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KONIEC LEGEND. :
Kilka lat kryzysu, który wy“,

niszcza organizm narodowy Polski,

przekonały całe nasze społeczeń-

stwo, że w wielu podstawowych za”

gadnieniach myliliśmy się guuntow”

nie, potworzyliśmy wiele legend,

a obecnie musimy patrzeć na ich

upadek. Do takich legend, które już

upadły, należy teza, gioszona usilnie

w pierwszych laiach po odzyskaniu

niepodległości, o wielkich bogac-

twach naturainych Polski, Dziś wie”

my doskonale, że niezależnie od

tego, co kryje się w ziemi polskiej

(glebie, kopalniach węśla, soli, naity,
cynku) zasadniczem bogactwem jest

praca ludzka i jej wymiki. W, kra-

jach, gdzie są duże zasoby, nagro

madzone pracą pokoleń w czasach

iepszej konjunktury, jak w Niem-

czech, Anglji, Stanach Zjednoczo”

nych, Francji, kryzys przebiega O
wiele łagodniej, bo spoieczenstwo

buaki dzisiejsze uzupeimia nagroma”

dzonemi poprzednio bogactwami,

Polska jest uboga — nie z powo-

du braku bogaciw naturalnych —
ale z powodu braku zasobów, które

można było zgromadzić: w latach

poprzednich, dobrej  konjunktury.
Diatego największą naszą kięską jest

bezrobocie w miasiach i na wsi, bo
nie pracując, mię wytwarzamy i nie
gromadzaumy bogactw.

Jeśli o całej Foisce można słusz-
nie mówić, jako g kraju baidzo ma-
iych zasobów, a więc biednym, to
tembardziej słuszne jest to; dy mo“
wa o Wileńszczyźnie. Wileńszczyzna
była biedna zawsze, na długo przed
kryzysem, jeszcze przed wojną. Mo-
że bieda ta byla zamaskowana
względnym dobrobytem ziemiaństwa
i biurokracji rosyjskiej, oraz pewnej
części kupiectwa, ale masy ludności
zarówno w mieście, jak i na wsi za”
wsze były ubogie, choć może nie tak
nędzne, jalk dziś.

Widać to przedewszystkiem po
domach, sprzęiach domowych, za-
przęgach itp. Typ domu wiejskiego
ną Wileńszczyź:ie, domu małomia-
steczkowego, umeblowanie miesz
kań, wózki i bwyczki miejscowe
wskazują na uiski poziom potrzeb
i niski poziom zamożności.

Niski poziom potrzeb ma swoją
dobrą stronę w iatach kryzysu, bo
pozwala ludności przetrwać w. ta-|
kich warunkach, któreby. były nie|
do pomyślenia w Anglji, Francji, czy
Niemczech, ale budować na tem

1

"mie można.

jlitewski w Paryżu Klimas. W. ko-

 Inną legendą. która również upa-
dła, było przekonanie, że przyszłość —

 

Rokowania francusko-sowieckie
MOSKWA (Pat). TASS komuni- kłopotliwem okazało się znalezienie

kuje, że wbrew doniesieniom róż- odpowiednich fonmuł. Sowiety dążą
nych organów prasowych, sprawa do tego, aby zapewnić całkowitą
automatycznej pomocy nie wywoiy- wzajemnosė zobowiązań, by nie mo-
wała i nie wywołuje w rokowaniach żuą interpretować, jakoby pakt był
sowiecko-francuskich żadnych róż-|skierowany przeciwko jakiejkolwiek
nic. Obie strony zgadzały się. że wza” |stronie i by zawczasu ustalić jedna”
jemna pomoc winna być okazywana|kowe zrozumienie granicy zobowią-
na zasadzie decyzji Rady Ligi Naro'| zań, które mają być przyjęte. Niema
dów. W ten sposób pakt fraucusko-| obawy, aby te dążenia nie odpowia“
sowiecki będzie uzgodniony z ukia”| dały życzeniom rządu francuskiego i
dem locarneńskim, Na tej właśnie aby miały okazać się nieprzezwy-
podstawie były zaczęte rozmowy, ciężonemi przeszkody na drodze
gdy była mowa o wschodnim pakcie| osiągnięcia całkowitego porozunie-
wegjonalmym i o sowiecko-trancuskim| nia co do redakcji wszystkich arty”
pakcie gwarancyjnym. Naybardzie,| kułów paktu.

Niemcy budują łodzie.podwodne.
Rzym (ra.j, Prasa, komeniując tu wersalskiego ze strony niemiec*

w korespondencjach z Londynu za-, kiej traktowane jest w Londynie
powiedzianą przez Mząd niemięcki| jako, wydarzenie bardzo poważne.
budowę 12 łodzi podwodnych, nazy- Aungielskie koła dobrze poinformo
wa zapowiedź tę nową bombą nie- wane utrzymują, że w obecnym sta-
miecką i newem pogwaiceniem trak- nie wzeczy zapowiedziane rozmowy
tatów. Jest rzeczą jasną, pisze angielsko niemieckie stają się bez-
„Messagero“, że naruszenie Nokia pigiu

Angiicy nawołują do zirojeń powietrznych
LUNDYN (Pat). "Od pewnego miu azwś. Prawie caia prasa nie:

czasu prasa angieiska nawołuje do dzielna zajmuje się tem zagadnie-
zbrojen powieirznych, uząsadniając|niemy, wywiarając silny nacisk na
tę konieczność zbrojeniami niemiec| rząd, aby zwięwszył środki obronne
kiemi. Kampanja ta doszła do ze”| Wieikiej Brytasji

Poseł litewski u min. Becka .-
GENEWA (Pai). Rozeszia się tu łach tutejszych utrzymuje się opinja,

wiadomość o wizycie, jaką złożył że rozmowa ta miała dotyczyć spra-
18 b. m. w Genewie polskiemu mi-;wy nawiązania rozmów polsko”
nistrowi spraw zagramcznych poseł| litewskich.

  

ROZMUWY POLSKO-WŁOSKIE |
PARYŻ (Pat). Weneckie rozmo* wozmowach [rancusko-sowieckich o

wy wioskiego wicdministra spraw zawarcie paktu wzajemnej pomocy.
zagr. Suvicha z ministrem spraw za- Stwierdza się równieź silne zaiatere-
granicznych Jozeiem Beckięm znaje| sowanie Polski i Włoch w utrzyma-
dują szerokie komentarze w. prasie niu niepodległości Austrji, łącząc to
irancuskiej. Wspólną treścią tych zagadnienie. ze wspólnemi zaintere”

| komentarzy jes: pomawianie Włoch sowaniami sprawą państw bałtyc-
i Polski o uzgadmianie polityki, ma:| kich.
jącej na celu stawianie przeszkód w

* ie

„ Nawrėot do religji,w Sowietach
MOSKWA (Pat). Prawosławne żeastw  resurekcyjūych órą

święta Wielkanocne obchodzóne są cerkwi moskiewskich bylo przepei-
w tym iroku bardzo uroczyście.nionych.
Wczoraj w nocy w czasie nabo-

 

Aute, które zabiło osiem? osób. £57*

Polacy w
Pielgrzymka w liczbie 50 osób,

dążąca z Polski pod wodzą IIEE. ks.
arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego i
biskupów H. Przeździeckiego i K.
Michalkiewicza na uroczystości za-
kończenia Roku Jubileuszowego,
przybyła do Lourdes w czwartek
zrana, co pozwoliło jej uczestniczyć
w podniosłem powitaniu kardynała
Pacelliego i specjalnej legacji pa-
pieskiej. W. drodze do Lourdes piel-
śrzymka zatrzymała się przez dzień
jeden w Paryżu. serdecznie i owa-
cyjnie witana przez kolonję polską z
rektorem misji polskiej ks. Paulusem
na czele. W Lourdes gości z Polski

POZNAŃ (Pat). W. niedzielę
przed południem odbyło się uroczy”
ste otwarcie Międzynarodowych
Tagów Poznańskich. Wi uroczysto-
ści tej wzięli udział minister prze-
mysłu i handlu i minister komuni-
kacji. Ministrów powitali na dworcu
przedstawiciele władz cywilnych i

śniądaniu w restauracji dworcowej
ministrowie przeszli z dworca do sali
recepcyjnej targów, gdzie odbyła się
uroczysta inauguracja targów w
obecności licznie zebranych gości z
kraju i zagranicy. M, in, obecni byli
komisarze obcych państw, biorących
udział w targach, mianowicie Bra-
zylji, .Czechosłowacji, Francji, Hi-
szpanji, Jugosławji, Niemiec, Pale-
styny, Turcji i Włoch, przedstawi”
ciele senatu gdańskiego oraz konsu-

_„llowie państw obcych. O godz. 9,30
zągaił uroczystość prezydent miasta
Poznania Więckowski, który m. in.
zazmączył, że obecne 14 tangi po-

wojskowych oraz zarząd targów. Po.

'Lourdes.
powitał na dworcu sam biskup Ger
lier. Oprócz tej pielgrzymki przy-
było do Lourdes kilka pielgrzymek
polskich z Francji, liczących razem
kilka tysięcy osób. Najliczniejszą i
najbardziej zwracającą uwagę jest
przybyła w strojach ludowych piel
$rzymika, zonganizowama przez sio”
stry Urszulanki z Ardeche. W, pierw-
szym dniu uroczystości, t.j. w czwar-
tek, Mszę św. dla pielgrzymów poł:
skich odprawił wieczorem w Grocie
JE. ks. ar ybiskup Romuald Jałbrzy”
kowski. Podczas tego nabożeństwa
pielgrzymi śpiewali hymay i iane
pieśni nabożne po polsku. (KAP.)

 

Otwarcie Targów Poznańskich.
więcej miejsca niż poprzednie, co

stawia je na poziomie największych
targów w Europie. Bierze w nim
udział 20 państw, z tego 9 oficjalnie.
Z ciekawszych tegorocznych dzia-
łów są reklama, bezpieczeństwo
pracy, niesprzedane patenty i nie-
wyzyskane wynalazki, lotnictwo.
Ogółem jest 19 działów. Zkolei wy-
głosił przemówienie minister prze”
mysłu i handlu Floyar Rajchman,
który też przeciął wstęgę, poczem
ministrowie, zarząd i goście zwie”
dzili poszczególne pawilony. Na te-
renie targów Oraz w mieście panuje
od wczesnego ranka nadzwyczaj
ożywiony wuch, Widać tłumy przy
jezdnych z kraju i zagranicy. Uderza.
zwłaszcza widok licznych samocho-
dów z Niemiec któremi przybyli
przedstawiciele sier gospodarczych
z Wrocławia i innych miast nie-
mieckich. Licznie przybyli również
przedstawiciele rzemiosła z całej
Polski, których zjazd ogólno-polski znańskie obesłało 1000 wystawców i

pod względem przestrzeni zajęły one

W związku z opracowywaniem
projektu ordynacji wyborczej, obóz
rządowy pragnąłby jak najbardziej
szczegółowo ustalić zgóry skład
przyszłego Sejmu. ` 

30, Krążą pogłoski, że obliczono na-
„wet z ilu posłów mają składać się
poszczególne kluby opozycyjne, I tak

' najliczniejszym z tych klubów ma
być Ludowy, dla którego przezna-

| cza się jakoby 30 mandatów. Stron-
' nictwu Narodowemu ma przypaść 20

 

|
„wystąpienia daty się
| wemu mocno weznaki w dotychcza*

rozpoczął w niedzielę obrady.

' Sanacja wyznacza ilość mandatów
mandatów, socjalistom 12, żydom 4.

Co do „Ukraińców, to klub ich
ma się rekrutować głównie z repre-
zentantów z Wołynia o prorządowej
orjentacji politycznej. Sanacja żywi
też nadzieję, że drogą wyznaczania
kaadydatów przez poszczególne or-
z pł Way i samorządo“

we zdoła uniknąć w przyszłym Sej-
mie obecności czołowych polityków
ugrupowań opozycyjnych, których

ozowi rządo-

Izbach Ustawodawczych,

© przemysłu. Fakt przynależności du-
Polski leży w rozwoju wielkiego

žego Ikawala uaszego ierytorjum do||
rosyjskiego obszaru celnego i moż
ność wywożenia produktów naszego
przemysłu na wschód wprowadzał
w błąd wiele osób, które mniemały
że przemysł rozwinie się u nas po”
tężnie i da zatrudnienie nadmiarowi
ludności wiejskiej. * Rzeczywistość
stwierdziła, że stawika na wielki
przemysł jest błędna. Ryniki zagra-
niczne są prawie zamknięte, a rynek
wewnętrzny bardzo mało pojemny
wskutek ubóstwa wsi. Stało się
jasnem, że przemysł podniesie się
wówczas, kiedy podniesie się wieś
i będzie mogła kupować wyroby
przemysłu.

Punktem zwrotnym naszej go”
spodarki narodowej będzie chwila,
kiedy gospodarkarolna stanie się R
opłacalna, |

SDK RASA BLLLMA | .wyścigachsamochodowych w Chateau Thierry we -Franojijedea z wozówwpedł
lapowiedi dekretk prasowego. | w. lai widzów; "zabil. osiem andių
W. ostatnich czasach rozeszły się

pogłoski, że w Ministerstwie Śpra”
wiedliwości opracowywany jest pro”

 

dzie ogłoszony po rozwiązaniu

džania ma moię zginął w

  
Nieszczęśliwy wypadek na zawodach pod Wa savą.

WARSZAWA (Pat). W niedzielę motocyklista Żmijewski, syn właści”
jekt dekretu prasowego, który bę-| podczas rozgrywek zawodów moto" ciela cukierni warszawskiej, fotograf

ejmu|cyklowych w Strudze, pod Warsza- „IKC” Binek ma złamane obie nogi
° па zasadzie nowej Konstytucji, aby| wą, wydarzył się wypadek. Z nie-i doznał ogóln:
"zaczął obowiązywać przed aowemi| wiadomych przyczyn w. chwili wjež- a 6 osób jest porazionych.

„Aa

LU poseł węgierski W Warszawie. ! gdyżklub BB. uie dorasta do ich po-
, BUDAPESZT (Pat), Nowomiano-' ziomu umysłowego i przeważnie nie
wany poseł węgierski w Polsce, An- umiał się zdobyć na przeciwstawie-

Warszawy. | tów.

Znowu brednie prasy sanacyjnej
Sanacyjna „Gazeta Polska” za-| Oczywiście w informacjach tych

mieściła depeszę korespondenta wła”|niema ani słowa prawdy: żadnych
„stego z Wilna, w której podaje den: tarė niema i prof. Komarnicki ze
jsacyjne wieści o rzekomych „tar”|stanowiska swego nie rezygnuje,
ciach i fenmentach w łonie wileńskiej| Ika ы o
endecji" oraz o „rezygnacji dotych- AŻ DANY DNAowego prezesa Šironnictwa Na-| [2026 Wyrazem gorących życzeń

rodowego w Wilnie, prof. Komar: sanalorów, aby ubył im lub przynaj-adkięco”. в mniej osłabł najważniejszy prze-

Podobną jaformację zamieścił tak- p
že „Kurjer Wileński”.

Po.

Od Administracji.
ė Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJ-

SCOWYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają zopłatą
prenumeraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy
zmuszeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie

pisma z dniem 1 Maja 1935 r.

мее ЕН

  

a zranił przeszło 20,

  
  

  
  wstrząsu mózgu,  o . *

drzej Hory, wyjechał dziś rano do nie żadnych rzeczowych argumen-
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ARTRETYZM powstale wskutek złej
przemiany materii

SaCHOLEKINAZA |lzr
Lab. fizi chem. „Cholekinaza* Warszawa,
Nowy Świat 5. Apteki i skł apt. 1193

 

Agitacju antyžydowska
na Litwie

KRÓLEWIEC, 27-4. (PAT). Prasa ży-
dowska na Litwie donosi, iż w ślad za
memorjałem rabinów litewskich w spra-
wie akcji antyżydowskiej w powiecie
taurogskim, również zydzi powiatu mar-
jampolskiego zwrócili się do władz li-
tewskich ze skargą na agitację antyży-
dowską. >

Napad ptaka
na „Zeppelina”

BERLIN — 27.4 (PAT). — Donoszą tu
o dziwnej przygodzie, jaką miał stero-
wiec „Zeppelin” w czasie swej ostatniej

podróży do Ameryki Południowej. Znaj-
jąc się w znacznej odległości od Bra-

zylji nad oceanem „Zeppelin* został na-
je zaatakowany przez olbrzymiego pta-

„ który z furją rzucił się na kadłub ste-
rowca, przedzierając w jednem miejscu

dzicbem powłokę. Mimo to sterowiec od-
był dałszą drogę bez przeszkód.

i Taniość, jakość i staranny
1 dobór kapelusza, to trzy na-

ч sze dewiży J. MŁODKOW-

SKI, PL Trzech Krzyży a

mrmman

  

Kronika telegraficzna

— Wczoraj na Azorach o godz. 17 m. 10,

wżdług czasu miejscowego, odczuto silne

trzęsienie ziemi.

— W czasie zebrania wyborczego w Lv*

enie komuniści przez systematyczne prze

rywanie i okrzyki uniemożliwili Herriotowi

zabranie głosu. Wobec tego, że nie udało

się ich uspokoić, zebranie przerwano Р2-

dobnie w Gunnevillers komuniści rozvili

zebranie. zorganizowane przez akeję repu-

blikańską i soc,alrą.

—, Zwarł nag!e profesor uniwersyteta bia-

łogrodzkiego, ceniony dermatolog dr. Džu-

rica Džordžewicz, znany i w polskim šwie-

cie medycznym ze swych wystąpień na kon-

gresach międzynarodowych. Prof. Dżor-

dżewicz był wielkim przyjacielem Polski.

— W odległości 30 klm. od Rzymu w o-

becności Mussoliniego, władz i korpusu dy-

plomatycznego odbyła się uroczystość t9z-

poczęcia budowy nowego miasla Guidonia.

' które będzie służyło praktycznym i teare-

tycznym potrzebom lotnictwa. Miasto zo-

slało nazwane imieniem słynnego włoskie-

go lotn:ka Guidoni.

— Według „Journal Officiel”, w okresie

od 15 do 20 b. m. opuściło Francję 913 ro-

botników obcych, w tem 424 Polaxow.

— Z Madrytu donoszą: koła polityczne

przypuszczają, iż rząd Lerroux poda się do

dymisji w dniu 2 lub 3 maja.
— Agencja Havasa donosi z Berlina, że

b. przewodniczący międzynarodowej iede-

racji górników Fritz Husemann został za-

strzelony pizez strażników podczas próby
urieczki z obozu koncentracyjnego. liuse:

»a:nn zostal aresztowany w marca r. k.

Fu:rmann został pochowany w Bo.lium w

dniu 20 kwietnia.
— Rząd meksykański wydał zarządzenie

© reformie walutowej, a mianowicie mone:

ty srebrae maią być w ciązu miesiąca za

stąpione przez banksoty 1 bilon nklewy.

, Wszystkie monety srebrne przejdą do skar-

'bu jako zabezpieczenie wsiuty.
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KONFERENCJA LAVALA Z POTEMKINEM
PODPISANIE PAKTU W POCZĄTKACH MAJA

PARYŻ, 27.4. — (PAT.), — Zapo*
wiedziane na dziś przed południem
drugie spotkanie min. Lavala z am-
basadorem sowieckim Potiemkinem
doszło do skutku dopiero o godz. 15,
Po zakończeniu rozmowy, agencja*
Havasa ogłosiła następujący komu-
nikat:
Ambasador sowiecki opuścił Quai

d'Orsay o godz. 17.20. Rozmowa
przedstawiciela Związku Sowieckie-
go z min. Lavalem trwała więc prze-
szło 2 godziny. Polegała ona na bar-

SZCZAWNICKA woda AA ;
5uśmierza kaszel

_Szalapin ciężko chory

LONDYN, 27.4. (PAT). Do Londy-
nu nadeszła wiadomość z Havru o
ciężkiej chorobie Szalapina, którego z
pokładu parowca „Paris'”* przewieziono
do szpitala.

 

 

dzo kompletnej wymianie poglądów
co do różnych punktów, które znai-
dują się jeszcze w toku dyskusji.
Wskutek dzisiejszego spotkania am
basador Związku Sowieckiego nawią-
że porozumienie ze swoim rządem
Rozmowy żostaną podjęte ponownie
prawdopodobnie w poniedziałek iub
we wtorek,

PARY?, 27.4. — (PAT.). — Afen-
cja .Havasa ogłosiła na''ępujący ko-
munikat na temat obecnego stanu
rokowan francusko-suwicchich.
W dniu dzisiejszym min. Laval i

amb. Potiemkin przeprowadził wy-
mianę noglądėw, sugestv' a nawet
dokumentów. Amb. Potemkin pra-
śnie, co jest zupełnie naturalne, zdać
swemu rządowi sprawę z rezultatów
swej różmowy przed posunięciem
bardziej naprzód rokowań. W. dzi-
siejszej rozmowie między min. Lava-
lem a amb. Potemkinem, brał udział
także bliski współpracownik mini-
stra francuskiego i doradca prawny
Quai d'Orsay Basdevant.

DLA WSZYSTKICH

MODEL 508

MODEL 518

MODEL 524/L
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GDY OWCA
PRZESTAJE ZJADAĆ LUDZI...

