż do Dubrownika i Zatoki Kotarskiej,
Kto widział ten kraj czarujący, ten

wie, w jaki zachwyt wprawia turystę —
niewątpliwie jest to najpiękniejsze wy-
brzeże morskie w Europie. Zwłaszcza
Dubrownik i Zatoka Kotarska. Pierwszy
— Wenecja słowiańska — zachowany w
dawnej szącie. pociąga zarówno miłośni-

ka piękna, jak historyka. Zatoka Kotar-
ska — prawdziwe Morskie Oko, bo bę-
dąca w bezpośrednim związku z morzem,
z rozsianemi nad nią miastami łączy w

sobie wszystkie czynniki piękna — mo-
rze, góry i dzieła architektury... P. Ber-

cher opowiada nam o tem wszystkiem w
sposób żywy i miły. Dla wybierających
się w podróż do Dalmacji, jest jej książ-
ka dobrem wprowadzeniem, dla tych, co
tam byli, przynosi szereg wspomnień wi-
dzianego piękna. Wypada też podzięko-
wać autorce za pamięć o polskim dzien-
niku i za miłą dedykację.

S.
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Krótko mówiąc: Szoreykowie byli
tak inni, że aż odmieńce. Dość wymie-
nić tego, który związawszy się z klu -
bami rewolucji, plunął na nie potem,
odwrócił się od nich, a na ostatniem
zebraniu, na które się zjawił w mun -
durze i z bronią, wypłazował publicz -
nie jakąś grubszą figurę — i poszedł
sobie. No i co taką awanturą osiągnął
— poza osobistą przyjemnością, jakie
zuchwałym daje ich zuchwalstwo?
Nikt z Kropieńskich, nikt z Siewierzań-
skich, Sebastyanickich ani Harmazewi-
czów, ani Krzepczykowskich, ani Ka-
lenderskich nie pozwoliłby sobie na
taką przyjemność, na odruch, nieza-
akceptowany przez rozsądek. A ten A-
polonjusz Witalis — tak — on na to
się ważył, Albo i jego ojciec. rów -
nież uczeń padewski — raptus. jakich
mało; albo i dziad też padewczyk. któ-
remu kiedyś, po pijaństwie wielkanoc-
nem zachciało się, konno od Sobaki-
niec rzekami a potem poprzez morza
płynąć do Ziemi Świętej. aby stamtąd
wszystkie świętości,  profanowane  przez bisurmanów, przewieść do sweśn

Pókłajska. E, Bóg z nimi!

W żyłach zatem pana Grzegorza
Kolaszki płynęła krew Szoreyków. Ta
okoliczność wytłumaczy nam nieprze*
myślane pułkownika postępki, bunt
przeciw woli ogółu i wreszcie tę wscho+
dnią, barbarzyńską śmierć z nostalgji,
O, mamy nareszcie właściwą metrykę,
z wyszczególnieniem znaków sżczegól-
nych: malownczy barbarzyńca,
Tak charakteryzował postać i psy+

chologję „pulkownika“ Płoniewicz-
Kryski, chłodny i spokojny analityk
charakterów, rewident cudzych po*
stępków, niwelator wszystkiego, c
mogło lub chciało wynieść się poria:
poziom jego wartości. W charaktery<
styce tej, choć była i nagana, — 6 dżi-
wo — wyczuć się dało coś w rodzaju
podziwu dla tego odmieńca, respekt
i wdzięczność nawet, wdzięczność za
to, że Grzegorz wyszedł jednak z ich
środowiska, ż ich atmosfery, Właśnie
ta odmienność pułkownika, jeszcze
mocniej zdawała się podkreślać inte-
lektualny, refleksyjny, niepoddający
się nastrojom charakter koła „spad-
kobierców".
Z tym pułkownikiem sprawa byłą

taka.
Kiedy wybuchł rok 63, ówczesne

pokolenie spadkobierców gwałtownie
atakowało Napoleona III, wyraźnie
zaznaczywszy swoje dziedzicznie nie:
ufne wobec Bonapartego stanowisko,
Tak, to była przedewszystkiem nie-
ufność, wypływająca z przeświadcze=
nia, że i ten Napoleon natobi w Euro-
pie zamętu i zginie, niechybniezginie,
napiętnowany przez historję, jako wi-  

chrzyciel, awanturnik i skrajny, cy-
niczny egoista, Żywe jeszcze w famil-
jach wspominki o pierwszem cesar-
stwie dały „spadkobiercom materja-
łu do nieufności poddostatkiem. W
kole padło hasło czujności wobec
wszystkiego, co miało jakikolwiek,

redni choćby związek z planami
aryża. Więc dreszcz, który wtedy

przeszedł przez serca polskie, nadzie-
je pokładane na cesarzu Francuzów,
ówcześni „spadkobiercy traktowali
ż jaskrawem lekceważeniem. Przeciw
powstaniu wypowiedzieli się odrazu i
stanowczo, i to w równej mierze z
niechęci do napoleońskiego Paryża,
jęk i z żywiołowego wstrętu do wszel-

ich ruchów zbrojnych, Pod tym
względem opinja w kole była prawie
jednolita i nikomu, zdawało się, żad-
nych nie powinna nastręczać wątpli-
wości. i

Innego zdania był Kolaszko Grze-
gorz, właściciel dużej posesji w nowej
dzielnicy miasta, człowiek niemłody
już, lecz gwałtownik i złośnik ponoć
nieprawdopodobny. Tej jednolitej o-
pinji on jeden się przeciwstawiał, in-
syniując kołu, że każdego ima się ono

KA jak np. ż tym Napoleonem,
jyle tylko.nie narażać swego święte-
£ spokoju i swoich kabz na szwank.
o gdzie Krym gdzie Rzym? Gdzie

Paryż a gdzie czasy polskie? Wszyscy
wiedzieli, skąd się wziął ten animusz
wojenny w panu Grzegorzu Kolaszce,
właścicielu posesji w nowej dzielnicy:
ot, znalazła się okazja dokuczenia
przyjaciołom, wetknięcia im kilku
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szpilek, co dla pana Grzegorza, jak
mówią, było przyjemnością, jakiej nie-
masz równej w dziedzinie folgi i sa-
tysfakcji.
Toteż pana Grzegorza Kolaszki,

największy i zasadniczy antagonista;
również przekora į zadziora, pan pa-
tron Hubert Alojzy Kropieński, praw-
nik, ponad wszystko znów miłujący
prawo rzymskie więc i dla pierwsze-
go Napoleona, pewne mający względy
za kodeks dla Księstwa, na złość
Grzegorzowi Kolaszce wyparł się
tych względów, powstanie potępił a
wszystkich Napoleonów jacy byli i
jacy będą, wiekuistą obciążył nie-
sławą. Pan patron zapowiedział za-
tem, że jeżeli pójdzie do powstania,
to tylko cą żeby wszystkich po-
wstańców zabrać do domu, prze-
strzec przed Napoleonami no, i przed
panem Grzegorzem Kolaszką.

„Rybki“ koła, odbywane zimą i
wiosną tego roku, odznaczały się
szczególną burzliwością,
— A ja wam mówię, że pójdę, choć-

„by sam jeden — oświadczył pan Grze-
gorz Kolaszko, w pasji tłukąc — nie-
chcący, niechcący! — jakieś szkło
stołowe. „

Był to człowiek drobny, suchy, si-
nawy na twarzy, szepleniący zwła*
szcza w chwilach wzburzenia, wogóle
trochę śmieszny, niezbyt zdrówi nie-
zupełnie poważny.
Kiedy stał tak przy stole, z pianą w

kątach ust, trzęsący się i niemy ze
złości, wszyscy myśleli, że zaraz opu-
ści biesadę i pójdzie sobie do domu.  

Ale on choć od stołu odszedł, zatrzy-
mał się jeszcze w drzwiach i z progu,
odzyskawszy mowę. obecnych zwy-
myślał szpetnie. Ubliżył im, sponie-
wierał tak dotkliwie, że patrona Aloj-
zego Huberta Kropieńskiego omalże
nie trafił szlag.

I wreszcie zamykając z trzaskiem
nieprzyzwoitym drzwi, pan Grzegorz
splunął za siebie i to tak niefortunnie,
że sobie samemu opluł ramię.
Była okazja uśmiać się, zlekcewa-

żyć zapluteśo złośnika, ale towarzy-
stwo, zamiast się śmiać, jak doradzał
zawsze ostrożny Kalenderski, obra-
ziło się, Coś tam w duszach się kotło-
wało, jakiś wstyd czy żal ogniem
przypiekał. Postanowiono tedy zażą-
dać od gwałtownika satysfakcji hono-
rowej, nie uwzględniać ani przypusz-
czalnej skruchy ani tych rysów cha-
rakteru, które do pewnego stopnia
mogłyby tłumaczyć dzikie zachowa-
nie się awanturnika,
— On tylko tak na złość nam —

rzekł ktoś z obecnych, zdaje się Brzo-
skiewski, któremu zależało na zgo-
dzie z Grzegorzem, Brzoskiewskiego
wspólnikiem w hurcie smoły, — Czy-
by on wytrzymał bez zrobienia czło-
wiekowi na złość? Święciem przeko-
nany, że jeśli po śmierci wypadnie mu
odbywać pokutę w piekłach, to ry-
chło ucieknie odeń sam djabeł i Ko-
laszko sam sobie będzie musiał usługi-
wać, Toż:ten chłop babą powinien się
był urodzić i w jędze pójść w swoim
żywiole i w swojej skórze.

(c. d. n.)



 

AGITACJA NIEMIECKA
NA POMORZU I W WIELKOPOLSCE

Od dłuższego już czasu przedstawi-
ciele obozu narodowego zwracali uwa-
gę sferom miarodajnym na wzmożoną
agitację niemiecką wśród Koszubów i
wśród mieszkańców pogranicznych po-
wiatów Wielkopolski i Pomorza. Agi-
tację tę prowadzi się maż in-
tensywnie przy użyciu wielkiej ilości
pieniędzy i zapomocą propagandy
słownej, jak i odezw, ulotek i prasy.
Wszystko wskazuje na to, iż agitacją,
kierują czynniki, znajdujące się poza
Polską i że stamtąd agitacja niemiecka
w Polsce czerpie pieniądze i rozkazy.
W czemże się ta agitacja objawia?

Niemcy przedewszystkiem rozpuszcza*
ją wiadomości, iż niedługo odbędzie
się na Pomorzu i w granicznych powia-
tach Wielkopolski plebiscyt, Wzee”
gotowaniu niejako do tego plebiscytu
porozsyłano do Kaszubów deklaracje,
w których mają oni oświadczyć, iż są
Niemcami. Pozatem wciąga się Pola-
ków do politycznych organizacyj nie-
mieckich 0 charakterze hitlerowskim
jak do „Jungdeutsche Partei" lub
„Deutsche Vereinigung", namawia się
też rodziców Polaków do zapisywania
dzieci swoich do szkół niemieckich. Ta
robota niemiecka cieszy się w pewnych
okolicach znacznem powodzeniem. Po-
wodzenie uwidoczniło się w północ-
nych powiatach Pomorza i w powiecie
kępińskim i ostrowskim województwa
poznańskiego. W tych dwóch powia-
tach mieszka znaczna liczba ewangeli-
ków, pochodzenia polskiego, ale му>
znanie ułatwia agitację niemiecką

Agitacja niemiecka przybrała wiel-
kie rozmiary i kiedy już stała się
wprost wyzywającą, czynniki „sana-
cyjne” wszczęły z nią walkę. Walka ta
uzewnętrzniła się w manifestacjach
antyniemieckich, które w połowie
kwietnia odbyły się w Wejherowie, w
Małym Kacku,w Rumiji i Kielnie, Pod-
czas tych demonstracyj wielu Niem-
ców poraniono, a jeden z nich zmarł
nawet, a również zniszczono mienie
wielu Niemców. Podczas tych manife-
stacyj  demonstranci  zrewidowali
mieszkania przywódców niemieckich,
u których znaleziono dokumenty,
stwierdzające, iż agitacja niemiecka
jest kierowana z Gdańska i Berlina,
Przeciwko manifestantom władze pol-
skie zarządziły śledztwo, a gazety sa-
nacyjne potępiły zajścia mimo udziału
w nich „strzelcėw“ i pos. Tebiczki z
BB. W ost. dniach zaaresztowano kil-
ku agitatorów niemieckich w powiecie
kępińskim.Tak to po tolerowaniu przez
władze, pracy i agitacji niemieckiej
długi czas nastąpiła reakcja. :
Sądzimy jednak, iž walka z agitacj

niemiecką wtedy wyda rezultaty, kie-
dy damy przyczyny jej  po-
wodzenia i zastosujemy odpowiednie
środki. Otóż na powodzenie akcji nie-
mieckiej złożyły się rozmaite powo-
dy. Przedewszystkiem dużą rolę od-
er tutaj WE gospodarczy.
iemcy,którzy są silni gospodarczo i

otrzymują pieniądze zzewnątrz, obie-
cywali korzyści materjalne tym, któ-
rzy pójdą za ich podszeptami. Niė-
mniejszą także rolę odegrała o,
którą się szerzy o Hitlerze i hitleryź-
mie, Urok hitleryzmu oddziałał bez
wątpienia mocno na umysły ludu.
Również zaważyła polityka  ze-
wnętrzna rządu polskiego w stosunku
do Rzeszy w ostatnich dwóch latach.
Zawarcie umowy o nieagresji z Niem-
cami, układy handlowe, przyjmowa-
nie Goebelsa i Goeringa w Warsza*
wie, przyjazd wojskowych niemiec-
kich — to wszystko oddziaływało sil-
nie na wyobraźnię ludu i zachęcało
g0 do bratania się z Niemcami. Niem-
cy w swojej agitacji te czynniki wyko-
rzystali zręcznie i umiejętnie. Agita-
cję swoją prowadzili oni pod zawo-
łaniem: Heil Piłsudski — heil Hitler!
Czemu zresztą dał wyraz i przedsta-
wiciel Niemców w Sejmie w swojem
przemówieniu przy budżecie.

