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Rok XIX Wilno, Czwartek 2 Maja 1935 r. Nr. 119
 

„li dała Wileńszczycić
Poiska Macierz Szkolna?
Dziś pojęcie pracy społecznej

wiąże się często z pojęciem tilan-

tropji. Zupełnie niewłaściwie i myl-

nie, Pojęciem pracy społecznej okre-

ślimy każdą akcję, stwarzającą war”

tości głębsze w człowieku, wartości

zmierzające do zmiany stosunku
człowieka do otoczenia przez stwo-
rzenie najodpowiedniejszych form
współżycia. Prowadzą do tego naj”

rozmaitsze drogi.
Polska Macierz Szkolna obrała

najżmudniejszą, ale w konsekwencji

najlepszą drogę przekształcenia
istniejących warunków na lepsze.

Rzucając hasło: „przez oświatę

do potęgi państwa”, od zarania swej

działalności organizuje i tworzy 0°

światępolską.wszędzie tam, gdzie
tego wymagają warunki.

Prace Polskiej Macierzy Szkolnej
dadzą się podzielić na odcinek szikol

ny i pozaszkolny.

Omawiając zdobycze roku ostat-

niego w zakuesie szkolnictwa, trze-

ba stwierdzić, że w tym kierunku

Macierz wykazała wiele energji i
duży nakład pracy. Mówią o tem
суку.

W, roku ubiegłym Macierz pro-

wadziła zaledwie 7 szkół powszech-
nych, dziś liczba ich wzrosła do 17.

Wydaje się tę pozornie mało. Ale
trzeba wiedzieć w jakich trudno-
ściach powstają, by. uznać liczbę tę
za dużą, Każda szkoła powstaje w
ogniu dyskusji, w poważnej trosce

o zapewnienie jej przynajmniej rocz”
nej egzystencji Szkoły Macierzy
powstają tam, gdzie z różnych wżglę”
dów Państwo szikół zakładać nie
może. Powiaty:  mołodeczański,
święciański, wileńsko-trocki, wilej-

ski, postawski, lidzki i wołożyński—
oto teren działalności Macierzy.

Jeżeli pod uwagę wziąć  liczeb-
ność szikół, to trzeba stwierdzić, że
szkoły Macierzy dają prawie maxi-
mum, swych możliwości. Kształci się
w nich 762 dzieci, Można z dumą
powiedzieć, że 762 dzieci, które mo”
że zostałyby nazawsze analfabetami,

dziś — zawdzięczając Macierzy —

zdobywa elementarne wiadomości,
zyskuje podstawy do dalszego roz-
woju umysłowego. I znów, analizu-
jąc liczbę 762, zdaje się, że jest ona

tak nikła, w porównaniu z potrzeba-
mi oświatowemi Wileńszczyzny, że

może dziwaem się zdawać jej tutaj
podkreślanie. Jednak zasługa, że te
dzieci przestają być analiabetami,

jest duża, jak niewątpliwie duża: jest
liczba 762 dzieci, jeżeli uwzględni-
my te trudności finansowe, w jakich
szkoły Macierzy powstają.

Te trudności finansowe, które
ciągle tu stwierdzamy, sprawiają, że
praca nauczycieli jest wynagradzana
więcej niż skromnie. Za uposażenie,
wynoszące miesięcznie 70 zł., podej-

muje trud nauczania, stawiając kwe”
stję swej pracy raczej ideowo, niż
zarobkowo. Ten ideowy stosunek,
do pracy, to zrozumienię społeczne-
50 znaczenia szkoły na wsi, przeja-
wia się w dobrowolnie na siebie

przyjętych obowiązkach pozaszkol-
io)

MWysuwa się tu przedewszyst-
kiem praca na terenie świetlic. Po-,

s; l ściuset osób. Dotąd R. U. l
objęły swą działalnością powiaty:wstaly one z inicjatywy Zarządu

Centralnego Polskiej Macierzy Szkol
nej przy sześciu szkołach Macierzy.

A więc jest ich chwilowo sześć, a
zwiększenie tej liczby stoi w stosun-

ku prostym do funduszów Macierzy.
Świetlica Macierzy jest na wsi czyn-

„nikiem wychowawczym dużej war-

tości. Dziś trudno mówić - o wyni-
kach pracy świetlicowej, wobec sto”

 
| ty ujęte są w formę popularnych po-

'przytem  przezroczami,

' miejscowości

 

Dzień 1-go maja w Europie
W. NIEMCZECH.

BERLIN. (Pat). Tegoroczne šwię-

to narodowe 1-go maja w Berlinie

rozpoczęło się przy niepomyślnej

pogodzie. :

W. godzinach przedpołudniowych

w Lusigartenie odbył się meeting

młodzieży hitlerowskiej. Na zebra-

niu obecni byli władze, ministrowie

Blomberg, Rust, Hess i Goebbels.