_Kanonizowany obecnie męczennik
za wiarę katolicką, kanclerz angiel-
ski i autor znanej Utopji Tomasz Mo-
rus, zauważył już w XVI wieku, że na
ówczesnej wsi angielskiej „owce za-
czynają zjadać ludzi”, t. zn., że pro-
dukcja przemysłowego surowca, weł-
ny, wypiera ze wsi drobnego rolnika,
zaczyna się proces tworzenia prole-
tarjatu miejskiego, Od tego czasu do

niewinnie wyglądających, a mimo to
ludożerczych owiec przyłączyły się
inne jeszcze czynniki i doprowadziły

do tego, że ludność rolnicza Anślji

spadła do 12, a nawet 8-miu procent.
Stan ten przez długi czas nie wy-

woływał bynajmniej niepokoju, prze-
ciwnie, zaniedbanie rolnictwa na ko-
rzyść przemysłu uważane było za

proces zdrowy, dający znakomite re-
zultaty. Rolnictwo ze swoim powol-

"nym obrotem, zależnym od sił natury
' 1 niedającym -się przyśpieszyć, ze

„słabą zdolnością: do szybkiego przy-
stosowywania się do potrzeb rynku
nie odpowiadało wymaganiom, ko-
niecznym do najlepszego wyzyskania
konjunktury. Pozostawiano je tedy

- chętnie narodom „zacofanym” i zwra-

cano się gromadnie do zbierania
śmietanki zysków, napływających do
kraju, szczycącego się mianem „prze-

 
|
|

mysłowego warsztatu świata”, Za-

strzeżenia, wypowiadane tu i owdzie

przez dziwaków, ubolewających nad

szkodami, wyrządzanemi społeczeń-

stwu przez tworzenie miljonowych

rzesz, nieposiadających nic prócz nie-

pewnej płacy u przedsiębiorcy, — nie

trafiały do przekonania ogółu. Dziś

Anglja szuka sposobów wyjścia z im-

pasu, a od kilku miesięcy uwaga opi-

nii zwrótona jest na wielki plan u-

zdrowienia, opracowany przez jedne-

go z-najtęższych ludzi, Lloyda Geor-

ge'a; otóż plan ten obejmuje między

innemi szeroką akcję, skierowania

'części ludności miejskiej z powrotem

na rolę. Widocznie się coś zmieniło

zasadniczo, skoro program t. zw. ma-

njaków znajduje uznanie bardzo prak-
tycznego męża stanu. '
Zmiany materjalne są od pewnego

czasu już dość wyraźne, i w tem osła-
bieniu i opuszczaniu tendencyj indu--
strjalnych jest niewątpliwie dużo cno-
ty, praktykowanej z musu, ale nie ule-

ga też wątpliwości, że ta przymuso-

wa wstrzemięźliwość, kontentowanie

się mniejszem, utoruje drogę ideolo-

$ji uznającej to właśnie za dobro.

Nieraz już tak bywało! Przyczyn po-

wstawania gospodarki kapitalistycz-
nej doszukiwano się w wielu dziedzi- 

BERLINA 4-0sobowa

BERLINA 5-osobowa

LIMUZYNA 7-osobow. 12.500 zł.

LIMUZYNA 7-osobow.
z przedziałem

 
 

OTO CENY
SAMOCHODÓW

5.400z.

8.900а.

17500 zł.

Wszystkie ceny wozów „Polski Fiat“ do-

tyczą kompletnego samochodu, z pełnym

wyposażeniem i dwoma ogumionemi kołami

zapasowemi.

9107

nach „najpierw materjalnych. A więc

niesłychane pomnożenie się ludności

Europy w ostatnim półtora wieku (ze
180 miljonów do 450); była to oko-

liczność sprzyjająca, umożliwiająca

rozwój kapitalizmu, ale sama go nie

wywołała, jak o tem świadczą analo-

giczne procesy w innych stronach

świata: Chiny miały taki sam wzrost

ludności, a jednak skutki były tam

zupełnie odmienne, zamiast wszech-

światowego kapitalistycznego war-

sztatu, Chiny stały się rojowiskiem

drobnych gospodarstw  čhlopskich.

Rozpatrywano dalej jako rodzica ka-

pitalizmu, nagły dopływ szlachetnych

kruszców do Europy po odkryciu No-

wegoŚwiata; jednak i takie zjawisko

zachodziło już dawniej gdzieindziej i

podobnego skutku nie wywołało: In-

dje w ostatnich wiekach rzymskiego

imperjum otrzymywały wzamian za

swe luksusowe produkty olbrzymie

ilości złota, bilans handlowy Rzymu

wykazywał w tej dziedzinie tak o-
gromne saldo ujemne, odpływ złota

| na wschód był tak wielki, że wywołał
załamanie się waluty, któremu nie
zdołały zapobiec dekrety:antyluksu=
sowe (głównie przeciwko „kosztow-
nym tkaninom jedwabnym). Mimo to
jednak kapitalizm w Indjach nie po-
wstał, złoto wędrowało spokojnie do
skarbców książąt i tampozostawało.

Przyczyny materjalne nie dają roz-
wiązania zagadki, trzeba więc było
się zwrócić do pobudek natury moral-

nej, psychicznej. W. Sombart w pra-

'szym dokumentem, jaki Niemiec zdobyć

Osólne wrażenie, jakie wynika za
tych rozmów, jest korzystne. * Rząd
sowiecki, jak się zdaje, uczynił po-
ważny wysiłek w kierunku zrozu-
mienia francuskiego punktu widzenia
co do konieczności sharmonizowania
postanowień paktu francusko-sowiec-
kiego ze szczególnemi warunkami,
jakie w danym wypadku kierowały-
by funkcjonowaniem traktatu w Lo-
carno. W kołach międzynarodowych
przeważa przekonanie, że praca nad
ostatecznem ustaleniem redakcji pak-
tu będzie mogła być ukończona w
połowie przyszłego tygodnia. Wów-
6--- też pakt zostałby parafowany
przez min. Lavala i amb. Potemkina,
podpisanie zaś jego  nastąpiłoby w
czasie wizyty min. Lavala w Mo-
skwie z początkiem maja.
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Zaginął samolot

TOKIO, 27.4. (PAT). Brak jest wia-
domości o samolocie pasażerskim. kur-
sującym na linji komunikacyjnej Ja-
ponja — Mandżuko, który wyleciał
wczoraj rano z Dajrenu do Szingiszu
w Korei i wskutek niepomyślnych wa-
runków atmosferycznych zmienił kie-
runek na Heidzo. Zachodzi obawa, iż
samolot wpadł do morza. Na pokładzie
tego samolotu, który wiózł tylko pocz-

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"
z dnia 28 kwietnia 1835 r.

„WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Paryża. Jeden z Deputowanych
Francuskich podczas rozpraw w dniu
wczorajszym zasnął w krześle, i przez
zapomnienie został zamknięty, tak, że
część nocy w Izbie przepędzić musiał;
teraz dziennik Figaro proponuje, aby
ogłoszono imię tego Deputowanego w
Monitorze, iżby jego komintenci wie-
dzieli, jak gorliwie o ich dobro się sta»
ra, sdyż we dnie i w nocy jest na swo-
jem miejscu.
WIADOMOŚCI ROZMAITE. W,

Nantes (we Francji) pewien młodzie-
niec okropną umarł śmiercią, bowiem
chciał wziąć kąpiel w swym pokoju,
ogrzaną za pomocą cylindra, napeł-
nionego rożpalonemi węglami kamien-
nemi; był tak nieostrożnym, iż wszedł
do wanny, nie wyjąwszy narzędzia 0-
grzewającego, zapewnie, aby wodę
bardziej rozgrzać. Po trzech godzi-
nach znaleziono go umarłego w wo-
dzie, która najmocniej wrzała. Stan
jego ciała”nie da się opisać, był on na-
zbyt okropnym.
MISCELLANEA O JEDWABNIC-

TWIE. W Chinach, we Włoszechi
Francji najpierwsze damy w kraju
mają pod swoją opieką jedwabnictwo,
same dozorem jedwabników się tru-
dnią, same utrzymują zakłady i iabry-
ki. Ale czyliż nam w tak odległych
krajach wzorów szukać. potrzeba? W,
gubernji Podolskiej Hrabina Działyń-
ska i Hrabina Sulatycka mają teraz
fabryki jedwabiu w swoich dobrach.
Tu, w Warszawie jeszcze w r. 1808
Hrabina Gutakowska trudniła się do*
zorem chowu jedwabników. Pani
Kanclerzowa Plater w Dangieliszkach,
18 mil za Wilnem, przed 28 laty zaj-
mowała się hodowaniem jedwabni-
ków, i tyle ich miewała, że jedna duża
sala długiemi stołami zastawiona po-

  

 tę, znajdował się pilot i mechanik. mieścić ich nie mogła.

OBYWATELSTWO NIEMIECKIE
NAJWYŁSZYM PRAWEM.

BERLIN, 27.4 (PAT). W wywiadzie,
udzielonym dziennikowi „Berliner
Nachtausgabe”, minister spraw we -
wnętrznych Rzeszy, dr, Frick, zakomuni-
kował niezwykle ciekawe szczegóły, do-
tyczące przyszłego niemieckiego prawa 0-
bywatelskiego. którego projekt znajduje.
się obecnie w przygotowaniu. Nie jest ta-
jemnicą, że rząd Rzeszy przygotowuję
zmianę ustawy o obywatelstwie niemiec-

kiem — oświadczył minister — i rozumie
się, iż w ustawie tej zostaną przeprowa-

dzone zasady ruchu narodowo - socjali-

stycznego. a ‚
Nowa ustawa stosowač będzie kryterja

ostrzejsze, niż dotychczas, zarówno wo-
bec obywateli niemieckich, jak i wobec
tych, którzyby chcieli niemi zostać. Nie
będzie można w przyszłości nabywać oby-
watelstwa niemieckiego wyłącznie przez
samo urodzenie, przez zwykły akt admi-
nistracyjny, lub też przez złożenie opła-
ty, jak to praktykowano dawniej. Zgod-
nie z wolą kanclerza Hitlera, obywatel-
stwo niemieckie ma być najwyżseem pra-
wem, a glejt obywatelski — najcenniej-

może w swem życiu. Obywatelstwo nabyć 
 

 będzie mógł Niemiec z pochodzenia tylko

cy, tłumaczonej również na. język
polski („Żydzi a życie gospodarcze'),
dochodzi po bardzo obszernych do-
ciekaniach, że źródło kapitalizmu le-
ży w psychice żydowskiej i w jej
wpływie na psychikę narodów euro-
z: Inny badacz niemiecki, Max

eber, niezupełnie podziela to zda-
nie i bardzo wielką rolę przypisuje
Reformacji i zmianom, jakie wprowa-
dziła do sposobu życia i poglądu na
świat społeczeństw chrześcijańskich.
Tak, czy owak, ze wszystkich badań
historycznych wynika, że. główną
sprężyną były zmiany psychiczne,
wysuwające na plan pierwszy chęć
zysku, bogacenia się, zamiast daw-
niejszego dążenia do zapewnienias"--
die egzystencji przez sprawiedliwą
cenę i godziwy zysk. -
Oczywiście przesadą byłoby twier-

dzenie, że nastrój psychiczny, będący
podłożem industrjalizmu, został już
kov nadwerężony. Gdyby ja-
imś cudem wróciły niedawne jeszcze

warunki, niktby znów nie zwracał -
wagi na wysuwających swoje zasadni-
cze zastrzeżenia manjaków. Jednak-
'że powrotu tych warunków nie widać
ioto jesteśmy . świadkami początku
nawracanią się praktykowania cno-
tyz musu przez społeczeństwa naj-
„bardziej zindustrjalizowane. Włącze-
nie do rządowego programupoważnej
akcji na rzecz. rotu na rolę było-
by jeszcze niedawno traktowane
przez opinję angielską jako krok re-

przez służbę w interesie narodu i райч
stwa, lub też przez wykazanie swego u+
prawnienia w tym kierunku. Tylko oby
watel niemiecki będzie mógł pełnić służ-
bę w organizacjach bojowych narodowo-
socjalistycznych oraz w armji i wyłącz-
nie obywatelowi niemieckiemu ptzysłu*
giwać będzie prawo wyborcze czynne lub
bierne, 'Nadawanie obywatelstwa nie-
mieckiego odbywać się będzie w postaci
uroczystego aktu i połączone będzie =
zaprzysiężeniem na wierność narodowi
niemieckiemu, Rzeszy, oraz jej wodzowi
Hitlerowi. Ustawa przewiduje równo-
cześnie możność odebrania praw obywa-
telskich osobom, uznanym za niegodne
lub za wrogów państwa.

 
 

Uroczystości w Lourdes

LOURDES, 27.4 (PAT). Napływ piel-
grzymów szczególniej kobiet, trwał dziś
w dalszym ciągu. Popołudniu nuncjusz w
Paryżu msgr. Maglione odprawił uroczy*
stą Mszę świętą. Jutro legat papieski
msgr. Pacelli zamknie trzydniowe modły
o pokój. p tk

›

i przesuwanie zegara wstecz, bo prze+
ciež rolnictwo. nie jest „a paying pro-
position“, jest stratą czasu, który
można lepiej wyzyskać i powinno być
zostawione tym narodom, które kon-
tentują się zwykłem zapewnieniem
sobie życia. Dziś traktuje się te spra-
wy już inaczej. Jeżeli nie jest to
jeszcze prawdziwa rewolucja pojęć,
to jest jej początek.
Może zbyt często zaprzątam uwa-

$ę czytelników temi kwestjami, nie
można jednak zapominać o tem, że
stoi przed nami zadanie uzdrowienia
ustroju gospodarczego. Nie dokona-
nty tego, jeżeli będziemy się wciąż
trzymać idei starych, przebrzmiałych,
tracących już wszędzie kredyt; tym-
czasem opinja nasza żyje w dalszym
ciągu pod urokiem procesów, które
na zachodzie dały tak wydatne rezul-
taty materjalne.Na spóźnione naśla-
downictwo tracimy wiele sił, środków
i najcenniejszego czasu. Gonitwa za
znikającym mirażem odwraca naszą
uwagę i siły od ustalenia własnej dro-
śi, mogącej zapewnić nam materjalny
„dobrobyt i moralne zdrowie. Wpa-
trzeni w. kapitalistyczne olbrzymy,
chylące się zresztą do upadku, zbyt
mało myślimy nad tem, że jedyną na-
prawdę ideową przeciwwagą komu-
nizmu jest drobna własność, samo”
dzielna gospodarczo i niezależna mo-
ralnie, że więc do największego po-
mnożenia jediiostek w naszem społe-
czeństwie powinniśmy dążyć przede- akcyjny, jako cofanie się w postępie wszystkiem.



  

 

SZKOLA OBLUDY

Smutnym jest los cztowieka ktėry,

będąc przeciwnikiem obecnej polityki

rządowej, chce innych pozyskiwać dla

swoich idei, chce przekonywać obroń-

ców dzisiejszego stanu rzeczy, Smut-

nym nie dlatego, że się „naraża”; nie

dlatego, że działalność agitacyjno-po-

lityczna natrafia na duże techniczne

przeszkody, Z tem byłoby jeszcze pół-

biedy. Ale niema do kogo mówić, nie-

ma kogo przekonywać. O ile ma się
możność szczerego prowadzenia roz-

mowy, której nikt trzeci nie słyszy, to

wówczas z reguły tak zw. opozycjoni-

sta natrafia w formalnym przeciwniku

na jeszcze większego opozycjonistę.

Gdyby się chciało tak zw. partyjni-

ctwo mierzyć natężeniem narzekania

na to, co się dzieje w Polsce, to nigdy

chyba jeszcze nie było tak wieikiego
„partyjnictwa“, jak jest obecnie. Co-

prawda to partyjnictwo ma swoisty

charakter. Trudno temu zaprzeczyć, że

jest w tem coś przykrego, a nawet u-

pakarzającego.

Zdecydowanemu przeciwnikowi po-
lityki rządowej w zasadzie powinno

być przyjemne, gdy słyszy głosy kry-
tyki wśród tych, którzy stoją po prze-

ciwnej stronie, Ale to nie jest przy-

jemne, przynajmniej dla piszącego te

słowa. Gdy się słyszy bardzo złośli-
we dowcipy i dość dosadne wyrażenia

na temat, tego co się dzieje w Polsce

(oczywiście zawsze pod warunkiem, że

nikt postronny tego nie słyszy), i gdy
się wie, że ci sami ludzie, którzy to
mówią, paradują na oficjalnych uro-

czystościach, manifestacyjnie prenu-

merują oficjalne organy, słowem biorą
czynny udział w pracy. „państwowo-

twórczej”, to zostawia bardzo przykre

wrażenie.

Poprostu dzisiejsze stosunki są wiel-

ką szkołą obłudy. Wyrasta legjon lu-

dzi o podwójnem obliczu. Na zewnątrz
uroczysta i zachwycona maska lojal-

nego-entuzjazmu; na wewnątrz grymas
zniechęcenia lub strachu. Różne dzia-

łają tu motywy. Albo zwyczajna tro -

ska o byt, lęk człowieka, który boi się

stracić kawałek chleba, gdy nie zrobi

tego, co mu każą, albo też zwyczajne

karjerowiczowstwo, niechęć do samo-

dzielnej walki życiowej, dążenie do
zdobycia dobrobytu, który obiecuje

praca „państwowo - twórcza”.
Wszystko to jest bardzo przykre

dlatego choćby, że zanadto przypomi-

na czasy niewoli. Niektórym ta po-

dwójna gra przychodzi łatwo, bo w e-

poce przed odzyskaniem niepodległoś-

ci nabyli pewnego treningu. Najłatwiej
przystosowują się do „rzeczywistości

ludzie, dla których niewola była naj-

bardziej istotną rzeczywistością. Ale

inni usprawiedliwiają swój oportunizm

tem, że w czasach dzisiejszych nie mo-

że już być wolności.
Istotnie pojęcie wolności uległo wiel-

kim zmianom: Mocną jest reakcja

przeciw nadużyciom wolności. Ale kto
chce naprawdę utrwalić rządy autory-

tetu, nie dojdzie do tego przez środki

mechaniczne, przez premjowanie sła-

bości charakterów. Każdy mocny prąd

ideowy musi się oprzeć przedewszyst-
kiem na szczerych, bezinteresownych
przekonaniach swoich zwolenników, bo.

tylko te są coś warte. Przekonania,

płynące z interesu, przekonania, które

można kupić, nie będą nigdy podstawą

trwałych rządów, chociaż mają war-

tość obiegową.

Żyjemy w bardzo ciężkiej atmosfe-

rze. Wielu ludzi mówi co innego niż

myśli, działa w sposób, który w duszy

potępia; wielu też ludzi woli wogóle

nie myśleć i nie działać. A ci, którzy

lękają się krytyki, pracują nad tem, by

uzbroić się w nowe narzędzia represji

i postrachu. Wysiłek to zawodny. Osią-

ga się w ten sposób doraźne korzyści,

a równocześnie trwałe osłabienie siły

moralnej społeczeństwa. Czy szkoła

obłudy jest najlepszą szkołą politycz-

ną? Czy w atmosferze braku cywilnej

odwagi rozwinie się tak potrzebna od-

waga wojskowa? Czy rozwinie się ini-

cjatywa indywidualna i społeczna, ko-

nieczna do odbudowy naszego gospo-

darstwa?

Nadużycie wolności jest złem. Ale

jest coś gorszego od nadużycia: wol-

ności: zanik odwagi przekonań, upow-

szechnienie się obłudy.
R. RYBARSKI.  

PRZED WYBORAMI W JUGOSŁAWJI
Wybory w Jugosławji mają się od-

być dn. 6 maja. Władze odpowiednie
zatwierdzily cztery listy wyborcze,
przedstawione przez następujące u-
grupowania polityczne: 1) stronnictwo
rządowe słormowane przez  preze-
sa rady ministrów p. Jewticza, 2) daw-
ną partję rządową — jugosłowiańsko-
narodową, 3) zjednoczoną opozycję z
Chorwatem dr. Maczkiem na czelei
4) ruch korporacyjny, na którego cze-
le stoi p. Lioticz. Inne listy zostały od-
rzucone, '

Agitacja przedwyborcza jest dość
gwałtowna, z różnych stron kraju do-
noszą o starciach — nawet krwa-
wych — między zwolennikami różnych
stronnictw, a także między ludnością
a policją.

Stronnictwo rządowe, ze zrozumia-
łych powodów, odniesie z pewnością
walne zwycięstwo. Stronnictwo, na
którem opierały się rządy poprzednie,
nie ma, zdaje się, wielkich szans, bo
nie będzie poparte przez organy admi-
nistracji. Ten dawny „blok współpracy
z rządem różni się od nowego tem, że
ma charakter bardziej centralisiyczny
i więcej wyłączności serbskiej. Mini-
ster Jewlicz legitymuje się wprawdzie
jako powiernik zmarłego króla i jako
zwolennik wprowadzonego przezeń sy-
stemu, lecz jest skłonny do pewnych
ustępstw na rzecz tych, którzy żądają
decentralizacji państwa i obdarzenia
autonomją poszczególnych jego częś-
ci. Ta ustępliwość wydała już ten po-
myślny dla rządu skutek, że grupy o-

 

pozycyjne postanowiły wziąć udział w
wyborach, a przez to stanęły wyraź-
nie na gruncie jedności państwowej.
Jedynie Słoweńcy, pozostający pod
kierownictwem ks. Koroszca bojkotują
wybory. Chorwaci natomiast, muzuł-
manie z Bośni i Hercegowiny, oraz ra-
dykałowie i demokraci serbscy ponie-
chali stosowanego przy poprzednich
wyborach bojkotu, Wystawili oni
wspólną listę, na której ra pierwszem
miejscu figuruje nazwisko dr. Maczka,
następcy Radicza i przywódcy stron-
nictwa ludowego chorwackiego.
Jak już powiedzieliśmy, zwycię-

stwo stronnictwa rządowego jest nie-
wątpliwe. Nie jest jednak pozbawione
znaczenia to, czy wejdą do parlamen-
tu przedstawiciele opozycji i jak się w
tym parlamencie zachowają. Że strony
ks. Regenta i rządu p. Jewticza są
robione wyraźne usiłowania w tym kie-
runku, by doprowadzić do uspokojenia
umysłów i do pojednania zwaśnionych  

obozów politycznych. Trudno zaprze -
czyć, że byłoby to-pożądane, ze wzglę-
du na ogólne interesy Jugosławii i jej
rolę polityczną na Bałkanach i na te-
renie europejskim. Trzeba jednak zda-
wać sobie sprawę z tego, że na drodze
do tego pojednania stoją bardzo po -
ważne trudności, wszak chodzi tu nie-
tylko o różne pojmowanie zagadnień
politycznych i społecznych, lecz prze-
dewszystkiem o różnice istniejące mię-
dzy różnemi odłamami ludności pań -
stwa, przedewszystkiem między Ser-
bami a Chorwatami,
Z powyższego widać, że w wybo-

rach obecnych wchodzą w grę rzeczy 0
wiele poważniejsze, niż zwykłe antogo-
nizmy i walki partyjne. Nie tyle licz-
bowy wynik wyborów, co zachowanie
się wybrańców w parlamencie i dalszy
rozwój wewnętrznych stosunków poli-
tycznych będzie należało brać pod u-
wagę.