Nie są to jednak najważniejsze
przyczyny powodzenia agitacji nie-
mieckiej. 7 | SMS ..

CAB ZETSENĘNEEATAPETYZYSKA EVAAA REIDRZORZAA

Trawierie regulują zioła Cholekinaza H. Nie-
mojewskiego Nr. 1 przy rozwolnieniu, Nr, 2
przy zaparciu, Nr. 3 przy uporczywem za-
parciu, 1191

Subwencje rządowe
na cerkwie prawosławne

Agencja prawosławna donosi, że
ministerstwo W. R. i,O. P. przyznało
tytułem subwencji na remont cerkwi
prawosławnej w Łużkach, pow. dziś-
nieńskiego, 1000 złotych oraz na wy-
kończenie nowowzniesionej /cerkwi
w Smile tegoż powiatu 500 złotych.

KAP)

|

 

(Od specjalnego korespondenta)
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Społeczeństwo pomorskie i wielko-
polskie wyszkoliło i wychowało się w
swoich organizacjach, przez siebie za-
łożonych i kierowanych. A tymcza-
sem temu społeczeństwu rozwiązuje
się najbardziej popularne organizacje,
a inne oddaje się zupełnie pod ko-
mendę administracji. O tem najlepiej
świadczą losy Towarzystwa Powstań-
ców i Wojaków, które rozwiązano,
jak i dzieje Pomorskiego Towarzy-
stwa Rolniczego, które przestało być
czynnikiem niezależnym. Również
stosunek do Stronnictwa Narodowego
mówi nam wiele. Gdy Niemcy mogli
swobodnie urządzać swoje zebrania i
manifestacje, to narodowcom rozwią-
zywano nietylko po wiece, ale
zebrania dla członków.Nie oozwala się
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Gdynia, w kwietniu.
narodowcom urządzać wieczornic i
zabaw (Rajkowy), niszczy się narodo-
wą prasę i t. d. Ža pomocą tych środ-
ków chce się Kaszubów czy innych
Polaków oderwać od Obozu Narodo-
wego, a pozyskać ich dla „Sanacji”.
Następstwem zaś -całej tej roboty jest
powodzenie agitacji niemieckiej,

JUNIUS.  

 

KOLEJKA
NA KASPROWY WIERCH

NOWE PRÓBY TWORZENIA „SENSACJI*

Sprawę kolejki linowej naKasprowy

Wierch w Tatrach jedno z pism krakow-

skich usiłuje znowu wysunąć na porządek

dzienny zainteresowań  opinji publicz-

nej. Próby stworzenia nowej sensacji, o

której możnaby pisać tasiemcowate ar-

tykuły, zawodzą, gdyż sprawa kolejki zo-

stała załatwiona jeszcze w ub. roku. Wo-

bec jednak jej podniesienia w prasie oraz

za pośrednictwem radja wydział pań-
" stwowej Rady ochrony przytodyna jed-

nem z ostatnich posiedzeń powziął u-
chwałę, w której między innemi czytamy

co następuje:

„1. Wydział P. R. O. P. stoi nadal na
stanowisku, że budowa kolei linowej w
Tatrach jest niedopuszczalna, gdyż nie da
się pogodzić z naczelnemi zasadami, bę-
dącemi podstawą do utworzenia w Ta-
trach Parku Narodowego, którego reali-

„zacja zastała już przesądzona zarć wno w

opinji publicznej, jak też umiarodajnych

Z CAŁEGO KRAJU
BIAŁYSTOK
Zagadkowe włamanie i podpalenie ia -

bryki — W Białymstoku dokonano za-
gadkowego włamania i pódpalenia jednej
z większych łabryk sukna.
Jeden ż pracowników elektrowni prze-

chodząc ul. Kupiecką, zauważył około
godziny 3 nad ranem kłęby dymu wydo-
bywające się z podziemi fabryki sukna

firmy Leon Polak i Synowie. Zaalarmo-
wał natychmiast straż pożarną, która w

ciągu paru minut rozpoczęła akcję ratun-
kową.

Pierwsze dochodzenie uastaliło, że o-
prócz zbrodni podpalenia miało tam
miłejsce tajemnicze włamanie do kąsy o-
gaiotrwalej. Rzecz charakterystyczna, że
włamania do kasy dokonali „ludzie nie -
fachowi“, nie mający odpowiednich kwa-
lifikacyj. W ogniu spłonęły wszystkie
księgi handlowe firmy, różne dokumenty
i duży zapas sukna, M. iń, spaliła się
również część sukńą przejętego już przez
intendenturę wojskową. Właściciele ob-
liczają straty na 70.000 zł.

BYDGOSZCZ
Brylanty przestały nęcić.. — Cztery

dni trwała w bydgoskim lombardzie miej-
skim ostatnia licytacja zastawów nięwy-
kupienych i nieprolongowanych, Ruch
w lombardzie w tych dniach był bardzo
wielki, boć zawsze dużo jest takich, któ-
rzy w dzisiejszych zwłąszcza czasach
szukają „korzystnych okazyj”, na któ-
rych można zarobić bez większego zacho-
du.
Jedeń charśkterystyczny objaw mož-

na było zauważyć, a mianowicie mini-
malny pokiip na brylanty, Nawet zainte-
resowanie niemi było minimalne, jakby
uważano cenny kamień, mający kiedyś
najliczniejszych nabywców, za rzecz zu-
pełnie w obecnych czasach zbędną.
To też swego rodzaju znak cząsu.

DĄBROWA GÓRNICZA
Wojna wśród żydów o rabinat. —

Wojna o rabinat w Dąbrowie trwa nadal
i nic tie zapowiada, że zostanie prędko
zakońcżona, Rada gminna 5 głosami na 6

obecnych, a na 12 radnych wogóle, wy-

brała rabińem Epsztajna. Wybór ten wy-

wołał wśród żydów prawdziwą burzę

protestów, chociaż nie wiadomo dołąd,
czy ze względów tormalnych wybór ten
zostanie przez włądże zatwierdzony.
Na temat dokonanych wyborów, krąży

pó Dąbrowie szereg wieści, według któ-
rych pewną folę miały odegrać pieniądze,
W związku z wyborem rabina, we wto-

rek w Dąbrowie odbył się wiec z udzia-

łem około 700 żydów, na którym przema-

wiało kilku mówców.
Po przemówieniach rą%:ych pp. Re-

chimca i Futerki, zebrani uchwalili pto-
test przeciwko wybórom, obraz režoluėję,

w której domagają się niezatwierdzenia

wyboru, W rezolucji przesłanej władzom,
wskazują na to, że Epsztajn, który jeśz-
cze nigdzie nie był rabinem, nie posiada
odpowiednich kwalitikacyj i dlatego nie
może pełnić tej funkcji. й
W drugiej części rezolucji zebrani do-

magają się rozwiązania gminy żydowskiej
i rozpisania nowych wyborów.

KATOWICE
Sprawa osiedlania bezrobotnych na

Polesiu, — Śląski urząd wojewódzki ko-
mumikuje: W prasie miejscowej pojawiły
się notatki o popieranej rzekomo przez
czynniki miarodajne państwówe akcji o-
sądniczej na Kresach wschodnich dla
bezrobotnych z tut. województwa, W
związku z tem odbyły się nawet zebrania
informacyjne w Chorzowie i Siemiańowi-
cach, na których informowano zebranych
o szczegółach tej akcji, jak o cenach, wa-
ruńkach spłaty i t. p. Informacyj tych u-  

dzielaly doraźnie zorganizowane komite-
ty, działające na własną rękę bez jakie-
gokolwiek upoważnienia ze strony władz
państwowych.

W związku z powyższem, urząd . wo-
jewódzki stwierdza, że akcja parcelacyj-
no - osadnicźa w całej Rzeczypospolitej
Polskiej może odbywać się tylko podna-
dzorem władz państwow. i ża ich zezwo-
leniem, wspomniane zaś doraźne komite-
ty nie uzyskały dotychczas żadnej apro-
baty władz, na rozszerzenie swej dzia -
łalności na terenie śląskiego wojewódz-
twa, W ten sposób wszelkie poczynania
tychże komitetów są nielegalne. Z uwagi
na to, że warunki osadnicze na Kresach
wśchodnich są dla tutejszych bezrobot-
nych, zwłaszcza w województwie pole-
skiem zupełnie nieodpowiednie, gdyż
spowodu brąku odpowiednich gruntów
(wydmy piaszczyste i mokradła), miej-
scowe władze na Polesiu dotychczas nie
zezwoliły i mie zezwolą na żadne parce-
lścje, urząd wojewódzki śląski przestrze-
ga wszystkich zainteresowanych przed
dawaniem posłuchu wiadomościom, roz-
szęrzanym przez nielegalnie istniejące i
błędnie informujące komitety prywatne,
jak i przed angażowaniem się w jakie-
kolwiek tranzakcje kiypna ziemi.

LUBLIN :

żydowskie harce świąteczne. — W
okresie świąt żydowskich po mieście
wąłęsają się tłumy żydowskich wyrost-
ków, którzy zbierają się w większej
liczbie w tym lub innym punkcie mia-
sta i urządzają tam hałaśliwe harce.

Terenm istnej wojny żydowskiej, był
zbieg ulic Kościuszki i Peowiaków, około
100 wyrostków żydowskich kadzie
sobie tam formalną wojnę. Nie dość że
harmider był niebywały, żydziaki ob-
rzucały się sporemi kamieniami, co $ro-
ziło niebezpieczeństwem szybom w ok-
nach sąsiednich kamienic i spokojnym
przechodniom.

Dopiero energiczna interwencja kilku
przybyłych policjantów położyła kres a-
wanturom.

Lwów
Pierwsze Muzeum  Higjeniczne.

Pierwsze w Polsce Muzeum Higjeniczne
zostanie w ciągu najbliższych miesięcy
otwarte we Lwowie. Muzeum to zakłada
polskie Towarzystwo higjeniczne we
Lwowie, najstarsze tego rodżaju towa-
rzystwo na ziemiach Polski, na czele któ-
rego stoi profesor UJK., dr. Witold No-
wicki,

ŁÓDŹ
Sobotnie posiedzenie rady miejskiej, —

Wyznaczone na sobotę posiedzenie rady
miejskiej budzi wśród opinji publicznej
duże zainteresowanie. Na porządku
dziennym obrad, który został już radnym
miejskim rozesłany, figuruje m. in. spra-
wa wyboru dwóch członków komisji li-
mitacyjnej, powołanej przez wojewódz*
two dla stwierdzenia i ustalenia granic
miasta, oraz wybór trzech członków ko-
misyj poborowych. Wreszcie jako ostat-
ni punkt porządku dziennego figuruje
trzecie czytanie budżetu miejskiegona
r. 1935-36, Referat wygłosi komisarz rzą-
dowy inż. Wojewódzki.

Jest tzeczą charakterystyczną, że, po-
siedzenie wyznaczono na sobotę — cho-
ciaż dotychczas przyjęty i praktykowany
był zwyczaj odbywania posiedzeń rady
we czwartki. Tym razem jednak kom.
Wojewódzki przesunął termin, a to... ze
względu na to, że żydzi obchodzili we
środę i czwartek swoje święta. W spra-
wie tej Klub Narodowy złożyć ma o-
świadczenie.  

POZNAŃ
święto 15-go pułku ułanów. — W dn.

24 b. m. 15 pułk ułanów obchodził uro-

czyście swoje święto. Na uroczystości

pułkowe przybyli bardzo licznie dawniej-

si żołnierze pułku w starych i dziś już

prawie histotycznych mundurach, pod-

kreślając w ten sposób swą łączność z
pułkiem, w którym przebyli walki fron -

towe względnie też odsługiwali swą po-

wińność wojskową. Wśród dawniejszych

dowódców zauwśżono pierwszego do-

wódcę pułku mjr. Lossowa i d-cę fron-
towego gen. Andersa, obecnego dowódcę

brygady kawalerji w Równem.

Uroczystości odbyły się w hippodzo:

mie przy ul. Grunwaldzkiej.

Nabożeństwo polowe odprawił dziekan

wojsk polskich ks. prałat Wilkans. Przy
dźwiękach hymnu państwowego odpro-
wadzono następnie poczty chorąśgwiane

15 pułku ułanów i stowarzyszenia b. żoł-
nierzy 15 pułku, poczem dowódca 15 puł-

ku ułanów ppłk. Zembrzuski zakomuni-
kował o nawiązaniu łączności z pułkiem.

ułanów krechowieckich, 6 pułkiem uła-

nów lubelskich w Mińsku Mazowieckim
t14p/a.l
'Po wręczeniu odznaki pułkowej 7 oti-

cėrom i 11 szóregowym, dowódca O. K.
VII przyjął: defiladę stowarzyszenia b.
żełnierzy 15 p. ułanów, poprowadzoną
przez rtm. Rojewskiego.
Programem święta pułkowego objęte

były również konkursy hippiczne.
W konkursach pierwszego stopnia

pierwszą nagrodę zdobył por. Brodzki,
drugą por. Skorupski, trzecią por. Piniń-
ski, czwartą ppor. Wieżański, W konkur-
sie oficerów rezerwy zdobywcą I nagro-
dy jest ppor. rez. Mukułowski, drugą na-
grodę zdobył ppor. rez. Żółtowski
W konkursie drugiego stopnia I nagro-

dę zdobył gen. brygady Zahorski, II —
por. Piniński, III — ppor. Wieżański,
IV — por, Małachowski,
Nagrodę prezydenta miasta Poznania

w konkursach pierwszego stopnia zdobył
por. Piniński, uzyskując pierwsze miej-
sce, drugie miejsce por. Kiedacz, III —
pór. Bukowski, IV — por. Kiedacz.