Przemawiał min, Goebbels, a na-

stępnie kanclerz Hitler.

BERLIN, (Pat). aż he

nacyjn: uroczystości był wiel

das polach Tempelhoiu, w

którym — mimo chłód i śnieg —

wzięto udział około 1.000.000 osób.

Po krótkiem przemówieniu Goebbel-

sa, zabrał głos owacyjnie witany

kanclerz Hitler. Podkreśliwszy ko"

nieczność jedności, Hitler przeszedł

do omówienia położenia Niemiec.

Wspomniał on o śęstem zaludnieniu,

braku kolonij, surowców, kapitałów

i dewiz. Nic nie mamy w porówna”

niw z innemi narodami. Mamy tylko   
naród. Jest to wszystko i nic, Źwra;

cając się pod adresem zagranicy, |

Hitler oświadczył: Zagranica nie;

powinna obawiać się, że czegoś od

niej chcemy, Mamy największe do- |

bro, a jest niem naród niemiecki.|

Niemicy nie chcą wojny, rozumiejąc,

iż wielkie dzieła mogą być urzeczy-

wistnion tylko w okresie pokoju, ale

nie mogą się wyrzec godności naro”

dowej wobec świata. į

W SOWIETACH.

MOSKWA. (Pat). W. dniu 1.V.
na pl Czerwonym w „obecności
członków biura politycznego, rządu,

korpusu dyplomatycznego, prasy i

licznych delegacyj odbyła się wielka

defilada wojskowa, przed którą ko-
misarz obrony wygłosił okoliczno”

ściowe przemówienie. Podczas defi-'

lady zwracał uwagę większy niż do-

tychczas udział broni technicznej,,

zwłaszcza udział ciężkich czolgow

szybko-strzelnych. Po defiladzie od-
była się wielka manitestacja zorga”

nizowanej ludności cywilnej,

ZY

znaleźć rozwiązanie wielu proble”

mów: życiowych. s)

W, pracy na odcinku pozaszkol-|

nym: największą bezsprzecznie ini-

cjatywą wylkazują się obecnie Alka-
demicy spod znaku Macierzy, zgru-

powani w Akademickiem Kole Pol-

skiej Macierzy Szkolnej, |
Pracę na terenie Wileńszczyzny

prowadzą od r. 1932, a najelektow-

niejszą placówką, wykazującą się

dużą ruchliwością są Ruchome Uni-

wetsytety ludowe, które mają na ce-

lu zapoznanie miejsciowej ludności z

zasadniczemi wiadomościami z ży”

cia współczesnego. Ponieważ odczy-

ilustrowane są
ponieważ

wreszcie stosunek prelegentów do

słuchaczy jest nacechowany  życzli-

wością i serdecznnością, nie należy

się dziwić, że Ruchome Uniwersyte-
ty ludowe spotykają się z przyję”

ciem b. chętnem: licznemi oznal i

sympatji ludności O. popularności

ich dowodzi fakt, że frekwencja na

odczytach sięga miejscami do sze-
ludowe

gadanek, ponieważ

wołożyński, dziśnieński i brastaw-

ski, objęždžając sto kilkanaście

i organizując około
czterechset odczytów.

Dla pogłębienia wiadomości na-

bywanych w szkole, czy uzyskiwa-
nych drogą wysłuchania cyklu od-
czytów, Polska Macierz Szkolna

 
stosunkowo niedawnego jej zainiojo-| prowadzi bibljoteki, sięgającemiej- |

wania. Praca ta jest poważną i za”

krojoną dość szeroko. W. tej chwili, Druja,

świetlica obejmuje skromną czytel- Wilnie).

scami kilku tysięcy tomów (Brasław,

Koto im. T. Kościuszki w,
Cieszą się one  popularno:|

nię pism i ma za zadanie organizo-|šcią i znaczną frekwencją wypoży-

wanie życia towarzyskiego wsi oraz|czających.

tworzenie ośrodka, gdzie możnaby Trzeba tutaj nadmienić, że rów-|

| vasa, potwierdzaj

' kiego nastąpi

 

W AUSTRJL
WIEDEŃ. (Pat). Policja dokona-

ła licznych rewizyj w kołach komu-
nistycznych aresztując przeszło 500
osób. Przyczyną rewizyj i areszto-
wań był wybuch bomby: rzuconej we
wtorek wieczorem pr komisarja-
tem policji w: Brigittenau, w okolicy
Wiednia.