SKS
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RZĄD KRÓLA BORYSA
Ostatni kryzys rządowy uważają tutaj,

za jeden z etapów przesilenia polityczne-
$o, zapoczątkowanego 19 maja 1934 r.
Wówczas przyszedł do władzy gabinet p.
Kimona Georgijewa, inspirowany przez
głównego organizatora przewrotu p. Da-
mianą Welczewa, zwolennika polityki,
dążącej do ograniczenia przywilejów kró-
Ta na rzecz ustroju republikańskiego.
Gabinet ten musiał jednak ustąpić w

dn. 22 stycznia 1935 r. pod naciskiem
pewnych kół wojskowych oddanych kró-
lowi. Przyczyniło się do tego przejście
na stronę tych kół wojskowych gen.
Radewa i gen. Złatewa, który był w po-
przednim gabinecie min. spraw wojsko-
wych. ›

Gabinet gen. Złatewa ma tę wielką
zasługę, iż uratował Bułgarję od wew -
nętrznego przewrotu i obronił powagę
króla. Pomimo to nie potrafił rozwiązać
najważniejszego zadania tak jak i gabinet
poprzedni, a mianowicie nie stworzył
trwałej podstawy opartej na zaufaniu i

entuzjazmie obywateli, które są warun-
kiem powodzenia każdej inicjatywy rzą-
dowej w życiu politycznem. :

Przed 19 maja 1934 r. panowały ostre
walki polityczne uniemożliwiające usta-

lenie planowej i konsekwentnej polityki
rządów. Zadaniem gabinetów pomajo-
wych „bułgarskich było wykonanie de-
kretu o zniesieniu wszystkich partyj. Na
tem tle wynikł poważny konflikt między
rządem a tymi działaczami polityczne-
mi, którzy w dalszym ciągu prowadzili

działalność polityczną, częściowo kon-

 

Otwarcie wszechświatowego
 

spiracyjną w kraju, częściowo na łamach
prasy zagranicznej. Panowie prof. Can-
kow, przywódca odłamu faszystowskie-
$o oraz p. Kimon Georgijew ogłosili sze-
reg enuncjacyj politycznych w prasie ju -
gosłowiańskiej i wiedeńskiej, pozwala-
jąc sobie krytykować nietylko ustrój
państwowy w Bułgarji, ale i poszczegól-
nych członków rządu. Ponadto, jak mnie
informują, odbywały się konspiracyjne
narady u prof. Cankowa, na których о-
mawiano współpracę z czynnikami woj-
skowymi, rozmaitymi związkami, a. na-

wet, jak twierdzi b. minister spraw we-
wnętrznych płk. Krumkalew — z komu-
nistami i związkiem agrarjuszy. Wobec
niebezpieczeństwa nowych zamieszek i
walk wewnętrznych oraz przekroczenia
dekretu o rozwiązaniu partyj politycz-
nych przez proł. Cankowa i płk. Kimona
Georgijewa, zostali oni wraz ze swoimi
najbliższymi pomocnikami internowa-
ni na wyspę św. Anastazji na morzu

Czarnem. To energiczne zarządzenie
wywołało poważny rozdźwięk w łonie
rządu generała Złatewa.

Jak udało mi się stwierdzić, zwolen-
nicy prof, Cankowa są dotychczas dosyć
silni i wpływowi. — Na tem tle doszło
do przesilenia rządowego i dn. 18 kwiet-
nia, część ministrów zmuszona została do

podania się do dymisji, co pociągnęło za
sobą dymisję całego gabinetu gen. Złate-
wa. Różnica pomiędzy zwalczającymi się
obozami politycznymi dotyczy  nietyl-
ko spraw wewnętrznych i ustrojowych,

ale i daleko bardzo posuniętych tenden- 

kongresu iilmowego w Berlinie  

Sofja, w kwietniu.
cyj zbliżenia z Jugosławią na gruncie unji
politycznej z pominięciem osoby cara
Borysa.

Ten stan rzeczy spowodował prawdo-
podobnie energiczną interwencję cara

Borysa, który udzielił dymisji gabinetowi
'gen. Złatewa i ujął w swoje ręce całko-

witą inicjatywę utworzenia nowego rżą-
du — nasz korespondent mógł zaobser -
wować szereg znamiennych konferencyj,
które odbyły się w dniu 19 kwietnia mię-
dzy wybitnymi członkami gabinetu, oraz
między poszczególnymi politykam! i kró-
lem. Wzywani byli parokrotnie gen. Ra-
dew minister oświaty, płk. Kolew mini-
ster spraw wewnętrznych oraz generał
Złatew i pułk. Wiktor Najdenew.

Po dłuższych naradach został wezwa-
ny do cara Borysa Andrzej Toszew, bez-
partyjny polityk i dyplomata, któremu
zostało polecone utworzenie nowego ga-
binetu. Jest
że p. Toszew zwracał się kolejno do b.
min. Dikowa i Kanarirskiego, starając się

uzyskać ich udział w swoim rządzie. —
Wynika z tego, iż rząd obecny nie ma za-
miaru zerwać kategorycznie z polityką
rządu poprzedniego. Jak widać z jego
składu, będzie on tylko różnił się pod
względem taktyki. Nie ma on w swoim
gronie bardziej jaskrawych indywidual-
ności i dążyć będzie do lojalnej współ-
pracy z opinją publiczną.

Znamienny jest ten ustęp manifestu
króla, który mówi o wprowadzeniu no -
wej konstytucji, uznanej przez naród o-

raz o nieugiętem dążeniu do utrzymania
tradycyj narodowych, zwalczaniu szko-

dliwego partyjnictwa i dążeniu do zje-
dnoczenia całego narodu bułgarskiego i
jego armji około osoby króla i suweren-
ności państwa.

ADOLFOW.

Kronika żydowska
Wśród syjonistów nastąpił rozłam. T. zw.

rewizjoniści pod wodzą Żabotyńskiego wy-

stąpili z organizacji sjonistycznej, W Pary-

żu odbyło się dn. 21 b. m. posiedzenie e-

gzekutywy syjonistów  rewizjonistów, na

którem zapadła uchwała, by nikt z człon-
ków związku rewizjonistów nie brał udzia-
łu w wyborach delegatów na kongres sy-
jonistyczny i aby wszyscy wystąpili ze sy-
jonistycznej organizacji. Od chwili swego
wystąpienia rewizjoniści odmawiają organi-
zacji syjonistycznej prawa reprezentowania
całego ruchu syjonistycznego.

Zarazem postanowiono na 19 maja wy-
znaczyć plebiscyt dla zdecydowania, czy
egzekutywa syjonistów rewizjonistów ma
przystąpić do utworzenia nowej, niezależ-
nej organizacji syjonistycznej i do zwołania
na grudzień roku bieżącego kongresu, mają-
cego tę organizację ukonstytuować.

Żydzi nie ustają w ustawicznem wysyła-

niu delegacyj i stosowaniu systemu prywat
nych interwencyj,

Ostatnio wysłał żydowski komitet gospo-

darczy delegację do min. Kościałkowskie-

go, by mu przedłożyć memorjał w sprawie

położenia żydów w Polsce. Miało to miej-

sce w Wielką Sobotę.

rzeczą charakterystyczną, |

 

PRZEGLĄD PRASY
DO BIROBIDŻANU

Dowodem rozszerzania się nastro-
jów antyżydowskich w spoleczeū-
stwie, jest coraz częstszy objaw
schlebiania tym nastrojom przez pra-
sę brukową, zmuszoną do liczenia się
z gustami najszerszych sier.

Ostatnio m. in. warszawskie pismo
„Dzień Dobry” zamieściło artykulik
pod rzucającym się w oczy, obejmują-
cym całą stronicę nagłówkiem: „Mo-
że do Birobidżanu? Prosimy bar-
dzo”. Artykulik poświęcony jest
procesom komunistycznym młodzieży
żydowskiej i zawiera zachętę, by ży-
dzi z Polski wyemigrowali do Biro-
Bidżanu. M. in. „Dzień Dobry" pi-
sze:

Niestety — jak stwierdza p. Otmar —

kolonizacja tych obszarów postępuje dość

— mówiąc delikatnie — opieszale. Nie wie-

lu jest amatorów i kandydatów do twardej,

prawdziwie, ciężkiej pracy a i ci, którzy się

tam już dostali, „wieją” pojedyńczo, gru-

pami i masami. Na gotowe, to możeby i
przyszli, ale pracy, znojnej orki i żmudnego

budowania — nie kochają.

DUSZA ŻYDOWSKA... W POEZJI

Że odrębność psychiczna żydów nie
jest frazesem i że ujawnia się ona na-
wet w poezji, to wiadomo oddawna.
„Myśl Narodowa" przytacza na to

nowy przykład, pisząc o konkursie na
wiersz propagandowy pożyczki inwe-
stycyjnej:

„Pożyczka ma też swoją poezję. Za po-

średnictwem  „Pionu“ (literacki „Monitor“

urzędowy) ogłoszono konkurs na wiersz

propagandowy. Pierwsze miejsce otrrymał

żyd (Kollenda), drugie już Polak (Sebyła).

Polak (druga nagroda) odwołuje się do

uczuć patrjotycznych, bo tak poprostu

czuje:

Twój grosz! Mój grosz! A gałęzie go”

ścińców rorkwitną,

Ładowne barki popłyną wolnem wiślanem

korytem,

Wstęgi stalowych szyn, grzmotem pociągów

pokryte,
Strzelą prostemi torami w ziemi dalekość

błękitną.

Tymczasem żyd (pierwsza nagroda) mye

śli po swojemu i po swojemu tłumaczy:

Obywatelu! Patrz! Oto staje interes czyw

sty, jasny jak szkło.

Państwo pożycza, państwo oddaje, tysiąc
za jeden, miljon za sto.

Interes staje czysty i jasny, jak szkło! I

co za rozkosz, $dy się pomyśli o ruchu w

tym interesie: „państwo pożycza, państwo

oddaje"...

Widocznie sąd konkursowy doszedł do

wniosku, iż te argumenty są bardziej prze-

konywujące. A przecież w innych czasach

pamiętamy masowe odruchy, niosące na-

wet ślubne obrączki do narodowego skarbe

© ZNOWU TOROŃCZYK

Redagowany i drukowany w zakła-
dach „Robotnika“ į nierozerwalnemi
węzłami z naczelnym organem socja-
listycznym związany tygodnik „Ty-
dzień Robotnika", pisze o Łodzi:

„W wielkiej mowie prezesa „narodowe
go' koła radzieckiego znajdujemy między

innemi takie powiedzenie: „Robotnikowi
polskiemu powinien być bliższy przedsię-

biorca i rzemieślnik polski, niż fabrykant
Żyd”,

Pragniemy stwierdzić, że tę receptę za

leca pan profesor Podgórski tylko robot-
nikom, bo koledze klubowemu, panu me-

cenasowi Kowalskiemu, jest przecież bliższy

Żyd, fabrykant Torończyk skoro broni go w
sprawie na niekorzyść robotników pol-
skich.

A więc znowu wytaczanie sprawy
Torończyka „oddawna wyjaśnionej w
tym sensie ,że mec. Kowalski obroń-
cą Torończyka nigdy nie był,

Stwierdzić należy, że w systema-
tycznem, nielojalnem i nieliczącem
się z faktami wyzyskiwaniu „sprawy”
Torończyka dla walki z łódzkimi na-
rodowcami prasa socjalistyczna od-
dawna bije rekord nawet prasy ży-
dowskiej.

DOCHODY SYNDYKÓW
UPADŁOŚCI

Krakowski „Ilustrowany Kurjer Co-
dzienny” zamieścił obszerną kores-
pondencję z Łodzi, informującą o sta-
nie łódzkiego przemysłu. Znajduje.iy
w niej następujący, ciekawy szczegół:
Jeden z potentatów bawełnianych skarżył

mi się przed kilku dniami że chodzi bez
pieniędzy.» S
— W okresie prosperity zarabiałem do

stu tysięcy złotych miesięcznie. Dziś pła-
cą mi trzy tysiące...

— Kto?
— Syndycy...

Rozmowa jest autentyczna. W tym wy*

padku „plajta” była również „uczciwa”.

Trudno o jaskrawszy przykład fan-
tastyczności dochodów niektórych dy-
óniłarzy życia gospodarczego w Pol-
SCR.

         



 

 
 

FESTIVAL MUZYKI WŁOSKIEJ
W dziejach muzyki twórczość Wło-

chów nieraz zajmowała stanowisko
przodujące. Z półwyspu Apenińskiego
promieniowała sztuka muzyczna na ca-
ły ówczesny świat cywilizowany za-
równo wtedy, gdy powołaniem jej było
oddanie w dźwiękach najgłębszych u-
czuć religijnych (Palestrina), jak i
później, śdy muzyka świecka, skoncen-
trowała swe wysiłki w dziedzinie ope-
rowej. We Włoszech przecież narodził
się ten osobliwy rodzaj dramatu śpie-
wanego, operą zwany z Włoch idąc
przeszedł on w triumfalnym pocho -
dzie całą niemal kulę ziemską i dziś
jeszcze, po więcej niż trzech wiekach,
we Włoszech ma swoje główne siedli-
sko.

Ale dawniejsza muzyka religijna i
późniejsza operowa opierały się prze-
dewszystkiem na kunsżcie wokalnym.
Z tego powodu muzyka instrumentalna,
zwłaszcza w większym stylu: symfo-
niczna, znajdowała we Włoszech
mniej pola do szerokiego, wspaniałego
rozwoju. W tej dziedzinie rychło pal-
mę pierwsżeństwa zdobyli inni: przed-
stawiciele rasy germańskiej. Po nich
do głosu przyszli słowianie i przemó-
wili tak mocno, że dźwięk ich mowy
muzycznej nie zaginie zbyt prędko.
Muzyka wokalna, widocznie ściśle

związana z naturą narodu włoskiego,
siłą swego rozwoju i rożpowszechnie -
nia stawała na przeszkodzie powstaniu
i rozkwitowi muzyki symfonicznej,
która znaczeniem swem mogłabydo -
równać temu, co zrobiono we Wło-
szech w dziedzinie muzyki operowej.
Warunki tam tak się układały, że gdy
wogóle muzyka włoska sięga wgłąb
dziejów naszej kultury duchowej eu -
ropejskiej, to muzyka symfoniczna jest
tam właściwie mówiąc bardzo młoda.

Dlatego też, śdy układa się program
włoskiego koncertu symfonicznego,
gdy odsuwa się na bok muzykę wokal-
ną, niezbyt bogato prezentuje się plan
takiego programu i chcąc nie chcąc
trzeba sięgać do „symfonicznych' fra$-
mentów operowych, jak uwertury lub
„epizody“, z dzieł operowych wyjęte.
Tak było w piątek, Co więcej: z

dawnej muzyki włoskiej dano nam dwa
arcydzieła, ale w przeróbce, bowiem
Concerto grosso D-moll Vivaldi'ego w
orkiestracji rosyjskiego muzyka A. Zi-
lotiego, a Burleskę Scarlatiego w in-
strumentacji De Nardis'a, Należy żało-
wać, że nie słyszeliśmy wielkich mi-
strzów włoskich w oryginale. Jakiś
fragment Monteverdiego (oczywiście
ze śpiewem) powiedziałby nam więcej
o wspaniałości ówczesnej sztuki wło -
skiej, niż przeróbka utworu fortepiano-
wego — choćby i bardzo świetna, jaką
jest niewątpliwie przez De Nardis'a
dokonana. W oryginalnej edycji usły-
szeliśmy uwerturę Rossini'ego do ope-
ry „La scala di seta'* (Drabina z je-
dwabiu). Niezrównane są tutaj: ja-
sność, plastyka, czystość rysunku te -
matycznego, doskonałość brzmienia or-
kiestrowego i pogoda nastroju, po-
krewna muzyce „Cyrulika Sewilskie-
o“.

3 Ponieważ mużyka symfoniczna wło-
ska jest młoda, ponieważ stanowi twór
kompozytorów, będących często dopie-
ro w połowie życia, przeto ż natury

rzeczy nosi na sobie piętno — w wie-

lu wypadkach przynajmniej — t. žw.

„Mowoczesności ', która dziś zestarza-
ła się już wyraźnie,
Typowym objawem owej z przed

dziesiątka lat „nowoczesnošci“ jest
małość, nikłość tematów, celów i dą-
żeń. Gdy stosunkowo niedawno Ry-
szard Strauss sięgał w dziedzinę czy:
stej filozofji, usiłował dźwiękami swej
muzyki dać wyraz myślom najgłęb+
szym, to teraz widzimy skok w kie-
runku przeciwnym tak daleki, że
naprz. Enzo Masetti p. t. „Nėnette et
Rintintin“ rysuje postacie... lalek, w
których widzi „odbicie światowego ży-
cia towarzyskiego czasów obecnych,
które to życie wypełnia intelektualne
przelewanie z pustego w próżne i fety-
szyzm, wzgl. bałwochwalcze oddawa-
nie czci cudzym bogom”, lnny autor,
Renzo Rosselini, w fragmencie ze suity
„Hoggar” daje obraz dziewicy, tań-
czącej z pochodniami. Motto kompozy-
cji: „Pobrzękując bransoletkami, po-
rywasz mą duszę; kiedy tańczysz —
serce moje drży”, Trzeci z odych
muzyków włoskich, Goffredo Petrassi,
był reprezentowany przez dwie części |
Partity tanecznej, wzorówanej na for- ›
mach dawnych z XVII — XVIII w.
ale muzycznie potraktowanych na spo*
sób dzisiejszy. W suicie „Gli uccelli“
(Ptaki) Ottorino Respighi, którego
znamy dobrze, również nie sięgnął
zbyt głęboko w dziedzinę duchową.
Dał nam tym razem mistrzowską tra-
westację utworów mistrzów dawnych,
па „ptasie“ motywy napisanych:
Pasquini'ego (Kukułka), J. Gallat'a
(Gołąb), Rameau (Kura); rozpoczyna
suitę Preludjum Pasquini'ego, w któ -
rem gruchanie gołębie rozbrzmiewa
wyraziście, Dowcipne to — bez słowa.

Lecz — czy nie błahe? I czy nie za
dużo takich zabawnych błahostek,
niechby najświetniej zrobionych, da-
no nam w piątek?
W stylu większym, zdradzającym

rasowego muzyka, był końcowy numer
programu „Epizod symfoniczny” z o0-
рету „Julja i Romeo“ Riccarda Zan-
donai. Tutaj dopiero počzulišmy od-
dech szeroki, rozmach, zobačzylišmy
bogactwo barw, śmiałość mowy i u-
miejętność w konstruowaniu fórm na
większą pomyślanych skałę. Niewąt -
pliwie trudno wyobrażić sobie, by u-
twór Zandonai'ego mógł przybrać swój
kształt dzisiejszy, gdyby przedtem nie
istniał Ryszard Wesner, ale w mużyce
kompozylota wioskiegó, poza zew-
nętrznymi wpływami mistrza z Bay-
reuthu, jest własyi, oryginalna siła
twórcza, jest potencja, zdolna do róz-
wiązywania problematów  artystycz-
nych większej miary i wagi.

Przeraża nas żawsze ów piś$meizm
myśli i woii, niemogący w twórczości
muzycznej wyjść poza granicę jedno-
taktowych motywów! zaióżeń ideo-
wych, których wyrazem są naprż. lal-
ki. Pasniętamy słowa Beethovena:
„Musik ist hóhere Offentarung, als
alle Weisheit und Philosophie" i nie
możemy pogodzić się ż pomniejszeniem
zadań muzyki w tym stopniu, jak się
to, niestety, działo do niedawna.

Koncert prowadził w piątek Willy
Ferrero, kapelmistrz młody, a sław-
ny od 20 przeszło lał, rozpoczął bó- |
wiem swą karjerę w 4+ym roku życia!
P. Ferrefo jest dyrygentem o wyższych
aspiracjach, techniką włada świetnie,
ponadto — co ważniejsze — interpre-
tuje wysoce artystycznie każdą party-
turę, osiągając nierzadko szczyt dosko-
nałości artystycznej, jak to było w u-
wertutze Rossiniego, lub suicie Res*
pighi'ego i Epizodzie Zandonai'ego. W
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ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA

Wieczór autorski Janusza Stępowskie-

go. Bywalców „poniedziałków literackich”,

urządzanych przez T-wo Literatów i Dzien-

nikarzy Polskich w Warszawie, oczekuje ju-

tro aktualna miespodzianka literacka: Wie<

czót klubówy, poświęcony będzie poezjom

Janusza Stępowskiego, laureata ostatniej

nagrody literackiej im. Szareckiego. Na e-

stradzie ukaże się pieśniarka p. Juno Gór-

dez i recytatorży dr. Bujański i Henryk Ła-

dosz. Akompanjuje prof, F. Rybicki.

WYSTAWY
Wystawa prasy i książki polskiej, — Sta-

raniem Akcji Katolickiej przy parafji Św.
Krzyża w Warszawie, odbędzie się w nie-

dzielę 28 kwietnia o godz. 12 w Klubie U-
rzędników Państwowych (ul. Nowy Świat
67) otwarcie Wystawy Prasy i Książki Ka-

toliekiej w Polsce. Wystawa potrwa od 28
kwietnia do 5 maja 1935 roku.

Wernisarz w Zachęcie, — Warszawskie
T-wo Zachęty Sztuk Pięknych i T-wo Pol-

sko-Irlandzkie zorganizowało wystawę

sztuki perskiej. Otwarta w sobotę wystawa

zawiera eksponaty ze zbiorów publicznych

i prywatnych, przeważnie dotąd w War-
szawie nie wyśtawiańe — są wśród nich
cenne okazy dywanów, broni i oryginały

listów szachów perskich do królów i kańc-
letży polskich ż 17-go w. Wystawa zajmuje

3 sale i klatkę schodową pięknie udekoro-

waną barwńnemi dywanami. Pozostałe sale

zajmują wystawy „Kola marynistów pol-

skich”, wystawa jubileuszowa M. Kozniew-

skiej, wystawa akwarel Zdzisława Kraśnika,

wystawa fotograłiki pólskiej, oraz w sali
parterowej wystawa ogólna ż kolekcją prac
A. Sarnowicza,

6 POLSCE ZAGRANICĄ.
Ameryka ku czci Skłodowskiej. — Na

zebraniu profesorów chemii i fizyki 26-ciu
uniwersytetów amerykańskich uchwalono
przystąpić do wspólnej akcji, celem ucz-
cżenia pamięci Marji Śkłodowskiej-Curie. U-

stalonó plan, według którego w dzień uro-
dzin wielkiej polskiej uczónej w listopadzie,
w każdym ż tych uniwersytetów odbędzie
Się uroczystość sadzenia drżewka jej imie-
nia.