RADOMSKO
wOfiary hitleryzmu”. — W Radomsku

pojawili się przed niedawnym czasem
dwaj żydzi, którzy z listą składek w rę:
ku poczęli odwiedzać zamożniejsze do-
my żydowskie, przedstawiali się za re-
prezentantów „Komitetu pomócy u-
chodźcom niemieckim w Krakowie”. Je-
dnocześnie żydzi ci oświadczali, iż sami
byli w Niemczech i byli tam katowani w
najokrutniejszy sposób. Podczas opowia-
dania o niezwykłych przygodach, dwaj
wysłannicy zbierali obfite datki na
współtowarzyszów niedoli. Datki wahały
się od 20 do 25 zł. od rodziny.

Przed jrzybyciem do Radomska ci sa-

mi żydzi grasowali w Częstochowie i So-
snowcu i tu również wyłudzili od niejed.
'negó wcale pokaźny grosz. W rezultacie
jednak zostali aresztowani podczas wi-
zyty u pewnego zamożnego kupca га-
domskowskiego, który począł podejrze
wać oszustwo. Przy aresztowanych zna -
leziono listę ofiar i pieczęć nieistniejące-
ko komitetu. Oszuści, mieszkańcy Kra-
kowa, Izrael Lejbowicz i Izrael Augapfel
zostali skazani przez sąd grodzki w Ra-
domsku na karę po 6 mies. więzienia.

SOSNOWIEC

Bezrobotni jedzą psie mięso, — Przed
kilku miesiącami zgłosił się dó komisar-
jatu policji w Sosnowcu posterunkowy,
Leon Pawłowski i zameldował, że skra-
dziono mu rasowego psa, dobermana,
którego miał zamiar oddać do szkoły po-
licyjnej,
O kradzież te posądził on bezrobotne-

go, Stanisława Grabskiego (Sosnowiec.
Czeladzka.37), który — jak słyszał — ma  

czynników Rzeczypospolitej, przez za *
kupno z funduszów państwowych dóbr
Zakopanego z wyraźnem ich przezna-

czeniem „na cele Parku Narodowego”.
2. Wydział P. R. O. P. stwierdza, że

powyższe jego stanowisko zostało popar-
te przez opinję bardzo szerokich kół spo

łeczeństwa polskiego i jest zgodne z za-

patrywaniem nietylko sfer ochrony przy”
rody ze stołeczną Ligą ochrony przyrody

ma czele, ale również ze stanowiskiem

największych zrzeszeń turystycznych,
krajoznawczych, oraz licznych towa-

rzystw naukowych i kultutalnych. Świad-
czą © tem uchwały wielu towarzystw,

powzięte przeciw budowie kolejki w Ta-
trach w Ciągu r. 1934 i przez żadne z
nich nie cofnięte.

 

3. Nie chcąc powtarzać tutaj argumen-
tów, przemawiających przeciw zamiaro-
wi budowy kolejki na Kasprowy Wierch
stwierdzamy jedynie, że zamiar ten nie-
tylko nie da się pogodzić z podstawowe-
mi zasadami organizacji Parku Narodo=
wego w Tatrach, lecz może osłabić zdro-
wy pęd i zamiłowanie naszej młodzieży
do sportu oraz do pokonywania własnym
wysiłkiem trudu docierania w głąb Tatr,

w myśl ideologji krajoznawczej i harcer-
skiej. .Z argumentem o ludziach fizycznie
słabych i chorych, którzyby z kolejki tej
czasem korzystali, moglibyśmy się liczyć
tylko wtedy, śdyby wyszedł ze strony za-
interesowanej, a ta, gdyby zabrała głos.
domagałaby się zapewne raczej, aby z
łunduszów publicznyc5h budowano dla
niej tak potrzebne lecznice, nie zaś wy-
sókogórską kolejkę sportową na szczyt
tatrzański.

4. Państwowa Rada ochrony przyrody
popierała zawsze i wszędzie wszelkie
słuszne postulaty turystyki i nadal popie- *
rać je będzie. Daliśmy tego dowody w
ciągu piętnastoletniej naszej działalności
na licznych konferencjach i zjazdach, na
których pracowaliśmy wspólnie z pol-

skiemi towarzystwami krajoznawczemi,
turystycznemi i sportowemi i uzgodniali-
śmy obustronne postulaty, Nie wątpimy
też, że także organizacja przyszłego Par-
ku Narodowego wTatrach, który z natu-
ty rzeczy powółany zostanie do życia na
podstawie obowiązującej już „Ustawy o
ochronie przyrody” z dnia 10 marca 1934
roku, będzie taką, że — gwarantując o-
siągnięcie głównego celu — nie naruszy
w niczem interesów turystyki górskiej,
oraz sportów górskich, ani też interesów
gospodarczych Podhala”.
Uznając całkowicie słuszność stanowi-

ska państwowej Rady ochrony przyrody
pragniemy jedynie zaznaczyć, że zupeł-
nie niepotrzebnie podnosi się całą spra-
wę na'nowo i zaognia uchwałami, choć-

by najbardziej rzeczowemi i spokojnemi.
Słusznie ujmuje całą sprawę jedno z

pism łachowych pisząc:
„Od wiosny roku ubiegłego nic się nie

zmieniło. Ani społeczeństwo, przeciwne

kolejce, nie zostało przekonanę żadnym

nowym ważkim ar$umentem, ani impreza

kolejki nie nabrała żadnych większych

cech rentowności, ani żadne z kultywo-

wanych haseł ochrony przyrody nie stra-

ciło nic na znaczeniu.
Faktem jest również, że w dalszym

ciągu państwo nie posiada pieniędzy na

zamierzoną budowę i że w dalszym cią-

gu niema przedsiębiorcy, który chciałby

ją finansować. Są tylko tacy, którzy chęt-

nie prźyjęliby płatne zamówienia, ale o

tych nigdy nie było trudno”,
W tych warunkach podnoszenie spra-

wy kolejki na Kasprowy wierch przez
pismo krakowskie uznać należy za przy-
słowiowego „węża morskiego". A prze-
cież do „ogórków” tak jeszcze daleko...
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się trudnić zawodowo łapaniem, psów.
Psy te zabija, a później zjada.

Grabski, sprowadzony do komisarjatu,
przyznał się do kradzieży psa, którego
zabił, a następnie zjadł ze swym kolegą,
również bezrobotnym, Wład, Jarosińskim
z Sosnowca.
Grabskiego i Jarosińskiego pociąśnię-

to do odpowiedzialności karnej, a kilka
dni temu stanęli oni przed sądem grodz-
kim w Sosnowcu.

« Sąd, po przesłuchaniu świadków, ska-
zał Grabskiego na 2 tygodnie aresztu, z
zawieszeniem wykonania kary na okres

2 lat, Jarosińskiego zaś, z braku dosta-
tecznych podstaw, uniewinnił,

 



 

 

NOWE MONOPOLE I NOWE URZĘDY
W sferach przemysłowych i handlo-

wych duże poruszenie wywołała za-
rządzona przez Ministerstwo Przemy-
słu i Handlu organizacja praktyk w
zakładach przemysłowych i handlo-
wych. Sprawa ta, napozór drobna.
jest ogromnie charakterystyczna dla
dzisiejszych naszych stosunków. Za-
rządzenia władz budzą poważne wąt-
pliwości, zarówno pod względem praw-
nym, jak i gospodarczym.

Rozesłany w marcu b. r. przez
władze administracyjne okólnik do za-
rządów różnych zakładów przemysło-
wych i handlowych pisze: „Podejmu-
jąc akcję przysposobienia gospodar-
czego, Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu uznało za konieczne zcentralizo-
wać w swych rękach: 1. Wszelkie mo-
żliwe do obsadzenia praktyki — z je-
dnej strony, 2. zapotrzebowanie na
praktyki przez uczelnie — z drugiei
strony, 3. wynagrodzenie praktykan-  

tów za pracę, oraz 4. zorganizowanie
w odpowiedni sposób należytego wyko-
rzystania praktyk. przez młodzież”.

Otóż ta  „centralizacja” '.praktyk
przez władze administracyjne nie.ma
żadnej podstawy prawnej. Nakłada się
na przedsiębiorstwa .różne. ciężary,
krępuje ich swobodę w doborze prak-
tykantów, każe na: rachunek Minister:
stwa przekazywać pieniądze, przezna-
czone na wynagrodzenie praktykan-
tów, którzy tych pieniędzynie:otrzy*
mują na rękę, — a to-wszystko nie 0-
piera się na żadnej ustąwie; a tylko na
okólnikach władz” administracyjnych.
W „drodze tych okólników stwarza się
nowy monopol, :a zarazem i nowe u-
rzędy. ŻA 3

Czy ta „centralizacja““ jest -celową
pod względem gospodarczym? Dotych-
czas różne zakłady przemysłowezwra-
cały się do uczelni, zgłaszając zapo-

 

POLSKIE KUPIECTWO ZBOŻOWE
Nasza dzielnica zachodnia wykształ-

ciła sobie i stworzyła polskie kupiec-
two zbożowe. Obok „rolników”, dzia-
łających w formie spółdzielczej, pra-
cują indywidualni kupcy zbożowi. po-
siadający nawet własny Związek

Niedawno odbył się zjazd Związku
na którym sekretarz p Chudziński wy-
głosił referat o sytuacji handlu zbożo-
wego w 1934 r. Naogół była ona dla
interesów prywatnego kupiectwa zbo-
żowego niezbyt korzystna. Wpłynęły
na to trzy zasadnicze momenty. Dzia-
łalność P. Z. P. Z., — zamrożenie kre:
dytów udzielonych rolnictwu, a przy”
tem chronionych przez ustawodawstwo
finansowo - rolne, wreszcie uprzywile-
jowanie spółdzielni handlowych naró-
wni z instytucjami kredytu zorganizo-
wanego przy korzystaniu z usłuś Ban-
ku Akceptacyjnego, co kupiectwu zbo-
żowemu zostało uniemożliwione.

Tak więc w r. 1934 kupiectwo zbo-
żowe pracowało w warunkach b. uciąż-
liwych. Nie mniej jednak tam. gdzie
tylko mogło swobodnie pracować, jak
np. przy eksporcie jęczmienia, zawsze
zdołało wykazać swe dodatnie walory
i zawsze b, dobrze wywiązało się z

swego zadania pośredników wymiany
w skali międzynarodowej.
W zakończeniu referatu p. Chudziń-

ski wysunął szereg postulatów, które
są jednocześnie wyrazem opinii pry-
watnego kupiectwa zbożowego. Postu-
laty te zmierzają w kierunku: stopnio-
wej likwidacjiP. Z. P. Z., — udostęp-
nienia możliwości eksportowych
wszystkim eksporterom na równych
prawach, — zupełnego zrównania w
prawach i obowiązkach obu odłamów
handlu tak prywatnego, jak i spółdziel-
czego i zaniechania raz na zawsze sto-
sowania preferencji na odcinku handlu,
zbożowego; — udostępnienia  kupiec-
twu zbożowemu taniego kredytu weks-
lowego i lombardowego, — umożliwie-
nia korzystania z rejestrowego kredytu
zastawowego na równi z rolnictwem o-
raz umożliwienia konwersji swych za-
mrożonych kredytów w Banku Akcep-
tacyjnym. PPGR, 1

Ponieważ w dzielnicy naszej, obok
zbiorowych form handlu zbożem, po-
wstaje i rośnie polskie kupiectwo zbo-
żowe, uważaliśmy za celowe. podać w
celach informacyjnych powyższe wia-
domošci, :

Dokąd wywozimy ?
Hande| międzynarodowy skurczył się—

jak wiadomo — bardzo silnie. Zmalały
też obroty, a w szczególności wywóz
Polski.
Ciekawem jest zagadnieniem, dokąd

wywozimy?
W okresie pierwszych 2 miesięcy r. b.

wywóz towarów polskich wyniósł 146,8
milj. zł., z czego 85 proc. (124,8 milj. zł.|

stanowi eksport do krajów europejskich.
W porównaniu z analogicznym okresem
r. ub. eksport do Europy spadł o prze-
szło 5 proc. na rzecz eksportu na rynki
zamorskie.
Największym odbiorcą towarów pol-

skich z pośród krajów pozaeuropejskich
są Stany Zjednoczone Am., następnie zaś
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Palestyna, Argentyna,Chiny,Brazylja, Ia-
dje Brytyjskie, Japonja i Persja.
Pomimo spadku eksportu do krajów

europejskich, do niektórych z tych kra-

jów eksport w r. b. wzrósł. w liczbach
bezwzględnych. Do rzędu tych krajów
należą: Belgja, Czechosłowacja, Danja,
Finlandja, Łotwa i Włochy. Zwiększenie
eksportu do tych krajów może być jednak
tylko chwilowe, zwłaszcza ze względu na

ograniczenia przywozowe, jakie w wie-
lu z tych krajów zostały w ciągu r. b.
rozszerzone. ‚
Rozwój stosunków gospodarczych idzie

dziś w kierunku t, zw: samowystarczal-|
ności i polska polityka ekonomiczna mu-
si to mieć na uwadze.  