'WE FRANCJL
PARYŻ. (Pat). Dzień 1-go maja

do godz. 19-ej miał przebieg spokoj”
up, W, Paryżu tylko robotnicy bu-
dowlani strajkowali całkowicie, Ko-
lejka podziemna i tramwaje były
czynne. Pochody były zakazane,
więc na uwiecach i zgromadzeniach
wypowiadano się głośno przeciwko
faszyzmowi i wojnie. A

W, POLSCE.
WARSZAWA. (Pat). W. dniu

1-$o maja odbyły się w wielu miej-
scach kraju obchody pierwszo”majo-
we zonganizowane przez ie
istniejące organizacje zawodowe.
Obchody odbyły się wszędzie w: cał-
kowitem spokoju bez naruszenia po”)
rządku. Odosobnione wystąpienia w
paru miejscowościach, nielegalnych
organizacyj zostały, w zarodku
remnione przez ongana bezpieczeń-
stwa. :

Układ francuske-sowiecki dochodzi do skatku
dor Potiomkin, wychodząc z gabinegjPARYŻ, (Pat). (Wi kołach kom-

petentnych, jak podaje agencja Ha-
ją Wiadomość, że

podpisanie paktu irancusko - sowiec
w środę wieczorem.

Ajmbasador Potiomkin ma udać się

do ministra Lavala o godz. 21,30 Je-

"śli ambasada sowiecka otrzyma peł-

nomocnictwa od swego rządu, bę-

dzie nietylko parałowany ale nawet
podpisany dziś wieczorem. Tekst u-
kiadu zostanie ogłoszony w. ciągu 24
godzin po zakomiumikowaniu go zain-
teresowanym rządom.

PARYŻ. (Pat), Konferencja am-
basadora sowieckiego Potiomkina z

' ministrem Lavalem trwała przeszło
godzinę. Po godzinie 22,50 ambasa-

nież każda ze szkół Macierzy jest
wyposażona w małą bibljoteczkę
(100—120 tomów), złożoną z ksią
żek, niezbędnych w lekturze szkoły
elemeniarnej, Ogółem na Wileń-
szczyźnie jest czynnych 45 bibljotek
Macierzy.

IW) uzupełnieniu całokształtu dzia
łalności Macierzy, trzeba wspomnieć
o jej pracy na terenie Wilna. Wybi-
ja się tu znów Alkademickie Koło
Polskiej Macierzy  Szlkolnej, które
stara się współpracować i pracować
na wszelkich możliwych placówkach
Swój program wychowawczy pra”
śnie realizować odnośnie każdej
warstwy społecznej i każdego wie-
ku, Prowadzi więc świetlicę wy*
chowawczą dla dzieci ulicy, organi-
zuje i uruchamia Wieczorowe Kursy
Dokształcające, w zakresie 7-miu
oddziałów Szkoły Powszechnej, roz- |!
wija akcję walki zanalfabetyzmem,| spkości 1 m., tak że szyny zawisły”

popularyzuje w dziesiątkach odczy-
tów, na różnych terenach, zasadni-
cze wiadomości o życiu itp.

W trosce o wychowanie i wy-
kształcenie właściwej postawy 0“
šwialtowca-spolecznika
P. M. S. zonganizowalo Kursy Pracy
Społeczno-Oświatowej, a obecnie
projektuje założenie poradni dla pra
cujących społecznie. | i

Polska Macierz Szkolna wyko-

Akad, Koło:

 

CHRZEŚCIJAŃSKI

ESZKOWSKI
MICKIEWICZA 1.

Kapelusze HUCKLA
I GOEPPERTA,

w dużym wyborze.

ŁÓDŹ. (Pat). W, środę od samego
xana pada gęsty śnieg połączony z
deszczem. _ Temperatura -wynosi
+ 3 do 4C.
WARSZAWA. (Pat). (W, środę

rano w czasie panującej szarugi pa-
dał przez pewien czas śnieg. Rów-
nież z zachodniej części kraju, m, in.
z Poznania nadchodzą wiadomości o
opadach śnieżnych.

PUCK. (Pat), Około 6 godzin z
małemi przerwami padał śnieg, fstó-
ry natychmiast tajai, gdyž tempera"

 
uda-, tura wynosiła + 5Ć. W głębi Ka-

„szub zanotowano miejscami opady
gradu. |

tu ministra Lavala, oświadczył za-
pytująsym go dziennikarzom, że mu-
si się skomunikować jeszcze ze swo”
im rządem, W! tych warunkach u-
kład może być podpisany, jak pisze
Havas, dopiero we <zwartek.
 

Bóle w żoiądku, ściskanie w dołku,
obstrukcje, gnicie 'w kiszkach, gorycz w
ustach, złe trawienie, bóle głowy, obłożony
język i bladą cerę łatwo usunąć przez
częste stosowanie wody gorzkiej
Franciszka-Józeia, biorąc wieczorem przed
udaniem się na spoczynek pełną szklankę
takowej. Pytajcie się u lekarzy.