Przy dolegliwościach żołądkowo-kiszkowych,
odbijaniach zastosowanie i — 2 szklanek
naturalne: wody gorzkiej Francišzka-Jūteia
wywołuje doskonałe oóptóżnienie przewodu
polłarmowego. Pytajciet się lekarzy. 3245

 ZREEOREWSEZEKIEEOZOEEJYZ EYE TTCTŻBEREPEEGAEWSOR

rzyszły piątek p. Ferrero dyrygować
dzie raz jeszcze, wtedy — ponieważ
ren symfonję pastoralną Beet-
ovena—będziemy mogli omówić jego

talent obszerniej, P. RYTEL.

Nietrudno byłoby dziś pisać o nieprze*
ciętnych przejawach w literaturze czes*

kiej i słowackiej, O nazwiskach, mają*
cych tam takie żnaczenie, iż niepodobna
je pominąć, o nazwiskach już bezspor*
nych, które zdobyły rozgłos eutopejski.
Mamy antorów przekładanych na obce
języki, czasem słusznie, czasem beż do*
statecznej znajomości miejscowych sto*
sunków. (Tak np. nie można ńażwać wy*
darżeniem szczęśliwem, że na język pol+
ski jako jednego ż pierwszych przełożo*
no Wł, Vancżura), Macie tutaj K, Czap=
ka, najwięcej tłumaczonego ż autorów
czeskich, o którego ukończonej trylogji
pisano też w Polsce. Macie tu lvana Ol-
brachta, którego powieść „Nikola Szu*
haj”, stała się sensacją, chociaż, jak się
nam żdaje, napisał przedtem rzeczy lep-
sze, wyższe artystycznie, Macie Durycha
ż jego obsżerhą pówieśćią o Wallenstei-
nie, Prócz nich są autórzy obiecujący i
wyróżniani (np. A. C. Nor), ihni znów
rzeceniani, chociaż się nie rozwinęli da-
ej, np. VI. Vanczura, V. Nezval.
To tylko przykłady, O nich jednak le-

piej wspomnieć przy ińnej sposobności.
Chodzi nam teraz o tó, że żjawiają się
nowi autórzy, usiłujący wnieść do litera-
tury coś własńegó, nowe tchnienie i no-
we myśli. A tego właśnie potrzeba. Nie-
raż odzywa się w tachowych czašopis-
mach czeskich skarga, że literatura u-
więzła w zamkniętem kole, że więcej
czerpie z siebie samej, z wzorów książko-
wych, cudżych, lub własnych, niźli z ży-
cia.

Pocieszające jest przeto, że kilku mło*
dych pokusiło się wnieść przecież coś nó-
wego. Ograniczymy się jednak do trzech,
z których każdy stanowi jakiś typ. Są to:
Wład. Nefi, Jerzy Marzanek i Jan Czep.
Jedno mają wspólne, Bardzo żywy sto-

sunek do współczesności, do zagadnień
dzisiejszego świata, do form życia, a ró-

wnócześnie żądzę nieograniczania się do
negatywnej reakcji, bez dobijania się a-
firmacji, Wspólna jest im też krytyka
współczesności, wiele jeszcze mają nie-
jasności, skłonności do satyry (zwłaszcza
dwaj pierwsi). Ale u wszystkich widać,
że wyrastają z swych bezpośrednich do-
świadczeń, Różnią się jednak od siebie
znacznie w ujmowaniu przedmiotu, tem-
peramentem, środkami wyrazu oraż sta-
wianym sobię celem,

Jeśli na pierwszem miejscu umiesz-
czamy Wł Neffa, to nie dlatego, że
chcemy go określić jako artystycznie naj-
wybitniejsżego, ale dlatego, że z tej trój*
cy jest najbardziej żywy, ma największy
rozmach, mniej męczy się problemami,
ża to raźniej bierze się do dzieła, Wiele
w nim pogody, rzekłbym nieco swawol-
ności, zmysł spostrzegania tak całości,
jak i szczegółów, zmysł satyry, humoru,
bardzo często umyślnie przesadzóńego w.
śroteskę,

ma Skaby”, był satyrą na powieści de-
tektywne, Druga powieść „Temperament
Piotra Bolbeka”, również tylko dowcip-
nie skomponowaną satyrą, niczem więcej,
Nie chodzi mu tylko o pokażanie pod-
szewki powieści detektywistyczńej, o
sparodjowanie jej, nie chodzi też o sa-
tyrę. Jest to osobliwy rodzaj satyry, na
egzaltowaną tęskńotę do przygód, na tęs-

Pierwszy jego utwór „Zbrodnia Ibrahi-

Z LITERATURY
CZECHOSŁOWACKIEJ

OBIECUJĄCE NOWE TALENTY

Praga, w kwietniu,
knotę właściwą autorowi. Wyśmiewa się
więc sam z siebie, A jednak odczuwa się,
jak ta tęsknota autora owłada, jak widzi
potrzebę wyżycia się w niej, zaspokoje-
nia swych snów szalonych, i jak znajduje
w niej piękno i seńs życia.

Trzecia jego powieść „Ludzie w to-
gach“ jest już wyraźnym dowodem, ża
czem autor idzie pozytywnie: pragnie
ogarnąć to, co wydaje mu się w życiu
wżniosłe, wspaniałe i wartościowe, poka-
żać życie ż innego punktu widżenia, po-
kazać, o ile w tem życiu więcej jest fo-
mantyzmu, więcej przygód, i więcej sen-
su, niżeli wtenczas, gdy się je przedsta-
wia realnie.

*
J. Marzanek, to typ poniekąd inny.

Źgorzkniały jest cywilizacją i życiem
dzisiejszem, To intelektualista, nie mo-
gący uciec ze swego świata do prostóty,
ani też znaleźć w świecie intelektuali-
stycznym ukojenia, Świadom jest przy-
tem sprzeczności swej tęsknoty i fiemo-
żliwości jej żaspokojenia, w tem jego
tragizm i wielkość. W książce „Wynala-
zek Diogena Franka", zawarł istotny wy-
raz swej duszy, podobnej w pierwotnem
odczuwaniu beżpośredniości i nienawiści
do cywilizacji do Adama Villers de Li-
sle. Młody chemik żlekceważy karjerę
naukową, odrziici rękę córki profesora u-
niwersytetu, odkryje pigułki, któremi
można się żywić (aby nie myśleć o jedze-
niu i piciu) i ucieka, aby żyć samotnie i
odnaleźć siebie, Lecz biadal Niema już
samotności, niema beżpośredniości przy-
rody, Wszystko skometcjaliżowańo, na-
wet istoty baśniowe, nimfy śpiewają ża
honorarjum bogatym cudzoziemcom w
specjalnych jeziorach. Świat pragnie
tylko bogactw, uznaje tylko przebiegłość
i blichtr zewnętrzny. Młody wynalazca
po różnych przygodach zńowu ucieka do
samotności, lecz widzi, że sam nie może
w niej żyć, czeka przeto na przyjście
naiwnej wiejskiej dziewczyny, Jest to
klęska po długiej drodze, lecz zarazem
zwycięstwo. Bowiem autor mówi wyraź-
nie, że nie można żyć absolutnie dla sie-
bie samego, że życie zaczyna się dopiero
we współżyciu,

*

Jan Czep najzacieklej z tej trójcy
usiłuje znaleźć istotny sens życia. Jest
pan samotnika, poety, uczuciowta,

człowiekiem głęboko religijnym, dręczą
gó ciężkie sprzeczności. Jego „Granice
cienia", odznaczone wielką nagrodą wy-
dawnictwa Melantrich (15.000 koron), są
najdojrzalszem dotąd dziełem, chociaż
jeszcze nierównem. Stale jeszcze góruje
nad autorem cień śmierci, cień jakiejś ne-
gacji, jeszcze jaśń życia nie ma na tyle
siły, ażeby wyswobodzić człowieka z
wątpliwości.

*

Tezą wszystkich tych trzech pisarzy
jest rzetelne usiłowanie zdobycia włas-
nego stosunku do życia i świata, Tó nie
papierowa literatura, to piękna obietnica
na przyszłość, Wszyscy trzej mogą dać
literaturze czeskiej jeszcze o wiele wię-
cej, niż myślą, jeśli świadomi będą, że
kroczą drogą na której czeka ich wiele
niebezpieczeństw. Dali już niemało, Je-
żeli nie przestaną zmagać się, dadzą jesz-
cze więcej.

D. B.
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—Po śniadaniu spiszemy dla łaska:

wych panów dobrodziejówprotokuł —

skwapliwie dodał drugi, widelcem, jak

harpunem, celując w tłustą złotą sie-

lawę, na półmisku w gronie sióstrzyć

szczuplejszych nieco, oczekującą na

znawcę z dobrym apetytem.

Kropieński, patron, Hubert Alojzy,
dziwnie jakoś popatrzył na niedoszłe-

go świadka niedoszłej walki.

— Padam do nóg! — rzekł aż sy-

cząc ż szyderstwa. — A to pociecha

dla mnie, jakby z nieba zesłana: pro+

tokuł! Patrzcie państwo, jakie jest dla

nds zadośćuczynienie: protokuł. Jedy*

ne wyjście przez kałamarz! Padam do
nóg!

Głos i spojrzenie patrona były ta*
kie, że wytworni sekundanci poczuli |”
się nieswojo- Zajęli się tedy kontynu*
owaniem smacznego posiłku, jede:'
swoją sielawą. drugi szczupakiem w
galarecie, żeby tylko nie dać się wcią*
gnąć do przeczuwanej awantury.

Patron Kropieński, nastroszony i
purpurowy. dziko patrzył na sekun-
dantów, manipulujących przy rybach
z niezmiernym taktem i wdziękiem.

Już panowie sekundanci, zmieniw*
szy talerze, mieli zmienić i potrawy, tó
jest ten, co jadł sielawy spoglądał n4
szczupaczka, držącego z rozkoszy w
przezroczystej galarecie, a ten, któr
już skończył ze szczupakiem, Lk
był ku półmiskowi sielaw, rzekłbyś
omdlałych z oczekiwania, kiedy oto na*
śle wybuchnął znany z porywczości i
z braku taktu Kropieński.
— А {а łaskawych panów dobro:

dziejów poproszę, żebyście z owym
protokułem raczyli pójść sobie dó
wszystkich djabłów!

Przedrzeźniał nacechówany grzecz-
nością styl sekundantów. Patronowi o0*
czy wychodziły na wierzch, a ręka,
kiedy nią pokazywał drzwi, drżała.
Sekundanci ociężale wstawali od sto*

łu, zazdroszcząc jeden drugiemu już to
zjedzonych sielaw, już to szczupaka w
galarecie,
— No! — z piekielną pasją poga*

niał ich nietłaktowny patron.
— Pan nam za to odpowiėsž — rże*

kli, I, žalobnem spojrzeniem ogarnąw*
szy porzucony stėl, dumnie zmierzali
ku wyjściu. -
— Durnie! Padam do nóg! — usły*

szeli za sobą, zanim zdążyli demon*
stracyjnie trzasńąć drzwiami,
Zdrowiu patrona Kropieńskiego ża*

szkodził przeżyty wstyd — bo to co

mu wtedy z oczu łzy wycisnęło, to był
wstyd; zmieszany z jakąś piekącą ża:
łością.

Hubert Kropieński przez kilka dni  ; niedomagał, nie opuszczał domu i ż ni:

ea nie chciał się widzieć, Od-
zyskawszy równowagę, w pewien ma-
jowy piękny ranek próbował przedo-
stać się do najbliższego obozu pow=
stłańców, ale mu się to mie udało. Mo-
skale przydybali go na pułtuskim
trakcie we własnej bryczce, ź pełnym
ekwipuńkiem myśliwskim, obłiczonym
na grubego zwierza. Co, kto, dokąd,
skąd? On pokazuje papiery, kto zacz
i rzecze spokojnie: na polowanie. Ale
oficer kręcip „Jakie to polowa*
nie w maju?“, ”
— Na dzikie świnie, padam do nóg
— huknął patron, a do furmana:
— Ruszaj, Marcin! .
Oficer dał znak i sołdat złapał konia

za kantar,
— Na dikje swinje? — rozważył

prostodusżny prapor ołonieckiego, czy
też biełożierskiego pułku, = To zna-
czy, jedie pan do powstania?

Nie puścili patrona, do sztabu
zabrali, Tam odzyskał wolność dla
swego nażwiska, znaczenia, stosunków
i majątku :

Kiedy potem pytali go znajomi, czy
on przypadkiem nie do powstania się
wybierał, to takiej musieli wysłuchać
gniewnej odpowiedzi.

Do powstania! Do powstania!
Też pomysł! Nie, chciałem tylko od-
szukać tego szelmę Grzegorza, żeby
go... żeby mit. į й ПТ
Potem Kropieński zaopiekował się

żoną i domem Grzegorza. Chadzał
tam, do interesów się wtrącał. Jako
człowiek przewidujący i do tego pra-

wnik, radził kobiecie, żeby przynaj-
mniej część wielkiej posesji spienię-
Ne a gotówkę dobržė schowała.
iewiasta oparła się temu, choć mo-

gła była rozporządzić częścią ma-
jątku, pónieważ jeden dom z sadem
na Pradze a w śródmieściu plac, jako

| wiano, według intercyży jej były wła-
snością niepodzielną i wyłączną. Po-
żałowała gorzko oporu, kiedy rząd
rosyjski, stłumiwszy powstanie, cały
majątek Kolaszków łącznie z wianem
pani Balbiny, skonfiskował i słuchać
=. nie chciał o jakiejś tam ekscep-
cji.

Spłoszonej kobiecinie, tej właśnie
pani Grzegorzowej, możeby i dopo-
mógł patron rt Alojzy Kro-
pieński choćby w Petersburgu, bo i
tam miał stosunki i znajomości, ale w
owym czasie, kiedy zapadł wyrok
konfiskaty, pomóc patrońa wyrazić
się mogła jeno w modłach i już tylko
w instańcjach niebieskich. Patronowi
zmarło się bówiem tegoż jeszcze
sześćdziesiątego trzeciego roku jesie-
ni* podobno ze wstydu. Umarł w
skrusze, w nieutulonym smutku, ż
po własnej ciężkiej winy wo-
ec pana Grzegorza,
— Złośnik to był dokuczliwy, ni-

czem pluskwa — mawiał o nim przed
śmiercią patron Kropieński — ale co
tu dużo gadać: charakter. Jeśli wró-
ci, a mnie już nie będzie, zarządzam
biesiadę wielką — dyspożycje szcze-
dółowe są w moim testamencie. Je-
żeli nie wróci, odprawcie Mszę za  

duszę. Takoż i mowę zostawiam, w
której choć chwalę Grzegorza, tłu-
maczę jednak i nasze stanowisko, nie-
tylko z przekonania, ale i ż profesji,
jako obrońca, któremu wypadło we
własnej stanąć sprawie i to przed
Bożym trybunałem.
A myśląc o Grzegorzu, martwił się,

jak będzie wyglądało to niebieskie
dochodzenie.
— Nieborak szepleni, a kiedy się

żaperzy, tó język mu się plącze ni-
cżem sżmata. Jak eię on tam, taki
mając defekt, obroni = doprawdy nie
wiem, a grzeszków to prokuratura
Pańska wyliczy mu co niemiara. Cóż
i dla niego trzeba będzie opracować
obronę...
Tak oto dumał i tem się martwił

patron Hubert Alojzy Kropieński,
któremu żal i wstyd uczyniły jako-
wyś w głowie zamęt.
Już niezupełnie do tego świata na-

leżący, już zatroskany tylko swoim
nieziemskim procesem, z loża dykto-
wał dependentowi obronę dla Ko-
laszki i dla siebie.

Codzień rano wypytywał się żo-
ny: ( 4

(P
RATA ) \

W odcinku 19 tytulowego roždeialu „Po-
w: a T byė powinien nie

cz! 6i a, alė ie wi -skin а, pó dziewiątym wier:

W odcinku 20, w trzecim łamie, w wiet-szu 6 i 7 od dołu powinno być: „Gdzie Pa-
ryż a gdzie lasy polskie?" W łamie piątym,
w ostatnich dwóch wierszach: „i wówczas
w swoim byłby żywiole i w swojej skórze.
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ławczym w Krakowie sensacyjna
rozprawa apelacyjna ks. Jayki Tade-
usza, wikarego w Niegowici, oskarżo-
nego i skazanego w l-sżej Instancji z
art. 127 i 170 k, k. na 6 tygodni are-
šztu ipw z zawieszeniem na 4
lata, Ks. Jayko według aktu oskar-
żenia opartego na doniesieniu nieja-
kiego Nowosielskiego, kierownika
szkoły w Niegowici, dopuścił się wy*
stępków znieważenia władzy i róz-
siewania fałszywych wiadomości, fmo*
śących wywołać niepokój publiczny
a to przeż kazanie, wygłoszone dnia
27 listopada 1934. Na wspomnianem
kazartu ks. Jayko powiedziai między
innema, iż: „w rządzie polskim są
masoni to jest rzeczą jawną, a maso-
ni są tó ludzie, którzy walczą z ko-
ściołem katolickim”, a nadto miał
powiedzieć jeszcze i słowa, że „i u
nas w Polsce w krótkim czasie do
tego dojdzie jak w Meksyku, bó na-
wet o tem gazety publicznie piszą”.

«żenia pierwszych siów
ks. Jayko się przyznał, natomiast za-
przeczył jakoby użył mówiąc 6 sto-
sunkach w Meksyku drugiego zarzu-
canego mu oskarżeniem zdania, Nie
potwierdziły także tych. słów żadne
z zeznań świadków.

Na rożprawę przed sądem grodz-
kim w Niepołomicach obrońca oskar-
žonėgo adw. Dr. Sygiericz z Krako-
wa żaofiarował na dowód prawdzi-
wości słów, wypowiedzianych przez
ks. Jaykę, iż „w rządzie polskim są
masoni* przesłuchanie p. Z. Dwo-
rzańczyka, dyr. dep, Min. Op. Spo-
łecz., a zarażem sekretarza Wielkiej
loży masońskiej w Warszawie, na 6-
koliczność, że loża masońska we
stowarzyszeniem jawnem w ko
misarjacie m. Warszawy zarejestrowa-

nem i, że członkami loży są członkó-
wie rządu i wyżsi dygnitarze pań-
stwowi. Dalej obrońca zaproponował
przesłuchanie ks. Z. Kaczyńskiego,
dyr, K.A.P., na dowód, że tego rodza*
ju wiadomości były już w prasie pol- |.
skiej wielokrotnie publikowane i nie
spotkały się z żadnem zaprzeczeniem,
następnie szereg wniosków o odczy-
łanie i przedłożenie sądowi szeregu
wydawnictw masońskich, Dr, Sygie-
ricz zaofiarował też dowody 2 prze-
słuchania szeregu osób i odczytania
wydawnictw, że istotnie głównym ce-
lem masonerji jest walka z kościo-
"łem katolickim, o czem ż punktu wi-

dzenia przepisów religii katolickiej

kler ma obowiązek uświadamiać wier-
nych.

Sąd I-szej Instancji nie dopuścił
jednak do zaołiarowanych w prze-

wodzie sądowym dowodów prawdy i
ał wyrok skazujący ks. Jajkę.

Od wyroku tego obrońca oskarżonego
wniósł apelację.

Rozprawa apelacyjna miała prze-

bieg wręcz sensacyjny. Po przemó-

wieńiu adw. Sygiericza, który uza-
sadniał wywód apelacyjny, podnosząc

jako przyczynę apelacji niedokład-

ność przeprowadzonego przewodu są-

dowego przeż sąd l-szej instancji i

mna ocenę sprawy pod_ względem

faktycznym i prawnym. Poża dowo-

dami, zaofiarowanemi już sądowi

grodzkiemu, przedstawił szczegółowo
cele masonerji, a w szczególności wal-
kę jej z kościołem katolickim. Obróń-

ca, opierając się na oficjalnych i nie-

oficjalnych publikacjach masońskich,
zacytował szereg haseł masońskich w

rodzaju: „Niema ani Boga, ani duszy”.

„Przedewszystkiem winna być znisz-

czona religja', „Należy oczyścić pro“

gramy szkolne z wszelkiej idei Boga”,
„Bóg oto nieprzyjaciel”, „Niewiara, о-
to cel, do którego dążymy”: Na pod-

stawie tych dowodów stwierdził -
brońca: ksiądz katolicki miał nietylko

prawo, alei obowiążek występować

przeciwko masonerji, ostrzegając wier-

nych przed jej działalnością. Podawa-

nie zaś nazwisk osób, należących do

masonerji, której stowarzyszenia są w

Polsce prawnie zarejestrowane, nie jest

ani rozpowszechnianiem fałszywych

wiadomości, ani też obrazą władzy, je-
żeli dotyczy np. członków rządu.