Fanny wyjęła łyżkę z tajnych zakamarków

trzebowanie na; praktykantów, wzglę-
dnie uczelnie, zainteresowane bardziej
w uzyskaniu praktyk dla swoich wy-
chowanków,. starały się dla nich o te
praktyki. Kontakt między uczelnią, a
zakładem przemysłowym. był bezpo-
średni, wolny „od  biurokratyzmu. U-
czelnia wskazywała kandydatów, któ-
tym najbardziej praktyki były po:
trzebne. _ Przedsiębiorstwo miało
wpływ na' dobór. tych kandydatów.

Nieraz praktykant co roku wracał do
tego samego zakładu i z czasem uzy
skiwał w nim stałe zajęcie.
Obecnie zakłady przemysłowe mają

otrzymywać praktykantów za pośre-
dnictwem władz  administracyjnych,
które decydują o ich doborze. Oczy-
wiście także i uczelnia, znająca do-

F brze swoich uczniów, schodzi na plan
dalszy. A. natomiast decydującyra
„czynnikiem „stają się nowe urzędy
== „Komisje rejonowe przysposobie-
nia“. A nadto každy zakład przemy-
„słowy i handlowy, zatrudniający prak-
tykantów, ma powołać u siebie „refe-
renta przysposobienia gospodarczego'.

Praktykanci, rozmieszczeni przez te
„Komisje rejonowe przysposobienia”,
pozostają pod ich wszechstronnym
nadzorem. Przez te komisje wchodzi
w zastosowanie ingerencja. biurokracji
w wewnętrzne sprawy przedsiębior:
stwa. Nietylko, że nie ma ono swobo-
dy.doboru praktykantów, lecz również
i wynagrodzenie praktykanta nie zale-
ży już od jego. porozumienia z praco-
dawcą. Przedsiębiorstwo te wynagro-
dzenia wpłaca na rachunek Min'ster-
stwa. Przemysłu i Handlu, a władze
administracyjne niemi dysponują. O-
czywiście zastosują swoje kryterja
rozdziału. W każdym razie z tego fun-
duszu pokryje się koszt utrzymania o-
wych rejonówych komisyj.

W. ten sposób tworzysię nowe urzę-
dy, poza budżetem, żadnemi ustawami
nieprzewidz'ane, „nowe posady „dla
swoich''. Rozrasta się dalej aparat biu-
rokratyczny. Wzrastają zadania admi-
nistracji państwowej, jakkolwiek ta

| nie może już podołać zadaniom, da-
wniej na siebie wziętym. Czy to na-
prawdę było potrzebne, czy jakaś ży-
wiołowa konieczność nakazywała
zmianę istniejącego systemu? |

Niewątpliwie nie. Być może, że po-
wodem przeprowadzenia tej reformy
była naturalna zachłanność biurokra-
cji, która wszystko chce regulować,
wszystko scentralizować, Ą może za tą
organizacją - „przysposobienia /gospo-
darczego'” kryją się dalsze plany? Mo-
że. to tylko próba, tylko wstęp do dal-
szych, śmielszych posunięć etatystycz-
nych. Usiłowania te mogą o tyle liczyć
na powodzenie, że nie natrafiają na za-
sadniczy opór .sfer zainteresowanych.
Protestuje przeciw temu młodzież, ale
crganizacje gospodarcze nie zajęły w
tej sprawie „dość wyraźnego stanowi-
ska, nie zaatakowały podstawy praw-
nej tych wszystkich zarządzeń. Wyda-
no je, nie pytajac o zdanie Izb prze-
'mysłowo - handlowych, —a te wolą
nie narzucać się zbytnio ze swojem
zdaniem. k

f R. RYBARSKI  

SPEKULACJA SREBREM ?
Dobrze poinformowane stery giełdowe

w Nowym Jorku uważają szybką zwyż-
kę cen srebra za rezultat spekulacji ze
strony kupców chińskich, indyjskich i an-

 

Prasa na Targach
Poznańskich

Tegoroczne „Międzynarodowe Targi

w Poznaniu” zapowiadają się bardzo.oka-

zale i interesująco, zarówno pod wzglę-

dem obesłania Targów przez wystaw-

ców krajowych i zagranicznych, jako też

frekwencji zwiedzających.

‚ № ciągu 8-miu dni trwania Targów

przesuną się przez nie dziesiątki tysięcy

osób, zwiedzających je i przeprowadza-

jących tranzakcje handlowe. Aby umo-

żliwić publiczności. zwiedzającej Targi

zapoznanie się ze wszystkiemi większemi

wydawnictwami, ukazującemi się wPol-

sce — Polski Związek Wydawców

Dzienników i. Czasopism zorganizował

na Targach bezpłatną czytelnię dzienni-

ków i czasopism. Czytelnia mieści się

w tak zwanym Pałacu Targowym, poło-

żonym nieopodal głównego wejścia na

Targi, a tuż obok Wieży Górnośląskiej.

Komitet honorowv czytelni stanowią

poznańscy członkowie władz Związku

Wydawców  pp.:' dyrektorzy: Hilary

Gottowt, Szczepan Jeleński i Roman

Leitgeber.
Czytelnia Związku Wydawców zaopa-

trywana będzie w ciągu całego okresu

trwania Targów w najświeższe, bieżące

numery dzienników i czasopism, Czytel-

nia stanie się bezwątpienia jedną z atrak-

cji Targów Poznańskich, gdyż pozwoli

zwiedzającym je osobom przejrzeć

wśzystkie interesujące je dzienniki i cza-

sopisma. х

Księ a inżynierów

_ mechaników
W roku ubiegłym Stowarzyszenie Inży-

nierów Mechaników Polskich podjęło ak-

cję spisową wśród inżynierów mechani-

ków polskich. Akcja ta zakończona zo-
stańie wydrukowaniem w maju r. b. Księ-

$i inżynierów mechaników polskich, za-
wierającej nazwiska wszystkich zaintere-

sowanych inżynierów, którzy nadesłali

do SIMP swe dane ewidencyjne. Będzie
ona drukowana co roku dla uwzględnie-

nia zasłych w międzyczasie zmian.

Redakcja Księgi, pragnąc dać w niej

najbardizej pełny obraz sytuacji perso-

nalnej w tym zawodzie, zwraca się do

wszystkich inżynierów mechaników, któ-

rzy dawniej nadesłali swe dane ewiden-

cyjne, o zaktualizowanie ich, do tych zaś,

którzy nie nadesłali jeszcze potrzebnych

w tym zakresie informacyj, o zażądanie

od redakcji Księgi (Warszawa, ul. Czac-

kiego 3-5 m. 22 tel. 2381-85) przysłania

karty. ewidencyjnej do wypełnienia i

przesłania do redakcji Księgi.

. Spław drzewa
z Wileńszczyzny

Z Wilna donoszą:

W związku ze znacznem podniesieniem

się stanu wody na Dźwinie, kupcy polscy

rozpoczęli większy spław drzewa budu|-

cowego z terenu Wileńszczyzny do portu

ryskiego. Drzewo to przeznaczone jest

dla firm holenderskich i angielskich.

mówiąc, Fredziu, byłoby zbrodnią omijać okazję,

  

P G WODEHOUSE

NAKAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

— Zaraz ci pokażę cały apartament. Jest to

najlepsze atelier i mieszkanko w całej dzielnicy.

Jest tu piękny, duży salon, który wychodzi na dach

z francuskiemi oknami, tak że można wyjść wprost

na taras i zażywać powietrza, ile dusza zapragnie.

Jest również alkowa wprost na dachu, gdzie można

sypiać w czasie upałów. | wanna z prysznicem.

" Jest to najprzytulniejsze mieszkanko, jakie można

znaleźć. Będziemy się tu czuli, jak dwa ptaszki

w gnieździe. A kiedy skończy się miodowy miesiąc,

to pojedziemy na Long Island, kupimy sobie do-

meczek, założymy hodowlę kaczek i będziemy żyli

spokojnie aż do śmierci.
Fanny powątpiewająco kiwnęła głową.

'— Czy możesz sobie wyobrazić mnie hodującą

kaczki?
— Czy mogę — w oczach Mulleta błyszczało

uwielbienie. Widzę cię nawet, jak stoisz w fartuszku

na ścieżce, między krzewami, jak patrzysz z niepo”,

kojem na małego Fryderyczka, pełzającego pod ja-

błonią.
— Na kogo?
— Małego Fryderyczka.
— Ach! Może w takim razie widzisz i małą

Fanny, czepiającą się mojej spódnicy?

„ — Naturalnie. Widzę i małego Johna w ko-

łysce. :
— Przestań patrzeć — odparła Fanny. Nasza

rodzina powiększa się zbyt szybko.
Mullet westchrął ekstatycznie.
— Co to będzie za spokój i odpoczynek po tych

burzliwych latach, jakie przeżyliśmy. Kwakanie.ka-

czek... Brzęczenie pszczół... Połóż tę łyżkę, kocha-
nie! Wiesz, że to nie twoja,  

swej sukni i patrzyła na nią że zdziwieniem
+ — Skąd się tu wzięła? — spytała. - -
— Schowałaś ją, złotko — odpowiedział ła-

godnie Mullet. Twoje ładne paluszki krążyły nad
nią przez chwilę, jak pszczółki nad kwiatkiem, i od-
razu łyżka zginęła. Był to śliczny widok, kochanie,

ale łyżkę połóż na stole. Musisz przecież skończyć|
„| dzie, jeśli cię przyłapą.z temi rzeczami, wiesz sama dobrze.

'— Zdaje się — odpowiedziała z żalem Fanny.

— Nie zdaje się, najdroższa, ale napewno —

poprawił przyszły małżonek. Wiesz dobrze sama. Ja

również. ' :

— Czy już naprawdę przestałeś, Fredziu?
— Jestem teraz uczciwy i czysty, jak szkło.
— Pracujesz po nocach, co? Mullet, ty ćmo

nocna! Przetrząsasz ubrania swego pana, jak za:
zdrosna żona! 3 į

Mullet roześmiał się pobłażliwie. |
— Wciąż jesteś ta sama, Fanny! Jak lubisz

drażnić! Tak, najdroższa, skończyłem już z tą zaba-

wą raz na zawsze. Nie ukradłbym teraz ani nawet.
spinek, choćby rodzona matka błagała mnie o to na.
kolanach. Niczego innego nie pragnę, tylko mieć żo:
neczkę i domeczek na wsi. !

Fanny nachmurzyła się w zamyśleniu.
— Czy nie uważasz, że będzie w tym domeczku

trochę za spokojnie? Za nudno?
— Nudno? — zgorszył się Mullet.
— Możliwe. Przecież wycotujemy się z intere-

su w tak młodym wieku, Fredziu.
Mullet miał minę zatroskaną.
— Czyżby ci się jeszcze podobało to zajęcie?

— A gdyby tak, to co? — odparła wyzywają:

co Fanny. Przecież i tobie musi się jeszcze podobać.

tylko się nie chcesz szczerze przyznać.
Zamiast troski na twarzy Mulleta pojawił się-

wyraz dumy. “а
— Nic podobnego — odpowiedział. Daję „ci

słowo, Fanny, że wcale mnie już to nie kusi. I prag
nąłbym bardzo,złotko, żebyś tak samo się czuła.

—. Och, ja'nie mówię, żeby mnie ciąśnęły słup:

stewka, drobiazgi: coś większego — to tak. Uczciwie

 

jeśli sama wchodzi w ręce. Przecież nie jesteśmybo:

"gaci, mój drogi. Zebrałam wprawdzie trochę ładnych

drobiazgów, przypuszczam, że i ty coś nie coś zebra-

łeśi przechowujesz w dobrem ukryciu ale poza tem

mamy niewiele oszczędności w gotówce. Musinry być

praktyczni.
— Ale kochanie, zastanów się nad tem, co bę-

— Nie boję się. Jeśli mnie kiedy capną, mogę

zawsze popłakać nad moją biedną matką...
* — Nie masz już przecież matki.

— Czy ja mówię, że mam?Mogę jednak popła-

„kać nad nią, nad jej dolą w suterynie. Posłuchaj

tylko! „Niech pan nie wzywa policji, panie ja to

zrobiłam tylko dla mojej biednej matki. Gdyby pan

był bez pracy od szeregu miesięcy i umierał z głodu

i patrzył, jak pańska stara matka gnie grzbiet nad

Таа !
— Daj spokój, Fanny, błagam cię! Nie mogę

tego słuchać, choć wiem, że to żart. Jabym.. Oh!

Ktoś dzwoni od trontu Pewnie znowu jaka model-

ka, poszukująca zajęcia u pana Fincha Poczekaj tu,

złotko. Pozbędę się jej zaraz i wrócę za pół minut.

$ 4.
Ale więcej niż dziesięć minut upłynęło, zanim

Fryderyk Mullet wrócił do kuchni. Zastał swoją na:

rzeczoną w znacznie mniej życzliwym nastroju, ani-

żeli kiedy ją pozostawiał. Stała ze złożonemi ręko-

ma: lemperatura pokoju obniżyła się o dobrych parę

stopni. Ё ‚

— Ładna dziewczyna, co? — spytała tonem
groźnym. gdy Mullet przekroczył próg.

o
— Powiedziałeś, że idziesz odprawić tę mo-

delkę i wrócisz za pół minuty, a ja tymczasem cze-

kam tu blisko kwadrans — mówiła Fanny, spraw-

dzając fakt na zegarku którego zniknięcie jest do

dziś dnia nierozwiązaną zagadką dla zamożnego ju-

bilera z 5-ej Alei. : х
IC, d. п.)  

gielskich. Wyrażana jest przytem opinia,
że skarb Stanów Zjednoczonych bezpo-
średnio nie kupował srebra zagraniczne-
$o od.chwili, kiedy cena jego przekro-
czyła 60 cts za uncję. Obecnie przewi-
duje się, że tylko chwilowe zawieszenie
zakupów srebra przez skarb mogłoby.
wpłynąć na uspokojenie na rynku.
Zaznaczyć należy, że w związku z dal-

szą zwyżką cen srebra, wartość metalu,
zawartego w monetach meksykańskich,
osiągnęła już wartość nominalną tych
monet.