Z pogranicza donoszą, iż w: mie-
siącu kwietniu rb. ożywił się znacz-
nie ruch graniczny rolny na podstd-
wie przepustek granicznych. W.
kwietniu na podstawie przepustek
granicznych przekroczyło granicę

rzeki Dryświacicy o charakterze
meljoracji podstawowej odbyło się
29 z. m, w Starostwie powiatowem
przesłuchanie właścicieli jezior, po-
łożonych w dorzeczu tej rzeki w
sprawie eweniualnego odszkodowa-

Oberwanie się chmury
- GRODNO. (Pat). Skutkiem ule-
wy spowodowanej oberwaniem się
chmury nad Nowo-Kamienną o 6
km. za stacją woda zmyła zupełnie

pod torem kolejowym na wy-

 
"nas

BANK SPOLDZIELCZY
na ANTOKOLUw Wilnie przy ul. Zamkowej 18 ułatwia swoim Członkom nabycie

3° Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej
przez uczielanie kredytu ua kupno takowej. ez

Kto pragnie wygraćniech,nabędzie Požyszkę do 10-go maja.

Samebójstwo
żełnierza

POW. WILEJKA. W nocy 28 na 29 z.

m. strzelec Plinkowski Kfranciszek z kom-

panji odwodowej K. O. P. stacjonowanej w

Wilejce pozbawił się życia wystrzałem z

karabinu Powód samobójstwa nieporozu-

mienia rodzinne,

Nawrót zimy.
KRAKÓW. (Pat). Od wtorku na- |

stąpiło w Krakowie znaczne obniże-
nie temperatury. W) środę przed po”
łudniem padał śnieg.

WARSZAWA. (Pat). Dyrekcja Pań-

stwowego Instytutu Meteorologicznego

(PIM) komunikuje, że obecne chłody za-
wdzięczamy nasunięciu się olbrzymiej tali
powietrza chiodnego z nad Oceanu Lodo-
watego poprzez Laponję i kraje bałtyckie

nad Polskę. Spowodowało to nieoczekiwa-

my nawrót zimy, ale jest to sytuacja tylko
przejściowa.

Powietrze chłodne, które spoczywa о-
becnie nad Niżem Polskim, ogrzewa się

'| stopniowo dzięki intensywnemu promienio-
waniu słonecznemu, które prowadzi do za-

niku zachmurzenia, Już w ciągu popołud-

mia środy, i-go maja, zaznaczyia się silna

zwyżka ciśnienia nad większą częścią Bu-

ropy Środkowej i tworzenie się oraz wzmac
nianie obszaru wyżowego spowoduje ode-

pchnięcie masy powietrza chłodnego w kie
runku południowym i wobec tego Polska
niedługo znajdzie się w obrębie wysokiego

ciśnienia z pogodą słoneczną.

Najwyżej za trzy dni wiosna, w tym 

 

roku bardzo śpóźniona, zawita do nas na-

pewno. Wszystko przemawia za tem, że w

dniu święta narodowego niebo się wypo-

| godzi, conajmniej w części zachodniej i

! šrodkowej Polski.

4

Ožywienie sie ruchu granicznego
pograniczu polsko-litewskiem

wraz z żywym i martwym  inwenta“
rzem.

Z początkiem maja rb, ruch gra-
niczny ożywi się jeszcze bardziej, a
to w związku z robotami rolnemi w
polu.

polsko litewską około 800 rolników;

Trudności meljoracyjne w pow. brasławskim
BRASLAW. (Pat). W związku z.

zamierzonemi robotami w "dorzeczu,
nia za straty poniesione wskutek

| obniżenia się poziomu wody w jezio-
rach. Właściciele jezior zgłosili pre-
tensje o odszkodowanie ponad 70
tys. zł. Zdaniem kół fachowych są
pretensje te w większości wypad”
ków wygórowane a w niektórych
wypadkach zupełnie bezpodstawne.

nad Nowo-Kamienną.
w powietrzu. Po krótkiej przerwie
komunikacja została wznowiona.
Nad naprawą toru pracowały
wzmocnione oddziały pogotowia ko-

. lejowego i drogwego.

| Dzięki wspólnemu święconemu uratowano
szkołę w

+ GRODNO, (Pat). We wsi Sie-
wierenki pow. grodzieńskiego wy-
buchł pożar, skutkiem którego spło-
nęło 14 stodół, 14 chlewów, 2 obory,
narzeędzia rolnicze i para koni,

W, Skidliu spłonął dach domu i
chlew, własność Leona Polcyna,
Przyczyna—wadliwy komin, Straty

nywa dziś pracę dużą; wykonywa ja 600 zł
ołiarnie, w zrozumieniu swych za-
dań społecznych; wykonywa ją
chętnie, widząc przychylną postawę
ogółu społeczeństwa. Dzisiaj przy-

stępuje do wszystkich zamierzeń z
większą wiarą niż kiedykolwiek, że
w momientąch trudnych i ciężkich,
społeczeństwo przyjdzie jej z po”
mocą,

Funkcjonarjusze P. P. ujawnili we wsi

Firkowicze gm. janowskiej mennicę fałszy-

wych monet 1 złotowych, ścianina-kowala Franciszka Turowskiego,

który przy pomocy gospodkrza Kaziula fa-

 

| oraz narzędzia do fałszowania bilonu. Pod

Fabryczka mieściła się w kuźni wło-!