Sensacją rozprawy było przemówie-
nie prokuratora D-ra Boryczki, który
przyznał, że w rządzie polskim są
członkowie masonerji, i należenie do
związków masońskich nie może być,
zdaniem prokuratora, uważane za 0-
brazę. Wobec tegoacofnął
oskarżenie o występek z art. 127 k. k.
W dalszym ciągu prokurator twierdził,
"že wśród masonów są tacy, którzy
walczą z Kościołem i dążą do zniszcze*
nia religji, jak i tacy, którzy do tego
mie dążą, i że wobec tego użycie po-
równania stosunków polskich i meksy-
kańskich było rozpowszechnianiem
nieprawdziwych wieści. W końcu pró-  

ki tylko zawyst zart. 170 k.ke
w 0 wledzi prokuratorowi 0-

świadczył obrońca, że nie zna się na
subtelnych dystynkcjach masońskich,
które może prokurator zna bezpošre“
dnio ze Źródeł, a które pozwalają mu
dzielić masońów na walczących lub
niewalczącychX religją i kościołem.
Jednak — oświadczył obrońca—-przy-
toczone już poprzednio hasła masoń-
skie, figurujące na oficjalnych publi-
kacjach masońskich, przy znanej kar-
ności masońskiej nie pozwalają dzielić
jej członków ha tego rodzaju kategor-
je, z których jedna działa zgodnie z
hasłami i celami tej organizacji, a dru-

którego uznał ks. Jaykę winnym sze-
rzenia fałszywych wiadomości, mogą-
cych wywołać niepokój, natomiast u-
wolnił go od zarzutu obrazy członków
rządu. Ks: Jayko skazany został na 3
tygodnie aresztu i 30 zł. grzywny. Wy-
konanie kary zawieszone zostało na
lat 3. Po ogłoszeniu wyroku mecenas
Sygiericz zapowiedział wniesienie ka-
mk :

rzebieg rozprawy, w szczególności
zaś przyznanie prokuratora, iż w rzą-
dziepo skim znajdują się masoni, wy-
wołało w Krakowie dużą sensację. 
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W piątek dnia 26 kwietnia br. w
Wydziale Zamiejscowym piotrkow-
skiego Sądu Okręgowego w Często-
chowie toczył się przez kilka godzin
proces jedenastu młodych narodow-
ców, przeważnie robotników oraz
dwu studentów, oskarżonych o udział
w zbiegowisku, podczas zajść jakie
rhiały miejsce dnia 30 września ub, r.
pod Jasną Górą na uroczystości po-
święcenia sztandaru częstochowskiej
placówki Związku Hallerczyków.

Tło i przebieg zajść jest dostatecz-
nie znane w całej Polsce, zwłaszcza z
głośnej interpelacji Klubu Narodowe-
$o oraz z opisów prasy narodowej,
przeto odrazu przystępujemy do spra-
wozdania z przebiegu procesu.

Proces wyznaczono na godz, 9-tą
rano, tymczasem policja już na długo
przed wyznaczoną godziną, obstawiła
$mach sądu licznemi posterunkami,
zarówno na ulicy, w bramie, jak i we-
wnątrz gmachu, nie dopuszczając nie-
mal wcale publiczności na proces, tak
że w chwili rozpoczęcia procesu znaj-
dowało się tylko 5 osób z publiczno-
ści, zaś w późniejszych godzinach do-
piiszczono tylko kilkanaście osób.

Komplet sądzący stanowili sędzio-
wie okręśowi pp. Nakonieczny —

ski i Pawelski. Oskarżał prokurator
Jarzębiński, Obronę wnosił wytraw-
ny prawnik częstochowski mec. Raj-
mund Zawadzki.
Ponieważ osk, Szwajcarzewski od-

bywa służbę wojskową i nie stawił się
na rozprawę — sprawę jego wyłączo-
no z pod rozpoznania.

Nikt z oskarżonych nie przyznał się
do winy, natomiast prawie każdy z
nich odmalował górący nastrój chwili
— podczas znanej interwencji policji

Jasną Górą.
Z kolei zeznawało dwudziestu

świadków oskarżenia, wyłącznie po-
licjantów, którzy utrzymywali, iż z
powodu groźnej ich zdaniem agresyw- nej postaci Młodych — zmuszeni by-
li użyć broni. Kilku z pośród policjan-

 

Z CAŁEGO KRAJU
BRZEŚĆ n/BUGIEM
W ubiegły czwartek Brześć n/Bugiem

obiegła sensacyjna pogłoska, jakoby sę-
dzia śledczy na wniosek prokuratury 0-
pieczętował akta zarządu miejskiego.
Jak słychać, sędzia śledczy opieczęto-

wał nietylko akta, ale cały wydział tech-
niczny żarządu miejskiego w Brześciu.
Wszyscy urzędnicy musieli opuścić biu-
ra, na drzwiach wejściowych zaś założo-
no pieczęcie.
Wiadomość ta wywołała zrozumiałą

sensację, Według niepotwierdżonych ofi-
cjalnie pogłosek, opieczętowanie nastą-
piło w związku ż nadużyciami prży pfo-
wadzeniu robót kanalizacyjnych,Wiado-
iność tę zdaje się potwierdzać takt, że w
przeddzień  opiedzętowania wydziału
technicznego, władze sądowó - śledcze
szen rewizję i zebrały dowo-
dy w postaci ksiąg kasowych tirmy Ma-
ckiewicz, która prowadziła wspomniane
roboty.
CZARNKÓW
Cmentarz przedhistoryczny, — Pod-

6żas porządkowania terenów przy parku
miejskim natrafili pracujący tam robot-
nicy na pozostałości cmentarzyska
prżedhistorycznego. Dotychczas wydo-
byto 3 większe urny oraz kilka mniej-
szych, Urny złożono wśród zbiorów
przedhistoryčžnych państwowego gimna-
zjum w Czarnkowie. |
Dalsze poszukiwania przeprowadzone

zostaną pod kierownictwem profesorów
uniwersytetu poznańskiego, którzy się
zajmą określeniem epoki, ż której cmen-
tarz pochodżł.
GDAŃSK ;
Senat gdański przeciw su pos

życzki inwestycyjnej. — Polskie banki w
Gdańsku otrzymały od seńabi gdańskie-
$o pismo, w którem senat zwraca ich u-
wagę na to, źć akcja subskrypcyjna na
rżecż pożyczki inwestycyjnej na obsza-
rze Gdańska stoi w sprzeczności ż obo-
wiązującemi Gdańsk ustawami z 1871 r.
Senat stwierdza dalej, iż zwrócił się

do kół prawniczych i bańkowych po o-
statectzną ópińję, i że uważa, iż wyniki
tej akcji subksrypcyjnej mogą istotnie
stać w sprzeczności z obowiązującym
stanem prawńym, Co żhowu może spo-
wodówać, że wyniki subskrypcji będą
bezprzedmiotowe. 2

Należy nadmienić, że senat gdański w
piśmie swem, które zresztą niema jeszcze
charakteru ostatecznej decyzji, powołuje
się na ustawę z 1871 r, a więc ż okresu,
kiedy zapatrywania czytników miarodaj=
nych na pożyczkę premjową były zgoła
odmienne od zapatrywań pańujących o:
becnia

7

LOWICZ

Sprostowanie urzędowe, — W związ-
ku z zamieszczońym w Nr. 86 B czasopi-
sma „Gazeta Warszawska” z dnia 22
marca r. b, artykułem p. t. „Uczniowie
żredukowali nauczycielkę” na zasadzie
art. 21 dekretu w przedmiocie tymczaso-
wych przepisów prasowych z dnia
7.11.1919 r, (Dz. Pr. 1919 r., Nr. 14, poł.

186) proszę © zamieszczenie poniższego
sprostowania:
Nieprawdą jest, że samorząd uczniow-

ski jednej ze szkół powszechnych w Ło-
wiczu zredukował swą nauczycielkę,

Natomiast prawdą jest, że żadna ż or-
ganizacyj uczniowskich w szkołach po-
wszechnych w Łowiczu sprawą tą się nie
zajmowała i zajmować się nie mogła, po-
nieważ wszelkie zebrania organizacyj
uczniowskich odbywają się w obecności
nauczycieli opiekunów, a o stosunku
służbowym nauczycieli decydują wyłącz-
nie władze szkolne zgodnie ż obowiążu=

jącemi przepisami.
(—) Adam Wysokiński
Za Komisarza Rządu

NIESZAWA

Żyd administratorem majątku ziem-
skiego. — Jak donosi „Dziennik Kujaw-
ski”, majątkiem Bilno, powiatu nieszaw-
skiego, właśność p. Stanisława Lindema-
na, od kilku lat zawiaduje administrator
żyd, — P. Lindeman, podaje się za ku-
jawskiego ziemianina-Polaka, Czy wpo*

„śród licznych dzielnych zarządców roda
«ów, często pozostających w nędzy, nie
mógł znaleźć człowieka, odpowiadające
$o jego wymaganiom? Czy „żydowska
gospodarka” na polskiej placówce jest
mu szczególnie miła?

RADOMSKO

Osobliwy zarząd koła B, B. W okoli-
cach Radomska sanacja rozpóczęła już
akcję przedwyborczą. Zwołuje się zebra-
nia i nagwałt organizuje koła B. B. Nie-
wielu jest już jednak amatorów na „za-
szczytne „stanowiska członków zarządu
takich kół. W Radziechowicach pod Ra-
domskiem do zarządu B. B. wybrano lu-
dzi, którzy nie są ani ałodkóni, ani
zwolennikami B. B, i mandatów nie
przyjmują, jak to wynika z zamieszczońe-
go poniżej oświadczenia.
„= W związku ze wzmianką, jaka uka-

zała się w nr. 12 „Gazety Radomskiej” o
wyborach do koła gminnego B.B. W. R.
w Radziechówicach niżej podpisani ko-
muńnikują: Wszystkim wyborcom za wy-
bór dziękujemy, oświadczając żarazem.
że powierzonych nam mandatów nie przyjmujemy, ponieważ nie jesteśmy

członkami ani zwolennikami B. B. W. R.
J. Szyszkowski, Fr. Soska, K. Koćwin”.

Bez komentarzy!

SASÓW (pod Złoczowem)
Policjant protektorem żydowskiego

handlu. — Piszą nam z Sasowa (pow. zło-

czowski): $

Przed kilku dniami post. Prugar, za-
ttzymał wóz z pieczywem jednej z kato-

lickich piekarni złoczowskich, która do-
starcza pieczywa wszystkim sklepom
polskim w powiecie złoczowskim, a

przedstawicielowi piekarni oświadczył,

że w Sasowie jest piekarnia żydowska,
która płaci podatki i która bankrutuje.

Wobec tego, jeżeli piekarnia katolicka
jeszcze taż dosteżczy pieczywa do Saso-

wa, to p. Prugar je „skonłiskuje” (I).
Dodać należy, że ze Žiocžowa przy-

jeżdża do Sasowa wóz z pieczywem ży -

dowskiej piekarni złoczowskiej, ale ży-

dowskiemu sprzedawcy nie grozi się

„konliskatą".
Byłoby dobrze, by władze zechciały

zbadać, jakiemi to „istotnemi” motywa-

mi kieruje się post. Prugar, protegując

handel żydowski na szkodę p lskiego.

TARNÓW :

Likwidacja seminatjum nauczycielskie-

go. — Państwowe Seminarjum Naucz.

mięskie w Tarnowie 1 lipca b. r. ulegnie

likwidacji Kurs V przydzielony zostaje

do państw. IIL. Gimnazjum. Dyrektor za-

kładu p. J. Prokop ma w roku szkolnym

1935/36 przeprowadzić likwidację zbio-

rów i aktów zakładu, który przeszło lat

60 kształcił młodzież do stanu nauczy-
cielskiego w szkolnictwie powszechnem,
a w czasach przedwojennych za dyrektu-
ry radcy Parasiewicza kształcił absol-
wentów tak dobrze przygotowanych do

zawodu, iż rady szkolńe powiatowe do-

bijały się o bich,
Lokal śniejski po seminatjum obejmie

częściowo pryw. szkoła średnia. Szkołę
ćwiczeń wciela się do szkoły powszech=
nej im. Kopernika, a nauczyciele semi.
narjum obejmują obowiązki w innych
państwowych szkołach, lub przejdą w
stań spoczynku,
W gmachu poseminarjalnym pozosta-

ńie jedynie tablica pamiątkowa, ufundo-
wana w r, 1922 ku czci poległych w bo=

| jach o wolność Polski seminarzystów tar=
nowskich,

TARNOPOL
Bilans szkód, wyrządzonych przez hu.

ragan. — Nasż koresp. dońosi: Jak wia-
domo w dń. 13 b. m. przeszła nad szere-
$iem powiatów woj. tarnopolskiego sil- 
na burza, wyrządzając znaczne szkody.

przewodniczący otaz s. s. Terpilow--

 

tów zeznało,iż zostali obrzuceni przez
tłum kamieniami. Wreszcie świadko-
wie policjanci wskazują na niektórych
z pośród okeano, jako na tych
co mieli rzekómo ciskać kamieniami
na policję.
W trakcie badania świadków —

policjantów rygorystycznie i zwięźle
prowadzący rozprawę przewodniczą-
cy — uchyla kilka pytań obrońcy,
żmierzających do ustalenia momentu
początku zajść.

Świadkowie obrony w liczbie trzy-
nastu, poważnie i przekonywająco od-
ciążają oskarżonych, ustalając ich
alibi w krytycznym momencie.

M. in. świadek mgr. Stefan Niebu-
dek stanowczo ustala alibi studenta
H. Kaniewskiego.

Po szybkiem uporaniu się z bada-
niem świadków, Sąd udziela głosu
prok, Jarżębińskiemu, który w kilku-
minutowem przemówieńiu domaga się
ukarania wszystkich oskarżonych, 0-
pierając się na zeznaniach policji.

Obrońca mec. Zawadzki w dłuż-
szem przemówieniu skreślił tło zajść,
odmalował naturalną w dniu uroczy-
stošci narodowej chęć młodzieży
wzięcia udziału w tejże uroczystości,
omówił zachowanie się policji pod
Jasną ( órą (w tym momencie przė-
wódniczący przerwał obrońcy), wre-
szcie żan.liżował rolę każdego z
oskarżonych w procesie w świetle ze-
znań świadków, w konkluzji prosząc
6 uniewinnienie oskarżonych.
Tak samo i oskarżeni w krótkich

słowach proszą o uniewinnienie, a
osk. Gębicz zapytany przez Sądo co
prosi odpowiedział:
Q pociągnięcie do odpowiedzialno-

ści za fałszywe zeznania przod. sł.
śledcz. Czarneckiego.

Oświadczenie to wywołało na sali
wrażenie, tem bardziej, że przodow-
nik Czarnecki był jednym z głów-
nych filarów oskarżenia.
Po dłuższej przerwie Sąd ogłosił

wyrok uniewinniający 7-miu oskarżo-
mych a mianowicie pp. studenta Ho-
norjusza Kaniewskiego, Feliksa Raka,
A, Górawskiego, Adama Gębicza, Ja-
na Feliksa (z Łodzi), Al/ Cupiała i Z.
Kasprowskiego,
Natomiast b. studenta Fuzebjusza

Lajtnera, Bolesława Ziębę oraz człon-
ka Str. Nar. z Łodzi Piotra Płócienni-
ka Sąd skazał każdego po 11% roku
aresztu z zawieszeniem odbycia ka-
ry na lat 5.
Tak wysoki wymiar kary wobec lu-

dzi młodych i niekaranych, w zesta-
wieniu że stopniem ich winy zasta-
nawia swą óstrością,

Natutalnie skazani . zapowiedzieli
apelację.
Na NA: procesu o zajścia

pod Jasną Górą warto dodać, że dnia

6 maja odbędzie się druga rozprawa
o te same zajścia w stosunku do czte-

rech narodowców z prezesem A.
Czerniakiem z Łodzi na czele.

Niezmiernie charakterystyczne
światło na zajścia pod Jasną Górą
rzuci też i rozprawa, jaka się odbę-
dzie w Czestochowie przeciwko poli-
cjantowi Piance, oskarżonemu 0 usi-
łowanie zabójstwa Piotra Jasińskie-
go, właśnie podczas zajść pod Jasną

Górą na uroczystości „poświęcenia

sztandaru placówki Źwiązku Haller-
czyków.

Echo strzelaniny pod murami Jas-
nej Góry dnia 30 września ub, r. —
jak widać — długo się jeszcze będzie
rożlegać w salach sądowych,

Częstochowianin
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zMARKĄ ZAKON
STOSUJĄ SIĘ:
JAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.
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W pow. trembowelskim w 14 miejsco-
wościach zostały pozrywane strzechy.
W Słupkach i Myszkowcach huragan

zerwał dachy, na budynkach folwarcz-
nych, w Nastasowie i w Konopkówce roz-
walił parę stodół, w. Baworowie zerwał
dach na cerkwi, zaś w Hnilicach dach na
koszarach K. O. P. Najbardziej ucierpiał
powiat zbaraski, gdzie zostało zniszczo-
nych 62 budynki, w tem 30 rozwalonych
zupełnie. (p).
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WZROST PODATKÓW BEZPOŚREDNICH
I DANIN

NADMIERNE OBCIĄŻENIE ŻYCIA GOSPODARCZEGO

Dochody skarbowe z podatków i o-
płat osiąśnęły w ubiegłym roku 992
miljony złotych, czyli o 10 miljonów
więcej, niż przewidywano w budże-
cie, a o 18 miljonów więcej, aniżeli w
1933 — 34 r.

Jeśli tak jest, jeśli dochody z po-
datków i opłat w ciągu ostatniego o-
kresu znacznie wzrosły, powinnoby to

wskazywać na polepszenie położenia
ekonomicznego całego kraju, który
ma coraz więcej podatków wpłacać
do skarbu. Polepszenia tego jednak
nie było. Wiemy też, że „Przegląd
Gospodarczy”, będący organem cen-

tralnego związku przemysłu polskie-

go, zupełnie wyraźnie mówi o ko-
nieczności deflacji ciężarów publicz-
nych, czyli zmniejszenia podatków,
twierdząc, iż bez tej obniżki nie moż-

na mówić o ożywieniu życia gospo-

darczego i wzroście liczby zatrudnio-
nych robotników. Jeśli więc mimo

tej opinji ster gospodarczych docho-

dy skarbu z podatków i opłat wzro-

sły, to warto przyjrzeć się, w jakich
dziąłach zaznaczył się przedewszyst-
kiem ten wzrost, a które dały mniej
niż poprzednio.
Weźmy przedewszystkiem podatki

bezpośrednie, które wykazują znacz-

ny wzrost w stosunku do roku po-

przedniego i nawet w porównaniu z

budżetem. Dały one bowiem w

1933 — 34 roku 520 miljonów zł, w

1934 — 35 r. miały dać zł. 525 miljo-

nów, a wpłacono ich ostatecznie pra-

wie zł. 563 miliony. W stosunku do

poprzedniego okresu przyniosły więc

one o prawie zł. 43 miljony więcej.
Ściśle związane z podatkami bez-

pośredniemi i na ich wymiarze opar-

te są daniny majątkowe, które dały

ostatnio o 4,5 miliona zł. więcej niż

w 1933 — 34 r. Czyli z podatków
bezpośrednich i danin państwowych
władze skarbowe potrafiły uzyskać

w ubiegłym roku o zł. 47,5 miljona

więcej niż poprzednio. W stosunku
do preliminowanych wpływów poda-

tek przemysłowy przyniósł o 2,5 proc.

więcej, podatek od nieruchomości dał

o 10 proc. więcej, podatek dochodo-
wy — o 13,3 proc. więcej.
Tak wzmożony wpływ z podatków

bezpośrednich, których wymiar i e$ś-

zekucja spoczywa w rękach władz

skarbowych, może być tłumaczony

tylko zbyt optymistycznym  poślą-
dem tych władz na stan naszego ży-

cia gospodarczego. Władze te wi-

docznie uważają, iż obroty śospodar-

cze i dochody musiały bardzo znacz-

nie się powiększyć, skoro o tyle po-
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większyły nakładane ciężary na obrót
i dochód.
Czy optymizm ten był uzasadniony

i czy rzeczywiście polepszenie ekono-
miczne zostało uzyskane — świadczą
inne działy dochodów. A więc podat-
ki pośrednie dały mniej o 5 miljonów
zł. od tego, co przyniosły w roku po-
przednim. Prawda, iż wpływ z tych
podatków przewyższał o 18 proc.
przewidywanie budżetu, ale powięk-
szenie to osiągnięto przedewszyst-
kiem dzięki zwiększeniu dochodu z
podatku od cukru o 31,3 proc. Po-
datki od wina, piwa, drożdży, olejów
mineralnych dały mniej niż w 1933—
34 r. A więc w tym dziale dochodów
optymizm władz skarbowych nie znaj-
duje zupełnie uzasadnienia.

Gorzej jeszcze jest z dochodem z
opłat stemplowych, które są przecież
odbiciem przeróżnych tranzakcyj, za-
wieranych w kraju. Opłaty stemplo-
we dały tylko zł, 89 miljonów, a więc
o 10 miljonów mniej, niż w roku po-
przednim i o 13 miljonów mniej niż
przewidywał budżet. Ten spadek
wpływów i opłat stemplowych świad-
czy o zmniejszeniu obrotów gospodar-
czych, co potwierdzają też zmniej-
szone wpływy z ceł.
Dochód «z ceł preliminowano na
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Podatki państwowe,. samorządowe,
opłaty na rzecz ubezpieczalni spo-
łecznych, daniny partyjno - politycz -
ne (wyborcze) nie wyczerpują cięża -
rów, nakładanych na życie gospodac -
cze.
Swego rodzaju ciężar, i to niebyle-

jaki, stanowią diety, wypłacane dele-
gatom różnych ministerstw, przydzie -
lonym do poszczególnych organizacyj
gospodarczych.

Porusza tę sprawę nikt inny — jeno
„GCZEŚU:
— „Wielu z tych delegatów prawie

zupełnie nie orjentuje się w tematach i
problemach, które są przedmiotem ob-
rad, poza wąskiemi kategorjami urzędo-
wo - biurokiatycznemi. ;
Tego rodzaju delegat przestaje być w

pracy danei gałęzi gospodarczej czynni-
kiem pożytecznym i pomocnym, prze -
ciwnie, przez brak fachowego przygoto-
wania słać się może źródłem mylnej in-
formacji wyższych i decydujących w: po-
lityce ministerjalnej czynników”.

—„Wedłuś obliczeń ster dobrze poin-
formowanych diety, wypłacane za posie-
dzenia i konferencje deleśatom minister-
jalnym przez organizacje i związki go- 

— Patrz pan! —

cuszek.

Coś mignęło w oczach pana Waddingtona.