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 25-go kwietnia

DEWIZY

Belgja 89.90 (sprzedaż 90,10, kupno
89.50), Gdańsk 173,00 (sprzedaż 173,42,
kupno 172,57); Holandja 358.20 (sprzedaż
359,10, kupno 357.30), Londyn 25,63
(sprzedaż 25,76, kupno 25,50); Nowy
Jork (kabel) 5.30 i jedna ósma (sprzedaż
5.33 i jedna ósma, kupno 5.27 i jedna ós-
ma); Paryż 34.95 i pół (sprzedaż 35.04,

kupno 34.87); Praga 22,14 (sprzedaż 22,19
kupno 22.09); Szwajcarja 171,55 (sprze-
daž 171.98, kupno 171,12); Włochy 43,81
(sprzedaż 43,93, kupno 43,69), Berlin
213,35 (sprzedaż 214,35, kupno 212,35);

Madryt 72,46 (sprzedaż 72,82, kupno
72,10).

Rubel złoty — 4,66. Dolar złoty — 9.08.
Gram czystego złota — 5,9244. Marki
niemieckie (banknoty) w obrotach pry-

watnych — 197,50. Funt sterl. (banknoty)

w obrotach prywatnych — 25,61.

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 45,00; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 66,50 — 66,38 — 67,00
(odcinki po 100 dol.) 72,00 (w proc.);
4 proc. poż. premjowa dolarowa 54,00 —

53,75; 5 proc. konwersyjna 67,50 — 67,75

8 proc. L. Z. Banku gosp. krajow. 94,00

(w proc.); 8 proc. oblig. Banku gosp.

kraj. 94,0 (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 rol-

nego 83,25; 7 proc. L. Z. ziemskie dolar.

49,25; 5 proc. L. Z. Warszawy 1933 r.

60,38 — 60,00 — 60,38; 5 proc. m. Piotr-

kowa 54,00.
AKCJE

Bank Polski — 88,50. Lilpop — 10,65

—10,60; Modrzejów — 5,30; Norblin 2

38,00; Ostrowiec — 19,50— 20,00; Sta-
rachowice — 17,00 — 17,20; Haber-

busch — 40,00.

Giełda zbożowa

Notowania z dnia 25-go 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 II

stand. 14 — 14,25; Owies I standard

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

Owies [ll standard 14 — 14.50; Jęcz-

mień browarny 1750 — 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 polnv iadalny z workiem 23 —

1/25; Groch Victora z workiem 41 —

45; Wyka 29 — 30; Peluszka 29 —

30; Lubin nieb. 3 — 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 biała

surowa 50—70; Koniczyna biała bez ka-

aianki o czyst. 7 proc 80 — 105; Mąka

pszenna | gat B — 30 — 33; 1 C —

28 —30: 1 D — 26 —28, 1 E — 24 —

26: 2 B — 22 —24; 2 D — 21 — 23,

2 Е — 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 Il gatunku —

16 — 17; Mąka razowa —17 — 18;

Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14.50;
Otręby pszenne śrube — 11,50 — 12.00;
Otręby średnie — 11 — 11.50: Otręby
miałkie — 11 — 11.50; Otręby żytnie —

9.50 — 10; Makuchy Iniane — 17.75 —
18.25; Makuchy  <epakowe — 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 631 tonn, w tem ży-
ta 330 tonn.

Usposobienie stałe.
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10 FAŁSZYWYCH 500 - ZŁOTÓWEK
" URZĘDNIK POLICJI ŚLEDCZEJ — PRZESTĘPCĄ.

Niebawem znajdzie się na wokandzie

sądu okręgowego dość niezwykła sprawa

o przestępstwo, popełnione przez podre-

ferendarza urzędu śledczego w Warsza-

wie Stanisława Sujkę.

Sujko był wzorowym urzędnikiem i
cieszył się pełnem zaułaniem władz.

Skromne uposażenie wystarczało mu na

zaspokojenie niezbędnych potrzeb, poza
które nie wykraczał. Nadeszły jednak

chwile ciężkich kłopotów materjalnych,

związanych z utrzymaniem rodziny i ucz-

ciwydotąd urzędnik załamał się. Sięgnął

do szafy z dowodami rzeczowemi i wyjął

stamtąd 10 fałszywych banknotów po

500 złotych, załączonych do jednej ze

spraw o fałszowanie pieniędzy.

Dalsze postępowanie urzędnika, ob-
znajmionego bądź co bądź z metodami

ukrywania przestępstw, staje się zupeł-

nie niezrozumiałe i świadczy raczej na
jego korzyść, pozwalając przypuszczać,

że działał w stanie pewnego przyćmienia
świadomości.

Sujko mianowicie udaje się w towa-
rzystwie swego brała Wacława i poste-
runkowego Herbsta do Baru Mieszczań-

PEZETPTZETYLYTOWATREE Зщ ой

Obstrukcja, złe funkcje trawienia, przemi-
fają przy użyciu naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka - Józefa”. Pyt. sięlekarzy

Zdrowie
ks. Janusza Radziwiłła

Książę Janusz Radziwiłł, który przed
kilku dniami zasłabł nagle w czasie rautu.
na zamku, powrócił do zdrowia. (pr.)

 

Wznowienie wykładów
uniwersyteckich

Ferje wielkanocne na uniwersytecie
warszawskim kończą się. dnia 28 b. m.
Dnia 29 kwietnia wznowione będą wy -

kłady i zajęcia uniwersyteckie. (pr.)

 

Wyrok na komunistę
Nowaka

Pisaliśmy swego czasu obszernie o pro-
cesie wybitnego działacza komunistycz-
nego Zenona Nowaka, członka central-
nego komitetu K. P. P., absolwenta aka-
demji komunistycznej w Moskwie, reor-
ganizatora akcji komunistów na terenie
Łodzi. Uprawiał on akcję wywrotową od
r. 1919, umiejętnie konspirując się przed

policją. Wreszcie jedną z jego kryjówek
wyśledzono i Nowaka ujęto. Sąd okrę-
gowy skazał go na 7 lat więzienia, sąd a-
pelacyjny wczoraj wyrok ten zatwierdził.  

skiego na libację, za którą płaci następ-
nie jednym z przywłaszczonych falsyfika-

tów. Kelner oczywiście nie ma dosta-

tecznej sumy pieniędzy by wydać resztę
i wyrusza na miasto, r е
W żadnym sklepie nie chcą banknotu

zmienić, wreszcie w. kantorze wymiany
na Dworcu Głównym przedstawiony
banknot zatrzymują, a jednocześnie za -
'wiadamiają policję, która aresztuje kel -

nera i całe towarzystwo, oczekujące w
Barze Mieszczańskim.
Tego samego dnia jeszcze Sujko znaj--

duje się w areszcie. Przy rewizji osobi-
stej okazało się, że zabrał ogółem 10
banknotów po 500 zł. Ponieważ przyżnał
się do winy, śledztwo szybko zostało za*
kończone i akta przesłane prokuratoro-'
wi, celem sporządzenia aktu oskarże -
a. ъ *

 

    
Wczoraj przed południem odbył

się pogrzeb jednego z najznakomit-

szych artystów polskich, ś. p. Mieczy-

sława Frenkla. Nabożeństwo żałobne
za duszę zmarłego zostało odprawio-
ne w kościele św. Krzyża, o godz.
10.30. Świątynia wypełniła się po
brzegi licznie przybyłą celem oddania
ostatniej posługi ś. p. Mieczysławowi
Frenklowi publicznością. Oprócz naj-
bliższej rodziny, krewnych i przyja-
„ciół zmarłego, licznie przybyli przed-
stawiciele świata artystycznego,
przedstawiciele władz państwowych
i miejskich; min. W. R. i O. P. repre-

zentował nacz. Zawistowski, miasto

wiceprezydent Kolski. Byli również,
przedstawiciele Związku artystów
scen polskich, T. K. K. T., organizacyj
spolecznych į kulturalno - ošwiato-
wych. 3

Spoczywającą na katafalku trum-
nę wprost zarzucono wieńcami i
kwiatami. Podczas ceremonij ko-
ścielnych pienia religijne wykonali na
chórze artyści Opery warszawskiej.
Koło godz. 11-ej przyjaciele i kole-

dzy zmarłego wynieśli trumnę na bar-

NIEBEZPIECZNY OBŁĄKAŃY CZY
W SKARDZE APELACYJNEJ PROSIŁ OZAMKNIĘCIE W DOMU WARJATÓW

Wczoraj na wokandzie sądu apelacyj-
nego w Warszawie znalazła się sprawa
Józela Hejczyka, niebezpiecznego prze-
stępcy już po raz drugi sądzonego za do-
konanie zabójstwa. Jest to typ degenera-
ta fizycznego i moralnego, co do którego
w toku dwóch instancyj zastanawiano
się: przy przeważają w nim instynkty

MATTOTUE DETEOEOOPKEOXSTF EPSTSRS ESTEOKNITASTL S TIESTO KOTACAT TK

OBNIŻENIE CENY BILETÓW
TRAMWAJOWYCH

Zgodnie z zapadłą uchwałą zarządu
miejskiego, z dniem 1 maja r. b. cena

normalnego biletu dziennego w tramwa-
jach zostaje obniżona z 25 groszy do 20,
cena zaś biletu nocnego z 50 do 40 gro-

szy, co wynosi 20 proc. Zakres dotych-

czas stosowanych ulg został naogół u-

trzymany. Znosi się jedynie legitymacje
4-złotowe, uprawniającedo wykupywa-
nia biletów 15-groszowych, oraz tarylę

specjalną na linji „H”. Godzina, o któ-

rej można korzystaćz ulgowych przejaz-
dów za abonentami 10-przejazdowemi

została ujednostajniona dla całego roku

na godz. 8.15. Zmianie ulega też charak-
ter biletów powrotnych. Obecnie bilet po-

wrotny, z ważnością przejazdu poranne-
go do godz. 7 rano, będzie kosztował

tylko 30 groszy, a więc równowartość 2

biletów ulgowych.Pasażerowie, korzysta-  

jący z tych biletów, przedewszystkiem
zaś robotnicy, uzyskują tem samem ulgę
dalej idącą niż wynikająca z ogólnej ob-
niżki. Cena bilętu korespondencyjnego
tak dziennego,jak nocnego, została utrzy-
mana w dotychczasowej wysokości, z wy-
jątkiem biletu przesiadkowego w komu-
nikacji z Babicami, obniżonego z 40 do
35 groszy. Koszt przewozu bagażu lub
psa obniża się do20 groszy. Przewóz
nart i sanek za opłatą 15 gr. zostaje u-
trzymany. Celem uproszczenia nadmier-
ne ilość typów biletów okresowych zo-
staje zredukowana do biletów imiennych|
miesięcznych (33 zł.) i kwartalnych (94
zł), oraz bezimiennych półrocznych
(285 zł). Wszystkie bilety okresowe, z
wyjątkiem już wykupionych na drugi
kwartał, będą ważne tak na przejazdy
dzienne, jak i linje nocne, (Om)

OPOŻŹNIENIE ROBOT
INWESTYCYJNYCH

W kołach fachowych wskazują z nie-

pokojem na przeciągające sięopóźnienie

w rozpoczęciu robót inwestycyjnych. Do-

tychczas przygotowane zostały jedynie

roboty drogowe. Wszystkie natomiast in-

ne objęte planem inwestycyjnym roboty,

jak regulacja rzek oraz budowa wodo-

ciągów i kanalizacji w miastach, nie wy-

szły jeszcze ze stadjum początkowych

przygotowań. To samo dotyczy budowy

wielkiej elektrowni w Rożnowie na Du-
najcu, gdzie roboty miały być rozpoczę"

te 27 kwietnia, a gdzie dotychczas nie
przeprowadzono wykupu gruntów pod
budowę i instalacje. Nie pomyślano też
dotychczas o przeprowadzeniu nieodzow-
nych dróg do terenów, upatrzonych na

plac budowy.  

Sezon na roboty budowlane i publicz-
ne rozpoczyna się w naszym klimacie w
pierwszych dniach kwietnia.
kwiecień zostałjużstracony i zachodzi
obawa, iż stracone będą dalsze miesiące.
Tak np. przy robotach wodociągowo -
kanalizacyjnych w miastach muszą być
najpierw poczynione zamówienia rur i in-
nych instalacyj w fabrykach, czego. do-
tychczas nie dokonano. Roboty inwesty-
cyjne w miastach mogą być w najlepszym
razie podjęte dopiero w lipcu, co ozna -
cza stratę 3 cennych miesięcy roboczych.
Poza przygotowaniem materjałowem

planowanych robót nieodzowne jest rów-
nież przygotowanie fachowego personelu
i odpowiednich kadr robotników. (pr.)