 

żydomii.
Z tej samej przyczyny wybuchł

pożar w szkole w Žydomli pow. gro-
|dzieńskiego. Na szczęście wszyscy
i strażacy zebrani byli w chwili wy-
buchu pożaru w remizie na jajku

| wielkanocnem. Dzięki natychmiasto
wej energicznej akcji ratunkowej
spłonął tylko dach słomiany. Dom

| jakikolwiek drewniany ocalał.

Ujawnienie tajnej fabryczki fałszywych
menet 1 złetowych

brykował złotówki.
Podczas rewizji znaleziono 69 monet

piecem kowalskim znaleziono worek z cy-

ną i ołowiem,



  

 

BURZLIWA DYSKUSJA MINISTROW
W sprawie umowy francusko-sowieckiej

" PARYŻ, 30.4, — PAT. — Na dzi-
siejszem posiedzeniu rady ministrów
była omawiana sprawa negocjowanej
obecnie umowv francusko-sowieckiei.
Dłuższy referat wygłosił min. Laval.
Ogłoszony po posiedzeniu oficjalny
komunikat nie podawał żadnych
szcześółów ani teśo referatu, ani dy-
skusji, jaka się nad nim rozwinęła. Na-
tomiast prasa południowa twierdzi
zśodnie, że dyskusja miała charakter
dość burzliwy, przyczem, jak pisze
„Journal des debats', pewna liczba
członków gabinetu nie ukrywała swe-
$o wrogiego stosunku do ustalonego
wezorai »rzez min. Lavala z ambasa-
dorem Potiomkinem tekstu umowy.

 REEEEPYC TRASZ POZ EAT DOE ROTTWODYAIETKFALI

Budowa kolei
Toruń— Sierpc

W czasie wojny światowej okupanci

wybudowali kolej wąskotorową odNa-

sielska.do Torunia. W 1924 r. wschodni

odcinek tej kolejki od Nasielska do

Sierpca przebudowano na kolej normal-

/notorową i oddano do eksploatacji, na

zachodnim zaś odcinku od Sierpca do

Torunia czynna była dotychczas kolej

wąskotorowa.

W drugiej połowie maja r. b. będą

rozpoczęte roboty przy budowie kole:

normalnotorowej Toruń — Sierpc, dłu-

gości około 78 km., stanowiącej przedłu-

żenie do Torunia istniejącej linji Na-

sielsk — Sierpc.
*Projektcwana normalnotorowa linja

Toruń — Sierpc stworzy:

1) dodatkowe, nieco krótsze połącze-

nie stacyj Węzła Warszawskiego z Toru-

niem i
ż) skróci o 38 km. drogę pociągów

tranzytowych, idących z linji wiłeńskiej,

brzeskiej i dęblińskiej w kierunku Pomo-

rza, odciążając jednocześnie stacje Węzła

Warszawskiego, położone na lewym brze-

gu Wisły, oraz linję Warszawa — Kutno

— Toruń.
Oprócz lego projektowana linja, prze-

cinając tereny o wysokiej kulturzerol-

nej, słabo dotychczas wyposażone w

środki komunikacyjne, stanowić będzie

dogodne połączenie tej dzielnicy z por-

tami Bałtyku, co niezawodnie wpłynie

dodatnio na dalszy jej rozwój gospodar-

czy.
Na nowej linji będzie pobudowane 5

stacyj: Lubicz, Czernikowo, Lipno, Skępe

i Koziołek i dwa większe mosty przez

Drwęcę i Skrwę.

Oddanie linji tej do eksploatacji prze-

widziane jest w roku przyszłym. Koszt

budowy wyniesie około 13.000 zł.

Po wybudowaniu linji normalnotorowej

z Torunia do Sierpca, obecna kolej wąs-

kotorowa na tym odcinku będzie zlikwi-

dowana.
 

 

Odwrót czerwonej armji

SZANGHAJ, 304 (PAT). Wojska

czerwone. chińskie, które zajęły Jun-Nan

wieczorem dnia 28 kwietnia były w odle-

głości 60 km. na północo - wschód Jun-

nan - Fu i podążają w kierunku zachod-

nim, ścigane przez armję regularną, któ-

ra chce im'odciąć drogę do Seczuanu.