Przed oczami oszołomionego pana Waddingto-
na trzymała w delikatnych palcach zegarek i łań-

— Со Ю jest szepnął?

ledwo 80 miljonów, a więc jeszcze
mniej, niż w roku poprzednim, kie-
dy z ceł wpłynęło zł. 96 miljonów.
Ta pozycja potwierdza także, iż opty-
miizm władz skarbowych co do wzro-
stu obrotów gospodarczych nie był
uzasadniony i że wymiar i pobranie
podatków bezpośrednich znacznie
przekraczał siły płatnicze społeczeń-
stwa.
Wpływy skarbowe, jak widać z te-

$o zestawienia, rosły tylko tam, gdzie
6 ich wysokości decydował urząd
skarbowy, który wyznacza wysokość
podatku i egzekwuje go. Tam, gdzie
o wysokości dochodów państwa de-
cydowało samo życie, dochody malały
ito często w bardzo znacznym stop-
niu,
Wniosek z tego można wysnuć je-

den — całe nasze życie gospodarcze
jest ciężarem podatkowym, przewyż-
szającym znacznie jego siły, nie mo-
że nastąpić poprawa bez zmniejszenia
tych ciężarów.
A pamiętać trzeba przytem o sta-

łym deficycie budżetowym, który za
ostatnie pięć lat wyniósł miljard 73
miljony złotych. Dowodzi to, jak nie-
dostosowane są wydatki państwa do
sił gospodarczych społeczeństwa. 

 

 

   

125 miljonów zł., osiągnięto zaś za- H. N.

МАСС!29°
2 kostki buljonowe

‚ niedošcignione

w jakošci.

4kostka kosztuje obecnie©groszyj

 

20 MILJONÓW ZŁ. CIĘŻARU
DIETY DELEGATÓW MINISTERJALNYCH

spodarcze, osiągają w skali rocznej су-
frę zbliżoną do 20 miljonów złotych'.
— „Zdarzają się wypadki, że delegat

zjawia się pod sam koniec posiedzenia,
aby zaraz po jego zamknięciu 2610516 się
po wypłatę diety. к

darzają się również wypadki, że w
posiedzeniu biorą udział delegaci szere-
śu ministerstw i instutycyj ministerjal-
nych, którzy po kilku dniach, na podsta-
wie porozumienia się między sobą, uzna-
ją za konieczne zwołanie nowej konie-
rencji, sprawy bardzo pilne — przewle-
kaja, uzgadniają — i biorą diety.

poważniejszych- organizacjach go-
spodarczych konłerencyj takich z udzia-
łem delegatów ministerjalnych odbywa
się tygodniowo trzy i więcej; pomijając
już obciążenie finansowe, absorbuje to
niepotrzebnie czas ludzi stojących na
czele naszego życia gospodarczego, bo 0-
becność ich z uwagi na udział delegatów
jest konieczna”,

Tak biada bezowocnie i beznadziej-
nie „Čzas“ w numerze 111-ym, a życie
idzie swoją biurokratyczną drogą.

Niemniej informacje „Czasu'
wręcz rewelacyjne!
„I dziwić się tu, że towary przemy-

słowe nie tanieją w należytym stopniu.

są 
ezwała się.

 
obecne miejsce.
i umieszczony wśród prezentów ślubnych.
— No to sprawa wyśląda lepiej.

Nie mogę, oczywiście, wymieniać nazwisk...
—Nie jestem ciekawa.
—W takim razie powiem poprostu, że A, któ-

NATURALNY SOK CZOSNKU F. F.
APTEKA MAZOWIECKA 1219

 

ZDOBYCZE RUCHU NARODOWEGO
„Gazeta Narodowa“ informuje, iż w

Częstochowie na rachunek działalności i
propagandy obozu narodowego zapisać
należy powstawanie coraz więcej pol-
skich straganów na rynkach. Pocieszają-
cy jest przytem objaw, że ci nowi kupcy
nierzadko ze średn. wykształceniem ku-
pieckiem, czują się na rynkach polskich,
jak u siebie w domu i całkiem słusznie
zajmują t. zw. najlepsze punkty handlo-
we, wypierając z nich dotychczas bezkon-
kurencyjnych żydów. Na ten widok roz-

Niemcy wykupują
Wychodzący w Gniežnie „Lech“ do-

nosi:
„Opinja publiczna na całem Pomorzu

zaalarmowana jest stale wzmacniającym

się żywiołem niemieckim, czy to pod
względem organizacyjnym, czy politycz-
nym i kulturalno - oświatowym.
O ile ludność polska na Pómorzu w

dobie kryzysu cierpi na brak płynnej go-
tówki, Niemcy posiadają jej zawsze
wbród, wskutek czego coraz częściej z
rąk polskich przechodzą w ręce niemiec-
kie nieruchomości. M. in. dwaj Niemcy
wykupili ostatnio duże obszary w Cek-,

DLACZEGO
„Gazeta Narodowa" częstochowska pi-

sze:
„Kamienica Polska jest naprawdę chy-

ba żydowska, gdyż pomimo istnienia
chrześcijańskiej piekarni Wandy Polacz-
kowej — sklepy biorą pieczywo od Icka

Bulwika z Poraja. Za tym przykładem
idą rzeźnicy, kupując mięso od 'żydów

Bobrowskiego i Czarnego z Błeszna, któ-

rzy dowożą mięso w brudnych szmatach.

Targi w
Dziś otwarcie Targów w Poznaniu. Bę-

dą one trwać do 5 maja. Przeszło 1.000

fabryk polskich wystawiło swoje wyroby.

Tegoroczne Targi uderzają odmien-

nym wyglądem od zeszłorocznych. Znacz-

nie więcej jest dużych, zbiorowych sto-

isk, bogato i gustownie dekorowanych.

Z państw obcych — w Targach uczestni-

czą: Niemcy, Włochy, Brazylja, Indje

RERPOTRWAEWY POTYZA iлао

USTAWODAWSTWO GOSPODARCZE

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 31 z dnia

26 kwietnia 1935 r. opublikowane zostały

m. in. następujące rozporządzenia o cha-

rakterze gospodarczym:

rozp. ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia

r. b. wydane w porozumieniu z ministrami:

Przem. i Haxdlu oraz Rolnictwa i R. P. o

częściowej zmianie tarvf: celnej wywozo:

wej (poz. 229);

rozp. ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia

b. r. wydane w porozumieniu z ministrem

Przem. i Handlu, w sprawie poboru scalo-

nego podatku przemysłowego od obrotów

piwem, napojami winnemi, wódkami gatun-

kowemi, octem, kwasem octowym i droż-

dżami (poz. 230);

rozp. ministrów: Spr. Wewn., Skarbu oraz

Przem. i Handlu z 16 kwietnia r. b. o orga-

nizacji i trybie postępowania komisyj osz-

czędnościowo - oddłużeniowych dla samo-

rządu (poz. 231). `

ENSANL iA ALIa RB ITS

Będzie on stamtąd zabrany

   

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

- Sumienie S. H. Waddingtona było w tak go-

rączkowym stanie, że słowa te sprawiły na nim wra-

żenie wybuchu dynamitu Jego żywa wyobraźnia

nasunęła mu natychmiast przypuszczenie, że dziew-

czyna, tak dobrze znająca jego poufne sprawy, pew-

nie należy do owych tajnych agentek urzędu śled-

czego, które tak
przestępcom:

— Nie wiem, o czem pani mówi — zakrakał

chrapliwie.
ne,

.— Eche, głupstwa — odezwała się niecierpli-

wie Fanny.
Była ona dziewczyną rzeczową, nie lubiła w in-

teresach kołować.
—Maullet opowiedział mi o tem. Chciał pan,

żeby on coś zrobił za pana. Ale Fred odmówił. Za-

słanów się pan teraz. Jeśli robota należy do mojej

speęjalności, gotowa iestem się podjąć.

Pan Waddington patrzył na nią z odrazą. Zro-
zumiał, że dziewczyna próbuje go wciąśnąć w pu-

łapkę, żeby się przyznał do zbrodniczego zamiaru

Nic nie odpowiedział, tylko dyszał chrapliwie.

„Fanny, dziewczyna wrażliwa i ambitna, źle zro-
zumiała jego milczenie. Odrazę w jego oczach poję:

ła jako niewiarę w jej zdolności zastąpienia męż-
czyzny w „robocie z

— Jeśli umiałby to zrobić Fred Mullet, to i ja

potrafię — dodała.

psują przyjemność amatorom-

— Nie poznaje pan?
Pan Waddington znał zegarek i łańcuszek bar-

p dobrze. Zdumiony, obmacał palcami kami-
zelkę.
— Nie widziałem, kiedy pani to wyjmowała.
— Nikt mnie nie widzi, jak wyjmuję — odparła

Fanny dumnie, mówiąc szczerą prawdę. No, może
teraz, skoro pan się przekonał, co potrafie, może
teraz uwierzy mi pan, że nie jestem gorsza od in-
nych. Jeśli Fred może to zrobić, to.i ja potrafię.

Chłodna, kojąca fala zalała udręczoną duszę S.
H. Widdingtona. Zrozumiał, że skrzywdził swego
gościa. Nie jest ona detektywem, ale słodką, kobie-
cą kobietą, która potrafi opróżniać ludziom kiesze-
nie tak zręcznie, że nawet tego nie mogą zauwa-
żyć. Właśnie tego rodzaju dziewczynę chciał po-
znać.

— Jestem pewny, że pani potrafi — odpowie-
dział z zapałem.
— A więc, co to za robota?
—Trzeba ukraść naszyjnik z pereł.
— Gdzie on jest?
— W kasie ogniotrwałej w banku.
Ruchliwe rysy Fanny wyraziły w tej chwili

przykre rozczarowanie.
W takim razie niema o czem mówić, Nie je-

stem rozpruwaczką kas. Jestem delikatnie wycho-
wąna dziewczyna, która niśdy nie miała w ręku
dmuchawki tleno-acetylenowej.

— Ależ pani nie rozumie — pospieszył sprosto- wać p. Waddinston. Mówiąc o tem, że naszyjnik
jest w kasie ośniotrwałej, wskazałem tylko jego

s a AGES sj 

 

rej własnością jest naszyjnik, wkrótce poślubia B.
— Mogłam się tego domyśleć. Grając z sobą

w bridża, zakochali się. :
Mam pewne podstawy do mniemania, že šlub

odbedzie się w Hempstead na Long Island, gdzie C,
macocha A, ma swoją willę.
— Jakto? Czemu nie w New - Yorku?

— Poniewaž — odpowiedział poprostu pan
Waddington — wyrazilem žyczeniė žeby się odbyl
w New-Yorku. ‚

Co ma pan z tem wspėlnego?

— Jstem D. mąż C.
— Aha, człowiekiem, który może potrafi napeł-

nić beczkę wodą w sześć godzin pietnaście minut,
gdy C. umie to zrobić w pięć godzin czterdzieści
pięć. Bardzo mi przyjemnie poznać pana.

—Ja jestem teraz stanowczo za ślubem w Hemp-
stead — ciągnął pan Waddington. W New-Yorku
trudno byłoby wprowadzić panią do domu, nato-
miast w Hempstead może się pani ukrywać w ogro-
dzie aż do odpowiedniej chwili. Tam, w Hemp-
stead, prezenty ślubne będą wystawione na widok
w jadalnym pokoju, który ma okna wychodzące na
trawnik, otoczony krzewami.
— Bardzo łatwo!
— Właśnie o tem samem pomyślałem. Dlatego

też postanowiłem dziś wieczór nalegać na to, aby
ślub odbył się w New-Yorku i sprawa będzie za-
łatwiona. #

Fanny patrzyła nań w zamyśleniu.
(c. d. n.)

rastania się kupiectwa polskiego raduje
się dusza każdego narodowca.
Także na rachunek obozu narodowego

zaliczyć należy powstanie w Częstocho-
wie polskiej hurtowni p. £. „Kupiec”. No-
wa ta placówka znalazła należne sobie
przyjęcie tak wśród konsumentów, jak
detalistów; zwłaszcza ze strony wsi pol-

skiej znajduje „Kupiec”" dobrych odbior-

ców. Jedynie tylko zawistni prezesi czę-
stochowskich organizacyj  kupiectwa
średniego trzymają się dotychczas zdala
od nowootworzonej hurtowni „Kupiec“.

ziemie pomorską
cynie w borach tucholskich. Ośrodek ten
pozostał do ostatnich czasów twierdzą
polskości, czego najlepszym dowodem
może być, iż Niemcy nazywali tę miej-
scowość „polnisch Cekcyn”. Niemcy, któ-
rzy nabyli ziemię w Cekcynie, przepłacili
znacznie tę posiadłość.
W Świeciu b. urzędnik państwowy

sprzedał nowowybudowany dom miesz-
kalny w ręce niemieckie. Sprzedawcy

polscy tłumaczą swój niepatrjotyczny po-
stępek sytuacją bez wyjścia i niemożnoś-
cią wywiązania się z zobowiązań mate-

rjalnych".

U ŽYDOW?
Dzięki temu, że ludność polska popie-

ra żydów, to Josek i Zenon Merynowie
ze swoich warsztatów wille sobie pobudo-
wali, a takie samo przedsiębiorstwo b-ci

Cianciarów, istniejące od 10 lat, pozwa-
la im na skromne tylko wyżywienie ro-
dzin“.
Trzeba stworzyć w Kamienicy Polskiej

ruch narodowy, któryby pouczył ludność
polską o obowiązkach dobrego Polaka. 
Poznaniu
Brytyjskie, Palestyna, Jugosławia, Tur-

cja.
Port gdyński bierze udział w tegorocz-

nych Targach Poznańskich i będzie posia-
dał w pawilonie X własne stoisko, gdzie
umieszczony został kolorowy  półpla-
styczny model portu, plan zaplecza i bez-
pośrednich połączeń morskich, fotomon-
taż, ilustrujący pracę portu, wykazy, o*
brazujące rozwój obrotów portu, ruch
statków t td.
Z okazji Targów — odbędzie się dziś

w Poznaniu zjazd prezesów izb przem.-
handl., poświęcony m. in. kwestji powo-
łania do życia przewidywanego przez u-
stawę związku izb.

PRZEPROWADŹCIE
REMONT ŻOŁĄDKA

stałą troską o prawidłowe funkcjono-

wanie żołądka, zażywając znane

i wypróbowane zioła francuskie The
Chambard, które znakomicie regulu-

ją wypróżnienie. Skuteczne przy u-

porczywem zaparciu. Cena torebki

35 gr. 7217

  

Giełda pieniężna
Dewizy: Belgja 89.78 (sprzedaż 90.08, kup-

no 89,48); Gdańsk 173.00 (sprzedaż 173.43,

kupno 172.57); Holandja 357.75 (sprzedaż

358,65, kupno 356.85); Kopenhaga 113.90

(sprzedaż 114.45, kupno 113.35); Londyn

25,49 (sprzedaż 25.62, kupno 25.36); N. Jork

(kabel) 5.29 (sprzedaż 5.32, kupno 5.26);

Oslo 128.10 (sprzed. 128.75, kupno 127.45);

Paryż 34.95 (sprzedaż 35.04, kupno 34.86);

Praga 22.13 (sprzedaż 22.18, kupno 22.08);

Szwajcarja 171.65 (sprzedaż 172.08, kupno

171.22); Stokholm 131.50 (sprzedaż 132.15,

kupno 130.85); Włochy 43.87 (sprzedaż 43.99,

kupno 43.75); Berlin 213.35 (sprzedaż 214.35,

kupno 212.35).

Obroty mniej, niż średnie, tendencja prze-

ważnie słabsza. Banknoty dolarowe w obro-

tach pozagiełdowych — 5.2734. Rubel zło-

ty: 4.67 — 4.68 Dolar złoty — 9.0975. Gram

czystego złota — 59244. Marki niemieckie

(banknoty) w obrotach prywatnych: 1974 —

198. Funt sterl. — 25.48.
Papiery procentowe: 3 proc. poż. budo-

wlana 44.25; 7 proc. poż. stabilizacyjna

66.50 — 66.38 — 66.63, (odcinki po 500 dol.)

66.88 (w proc.); 4 proc, państw. poż. prem-

jowa dolarowa 53.25 — 53.50; 5 proc. kon-

wersyjna 67.75: 6 proc. poż. dolarowa 78.75

— 79.00 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku gosp.
kraj. 94.00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku

gosp. kraj. 94.00 (w proc.); 7 proc. L, Z.

Banku gosp. kraj. 83.25; 7 proc. oblig. Banku

gosp. kraj. 83.25; 8 proc. L. Z. Banku rolne-

go 94.00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego 83.25;

8 proc. L. Z. Tow. kred. przem. pol. funt.

88.50; 5 proc. L. Z. Warszawy 1933 r. 60.38.
Akcje: B. Polski 88.75; Modrzejów 5.30 —

5.25.

Tendencja dla pożyczek państwowych
przeważnie słabsza, dla Listów zastawnych

— niejednolita. Obroty akcjami małe.

W obrołach prywatnych 7 proc. śląska

pożyczka dolarowa 71.50 (w proc.). 



 

OFIARY
Dla bezrobotnych narodowców:

J. S$. paczka. Nowakowska zł. 3, —
Bezim. zł. 10. — Bezim. 25 kg. smalcu i
15 kg słoniny. M. Ł. paczka. Bezim. pacz-
ka. W. $. zł. 2.50. Różycki zł 20,— N. zł.
5. — L. Zl. 3. —F.K.zł. 5 — Е. С. &
Poznania paczka Wądołkowski 2 paczki.
M. B. paczka Kobyliński zł. 5. — Nowa-
kowska zł. 3. — Z. G. zł. 10. — P. Z. zł.
10. — S. O. zł. 2. — Miecz. Au. zł, 5 —
A. Stefanow zł. 2. — Ks. W. Zieliński zł.
5. — Ognisko Młodych Oświatowców zł.
7. — Wł. Ossowicz zł. 4.25. Ks, W. Do-
magała zł. 5. — Ks. H. von Schmidt zł. 5.
W S. zł. 3, — WŁ. Pachnirski, paczka. —
S$. Magielski zł. 25. — A. Simon zł. 10. —
J. G. zł. 15. — Bezim. zł. 5. — Gidlanie
zł. 10. — Z. Konopnicki zł. 10. — J. Po-
żarycki zł. 5. — Pietrzkiewicz zł. 10. —
E. Lubieniecki zł. 10. — S. Surzycki zł.
10, — F. Grynkiewicz zł. 12.60. M, K. zł.
5—,

Dla najbiedniejszych:

Cukiernia Szwajcarska. 5 babeczek i 5
placuszków.

Na wpisy akademickie:
M. Belke zł. 5.  

т

Pierwsze zastosowanie nowej Konstytucji
OSTRZE ART. 32-60 UGODZIŁO W... POSŁA В. В.

Wczoraj na wokandzie 15 oddziału
Sądu Grodzkiego w Warszawie zna-
lazła się sprawa, będąca echem gło-
śnego w swoim czasie listu otwartego
grupy inwalidów, członków kompan-
ji warszawskiej Legji Inwalidów W.
P., krytykującego w ostrych słowach
działalność prezesa posłą z BB Józe-
fa Borek - Boreckiego. Dotknięty tre-
ścią zarzutów prezes złożył skargę
przeciwko autorom listu do sądu or-
śanizacyjnego Legji Inwalidów.

Na kilka dni przed rozprawą wszy-
scv oskarżeni w liczbie 12-tu otrzy”
mali list, podpisany przez prezesa są-
du koleżeńskiego Legji Zw. p. Kązi-
mierza Giełniewskiego i sekretarza
Sławińskiego, w którym zawiadamia-
no ich, że na terenie warszawskiej
kompanii Legji Inwalidów W. P. wy-
kryto spisek, mający na celu zastoso-
wanie wobec sądu organizacyjnego w
dniu rozprawy teroru fizycznego о-
raz zdemolowanie lokalu, wobec cze-
śo sprawa będzie rozpatrzona przez

 

BANDA ŻYDOWSKICH FAŁSZERZY
WYKRYTA PRZEZ „S”COTTLAND YARD"

W poniedziałek dn. 29 b. m., sąd
okręgowy w Warszawie przystąpi do
rozpatrywania głośnej sprawy bandy
fałszerzy - żydów, która trudniła się
odrabianiem. wartościowych znacz-
z angielskich i rozpoczęła fabry-

оПААСО Lki ROAD

Drožyzna w Warszawie

Ciekawe zestawienie cen detalicznych

artykułów żywności podaje główny urząd

statystyczny. W połowie b. m. cena chle-

ba pytlowego wynosiła w Warszawie 30

gr, w Lodzi 27, w Lublinie 26, w Pozna-

niu i w Krakowie po 30 gr. Mąka pszen-

na kosztowała w Warszawie 45 gr. k$., w
Łodzi 38, Lublinie 35, Poznaniu 40 i w
Krakowie 40. Płacono za 1 litr mleka w
Warszawie 23 gr. w Łodzi 20, w Lubli-
nie 15, w Poznaniu 20 i w Krakowie 20

gr. Masło kosztowało w Warszawie zł.