POGRZEB Ś. P. M. FRENKLA

kach, ustawiając ją na karawanie, U-
formował się kondukt żałobńy, który
ruszył Krak. Przedmieściem na cmen-
tarz Powązkowski. Kondukt pogrze-
„bowy otwierał krzyż, dalej postępo-
wało liczne duchowieństwo świeckie*
i zakonne, delegacje z wieńcami,oraz
poczet. sztandarowy korpor. studenc-
kiej, której ś. p. Mieczysław Frenkiel
był filistrem. Na szkarłatnej poduszce
niesiono odznaczenia, jakie otrzymał
Zmarły w uznaniu Jego zasług na po-
lu pracy artystycznej i obywatelskiej.
Za trumną, okrytą wielką ilością
kwiatów, postępowała najbliższa ro-
dzina, koledzy i przyjaciele Zmarłego,.
przedstawiciele władz i organizacyj,
wreszcie tłumy wielbicieli i miłośni-
ków talentu wielkiego artysty.
Napl. Teatralnym, przed śmachem.

teatrów miejskich, gdzie mistrz Fren-
kiel czarował tłumy swoją śrą nie-
zrównaną, kondukt żałobny zatrzy-
mał się na chwilę, Milczeniem żeśna-
ły mury teatrów doczesne szczątki
Mieczysława Frenkla, :
Nad otwartą mogilą na cmentarzu 

Miesiąc.

powązkowskim .wygłoszono szereg.

zbrodnicze, czy też cechy niebezpieczne-
go obłąkania. "ROCA

Ostatniej zbrodni dokonał w Strzemie-
szycach pow. będzińskiego. Krytycznego
dnia w mieszkaniu Pelagji Olszewskiej
odbywała się zabawa, w której brał u-
dział jej narzeczony Antoni Sznicer, je-
go brat Józef i znajomy Legarski.W pew-.
nej chwili otworzyły się drzwi i do mie-
szkania wtargnął Hejczyk w towarzy -.
stwie dwóch kompanów Szastaka i Wac-
ławka. Nieproszeni goście oznajmili o-
becnym, że przyszli „na tańce". Nie po-
mogły wyjaśnienia, że tańców nikt nie
zamierza urządzać. Spór z intruzami
przedłużał się. W pewnej chwili Hejczyk
wyjął obnażony bagnet wojskowy i za-
„dał Antoniemu Sznicerowi straszny cios
w szyję. Ranny upadł i po kilku minu-
tach-życie zakończył. z
Morderca udał się tymczasem na in-

ną libację. Tam przyszła wiadomość, że
Sznicer nie żyje. Hejczyk zmartwił się,
ale nie dlatego by żal mu było ofiary,
tylkó, jak mówił, „gdyby wiedział, że
Sznicera zabił, toby innych także po-
ażgał”. į RICE

W kilka minut później był już areszto-
wany przez policję, Ponieważ zachowy-
wał się niezupełnie normalnie, poddano
go ekspertyzie psychjatrycznej w Twor- |
kach, gdzie przebywał w c'ągu 6-ciu ty-
godni. Lekarze orzekli, że pacjent zdra-.
dza objawy ciężkiej psychopatji ustrojo-

wej. |. 3
Badany przez policję przyznał się do

zabójstwa, natomiast na rozprawie wy-
parł się wszystkiego, dowodząc, że
zbrodnię popełnił jego kompan Szastak.
który w niedługim czasie po zabójstwie
ś. p. Sznicera zmarł, Bagnet, który po-

 

 

Sąd o sekwestrze
Społki Mazowieckiej

W dniu 27. b. m. t..j. jutro w sobotę wy-

dział handlowy sądu okręgowego rozwa*

żać będzie na posiedzeniu publicznem

sprawę sekwęstru Mazowieckiej Spółki

Wydawniczej (ABC, Nowin Codziennych,

Wieczoru Warszawskiego i drukarni) za-

rządzonego przez władze sądowe na

wniosek jednego ze współwłaścicieli b.
ministra skarbu Jerzego Zdziechowskie-

g

Sprawa budzi zrozumiałe zaintereso-
wanie.

Pensje nauczycieli
miejskich szkół średnich

Wobec konieczności kompresji budże-

tu, władze miejskie obniżyły między in.

kwotę pezeznaczoną na płace personelu

nauczycielskiego w miejskich szkołach

średnich z 455,128 zł. do 354,629 zł. za

godziny kontraktowe w r. 1935-36.

Miało to pociągnąć obniżenie stawek
dla nauczycieli kontraktowych, których
jest w gimnazjach miejskich 110 (pracu-
jących niekiedy po kilkadziesiąt lat), na

19 zaledwie nauczycieli etatowych Koło

„nauczycieli szkół średnich przeprowadzi-

ło energiczną akcję w obronie omawia -

„ nych płac. Z zebranych materjałów wyni-

.kało, że obniżka płac doszłaby do 70

proc., a przeciętnie wynosiłaby około 50

proc. Obszerny memorjał w tej mierze

złożono władzom miejskim.

W wyniku uzyskano podniesienie kre-
dytów o 60.000. zł. dla nauczycielstwa

szkół średnich i o 15.000 zł. dla nauczy-
cielstwa. szkół zawodowych. Wprawdzie

powyższe kwoty nie są wystarczające,

jednak uznać należy sprawę za pomyśl-

nie załatwioną.

i iai a

przemówień, sławiących ś. p. Mieczy-
„sława Frenkla jako wielkiego arty-
stę i obywatela - patrjotę. W imieniu
państwowych władz oświatowych
przemawiał nacz. Zawistowski, imie-
niem wydziału kultury i oświaty sto-
łecznego magistratu nacz, Biłek, imie-
niem kolegów scenicznych prezes
„Zaspu” Śliwieki, imieniem Związku
autorów dramatycznych Stanisław

' Miłaszewski, wreszcie imieniem koła
Sandomierzaków sędzia Brzeszczyń-

ski. Wszyscy mówcy w gorących
słowach żegnali ś. p. Mieczysława
Frenkla, - :

ZBRODNIARZ?

służył jako narzędzie zbrodni, miał po-
„siadał oskarżony jedynie jako rekwizyt
teatralny potrzebny mu do odegrania w
szopce roli Heroda.
Wszystkie fakty przeczyły tym wy-

krętnym zeznaniom i sąd pierwszej in-
stancji skazał Hejczyka na 8 lat więzie-

nia. W skardze apelacyjnej oskarżony

prosił o umieszczenie go w domu dla
warjatów. W wyniku wczorajszej rozpra-
wy sąd apelacyjny przychylił się do tej
prośby i polecił umieścić oskarżonego w
zakładzie dla obłąkanych, nadto zaś ska-
zał go na 6 lat więzienia, dając w ten
sposób wyraz przekonaniu, że oskarżony
jest jednocześnie i zbrodniarzem i niebez-
piecznym obłąkańcem.

  

Skazonie wartownika

W sprawie . wartowniką kolejowego
Balda, który, strzełając do złodziei wę-
gla na dworcu Gdańskim, zabił 14-letnie-
go Stefana Kruszewskiego, zapadł wy-
rok, skazujący oskarżonego na 6 mies,
aresztu z zawieszeniem wykonania ka-
ry za przekroczenie obrony koniecznej.

Biuro wojskowe
w ministerstwie rolnictwa

W ministerstwie rolnictwa i reform
rolnych powołano do życia nowy wydział

pod nazwą „biuro wojskowe ministerstwa
rolnictwa i reform rolnych”.
Szefem biura wojskowego mianowany

został podpułk. dyplomowany Janusz
Dzugay. Celem biura jest specjalna tro-
ska o interesy obrony państwa w zakre-
sie gospodarki rolnej. (pr.)

 

ZAGADKOWE SAMOBÓJSTWO
Nocy ub. o godz. 3-ej, ze środkowego

przęsła, mostu ks. Poniatowskiego. sko -
czył do Wisły jakiś młody człowiek. Peł.
niący służbę na moście policjant, zawia-
опа niezwłocznie o wypadku komisar-
jat rzeczny, skąd wkrótce wyruszyła mo-
torówka. Niestety samobójcy nie udało
się uratować, nie odnaleziono także mi-
mo poszukiwań zwłok. Na poręczy mo : .
stu denat pozostawił płaszcz, w którego
kieszeni znajdowała się kartka: tej treś- ci: „Żegnajcie mi wszyscy. Świat jest

|
piękny, lecz życie nie ma dla mnie uroku
Henryk Alkiewicz, Grzybowska 73". Z
dalszego dochodzenia okazało się, iż de-
nat miał lat 20, był z zawodu ośrodni-
kiem, ojciec jego zaś jest urzędnikiem
w pracowni grawersko-pieczętarskiej C.
Alkiewicz, (Nowy Świat 47). Młodzieniec
w przeddzień samobójstwa wyszedł z ko-
legązmieszkania rodziców, nie zdradza
jąc niczem zamiarów samobójczych

* Przyczyna desperackiego kroku pozosta-
je dotąd niewyjaśniona.  

Kalendarzyk
Dziś — Kleta i Marcelina.
Jutro — Tertuljana, Teofila.

Wschód słońca 4.24, zachód 6.50.

Wschód księżyca 1.30 p. zachód 10.27.

PIM o pozodzie

W godzinach popołudniowych dn. 25
b .m. panowała naogół pogoda słonecz-
na o zachmurzeniu umiarkowanem, miej-

scami jednak wystąpiły burze. Tempera-

tura o godz. 14-ej wynosiła 12 st. w Gdy-
ni, 14 w Grudziądzu, 17 w Bydgoszczy,

Łucku i Zaleszczykach, 18 w Warszawie,

Kaliszu, Cieszynie, Lwowie, Pińsku, Brze-
ściu nad Bugiem, Białymstoku i Lidzie,

19 w Poznaniu, Krakowie i Lublinie, 20

w Wilnie, Grodnie, Przemyślu i Kielcach,

a 22 w Tarnobrzegu.

Przewidywany przebieg pogody do wie-

czora dn. 26 b. m.

W zachodniej połowie kraju: naogół
pogoda chmurna z drobnemi deszczami,
Dość ciepło. Umiarkowane wiatry z kie-
runków południowych. Pozostałe dzielni-.
ce: jeszcze dość pogodnie, miejscami je-

dnak możliwe przelotne deszcze. Ciepło.
Umiarkowane wiatry południowo-wscho-
dnie.
W całym kraju skłonność do burz.

Z życia stowarzyszeń
Tow. opieki nad zwierzętami. — Walne

zgromadzenie Tow. opieki nad zwierzętami

odbędzie się w dniu 12 maja 1935 roku o-

godz. 10.30, w sali Warsz. Tow. Łyżwiar-

skiego przy uł. Szopena 3-5 na które zarząd |

zaprasza wszystkich członków. Zebranie

odbędzie się bez względu na liczbę przyby-

łych z następującym porządkiem dziennym:

1. Zagajenie, 2) Wybór przewodniczącego,

sekretarza i assesorów, 3. Odczytanie pro-

tokułu ostatniego zebrania, 4. Sprawozda- .
nie zarządu, 5. Sprawozdanie komisji re-

wizyjnej. Bilans. Budżet i preliminarz. 6.

Zmiany w statucie: 7. Wybory do władz i

8. Wolne wnioski.
Odczyt prof. M. Zdziechowskiego. — A--

kademickie stow. charytat. „Pomoc Bliźnie=

mu” organizuje dn. 27 b. m, o godz. 19 w

auli U. W, (Krak. Przedm. 26-28) odczyt

prof. Marjana Zdziechowskiego p. t.

woczesne pogaństwo”.

Odczyt ze względu na osobę prelegenta i

aktualność tematu winien wzbudzić ogólne

zainteresowanie.

Ceny biletów: normalne 1 zł. i akademic-

kie 50 gr. Całkowity dochód przeznaczony

na celę Stowarzyszenia.

Wypowiedzenie płae
w wodociągach i rzeźni
W dniu wczorajszym wypowiedziane

zostały w wodociągach oraz w rzeźni do-
tychczasowe warunki płac i doręczone
nowe, oparte na normach analogicznych*
do zastosowanych w umowach zbioro-
wych tramwajów i gazowni, Obniżka płac
iw tym wypadku nie dotyczy pracowni-
ków zarabiających 250 zł. miesięcznie lub
mniej, jak również nie obejmuje najlicz-
niejszej grupy robotników rzeźni, których
umowy o pracę noszą charakter umów о-
kresowych. (Om)

Piąty dzień turnieju
zspaśniczego

Piąty dzień turnieju o mistrzostwo
świata na r. b. dał wyniki następijące:
Krauser nie rozegrał walki ze Śpewacz-
kiem, łodzianin Tornow zwyciężył w
22-ej minucie Austrjaka Benolda, Meksy-

kańczyk Sambuco w 8-ej minucie zdusił
w nelsonie Maciejewskiego. Wreszcie ol-
brzym śląski Grabowski po ostrej walce
pokonał Francuza Saint-Marsa,

KRONIKA WYPADKOW
NAPAD NA 2-CH FRYZJERÓW
Na rogu ul. Grzybowskiej i Wroniej,

zostali napadnięci i poranieni w głowę i

prawą łopatkę: Feliks Świątkiewicz
(Grzybowska 74) i Wiktor Szewczyk
(Przemysłowa 11), fryzjerzy. Rannych о-
patrzono w  ambulatorjum Pogotowia.
Napad został dokonany na tle porachun-
ków osobistych.