Kronika telegraficzna

»— Król bułgarski Borys przybywa w pią-

tek incognito do Londynu, aby wziąć udział

w uroczystości 25-ej rocznicy koronacji króla

Jerzego.

— Rząd państwa Mandżuko postanowił

zastosować ścisłe embargo na srebro ze

względu na duży odpływ tego metalu, który

w ciągu jednego miesiąca doszedł do 3 mil-

jonów jenów.

—- Statek szkolny „Dar Pomorza” opuścił

port Singapore dnia 26 kwietnia r. b., udając

się do Batawji, dokąd zamierza przybyć w

pierwszych dniach maja r.b.

Kapitan statku donosi depeszą, iż na stat-

ku wszystko w porządku i że wszyscy są

zdrowi.

—Przybyła do Londynu z wizytą prywat-

ną rumuńska królowa - wdowaMarja.

—W Barcelonie aresztowano 4 terory-

stów w hotelu, w którym zamieszkał generał

Lopez Ochoa. Jak sądzą, przygotowywano

zamach na życie generała, kóry w paždzier-

niku 1934 r. zlikwidował rozruchy w Asturji.

— Król belgijski Leopold IIl-ci z malžon-

ką bawili.przez pół dnia w Holandji, nie na-

dając temu żadnego rozgłosu. Królestwo bel-

gijscy bawili w Noordwyk nad morzem, przy-

czem wiedział.o tem tylko burmistrz i koml-

sarz policji. Dzięki utrzymaniu pobytu gości

belgijskich w tajemnicy mieli oni całkowitą

swobodę ruchów. Nieoczekiwane odwiedziny

miały na celu przygotowanie pobytu letniego
dla dzieci pary królewskiej.

— Nowy parowiec angielski „Marwarri”,

który miał być spuszezony na wodę w do-

kach w Glasgow w dniu 1 maja został znisz-

czony ubiegłej nocy przez pożar. Ogień po-

wstał z nieznanej przyczyny i dopierc nad

ranem stłumiony.

 

 

W wyniku tej dyskusji postanowio-

no wprowadzić nowe zmiany w pro-

jekcie paktu. Niezwłocznie po posie-

dzeniu rady ministrów, min. Laval do-

konał tych zmian przy współpracy

ekspertów, poczem zaprosił amb. Po-
tiomkina na 4-tą zrzędu konferencję,

"ndęzas której przedstawił mu pro-

jekt paktu w redakcji, zaleconej przez

radę ministrów.
„Information“ twierdzi, že zmiany

te są jedynie natury redakcyjnej.

O godz. 14.30 przybył na Quai d'Or-

say amb. Potiomkin po uprzedniem

widzeniu się z min. Herriot, na co spe-

cialną uwaśę zwrócono w kołach
dziennikarskich. Po konferencji min.

Lavala z amb. Potiomkinem Havas
wydał następujący komunikat:
Rozmowa dzisiejsza przeciągnęła się

przeszło godzinę. Wydaje się, że ist-

nieja jeszcze pewne trudności redak-

cyjne. Teksty przygotowane przez

stronę francuską i stronę sowiecką

nie są jeszcze uzgodnione we wszyst-

kich punktach. Ambasador sowiecki
ma się niezwłocznie skomunikować z
rządem moskiewskim. Po zakomuni-

kowaniu przez rząd sowiecki swojego

punktu widzenia negocjacje będą po-

nownie podjęte. Nowe spotkanie mię-

dzy min. Lavalem a amb. Potiomki-
nem będzie niewątpliwie miało miej-
sce w dniu jutrzejszym. Panuje osól-
nie nastrój optymistyczny. Można o-
czekiwać, że sprawa zostanie posu-

nieta o ieden krok naprzód,
PARYŻ, 30.4. — PAT. — Zdaniem

„Excelsiora“ w dniu wczorajszym w
rokowaniach sowiecko-francuskich o- 

siąśnięto porozumienie co do nastę-

pujących punktów:

1) Układ francusko-sowiecki będzie

działał w ramach paktu Ligi Naro-

dów,
2) Układ francusko-sowiecki w ni-

czem nie będzie przeszkadzał funkcjo-

nowaniu układów w Locarno.

3) Wzajemna pomoc między Fran-
cją a ZSRR. będzie oparta na zasa-

dzie słusznej wzajemności przy офбга-

niczeniu do minimum zwłoki, wynika-

jącej z prerogatyw Rady Ligi.

4) Wszelkie nieporozumienia co do

znaczenia, zakresu działania i sposo-

bu zastosowania układu  francusko-

sowieckiego będzie niemożliwe na-

skutek wspólnej interpretacji artyku-

łów teóo układu, definjujących i orga-

nizujących zobowiązania'obu stron.