3,60 kg., w Łodzi 3.70, w Lublinie 3.20,

w Poznaniu 3.60, w Krakowie 3.40. Jaja

kosztowały w Warszawie po 6 groszy

sztuka, w Łodzi po 7, w Lublinie po 5, w

Poznaniu i w Krakowie po 6. Mięso wo-
łowe kosztowało w Warszawie zł. 1,32,
w Łodzi 1.15, w Lublinie 1.10, w Pozna-
niu 1,40, w Krakowie 1,20. Mięso wie -
przowe wynosiło w Warszawie 1,13 za
kg. w Łodzi 1,06, w ublinie 1,10, w Po-
znaniu 1 zł i w Krakowie 1,20.
Jak wynika z tego zestawienai w sze-

regu artykułów Warszawa jest miastem

najdroższem. (Om)

Powołanie Tow. przyjaciół
bibijoteki publicznej

Odbyło się likwidacyjne zebranie Tow.
bibliotek publicznych w Warszawie, na.
którem uchwalono przyjąć umowę za-
proponowaną przez miasto i rozwiązać

Towarzystwo. Wybrano komisję likwi-
dacyjną. Po zebraniu rozważano koniecz-
ność powołania Tow. przyjaciół bibljote-
ki publicznej i w tym celu wybrano ko-
misję organizacyjną nowej instytucji. (b)  

kację fałszywych obligacyj .7-proc.
pożyczki stabilizacyjnej. :

Całą aferę wykryto w Londynie,
gdzie pojawiły się w olbrzymich iloś-
ciach fałszowane znaczki wartościo-
we, używane do uiszczania pewnych
opłat sanitarnych oraz niektórych na-
leżności z tytułu ubezpieczeń spo-
łecznych. Angielski Scottland Yard,
przekonawszy się, że nici afery pro-
wadzą do Polski, wysłał do CEE
wy swego urzędnika, który współ-
działając z polskiemi władzami poli-
cyjno - śledczemi, rychło doprowa-
dził do likwidacji bandy fałszerzy. |
Na czele jej stał właściciel drukar-

ni „Merkury“ Drabienko, a najbliż-
szymi współpracownikami byli He-
noch Czapnik, Szmul Cukier i Szlama
Lewenkind, W wyniku przeprowa-
dzonej w zakładach ,„Merkurego' re-
wizji, znaleziono 46.000 arkuszy $o0-
towych już do rozpowszechnienia
fałszywych znaczków angielskich,
nadto pewną ilość podrobionych obli-
gacyj polskiej 7-proc. pożyczki stabi-
lizacyjnej, które przygotowano wła-
śnie po raz pierwszy, celem puszcze
nia w obieg.

Wszystkich uczestników afery nie-
zwłocznie aresztowano. W dniu ju-
trzejszym staną oni przed sądem.

g——1-1 

Dymisja baletmistrza
* орегу

Baletmistrz teatru Wielkiego, Jan
Ciepliūski, ktėry, iak o tem swego
czasu pisaliśmy, miał głośny zatarg
z baletmistrzem opery paryskiej Li-
farem w czasie jego pobytu w War-
szawie, podał się do dymisji, którą
dyr. Karolewicz - Waydowa przyjęła.
Wskutek dymisji p. Jana Cieplińskie-
$o wysławienie jeszcze w bieżącym
sezonie w nowej inscenizacji baletu
„Pan Twardowski" nie dojdzie do
skutku.

 

sąd koleżeński Legji Inwalidów w
Białymstoku.
Z kolei oskarżeni poczuli się dot-

knięci treścią listu, zawierającego
wyraźny zarz/t knowań na szkodę
organizacji i wystąpili ze skargą do
sądu państwowego przeciwko podpi-
sanym na liście członkom sądu kule-
żeńskiego oraz prezesowi Borek - Bo-
reckiemu,
Postępowanie przeciwko — ВогеК-

Boreckiemu zostało umorzone na
podstawie obowiązujących przepisów
o nietykalności poselskiej, które jed-
nak przed paru dniami zostały uchy-
lone przez nową konstytucję. Odpo-
wiedni art. 32 tej konstytucji organi-
cza bowiem immunitet poselski tylko
do spraw, związanych z wykonywa-
niem mandatu.
Na wczorajszej rozprawie rzecznik

oskarżycieli prywatnych adw. Z. Hof-
mokl - Ostrowski (junior) powołując
się na tę zmianę złożył wniosek o
wznowienie postępowania karnego
przeciwko osk. Boreckiemu. Sąd
wniosek ten uwzględnił.
Obrońca oskarżonych wystąpił ze

swej strony z wnioskiem o umorzenie
postępowania przeciwko osk. Giel-
niewskiemu, śdyż jest on czynnym
sędzią sądu okręgowego w Białym-
stoku. Sąd płzychylił się również do
tefo wniosku.

Trzeci oskarżony nie stawił się z
powodu- niedoręczenia wezwania.
Jest to, jak wiadomo, człowiek nie-
  

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

W/ niedzielę, dn. 28 kwietnia r. b.,
odbędą się zebrania w kołach: Wola
im. Popławskiego, o godz. 5 m. 30 w
poł. przy ul. Śliskiej 34. Przemawiać
będzie mec. St. Błeszyński: Grochow-
skiem o godz. 7 wiecz., przy ul. Do-
brzynieckiej 46. Przemawiać będzie
p. Herman Rauch.  

dawno skompromitowany publicznem
przypomnieniem ciążącego na nim
wyroku skazującego za szpiegostwo.

Proces zapowiada się bardzo cie-
kawie.

Z tymczasowej rady miej-
skiej w Warszawie

Prezydent miasta minister Stefan
Starzyński zwołał na 1 maja r. b. na
godz. 18 posiedzenie komisji finanso-
wo - budżetowej tymczasowej rady
miejskiej, którego porządek dzienny
przewiduje wnioski w sprawach: pro-
wizorjium budżetowego miasta na
maj, zaciąśnięcie pożyczek w B. G.
K. i F. P., zlikwidowania pożyczek za-
ciagnietych z funduszów specjalnych
przedsiębiorstw miejskich,  przełoże-
nia kosztów pierwszego urządzenia
ulic na właścicieli terenów lub dzia-
łek etc. Pozatem rozpatrywane bę-
dzie wystąpienie komisarjatu rządu z
wnioskiem o zwolnienie od opłat na
rzecz miasta za rozlepianie afiszów
na miejskich słupach  ogłoszenio-
wych. :

'

Ka lendarzyk
Dziś: Pawła.
Jutro: Piotra i Hugona.
Wschód słońca 4,13, zachód 18,54.
Wschód księżyca 2,09, zachód 13,20.

PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce 27 b. m. o g. 14-ej.

W dzielnicach wschodnich i południowo=

wschodnich w godzinach popołudniowych

dnia 27 b. m. trwała” pogoda pochmurna

i padał deszcz. Na pozostałym obszarze

kraju panowała przeważnie pogoda słonecz-

na o zachmurzeniu umiarkowanem. W

Wielkopolsce notowano miejscami burze.

Temperatura o godz. 14-ej wynosiła: 9 st.

w Gdyni, 10 w Zaleszczykach, i Tarnopolu,

11 we Lwowie, Przemyślu i Zakopanem, 12

w Łucku i Pińsku, 13 w Poznaniu i Gru-

dządzu, 14 w Wilnie, 15 w Suwałkach, Bia-

w Warszawie, Bydgoszczy, i Krakowie, a

17 w Kaliszu.

Przewidywany przebieg pogody do wie-
czora dnia 28 b, m.:

We wschodniej połowie kraju pogoda e

zachmurzeniu zmiennem i przelotnemi desz-

czami — zwłaszcza w dzielnicach połud-
niowo-wschodnich. Pozatem pogoda o ra-

chmurzeniu umiarkowanem. W całym kraju

nieco chłodniej. Umiarkowane wiatry z

kierunków północnych. W dalszym ciągu

skłonność do burz. 
O

SPÓR DWOCH
UWOLNIENIE PROF.

W głośnym swego czasu sporze pomię-
dzy profesorami politechniki: znawcą
metalurgji i kierownikiem instytutu me-
taloznawczego, prof. 'Czochralskim a b.

min. prof. Broniewskim zapadł w dniu
wczorajszym wyrok sądu grodzkiego, u-
walniający prof. Czochralskiego od wi-
ny i kary. :

W sprawie chodziło, jak wiadomo, o
starcie słowne pomiędzy obu profesora-
mi na posiedzeniu senatu politechniki, w

czasie którego prof. Czochralski zarzucił
„prof. Broniewskiemu działanie na szkodę
inst, metaloznawczego, a zatem i na szko-

PROFESORÓW
CZOCHRALSKIEGO

dę państwa. Rozprawa toczyła się przy

drzwiach zamkniętych. 4 ‚

Rzecznikiem prof. Czochralskiego byt
mec. Paschalski,
 

CIĘŻKO PORANIONA PRZEZ MĘŻA

Wczotaj w nocy przy zbiegu ul. Wysoc*

 

kiego i Toryńskiej 22-letnia Jadwiga Miel-

czarkowa (Warmińska 4) została ciężko po-

raniona nożem przez męża Władysława

Mielczarka, montera, zatrudnionego w fa-

bryce „Citroen“. W stanie ciężkim prze-

wiozło ją Pogotowie do szpitala Przemie*

nienia Pańskiego.

SL i i i iii WACIKI RODY ZE ii

WYKONANIE WYROKU PO 15 LATACH
NIEZWYKŁY WYPADEK W SĄDOWNICTWIE

Aleksander Mućko z pod Ossowca
żył w nie:godzie z. sąsiadem, Fran-
ciszkiem Pleszczyńskim, któremu po-
przysiągł zemstę. Skorzystał też z
pierwszej okazji, by podmówić dwóch
swoich znajomych, ludzi niepewnej
konduity, do zorganizowania napadu
rabunkowego na znienawidzonego
sąsiada. Napad udał się, ale polica
wykryła sprawców i postawiła ich
przed sądem doraźnym. Jeden z u-
czestników napadu został skazany na
śmierć i niezwłocznie stracony,
dwóch pozostałych, wśród nich Muć-
kę, skazano na bezterminowe ciężkie
więzienie.

Działo się to w r. 1920 podczas in-
wazji bolszewickiej, Niebawem Osso-
wiec wpadł w. ręce bolszewików,
którzy zająwszy miasto, uwolnili z
aresztu wszystkich więźniów.. Mućko
odzyskał więc wolność i skorzystał z
tego, by zbiec na kresy i tam osiedlić
się w Nowych Iwaniczach pow, wło-
dzimierskiego, pod zmienionem na-

 

zwiskiem, jako Aleksander Skrzy-
piec.

Wkrótce sprowadził tu swoją żonę
z kilkorgiem drobnych dzieci i rozpo-
czął nowe życie. Ponieważ był zdol-
nym majstrem murarskim, powodziło
mu się zupełnie dobrze, a ponieważ
przytem żył uczciwie i spokojnie, cie-
szył się najlepszą opinją. Po kilkuma-
stu latach syn Mućki dorósł, odbył
służbę wojskową, podczas której do-
służył się stopnia sierżanta,

W pamięci starego Mućki zatarły
się już wspomnienia epizodu z r. 1920,
kiedy zjawiła się w jego domu policja
z nakazem aresztowania. Jak się o-
kazało, w czasie przeglądania w jed-
nym z sądów spisu osób poszukiwa-
nych przez władze bezpieczeństwa,
wymieniono głośno nazwisko Mućki.
Usłyszał je ktoś z pośród przypadko-
wo zebranej w sądzie publiczności i
wskazał obecne miejsce zamieszkania
zbiega.

 

SPORT
DZIŚ

W Warszawie:
Na boisku Warszawianki o 16.15 od-

będzie się mecz ligowy Warszawianka —

Warta. Г
W/ krytej ujeżdżalni Wyższej Szkoły

Wojennej o g. 11 zawody konne.
O piłkarskie mistrzostwo klasy A wal-

czą Elektryczność — Sarmata (boisko

Skry, godz. 16), Drukarz — Znicz (AZS

godz. 16), Świt — Legja (boisko Domu

Ludowego godz. 16.30), Orkan — Bzura
(boisko Ordonu godz. 16.30), PZL — O-
rzeł (boisko Warszawianki godz. 13),
AZS — Warszawianka (AZS g. 16.30),
PWATT—Skoda (Stadjon miejski, godz.
16.30) i Polonja — Barkochba (boisko
Polenji, godz. 16.30): i
O mistrzostwo Warszawy w grach

sportowych grają: w siatkówce kobiecej
AZS — Grażyna, Polonja — Makabi,
Zass — Orzeł, AZS — Polonja, Zass —
Grażyna, Makabi — Orzeł [boisko Orła,
godz. 9); w siatkówce męskiej: Legia —
Warszawianka, Orzeł — Przyszłość, Po-
lonja — AZS, Legia — Orzeł, Polonja—
Warszawianka, Przyszłość — AZS (bois-
ko AZS godz 9).
W Wawrze o godz. 11 kolarski bieg na-

przełaj o mistrzostwo Polski na 30 km.
Pod Strugąo godż. 11 motocyklowe

mistrzostwa Warszawy.
Na prowincji:
W Krakowie mecz ligowy Cracovia—

Pogoń. W Łodzi mecz Ruch — ŁKS. W
Świętochłowicach Śląsk — Polonja.  

„W Mysłowicach kobiecy bieg naprzełaj
o mistrzostwo Polski na 1.500 m.
W Poznania jułileuszowy bieg naprze-

łaj o nagr. „Kurjera Poznańskiego”.
Zagranicą:
W Berlinie zakończenie meczu teniso-

wego Legja Rotweiss. Grają: Hebda —
Henkel, Tłoczyński — Cramm, a poza
konkursem Tarłowski — Denker.
W Billy Montigny (Francja) Wisła

krakowska gra ostatni swój mecz zagra-
nicą z zespołem francuskim. :

DALSZE PORAŻKI NASZYCH
TENISISTÓW

Drugi dzień tenisowego spotkania Le-
&а — Rot Weiss w Berlinie przyniósł
nam dalsze poražki, jednakže gra naszych
zawodników zrobiła tym razem lepsze

wrażenie. х

A więc przedewszysktiem Hebda w do-
kończeniu spotkania z von Crammem spi-
sał się całkiem nieźle. Przegrał ostatecz-
nie, ale w czterech setach 1:6, 1:6, 9.7,
4:6 (pierwszego dnia wynik brzmiał 6:1
i 3:0 w drugim secie dla Niemca). Zawią-
zał z Crammem niemal równą walkę i u-
legł mu stosunkowo nieznacznie,
Dość przykra była porażka naszej pary

Hebda — Tłoczyński z Goepfert — Den-
ker 2:6, 2:6, 5:7. M :
Uratowal sytuację Tartowski, wygry-

wając zdecydowanie w grze towarzyskiej
z Lunnem 6:2, 7:5. : :
CZYWALASIEWICZÓWNA ZDRĄDZI

BARWY POLSKI?
Prasa amerykańska w Cleveland dono-  

si, że Walasiewiczówna zamierza przyjąć
obywatelstwo amerykańskie. Kończy ona
w tym roku średnią szkołę w Cleveland i
zamierza poświęcić się karjerze nauczy-
cielskiej w dziedzinie wychowania fizycz-
nego.

PAT. zastrzega się przed prawdziwoś-
cią tych pogłosek i obiecuje sprawdzić je
w dniach najbliższych.

ZAPAŚNICY PRZEGRYWAJĄ
W DORTMUNDZIE

- № drodze powrotnej z mistrzostw Eu-
ropy w Kopenhadze, zapaśnicy polscy
zatrzymali się w Dortmundzie, gdzie
wzięli udział w turnieju zapaśniczym.

Najlepiej poszło Szajewskiemu, który
pokonał Weikarta i Meisego (z Dort-
mundu), Natomiast Dworok przegrał z
Wortmanem i Weikartem, a Kryszmalski
z Schairkem. '

MISTRŽOSTWA WARSZAWY
` 'WGRACH |

W sobotę rozpoczęły się w Warszawie
rozgrywki o mistrzostwo okręgowe w ko-
szykówce męskiej i hazenie,
W najciekawszem spotkaniu piłki ko-

szykowej Polonia pokonała AZS. w st*
sunku 37:33. Polonia wygrała dzięki
szczęśliwym strzałom do kosza. Wyróż-
nili się w niej Gregołajtys i Zgliński, a
w AZS — Nowakowski, zawiódł nato-
miast egoistycznie grający Kowalski.
W spotkaniu hazeny AZS. wygrał z

„Grażyną 7:3. Do przerwy przeważała
Grażyna (choć prowadził AZS. 3:1), po
przerwie natomiast AZS. zabrał się -o
roboty i wygrał pewnie. Najlepsze u nie-

Эя -

 
go Wiszniewska w napadzie i Stefańska
w bramce, a w Grażynie Kałużyna.
W drugich zawodach hazeny Polonia

wygrała ze Skrą'w oryginalnym stosun-

ku 13:8.
Poziom wszystkich tych zawodów był

dość wysoki, znać jednak było, że są 40
pierwsze w sezonie spotkania pod gołem
niebem. ; ^

MISTRZOSTWA WARSZAWY
W TENISIE

W poniedziałek rozpoczynają się na
kortach W.L.T.K. w Agrykoli tenisowe
mistrzostwa Warszawy i trwać będą do
niedzieli.
Do gry pojedyńczej panów zgłosiło się

44 zawodników. Rozstawieni zostali:
Hebda, Wojciechowski, Bratek, Spycha-
ła, Wittman, Majewski, Kołcz I, Tarłow-
ski. Nie biorą udziału w grze pojedyń-
'czej — Tłoczyński i Popławski.
Do gry podwójnej panów zgłosiło się

16 par. Rozstawiono: Hebdę z Tłoczyń-
skim, Wittmana z Majewskim, .Spycha-
łę z Popławskim, Tarłowskiego z Brat-
kiem. A
Do gry pojedyńczej pań zgłosiło się

12 zawodniczek. Rozstawiono: Jędrze-
jowską i Lilpopównę.
W grze mieszanej walczyć będzie 20

par. Rozstawiono Jędrzejowską z Heb-
dą. Orzechowską z Małcużyńskim, Ru-
dowską z Majewskim, Matuszewską ze
Spychałą i Lilpopównę z Popławskim.
W grach z wyrównaniem walczyć bę-

dzie; w grze pojedyńczej panów — 40,
pań — 18, w grze podwójnej panów —
20 par, w grze mieszanej — 16 par.

Mućkę aresztowano i odesłano da
więzienia w Drohobyczu, celem od-
cierpienia kary bezterminowego wię-
zienia. Zrozpaczona żona Mućki
zwróciła się do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z prośbą o ułaskawienie mę-
ża, motywując tem, że 15-letni pobyt
na wolności pod groźbą wykonania
stale grożącej kary, zrobił z niego ucz-
ciwego człowieka i wzorowego ojca
rodziny, a więc cel poprawy prze-
stępcy, który ma na widoku przede
wszystkiem wymiar sprawiedliwości,
został już w pełni osiągnięty.
  

Z życia stowarzyszeń

Walne Zgromadzenie LOPP. — Dnia 27

b. m. odbyło się doroczne walne zgroma-

dzenie LOPP.
Jak wynika ze sprawozdania, rok 1934

O.P.P. dalszym bardzo znacznym krokiem

naprzód. Ilość członków w ciągu roku ubie-

głego wzrosła o 218.363, osiągając w dniu

,31.12.34 r. cyfrę 1.250.685 członków. (W
chwili obecnej cyfra ta uległa już dalszemu

1.500.000. Również podkreślić należy wy-

bitny wzrost wpływów w roku sprawo-

zdawczym. Ponadto podkreślić należy, że

jak wynika ze sprawozdania wszystkie o-
kręgi wojewódzkie wykonały swe budżety

w wysokości od 100 — 270% w stosunku
do sum preliminowanych.
Po wyczerpującej dyskusji Walne Zgroma-

dzenie uchwaliło przez aklamację absolu-

torjum dla zarządu głównego.

Następnie Walne Zgromadzenie zatwier-

dziło program prac, budżet LOPP na rok

1935, oraz  prowizorjum budżetowe na I
kwartał 1936 r. #

Pochowanie 1/00 mózgów
ludzkich

W Warszawie istnieje od szeregu lat
Instytut Neurologiczny, który przeprowa-
dza badania chorób mózgowych. Prace
tego instytutu w dz'edzinie nowotworów.
złośliwych mózgowych nabrały sławy
wszechšwiatowej. Materjai na jakim
przeprowadzane badania, był rozmiesz-

wielką salę przy ul. Śniadeckich Nr. 8.
Tysiąc mózgów ludzkich spoczywało
przez kilka lat w tych słojach. Ostatnio,
wobec zakończenia robót badawczych i
konieczności przygotowania miejsca dla
nowego materjału, mózgi te wybrano i
pochowano na cmentarzu. Obecnie ko-
lekcja mózgów ludzkich kompletuje się
nowemi eksponatami, przesyłanemi ze
szpitali, klinik uniwersyteckich i zakła-
du anatomicznego. (Om) 

łymstoku, Brześciu nad Bugiem, i Łodzi, 16.

zaznaczył się w rozwoju organizacyjnym L:

znacznemu przyrostowi i waha się okolo

czony w słojach z formaliną i zajmował .
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Iwileńska.

żakończenie uroczystości w
jubileuszowych w Wilnie

Wczoraj zostały zakończone w w uroczystych nabożeństwach jubi wa posła na

Wilnie trzydniowe uroczystości jubi'

leuszowe. Na nabożeństwach uro-

czystych gromadziły się we wszysi-|

kich kościołach liczne rzesze

nych. Szczególnie dużo „osób przy

bywało do kaplicy Ostrobramskiej, |

gdzie w ciągu irzech dni całodzien”

nie był wystawiony Przenajświętszy

Sakrameat, Nietylko tłumnie było

podczas dziennych nabożeństw, ale

nie brakło modlących się do późnego

wieczora.
W sobotę i aiedzielę przybyły do

Wilna pielgrzymki z Lidy, Mołodecz-

na, Wilejki i innych miejscowości

poboż:|

leuszoi .
Wi dniu wczorajszym o godz. 4-ej

popoł. ze wszystkich kościołów wy-

ruszyły do Ostrej Bramy procesje, w |

których wzięły udział wszystkie or”.

ganizacje kobiece.
O godz. 5 wiecz., po przyjęciu:

procesji, odbyło się w OstrejBrami - |

uroczyste nabożeństwo, poczemks.
kanonik Żebrowski wygłosił podnio-;
słe kazanie.

Po odśpiewaniu Hymnu dzięke|
czynnego zostało udzielone zebra-|

nym tłumom błogosławieństwo Naj";
świętszym Sakramentem.

woj. wileńskiego, które wzięły udział

 

JAKA Dziś BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z możliwością

przelotnych deszczów
Chiodno.
Umiarkowane wiatry z północo-zacho-:

du i zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego

Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołowskiego — ul. Ty-

zenhauzowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgie-

la — ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

piszęk.

+ SPRAWY MIEJSKIE
— Nowy ławnik. Nowoobrany ławnik

Magistratu m. Wilna z ramienia grupy sa-

nacyjnej, p. Tadeusz Miśkiewicz, wice-

dyrektor Banku Rolnego, obejmie funkcje

ławnika dopiero od 15 czerwca z powodu

wyjazdu na urlop zdrowotny.