BÓJKA MIĘDZY LOKATORAMI
I WŁAŚCICIELEM DOMU

Przy ul. Fabrycznej 14, eksmitowany

zostął Karol Fiszer wraz z przyjaciółką.
Podczas eksmisji zjawił się lokator tegoż

domu, Wacław Charoński, robotnik, z
żoną, Tacjaną, Domagali się oni, ażeby
współwłaściciel domu, Jan Perkowski,
polecił dokonać naprawę podłogi. drzwi
i belki w suficie w ich mieszkaniu. W od-
powiedzi na to siostra Perkowskiego,

Franciszka Gierałtowska miała się jako-
by wyrazić: „Takim dziadom podłogi się
nie robi”, Wówczas Charoński podobno
ubliżył słownie Gierałtowskiej. Wtedy
Perkowski wypchnął za drzwi małż. Ch..
W czasie szarpania się doszło do wspól-
nej bójki, do której przyłączył się brat
żony Perkowskiego.
ka przeniosła się na podwórze, gdzie po-
bici zostali małż. Ch., oraz Gierałtowska.
Nadbiegły policjant zajście zlikwidował,
wzywając Pogotowie. Zbiorowa bójka
wywołała olbrzymie zbiegowisko. Padły
złowrogie okrzyki pod adresem Perkow-
skiego i Gierałtowskiej. Ci w obawie sa-
mosądu uciekli do mieszkania. Policja
sporządziła w tej sprawie protokół. Epi-
log zbiorowej bójki w sądzie.

„No-.,

 

Z mieszkania bój- -

               



 

Kronika
Podpisanie umowy z Tommakiem

Przed kilku dniami podpisana
nowa umowa normująca

Ь

zostala
sprawę komunikacji miejskiej na te:

renie Wilna. Umowę w imieniu Za-

rządu miasta podpisali prezydent
dr. Maleszewski oraz wiceprezyden-
ci, Saurera reprezentowali miejscowi

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda słoneczna,

lecz ze skłonnością do burz i przelotnych

deszczów.
Ciepło.
Umiarkowane wiatry z kierunków po-

łudniowych.

DYŻURY APTEK. :
Dziś w mocy dyżurują — ваз!ерщасе

apteki: *

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-

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

kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa budowy pomnika A. Mic-

kiewicza. W Wilnie bawi twórca projektu

pomnika Mickiewicza artysta rzężbiarz p.

Kuna. Wczoraj z jego udziałem w lokalu

magistratu odbyła się konferencja na któ-

rej omawiana była sprawa budowy pomni-

ka oraz związanych z tem prac. Komitet

budowy pomnika dąży do tego, by  zało-

żenie tundamentów mogło nastąpić jeszcze

w ciągu lata roku bieżącego.
Termin posiedzenia Rady Miejskiej.

Najbliższe plenarne posiedzenie i

Miejskiej magistrat projektuje zwołać na

dzień 2 maja. Porządek dzienny znajduje

się już w opracowaniu.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata czasopisma białoruskiego.

Starostwo Grodzkie dokonało zajęcia cza-

sopisma białoruskiego z kwietnia rb. p. t.

„Szlach Młodzi” za art. pod tytułem „Do
słońca”, zawierający nieprawdziwe wiado-
mości o stosunku władz polskich do bia-
łorusinów.

Z ZYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rada Zjednoczonych Sodalicyj Mar-

jańskich prosi wszystkich członków Soda-
licyj Wileńskich o najliczniejsze przybycie

do lokalu Domu Sodalicyjnego (Zamkowa
8) dnia 28 kwietnia (w niedzielę) rb. o godz.
4 1 pół (g. 16 i pół) punktualnie by wspól-
nie wyruszyć ze sztandarem do Ostrej Bra-
my w celu wzięcia udziału w nabożeństwie,
w związku z zakończeniem Roku
uszowego.

Zarząd "low. Kolonji Letnich
damia, iž dn. 13 maja rb. w pierwszym ter-
minie o godz. 5 pp. w drugim o godz. 5.30
odbędzie się Walne Zebranie członków.

Zarząd.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
Nagrody za prace konkursowe.

Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Stefana Batorego na posiedzeniu z dnia
2LIII rb. przyznała następującym asysten-
tom nagrody za prace konkursowe:

Dr. Zotji Bojarczykównie, starszemu
asystentowi kliniki chorób Nerwowych i
Umysłowych — 200 zi.

Dr. Tadeuszowi Kołaczyńskiemu, miod-
szemu asystentowi zakł. Medycyny Sądo-
wej — 20 zł.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Sobótka akademicka. Dnia 27 bm.

w Salonach Ogniska Akademickiego (ul
Wielka 24) odbędzie się „Sobėtka“. Do
tańca przygrywać będzie nowo-zaangażo-
wany jazz. Początek o godz. 9-tej, Wstęp
za okazaniem legitymacji lub karty wstępu.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zapisy do szkoły SS. Wizytek, Kie-

rownictwo żeńskiej prywatnej  sześciokla-
sowej Szkoły Powszechnej S$. Wizytek w
Wilnie, ul. Rossa 2 przyjmuje zapisy no-
wowstępujących uczenic od klasy I do V
włącznie. Zapisy przyjmują się
larji szkolnej codziennie z wyjątkiem nie-
dziel i świąt.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Zarząd Herbaciarni

dla Bezrobotnej Inteligencji zauł. Dobro-
czynny 2-a dziękuje wszystkim, którzy zło-
żyli w redakcjach pism ofiary na „Święco-
ne', a wszczególności J. E. ks. Arcybisku-
powi R. Jałbrzykowskiemu za pamięć o
nas

"Do kasy Herbaciarni w dalszym ciągu

 

Rady |

jubile-

zawia-

w kance- ,

wileńska,
| kierownicy Tow. Miejskich i Zamiej-
skich Komunikacyj Autobusowych.

W. ten sposób trwający od kilku
lat zatarg między miastem i przed-
siębiorcą autobusowym został о-
statecznie zlikwidowany.

wpłynęły ofiary: N. C. 1 zł, p. Kudrewicz
3 zł, M. Miłoszowa 10 zł., p. Olga Ciekie-
wiczówna 1.50 gr, p. Czarnocka 10 zł. p.
Gryłowska 3 zł. na ręce p. Klimaszewskiej
2 zł, p. M. Reutt 1 zł, N.N. 2 zł, p. Ku-
drewiczówna nauczycielka z Zamościa 3
zł, p. Kuleszanka 4.40 gr, p. Dąbrowska
3 zł, dla Niedziałkowskiej na bloczek 3 zł.,
N. N. 5 zł. prof. Muszyński 5 zł, H. Z. J.
2 zł.

Produkty zaofiarowali: p.  Wańkowi-
czowa, p. Weyssenhoffowa, N. N. p. Za-
niewska, p. Walentynowicz St, p. Grudziń-
ska, p. Popławska, p. Makarowowa, p.
Tomkiewicz, p. Z. Strawińska, p. Rymkie-
wicz, firma Węcewicz, p. Wołodźko, p.
Dmochowska, p. Duczanowa.

Odzież i książki p. Pereszczakowa, p.
Tomkiewicz, p. Mejerowa, p. Dowgiałłowa,
p. Malecka, p. W. p. Rewieńska, p. K. Pił-

įsudska, Bi kanos, p. Józefowiczówna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Włamanie się do sklepu spożywcze-

$0 przy ul. Fabrycznej. Jan Kozyrowicz
j właściciel sklepu spożywczego ul. Fabrycz-
na 42/46 zameldował, że w nocy z 24 na

| 25 bm. nieznani sprawcy włamali się do je-
go sklepu skąd skradli artykuły spożywcze|

ji wyroby tytoniowe na ogólną sumę 200 zł. |
| — Kradzież ze strychu. Józef Micha-;
łowski (Legjonowa 55) doniósł, że w nocy z,
25 na 26 bm. nieznani sprawcy skradli mu'

|ze strychu różne wędliny, smalec i ser,!
' wartości 70 zł. |
i — Bójka na noże między pijakam!.
W dniu wczorajszym, w godzinach popo-|
łudniowych, w bramie domu nr. 44 przy ul.
Wielkiej, między grupą pijaków wynikła
bójka podczas której niejaki Edward Miła-
szewski (Nieświeska 15) porznięty został
nożami, skutkiem czego stracił przytom-
noś. Wezwane pogotowie ratunkowe skie-
rowało Miłaszewskiego do szpitala św. Ja-
kóba. Napastników aresztowano, :
— Tragiczne zajście trojga osób. Do

policji wpłynęło zameldowanie o tajemni-
czem zaginięciu 35 letniego Wacława Wo-
łodkowa (Filarecka 22), 30 letniej Zofji
Krzyrc (Lwowska 7 i Jana Szostaka lat 22
(Zarzecze 5).

FAŁSZYWE WIADOMOŚCL
Z Katolickiej Agencji Prasowej dono-

szą, iż pewni osobnicy kolportują wiadomo-
ści wśród ludności wiejskiej, jak również
zamieszczają ogłoszenia w pismach  ludo-
wych, że niejaki ks. Bączkowski zakupił
wielki majątek k/Kowla i rozdaje parcele
bezrobotnym.

Wiadomość powyższa z gruntu jest
fałszywa i obliczona jest na wprowadzenie
w błąd łatwowiernych. 4

Pogłoski podobne doszły już, jak nam
RA z Lidy i do pow. wileńskiego.
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POżAR POD SŁONIMEM.
SŁONIM. (Pat). We wsi Łan-;

cewicze śm. kuryłowickiej pow. sło”
| nimskiego wybuchł pożar z nieusta-
lonych dotąd przyczyn. Ogień roz-
niecany wiatrem, zniszczył 6 domów
mieszkalnych, 6 chlewów i 17 sto-
dół. Ogółem jest poszkodowanych
22 gospodarzy. Duże są straty w
inwentarzu żywym i martwym.

WIELKI POŻAR WSI GŁODOWO
W POW. POSTAWSKIM.

POSTAWY. W stodole Józefa Bobrów-
ki, m-ca wsi Głodowo wybuchł 23 bm. po-
żar, skutkiem którego spaliły się na szko-
dę Bobrówków: Józefa — dom, chlew i
stodoła, straty 2.200 zł, na szkodę Alek-
sego — dom (częściowo) i chlew, 3 owce,
2 świnie i narzędzia rolnicze, straty 1.000
zł, na szkodę Aleksandra — dom i chlew,
straty 1.500 zł, na szkodę Michała — dom,
chlew, 3 świnie, 6 owiec, straty 2.000 zł, na
szkodę Michała, Stanisława i Andrzeja
Klancewiczów — domy, chlewy, spichrze i
stodoły, straty 6.500 zł, na szkodę Marji
Bobrówki — dom i chlew, straty 1.000 zł,
Przyczyny pożaru narazie nie ustalone.

|
ь
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JUTRO WIELKA PREMJERA.

z Shirley TEMPLE
! Movumentalny Kistoryczny Film Polski

- PRZEOR KORDECKI
- GBROŃCA CZĘSTOCHOWY

W rolitytułowej KAROL ADWENTOWICZ
W rol. gł: Władysław WALTER, Józef SLIWICKI,

Lili ZIELIŃSKA I in.

HELIOS|
° КУМВА

PREMJERA.

"Nie zapomnisz takiego filmu jak

— TANIEC MIŁOŚCI
W rol. gł. Caroie Lombard

George Raft. | ac<7%%
W filmie udział biorą 2 słynne tancerki: ka-

bieta o najpiękniejszych nóżkach irls ADRIAN i najsłynn. gwiazda Ameryki MARGO.
Nadprogram Atrakcje,

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

| tonn, Wobec tego, iż na terenie tut.| wane przez zakłady zbożowe na te-

- berscy”. Koncert wywołał ogromne zainte-

 

Pogłoski o wyjeździe płk. Prystora
do Kowna

„Neue Ziiricher Ztg:* donosi, że kilka dni w Kownie. Wedle relacji

Marszałek Piłsudski przedłożył rzą- „Neue Ziiricher Ztg.', ma p. Pristor,

dowi litewsikiemu plan normalizacji| jako mąż zaufania Marszałka Pił-
stosunków między Polską a Litwą.| sudskiego, na podstawie udzielonych
Do Kowna przybyć ma b. premjer| mu pełnomocnictw, doprowadzić do
Prystor, który — jak wiadomo —! porozumienia między Polską a Li-
bawił przed kilku miesięcami przez twą.

Nadużycia w nadleśnictwie wil.-trockiem
WI związku z ujawnionymi nadur różnych machinacyj oraz fałszerstwa

życiami w nadleśnictwie pow. wi- kwitów rozchodowych przywłasz”
leńsko-trockiego z polecenia władz| czył z górą 4 tys. zł.
śledczych aresztowany zostałurżęd-| Kochańskiego osadzono
nik nadleśnictwa Eugenjusz Kochań-| zieniu na Łukiszkach.
ski (Nadleśne 6), który przy pomocy'

Niespodziewana konkurencja rządowa
na rynku zbożowym

GŁĘBOKIE. W celu przyjcia Z sy żyta, zaś żyto przydzielone zosta”
pomocą ludności bezrolnej względ: | ło zakupione: gdzieindziej, wyrażają
nie małorolnej Min. Spraw We"| rolnicy miejscowi obawę, że fakt ten

wnętrznych przydzieliło dla Wileńr| może zdezorganizować ceny na miej-
szczyzny z Państwowych Zakładów|scowym rynku zbożowym i osłabić

Przemysłowo - Zbożowych pewną] przez zniżkę tych cen zdolność płat-

ilość żyta na obrobek na drogach] niczą i finansową ludności rolniczej
publicznych. W. odniesieniu do po- powiatu. Życzeniem tutejszych sfer
wiatu dziśnieńskiego przydział ten rolniczych jest, aby na przyszłość
w miesiącu kwietniu wynosi 165| zboże na podobny cel było zakupy-

w wię”

powiatu znajdują się poważne zapa-!renie powiatu.