Układ francusko-sowiecki nie bę-

dzie miał ostrza wymierzonego prze-

ciw żadnemu państwu i będzie otwar-

ty dla każdego państwa.

„Echo de Paris“ twierdzi, že po 0-

statniej rozmowie ambasadora Po-

tiomkina z migistrem Lavalem, istnie-

ją rozbieżności już tylko co do 2-ch

ustępów traktatu. Jak się zdaje, bę-

dą one dość szybko wyrównane.

PARYŻ, 30.4. — PAT. — „La Pres-

se" twierdzi, że największe zastrzeże-

nia ze strony rady ministrów po refe-

racie min. Lavala w sprawie rokowań

sowiecko-francuskich wywołała spra-

wa automatyzmu, którą rada mini-

strów kategorycznie odrzuciła. „La

Presse" twierdzi również, że opozy-

cję wywołał projekt udzielenia Sowie-

tom pożyczki na reorganizację kolei. 

Wojna Włoch z Abisynją
ROZPOCZNIE SIĘ JESIENIĄ

LONDYN — 30.4 (PAT) — Spe-
cjalny wysłannik „Daily Mail", który
towarzyszył oddziałom włoskim, uda -
jącym się do Erytrei, nadesłał swemu

dziennikowi korespondencję z Mas-

saua, w której donosi, iż nadbrzeża,

magazyny portowe, a nawet place i

wąskie uliczki tego miasta przepełnio-

ne są olbrzymiemi masami materjału

wojennego. Ogólnie spodziewane jest,

że kroki wojenne rozpoczną się po za-

kończeniu okresu deszczowego we

wrześniu lub październiku, Przygoto -

wania zakrojone są na zbyt 'szeroką

skalę, aby mogły być uważane jedynie

za środki ostrożności. Prawdopodob -

nie — pisze sprawozdawca — Mussoli-
ni doszedł do przekonania, że w Abi-

synji należy szukać rozwiązania pro -

blematu przeludnienia Włoch.
Co się tyczy Abisynji cesarz abisyń-

ski zdecydowany jest stawić ostry 0-

pór ewentualnemu najazdowi wło -

skiemu. Abisynja może jednak spro-

wadzać samoloty, czołgi i artylerję je-

dynie przez Dzibuti we francuskiem

Somali, lub też przez terytorjum So-
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Uwolnienie aferzystów

PARYŻ, 30,4 (PAT). Dziś wypuszczo-

no na prowizoryczną wolność oskarżo-

nych w aferze Stawiskiego: adw. Gui-

boud - Ribaud, red. Dariusa i żonę oszu-

sta, Arlettę Stawiską. Sąd na posiedzeniu

administracyjnem nie znalazł podstaw

prawnych do dalszego przetrzymywania

wymienionych osób w więzieniu, o ile nie

zostanie im wytoczone nowe dochodze-

nie,

SOJUSZ FRANCUSKO-ANGIELSKI
W ODPOWIEDZI NA ZBROJENIA, NIEMIEC

LONDYN — 30.4 (PAT) — Intere-
sującym zwrotem w opinji publicznej
wskutek podjętej ostatnio kampanji
przeciwko zbrojeniom niemieckim jest

dzisiejszy artykuł wstępny „Morning
Post'', który stwierdza konieczność za-

warcia sojuszu z Francją. „Posiadając
potężne zbrojenia, możnaby było pozo-

stać obojętnym wobec sojuszu, ale w

warunkachw jakichsprawy się istot-

nie przedstawiają, nie możemy sobie

na to pozwolić, aby stać samotnie, Zbyt
długo wiedliśmy żywot beztroski, na -

rażając własne bezpieczeństwo:i spo -

kój Europy. Obecnie nadszedł czas, a-

by rząd zapoczątkował politykę, którą

zrozumiałby każdy prosty człowiek.

Konkluzje, do których dochodzi

„Daily Herald'' główny organ opozycji

„Labour Party“, są zresztą w pewnym
 

 

stopniu podobne. „Daily Herald" 0-

mawiając politykę jaką rząd brytyj-

ski winien podjąć w obliczu nadmier-

nych zbrojeń Niemiec, twierdzi, że na-

czelnem hasłem w danej chwili jest

zorganizowanie systemu obrony kolek-

tywnej, opartego na zgromadzeniu ta-

kich przeważających sił przeciwko ja-

kiejkolwiek napaści, aby napaść ta o-

kazała się wogóle nie do pomyślenia.

„Daily Herald“ podkreśla koniecz-

ność złożenia przez rząd brytyjski ja-

snej enuncjacji zbiorowej. Bezpieczeń-

stwo musi być ustanowione albo z

Niemcauni, o ile to możliwe, albo bez

Niemiec, o ile to jest konieczne.