— Poszerzenie ulicy Zawalnej. Długi

spór między Zarządem miasta a Zborem

kalwińskim o plac potrzebny na rozsze”

rzenie ul. Zawalnej (naprzeciw ul. Żeligow-

skiego) został rozstrzygnięty sądównie w
ten sposób, że Miasto, po zapłaceniu sumy

10.800 zł., staje się właścicielem gruntu, na

którym stoi drewniany budynek, zajmowa-

ny przez Tow. Rolnicze. Ponieważ jednak

Zbór kalwiński mie chce rozebrać wspo-

mnianego budynku, rozpocznie się nowy

proces, tym razem o rozebranie budynku.

— Kawiarnia w ogrodzie po-|
dyńskim. Magistrat zdecydował wydzier-
żawić budynek kawiarni w ogrodzie po-

Bernardyńskim dotychczasowemu — dzier-
żawcy, p. Zadarnowskiemu.

Z MIASTA.
— Potajemny handel niedzielny. Orga-

na policyjne sporządziły wczoraj 9 protoku-
łów za uprawianie potajemnego handlu w
niedzielę. Większość protokułów sporzą-

dzono w dzielnicy żydowskiej. Wszyscy

kupcy, przecjwko którym sporządzono pro-
tokuły, ukarani zostaną w drodze admini-

stracyjnej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Termin podatku lokaiowego- Dnia

30 b. m. upływa termiń uiszczenia podatku
od lokali za I kwartał.
należność ściągana będzie wraz z karą za
zwłokę, a w razie wdrożenia egzekucji po-
brane będą jeszcze koszty egzekucyjne.

Złożenie odwołania nie wstrzymuje
jeszcze obowiązku zapłacenia podatku w

ore terminie, ani też uprawnienia
= od przymusowego ściągania tego po-
atku. =
 

Nowy przystanek
kolejowy

Wczoraj bawił w Wilnie wice-
minister komiunikacji p. AL. Bobkow-
ski, który udał się na linje Wilno—
Turmont, dla zbadania możliwości
zbudowania przystanku kolejowego
w Żułowie, odleglym o 2 klm, od
toru kolejowego, pomiędzy Podbro-
dziem a Bezdatami.

PAN|
 

DZIŚ

Pierwszy Monumentalny Histo
Polski

Po tym terminie ,

RÓŻNE.
— Czytelnia im. Tomasza Zana otrzy-

ma nowy lokal w murach po-Franciszkań-

skich. Uchwała Rady Miejskiej, oddająca;

czytelni wspomniany lokal, nastąpiła już

przed dwoma laty, ale Tow. im. Tomasza

Žana nie miało środków na przebudowanie

lokalu. Obecnie Fundusz Pracy udzielił na,

ten cel dotacji 30.000 zł. i wobec tego w,,

najbliższych dniach rozpoczną się roboty,

a od jesieni czytelnia przeniesie się do no-

wego, pięknego lokału.

Teatr i muzyka.
—- Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. B-ej „To więcej niż miłość” — ko-

medja w 3 aktach (6 obrazach). Ceny pro-

pagdndowe.
Jutro o godz. 8 wiecz.

Dulskiej.
— Najbliższa premjera w Teatrze na

Pohulance, W piątek, dn. 3. V. o godz. 8-ej

wiecz, odbędzie się premjera doskonałej

komedji w 3-ch aktach Stefana Kiedrzyń-

skiego p. t. „Kobieta i jej tyran“.

— Uwaga! W. pierwszych dniach maja

Wileński Teatr Objazdowy wyrusza w ob-

jazd z doskonałą komedją w 3-ch aktach

| „Gotówka”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiej-

| sze widowisko wypełni op. Ziehrera „We-

|soła para”.
| — Występy M. Nochowiczówny w „Lu-

|tni”, Znakomita artystka, primadonna te-

| atru poznańskiego — wystąpi po raz pierw-

|szy 2 maja w op. Falla „Rozwódka” na ju-

| bileuszu 30-letniej pracy scenicznej Wła-

dysława Szczawińskiego.
| — „Sztygar“ po cenach. propagando-

wych. Jutro op. Zellera „Sztygar” z

, Dembowskim w roli tytułowej. Ceny od

„5 gr.

Polskie Radje Wilno.
Poniedziaeik, dnia 29 kwietnia 1935.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka, 6.50:

Muzyka. 7.15: Dziennik poranny, 7.25: Mu-

zyka, T.50: Wskazówki praktyczne. 8.00:

Audycja dla szkół. 10.00: Transm. nabożeń-
stwa z Cerkwi. 11.57: Czas. 12.03: Kom.
met. 12.05: Płyty, 12.45: Jak samej skrajać
suknię — pog. 12.55: Dziennik południowy.

13.05: Koncert solistów. 13.55: Wiadomości
o eksporcie Polski. 15.35: Odcinek powie-
ściowy. 15.45: Lekkie melodje i piosenki

16.05: Pieśni szkolne — audycja. 16.30:
Lekcja języka niemieckiego. 16.45: Płyty.
17,00: Audycja dla dzieci młodszych. 17.15:
Wędrówka mikrofonu po Targach Poznań-

skich. 18.25: Chwilka społeczna. 18.30:
Skrzynka ogólna. 18.40: Życie artystyczne

i kulturalne miasta. 18.45: Płyty. 19.15: Z
litewskich spraw aktualnych. 19.25: Wiad.
sportowe. 19.35: Pieśni w wyk. Zofji Tem-|

nickiej. 19.50: Przegląd filmowy.  20.00:|

Audycja z okazji święta narodowego  ja-|

pońskiego. 20.20: Płyty. 20.30: Czy znasz|
swoich prelegentów? — konkurs z nagro-
dami Rozgłonśi wileńskiej na odgadywanie
prelegentów radjowych. 20,45: Dziennik
wieczorny. 20.55: Jak pracujemy i żyjemy
w Polsce. 21.00: Koncert symf. 22.00: Kon-
cert reklamowy. 22.15: Koncert. 23.00 Kom.
met.

 

„Moralność pani

Wtorek, dnia 30 kwietnia.
6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:

Muzyka. 7.15: Dziennik poranny, 7.35; Mu-

WIELKA PREMJERA

ryczny Film Akcji Katolickiej w
 

PRZEOR KORDECKI
OBROŃCA CZĘSTOCHOWY

W rolitytułowej KAROL ADWENTOWICZ
W rol. gł. Władysław WALTER,

Nad program:
wartości artystycznej wejście na wi

Józef Śliwicki i Liljana Zielińska.
Najnowsze aktualja i dodatek rysunkowy. Wobec wysokiej

downię tylko na początek seansów:

4, 6, 8 1 10. w dnie św. o 2-ej. Bilety honorowe i bezpłatne nieważne.
 

CASINO |—н_— —

FL.
Estworyli najnowszy audowny Н!т,

1Р i

„BYLI SOBIĘ DWAJ H
„Trzy Świnki”, „Kot w butach*, „Drewnianł
mieze, fantastyczne tło tega arcydzieła. Madprogram; Aktualja. Seanse:

В Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

DZIŚ PREMJERA, Nie przebój lecz, BOMBA

FLAF
clekawszy I barwniejszy niź głośny „BRAT DJFBŁA*

ULTAJE“
żołnierze”, „Królestwo Torturja" oto melow

kulturalne miasta.

ZebranieStronnictwa Narodowego
W. niedzielę, dnia 28 kwietnia

odbyło się zebranie Stronnictwa Na”

rodowego przy ul. Św. Anny 13.

Zebraniu przewodniczył dr, Mie-

czysław Grużewski, który otwiera-

jąc je, powitał przybyłego z Krako”
j Stanisława

Rymara, b. prezesa komisji budżeto”

wej Sejmu, świetnego znawcę spraw

budżetowych.

Poseł Rymar wygłosił dłuższe

przemówienie o budżetach Państwa

Polskiego (streszczenie obszerniej z
tego przemówienia zamieścimy w
numerze jutrzejszym). Za miezmier-
nie rzeczowe, bogato faktami popar'
te przemówienie zebrani ięko-
wali posłowi Rymarowi długotrwa-
łemi oklaskami.

Poczem przewodniczący dr. Gru-
żewiski udzielił głosu prof. Wiacła-
wowi Komarnickiemu, który wygło”

sił relerat o nowej Konstytucji. Pre-
legent omówił najważniejsze posta“
nowienia nowej Konstytucji t. zw.
kwietniowej, zestawił je z Konsty-
tucją poprzednią, t. į. marcową, oraz
z programem ustrojowym  Stron-

| nictwa Narodowego, streszczającym
się w dążeniu do państwa narodo-
wego. Konsiytucja kwietniowa jest
od hasła państwa narodowego dale-
ka, nie używa określenia „Naród
Polski”, ani w swych przepisach, ani

NTASK GRCZT REDAAO RDW AAAA

zyka. 7.50: Chwilka społeczna. 7.55: Gieł-
da rolnicza. 8.00—8.05: Audycja dla szkół.
11.57: Czas. 12,03: Kom. met. 12.05: Kon-
cert. 12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55:
Dziennik południowy. 13.05: Koncert ork.
13.50: Z rynku pracy. 13.55—14.00: Wia-
domości o eksporcie polskim. 15.35: Odci-
nek  powieściowy. 15.45: Płyty. 16.30:
Chwilka pytań — pog. dla dzieci starszych.
16.45: Płyty.17:00: Skrzynka P.K.O. 17.15:
Koncert kompozytorski Łucji Droge-Schie-
lowej. 17.50: Medycyna indywidualna i me-
dycyna społeczna — pog. 18.00:. Koncert
Zespołu Revellersów pod dyr. Jerzego
Świętochowskiego. 18.15: O hymnie pań-
stwowym — djalog Wandy Dobaczewskiej i
dr. Władysława Arcimowicza. 18.30: Kon-
cert reklamowy. 18.40: Życie artystyczne i

18.45: Płyty. 19.15: Ze
spraw litewskich. 19.25: Wiad. sportowe.
19.35: Płyty. 19.50: „O premjowej pożyczce
inwestycyjnej”, 20.45: Dziennik wieczorny.
20.55: Jak pracujemy i żyjemy w Polsce?
21.00: Słodki Kawaler — operetka L. Falla.
22.30: Biuro Studjów rozmawia ze słucha-
czami. 22.45: Konoert. 23.00—23,05: Kom.

Z za kotar studjo.
Jak samej skrajać sukienkę?

Aktualną i pożyteczną adankę dl
kobiet wygłosi przedpri wik: {
skim w dniu 29 kwietnia o godz. 12,45 p.

K. met.

Marja Dobrowolska. Aktualną — ze wzglę- |
du na sezon wiosenny, kiedy każda z pań

NAsię, RAR na se
„coś nowego”, pożyteczną, $dyż w cząsac|
trudnych i ciężkich, kiedy najmniejszy wy-
datek stanowi w budżecie domowym po-
ważną różnicę, wszelkie rady „jak samej
skroić sukienkę”, będą pomocą dla wielu
ze słuchaczek.
A. Fleischer i J. Gabel przed mikrofonem.
№ poniedziałek, dnia 29 kwietnia o

godz. 15.45 usłyszymy ze Lwowa konoert
lekkich melodyj i piosenek w wyk. mło-
dego lwowskiego k ozytora, znanego z
„Wesołej Lwowskięj Fali", pianisty Julju-|
sza Gabla, oraz Adolfa Fleischera, autora|
wesołych aud
„Micro-Music-Exentric“.

Sa mikrofonu
po Targach Poznańskich.

W dniu 29-tym kwietnia ogodz. 17.15
(poniedziałek) mikrofon radjowy
na wędrówkę po

r wyruszy
‹ Targach Poznańskich, aby

tym.radjosłuchaczom, którzy nie będą mo-
gli zwiedzić wystąwy, dać pełny obraz
Targów.

REWJA| Balkon

cyj „Hallo! Tu ludożercy” i| gaszeniu paleniska w kotłowni tar-

'w przysiędze Prezydenta, mowa tyl
ko o „ogóle obywateli. Zdaniem

Stronnictwa Narodowego nie na

anonimowym ogóle opiera się Pań-
stwo Polskie, ale na Narodzie Pol:
skim, który to Faństwo stworzył i!
uirzymuje. To ileż, stwiewdza prol.|
Komarnicki, obóz narodowy dążyć
będzie do rewizji ustroju państwo-|
wego, przewidzianej przez art. 80“
nowej Konstytucji i znącznie w sto-|
sunku do poprzedniej Konstytucji

uiaiwionej,
W zakończeniu przewodniczący|

dr. Grużewski ziożył na ręce p.po” |
sia Rymara, którego Rada Miejska |
Łodzi obrała prezydentem miasta,'
pozdrowienia dla obozu narodowego|
Lodzi, którego postawa budziuzna” |
nie wszystkich narodowców w Poi-
sce ij zamknął zebranie okrzykiem:
„Niech żyje Narodowa Łódź! |

Pomarańcze zjedliśmy
ale jaj nie wywozimy.

Jak powszechnie wiadomo, Pol-
ska zakupiła kilkaset wagonów po-
marąńcz wzamian za jaja. Poma-
rańcze już zapiaciłiśmy, a nawet

i zjedliśmy, ale z eksportem jaj ja-
koś trudniej.

W sferach miarodajnych infor-

mują nas, że powodem wstzymania

się z eksportem jaj ao Hiszpanji są

wielkie truaności w wydobyciu stam-

tąd gotowni, na КОга eusporterzy

muszą czekać po3miesiące i dłuzej.

Czyżby Czynniki miarodajne nie po-

winay byty tego w umowie prze-

widzieć? io, jak kto, ale rolnicy

cierpią na tem najwięcej, gdyż z po-

woau nadmiernej podazy ceny na

rynkach Krajowych są śmiesznie

niskie.

 

$port.
PIĘKNY START

Otwarcie sezonu lekkoatletycznego w
Wilnie odbyła się na boisku Ośrodka W.k.,
a przyniosło szereg niezłych wyników.

Wyniki techniczne przedstawiają się|
następująco: 100 mtr, — Wieczorek 11,8 5., !

Aleksandrowicz 12 sek; 110 mir. przez|

piotki — Wieczorek 16 sek, 400 mir, —

Wiruk 64 sek., 1500 mtr. — Zylewicz 4,26,2

sek., 3000 mir. Kulinkowski 10:22 sek, kula |

Fiedoruk 13,23, dysk Fiedoruk 41,80,|

WIECZORKA.

oszczep  Zieniewicz 46.22; w sztaiecie

4X160 mtr. zwyciężył zespół Ż. A. K. 5. w

dobrym czasie 48 sek. przed Strzelcem

Wśród pań startowaty tylko zawodnicz-

ki A, Z. 8,
60 mtr.: Skorukówna 9,3 sek,

Skorukówna 7.93, wdal: Chelnicka
dysk: Skorukówna 23,43.

Wyniki są naożół niezłe.
zawodów dobra.

kula:
1.36,

Organizacja

 

likwidowanie szajki złodziei-konduktorów w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej.
Władze kolejowo-śledcze wpadły

na trop szeroko rozgałęzionej szajki

złodziejskiej, złożonej z kondukto”

rów kolejowyca. Aresztowano pod
zarzutem licznych kradzieży przesy”|
łek kolejowych konduktorów: Wła-|
dysława Borkowskiego, Michała Mo*|
dzelewskiego, Piotra Figa, Józefa

Posłusznego, Romualda Gionka, Pa |

wła Wierowskiego, lgnacego Kara |
sińskiego, Aleksandra Żuruka, Anto-
niego Zuba, Szczepana Zawadzkiego, |
Bolesława Makiera i b. konduktora|

wartościowyci przesyłek, a dla za-

maskowania braku wagi, wikiadaia

przedmioty bezwartościowe, jak: ka”

mienie, cegły, szmaty, ziemaę, giinę

it p. W związku z tem do wiadz

kolejowych wpiywały setki, rekla-

macyj z żądawem odszkodowania,

Dyrekcja P. K. P. w Wilnie wypia

cała odszkodowania, skutkiem czego

w ciągu dwóch lat wypłacóno kilka-

dziesiąt tys. zł.
Na ślad tajemniczych kradzieży

wiądze wpadły przez zdemaskowa

Jana Grzyba, wydalonego ze služby „nie umėwionych znaków wypisywa”

za liczne wykroczenia służbowe.
Równocześnie władze śledcze

aresztowały paserów: Wiktora Са-
domskiego, Weionowa i P. Boru*
a ,

ak olano ustalić, wykryta
szajka od dwóch iat systematycznie
okradała wagony zaplombowane zi

nych na wagonach z wartościowemi
przesyłkami Pierwszy aresztowawy
zostai konduktor Wł. Borkowska,
który złożył rewelacyjne wyjaśnie-
nia w sprawie zagadkowych ikra-
dzieży, przyczem wydał wszystkicn
sprawców kradzieży.

 

GŁĘBOKIE (Pat). W: nocy z so-
boty na niedzielę w miejscowościBo”,
browszczyzta, gminy plisskiej, w tar- ;
taku, należącym do Mendla Szenkie-
ra i Nauma Rywesza, wybuchł po-
żar, który strawił doszczęthie cały
tartak wraz z kuźnią, stolarnią, to-
karmią i elektrownią. Spłozęły także
zapasy budulca i materjałów. Stra-
ty wymoszą około zł. 40.000. Pożar
powstał najprawdopodobniej wsku-
tek niezachowania ostrożności przy

Pożar we wsi
Korolewo

GŁĘBOKIE 1Pat). We wsi Koro-
lewo, gminy hołubickiej, w zabudo“

 
 

25 gr. Program Nr. XX. p. t:

——————————
Pod protektoratem

Warszawie| w Wilnienn

2,4,8110 w

„ARMATA“
Nowa eksplozja humoru, radošei I olšniawaląsych tańców ekscentrycznych, -
częściach I '6 obra mex r udzlelam nowozaang>žowanego JaisinėAdiejo as
nego M. I J. KAMIŃSKICH oraz požegnalaie wystepując+ch N. Bolskiej, W. Zdsnowicza

1 .J. Nowiezówny. S'€zegóły w afiszach. Codriennie 2 przeds'awienia o 6 i 8.30.
W niedzielę | święta 3 przedstawia 4 630i 9ej.

HELIOS| Nie zapomnisz takiego filmu [ak

2 W filmie udział biorą 2 słynne t'ncerki: ko
bieta o najpiękniejszych nóżkach lrls ADRIAN i nejsłynn. gwiazda Ameryki MARGO.

Nad program: Aktuaija, '

Zarząd Spółki Akcyjnej p. t. „Wilefiski Dom
Towarowe-Przemysłowy Bracia Jabłkowscy Spółka
Akcyjna” powiadamia po raz drugi pp. Akcjonerjuszów,
że w dniu 11 maja rb., o godz. 18-ej wsiedzibie Spółki
w Warszawie, przy ul. Brackiej Nr. 25, odbędzie się
Zwyczejne Welne Zgromadzenie Fkcjonarjuszów z na-
stępującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wy-
bór przewodniczącego, 2) rozpatrzeniei zatwierdzenie
sprawoz
rok 1934 i powzięcie odnośnych uchwał, 3) Pokwitowo
nie władz Spółki, 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bud: aaArci
żetu wydatków na rok 1935, 5) Wybory do Zarządu|y.22, S. H.
i Komisji Rewizyjnej.

W rot. gł. Caroie Lombard

 

CWAACEEIEMAKOBA)

|| PRaca. |  człowiek
mą sz

z

świadectwa pra: 
 

 

 

— TANIEC MIŁOŚCI —

REZERWYOAPULGOTLB

Młody

kę a e-|
szukuje podj Bie

zdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat ze edoo kaj
ierencje poważne. Po-

eska 4,| Królewska 7

Pożar tartaku w pow. dziśnieńskim.
waniach, należących do Antoniego
Cyrkina, wybuchł pożar. Spłouęty
trzy domy i sześć budynków gospo-
darczych wraz z całym iawentarzem
i urządzeniem. Pożar powstał wsku-
*tek wadliwej budowy komina, Stra-
ty wynoszą około zł. 8,000.

ŻE ŚWIATĄ,
CZAS TO PIENIĄDZ.

W amerykańskiej gazecie „Liberty pod

 

każdem opowiadaniem, artykułem lub
wzmianką pisze się: „3 min. 17 sek.“, „57
sek.“, „5 min. 12 sek.“ i t. p. — co ozna-
cza ile minut i sekund winien stracić czy-
telnik, by przeczytać zamieszczoną treść.
To znakomicie charakteryzuje kraj wiecznej
pogoni w gorączce za złotem, gdzie u taim-
tejszych biznesmenów nawet sekundy od-
grywają rolę.

Student sis Šonosisklep  spożywczo-ko-

U. S. B» udziela lek-|'ouislny, dobrze рго-
syj w zakresie giuna- Sperający,wdzielnicy
zjum. Specjalność: ia- chrześcijańskiej z wy-
cina, matematyka. Ce- robioną klijentelą. —
uy kryzysowe. Zgło-
szenia w Adm. „Dz.

Paszukūję
WiL“ da „R“.

Bona j wózka na sprężynach

z szyciem poszukuje|9, gumowych kołach
na przycho- dla chorej. Ofesty

Reierencje | składać proszę w

ctwa roważne, Ozienniku „dla cho-

skromne. | Te)".
"Re"

Bdres w  Administr.
„Dziennika  Wileūsk.“
  

  

  

KARTE

RE 4 Mieszkania
"Kupno i pokoje

pePT
i sprzedaż
asis| Poszukuję

————— , pokoja nieumebiowa-
„ |nego w okolicach ul

maszyna | Mickiewicza, Mosto-
ręczna Singera w do- wej, Zygmuntowskiej,
brym stanie, 2 łóżka Konieczne są wygody.
na siatkach z matera- Zgłoszenia do Admi-
cami, wieszadło dę-| mistracji „Dz. Wil”
|bowe, kufer, taburet |poq lit. „Z.”
do iortepianu, gorse-
cik aksamitny do ko- ZE
stjumu krakowskiego 2 SZOPY,
lub cygańskiego i gra|odpowiednie na ga-
towarzyska „domino” |raż, stajnię lub а-

m. 7 dy. Mostowa 1, do-
oglądać od g. 1—2. |wiedzieć się, u de-

: gr.2 когсу,

 

 

 

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.