Eksport skór cielących z Wileńszczyzny
Gasbarnie wiłeńskie nawiązały Antykuł ten posiada duży zbyt

kontakt z odbiorcami skór cielęcych na rynkach zagranicznych i należy
w Ameryce, dzięki czemu zdołano przypuszczać, iż garbarnie oraz wy”,
w marcu wysłać do Ameryki około twórnie wyrobów skórzanych — ро-

18 tys. sztuk skór. Równocześnie do | trafią wykorzystąć pomyślną kon-
Holandji i Czechosłowacji wysłano ' junkturę dla celėw podniesienia
przeszło 12 tys. sztuk skór cielę- eksportu skór z Wileńszczyzny.
cych. : } RZA ‚ IŠL
ii AS ANTiII IN ai LL IKOITA ICTAN

Miodociany laureat konkursu im. Wieniaw-
£„Teatr i muzyka. skiego Józei Chasyd przed mikrofonem.

— Teatr Miejski Pohulanka, — Dzi W dniu 27-ym kwietnia t. jj w sobotę
© godz. 8 wiecz. „Moralność Pani Dulsk: o godz. 15.45 usłyszą radjosłuchacze szereg
komedja w 3-ch aktach Gabrjeti Zapolskiej. utworów / skrzypcowych vw wykonaniu
Ceny zniżone. | ucznia Ireny Dubiskiej, Józefa Chasyda, lau-

— Niedzielna popołudniówka. Jutro, | reata konkursu im. kienryka Wieniawskie-|

o godz. 4 popoł. dramat w 4-ch aktachAx| go, którego talent rokuje wspaniałą przy-|
tura Górskiego „O Zmartwychwstanie”. szłość młodocianemu wirtuozowi. i

Ceny propagandowe. Święto lasu na falach eteru.
W, poniedziałek o godz. W związku ze świętem lasu w sobotę;

przedstawienie tej sztuki. dnia 27 kwietnia, Polskie Radjo organizuje|
—Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś o| szereg audycyj, opiewających bogactwo i

godz. 8.15 w. ukaże się op. Ziehrera „We-|gcspodarkę naszych lasów, O skarbach la-

soła para”. Ceny propagandowe od 23 gr. IE mówić będzie o godz. 17.50 Jan Hlaus-|
Jutro na przedstawieniu popołudnio-| brandt, dyrektor Instytutu Badawczego La:

wem grana będzie op. Ziehrera „Wesoła|Sów Państwowych. O wcześniejszej godzi j

para“. nie, bo o 15.30, odczytany zostanie iragmeni.

— Występy M. Nochowiczówny w z książki p. t. „Żywoty drzew” wielkiego
„Lutni“. Świeti artystki
skiego Marja Nochowiezówań,

a teatru poznań-| miłośnika przyrody — Juljana Ejmonda. O
pozyskana | godz. 19.15, o plonie święta lasu mówić bę-|

zostala do teatru „Lutnia” i ukaże się po) dzie Leonard Chociłowski. O godz. 21.30 u-|
raz pierwszy w op. Falla „Rozwódka”. łyszą radjosłuchacze  melodje lasu !

Premjera tej operetki odbędzie się 2 maja | ldyllę Zygtryda” i „Szmer lasu' Wagnera

na jubileusz zasłużonego artysty Władysła-| w wykonaniu orkiestry symfonicznej P. R.
wa Szczawińskiego. pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga.

 
   

8 w. ostatnie

 

— Irena Dubiska w Wilnie. Jutro o $.| Audycje wileńskie.
12.30 pp. w teatrze „Lutnia” wystąpi na Dzisiaj, jako w ostatnią sobotę miesią-
XI poranku  symfonicznym znakomita ca, transmitowana będzie o godz. 22,30 au-
skrzypaczka, Irena Dubiska. Artystka da
się słyszeć jedyny raz w Wilnie przed wy-
jazdem zagranicę. Grać będzie piękny kon-
cert skrzypcowy Czajkowskiego : z towa-
rzyszeniem orkiest'y. Orkiestra symionicz-
na wykona ponadto utwory Mussorgskiego
„Noc na Łysej Górze” Wagnera, uwerturę
„Faust“ i wyjątki z op. „Śpiewacy Norym-

dycja wesoła „Kukułka wileńska , której
program składa się ze skeczów, lekkich
piosenek etc. '

Również pogodny charakter nosi feije-
ton Wandy Boyć p. t. „Wielkanocny kala-
torek”, o godz. 19,15.

Pelskie Radje Wilno.
resowanie. Ceny minimalne, Sobota, dnia 27 kwietnia 1935 r,

' 6,30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:
zza kotar studjo |Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25:

i | Muzyka. 7.50: Chwiłka społeczna. 7.55:

Nieśwież. ) | Gielda rolnicza. 8,00: Audycja dia szkół.

Niedaleko od drutów kolczastych, zna- 11.57: Czas. 12.03: Kom met. 12.50: Chwil-

czących naszą granicę z Rosją Sowiecką w ka dla kobiet. 12.55: Dźiennik  poiudnio-

malowniczej okolicy wzgórz i lasów, rożło- wy. 13.05: Koncert solistów. 13.50: Mała
skrzyneczka — listy dzieci omówi Ciocia
Hala. 14.35: D. c. Małej skrzyneczki. 14.45:
Koncert dla dzieci. 15.30: Rec. prozy. 15,45:
Utwory na skrzypce w wyk. Józefa Cha-
syda. 16.10: Kóncert mandolinistów. 16.30:
Skrzynka techniczna. 16,45: Il-gi koncert z
cyklu „Pięć wieków muzyki  kanteralnej.
17.10: Kresowe miasteczko Nieśwież, 17.10:
Najnowsze nagrania na płytach. 17.50:
Skarby lasu — pog. 18.00: Wesoła rewjetka

żyło się sympatyczne, schludne miasteczko
o wybitnie staroświeckim charakterze —
Nieśwież, odwieczna siedziba Radziwiłłów.
Pogadanka radjowa e Nieświeżu p. Wandy
Kotwickiej, która wygłoszona będzie w
dniu 27-ym kwietnia (sobota) o godz. 17.00
nakreśli słuchaczon. krćtką historję tego
kresowego miasta od czasów założenia z
uwzględnieniem jego życia kulturalnego о
które dbali zawsze książęta Radziwiłłowie.

  
Dziś ostat i! dzień! Najpiękniejsza

Dobra mina w złej
grze

Wileńskie „Słowo' ogłosiły nie-

dawno konkurs na trży najlepsze

dowcipy, wyznaczająć 3 nagrody po

5Q zł. za każdy, Nagle, na krótko

przed terminem:konkursu, redakcja

„Slowa“ ogłosiła, że konkurs został

odwołany. Wywołało to nielada zdu-
mienie wśród czytelników, które

ustąpiło dopiero wtedy, gdy poczęto

mówić na mieście, że nadesłano

sporo dowcipów iwcale niezłych,
ale—ku zgrozie redakcji „Słowa —
wszystkie one miały charakter poli”
tyczny i wyraźnie opozycyjny.

Czy tam było tak, czy inaczej,
ostatecznie mniejsza; ale redakcja
„Słowa czuła, że z tym konkursem
jest coś nie w porządku i zechciała
się wytłumaczyć. I oto, gdy w
„Dzienniku Wileńskim' ukazał się
feljeton o tasiemcowych maukach
savoir-vivre'u, zamieszczanych w
„Słowie” redakcja tego pisima ogło-
siła w piątek, że wspomniane prze-
pisy dobrego tonu są właśnie pracą
konkursową, tyliko, że nikt się nie
domyślił, że to jest „subtelna pa-
rodja', a potraktowano artykuły
serjo.

Tym razem trick redakcyjny
„Slowa“ jest udatny: za jednym za-
machem wytłomaczono sprawę kon'
kursu i niefortunnych artykułów o
dobrym tonie. ;

Sport.
KONFERENCJA PRASOWO-SPORTOWA.

W. Warszawie odbyła się wczoraj kon-
ferencja sportowa zwołana przez naczelne
władze sportowe. Z Wilna na konferencji
obecny był red. J. Nieciecki. Omawiano
aktualne sprawy reorganizacji sportu, oraz
szereg spraw dotyczących igrzysk olimpij-
skich.

KOLEJARZE CHCĄ KAJAKOWAĆ.
Na ostatniem zebraniu zarządu klubu

sportowego Ognisko KPW postanowiono u-
ruchomić sekcję kajakową. Co do miejsca
przystani i warunków jeszcze nic konkret-
nego nie postanowiono, ale w każdym bądź
razie sekcja powstanie i zgóry można po-
wiedzieć, że będzie ona cieszyć się powo-
dzeniem wśród kolejarzy i ich rodzin.

AESGCBANOAAR di PDA
dła dzieci 18.30: Ciotka Albinowa mówi.
18,40: Życie artystyczne i kulturalne mia-
sta.. 18.45: Płyty. 19.15: Wielkanocny ka-
leijorek — felj. 19.25: Wiad. sportowe.
19.35: I koncert z cyklu „24 preludja Clau-
de Debussy'ego. 19.50: Feljeton aktualny.
20.00: Wesoła audycja „Rapsodja lwowska”.
20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pra-
cujemy i żyjemy w Polsce. 21.00: Audycja
dla Polaków zzagranicy.. 21,30: _ „Koncert
symfoniczny. 22.00: Koncert reklamowy.
22.15: Poezja a muzyka — szkic lit. 22.30:
Kukułka wileńska (aud.) 23.00: Kam. met.
23.05: Muzyka lekka i taneczna. W godzi:
nach wieczornych przewidziane retransm.
Stacyj Zagranicznych.

Niedziela, dnia 28 kwietnia 1935.
9.00: Czas i pieśń. 9.03: Pobudka do gi-

mnastyki, 9.06: Gimnastyka. 9.20: Muzyka.
9,50: Dziennik poranny. 9.40: Program
dzienny. 9.45: Transm. z Wielkiego odpu-
stu Św. Wojciecha w Gnieźnie, 11,57:
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05:
Święto lasu — odczyt. 12.15: Poranek mu-
zyczny z filh. warsz. 14.00: Godzina życzeń
(płyty). 15.00: Audycja dla wszystkich.
15.45: Sentyment i siekiera w lesie. (pog.
roln.). 16.00: Koncert solistów. 16.40: Na
ozimku — nowela. 17.00: Audycja w wyk.
Kapeli Zw. Mł. Lud. z Łowicza. 17.30: Aud.
dla dzieci, 17.50: Urzędnicy i interesanci.
18.00: Reportaż muzyczny. 1845: Życie
młodzieży — Kątem i na kawalerce, 19.00:
Program na poniedziałek. 19.08: Audycja
dla dzieci. 19,30: Muzyka lekka (płyty).
19.45: Podróżujemy — Szlakie  najpięk-
niejszej kolei świata. 20.00: Chór Juranda
na płytach. 20.15: Dziennik wieczorny.
20.25: Jak pracujemy i żyjemy w Polsce.
20.30: Na wesołej lwowskiej fali. 21.30: Co
czytać. 21.45: Wiadomości sportowe ze
wszystkich Rozgłośni Polskiego  Radja.
22,00: Wil. wiad. sportowe. 22,05: Koncert
reklamowy. 22.15: Koncert w wyk. Ork.
Symf. P. R. 23.00: Kom. met, 23.05: Wie-
czór taneczny w wyk. Małej Orkiestry P.R.
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|wejściem. Może
|umeblowany. Orzesz:
kowej 11—4

pięk-
ožony ned sa- pego w okolicach ub

Wilją przy samej, Mickiewicza, Mosio-

j, Zygmuntowskiej. jakiejkolwiek pracy
Konieczne są wygody.| !ub zatrudnienia, о8о

211 Zgłoszenia do Admi-

Wilnem. we

niekrępującem
być

212

Najbordziej
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odpowiednie na
raż, stajnię lub
dy. Mostowa 1,
wiedzieć się u
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do-
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czasowego W

 

 

u samotnych.
ia do biura

ogłoszeń Soboła, 0

człowiek z ukończo-
mą szkołą średnią po-
szukuje posady biura-
listy (chętnie na wy*
jazd do majątku). Re-
ierencje poważne. Po-
siada świadectwa pra-
cy. Uniw:
m. 22, s. H.

  

Młoda panienka z u-
«ończoną szkołą Prze-
mysłowo - handlową
poszukuje pracy do
dzieci jako bona lub
do szycia. Może na
wyjazd. Łaskawe o-
ferty prosi kierować
do „Dz. W.* dla „bo-
ny” lub p-adr. Szka-
glernn 68 u gospo-
darza domu. gr.

Student
U. S. B. udziela lek-
cyj w zakresie gimna-

 

 

je jzjum. Specjalność: ła-
cina, malematyka, Ce-

my kryzysowe. Zgło-
szenia w Adm. „Dz.
Wil* dla „R“.

 
 

SAMODZIELNY kie-
Młody rownik spółdzielni,

iachowy haadlowiec i
rachmistrz, uczciwy,
energiczny, elegancki,

przyjmie | jaką-bądž
posadę za skromne
wynagrodzenie,  Ła-
skawe oferty do „Dz
„WiL“ dła  „kierow-
|nika“. įr—4

Rutynowany
korepetytor, mate-
matyki i fizyki, w cię-
zkich warunkach ma-
terjainych. Prosi P. P,
potrzebujących kore-
petycyj z przedmio-
tów wyżej wymienio
nych o zgłoszenie się
pod adres podany Po
łocka 25—m. 2.

‚ STuLARZ
| ryjranje WSZ
|roboty wchedzące w
zakres stolarstwa jak
również reperacje |
opskowanie mebli. —
Słykonanie solidne,
„ceny niskie. ul. Mio-
„kiowioza 24 m. 17. 4,
Chmielewski. 813
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