NOTA PROTESTACYJNA

LONDYN — 30.4 (PAT) — „Mor-

nia$ Post'* przewiduje możliwość wy-

pół

Niemcy przekroczyli granice

Czechosłowacji
ZNÓW UPROWADZENIE EMIGRANTA

PRAGA —30.4 (PAT) — Na dwor-

cu kolejowym w Żelaznej Rudzie, na

granicy czesko-bawarskiej, dojść mia-

ło do poważnego incydentu,wywoła -

nego przez członków niemieckiej poli-

cji politycznej (Gestapo). „Na dworcu

tym, na którym odbywa się wspólna

czesko - niemiecka kontrola celna i

paszportowa, umówił się na spotkanie

przebywający w Czechosłowacji emi -

grant niemiecki Lautersberger, ze

swym znajomym z Rzeszy.Lautersber-

ger czekał na stronie Czeskiej iwidział

jak zbliżającgo się jego przyjaciela

Niemcy zaaresztowali. Począł wówczas

uciekać, lecz członkowie Gestapo wpa-

dli na czeską część dworca i złapali u- |

ciekającego. Wywiązała się bójka, w

wyniku której zemdlonegoLautersber-

gera uniesiono na stronę niemiecką, zaś

celnik czechosłowacki, który przy -

biegł na pomoc Lautersbergerowi, 20-

stał ciężko poraniony.
LONDYN — 30.4 (PAT). — „Ti-

mes”, podając wiadomość o porwaniu

Lauterbesgera, przypomina sprawę

Jacoba, stwierdzając, że we wszyst -

kich krajach, gdzie swoboda jest jesz-

cze ceniona, stanowisko, zajęte przez

Szwajcarję, spotka się z całkowitem u-

znaniem. Dziennik występuje ostro

przeciwko metodom teroru polityczne:

og, oświadczając, że zniechęcają one

wobec Niemiec całą opinję światową.

„Niemiecki miecz spoczywa >
JESZCZE JEDNA POKOJOWA MOWA GOERINGA

BERLIN — 30.4 (PAT) —W czasie

uroczystego wprowadzenia wurzędo-

wanie nowego nadprezydenta prowin -

cji nadreńskiej w Koblencji piemjer

Goerin$ wygłosił przemówienie, w któ-

rem z naciskiem wskazał, że „obok nie-

mieckiego młota i kowadła spoczywa

dziś ponownie niemiecki miecz, Kan -

clerz Hitler, który przywrócił narodo-

wi niemieckiemu jedność i pokój wew-

nętrzny, będzie miał dośćsiły, by za:

bezpieczyć mu jednocześnie pokój na-

zewnątrz. Gen. Georing podkreślił na-

stępnie specjalne zadanie Nadrenii, ja*

ko obszaru granicznego w dziedzinie

pozyskania zagranicy dla nowych Nie-

miec. Nie poto kuliśmy nasz miecz —

oświadczył premjer pruski — by na -

ród nasz strącić na nowo w szał krwi,

lecz jedynie i wyłącznie celem zabez -

pieczenia mu pokoju i oszczędzenia 0-

kropnošci, jakie sami przeżyliśmy. Mu-

simy zaprotestować przeciwko temu.

by w roli sędziów nad Niemcami wy-
stąpowały narody które nie mogą i

nigdy nie powinny być sędziami, Niem-
cy sądzą się same przez swego wodza,  

który lepiej strzeże niż ci, którzy two-

rzą ugrupowania, oparie na przemocy,
by naród jak najbardziej pokojowo u-

sposobiony na nowo wtrącić w prze -

paść.
Kierownik okręgu Koblencji Simon

zapewniał w zagajeniu, iż obecnie po-

kój na granicy zachodniej Niemiec

jest lepiej zabezpieczony właśnie dzię

ki stworzeniu niemieckiej floty po-

wietrznej, uniemożliwiającej „lekko-
myślne zaatakowanie Rzeszy”,  

stosowania przez rząd brytyjski noty

protestacyjnej do rządu niemieckiego

z okazji rozpoczęcią przez Niemcy bu-

dowy łodzi podwodnych wbrew art.

181 i 191 traktatu wersalskiego. Dzien-

nik twierdzi, że tekts noty będzie usta-
lony na jutrzejszem posiedzeniu gabi-
nu,

Dzienniki przewidują również, że

gabinet zdecyduje jutro przyspieszen e

i rozszerzenie awjacji wojskowej Wiel-

kiej Brytanii.
—ч 

Hiszpania wypowiedziała
traktat handlowy z Francją

PARYŻ, 304 (PAT). Z Madrytu do-
noszą, iż rząd hiszpański wypowiedział
traktat handlowy z Francją z dnia 6 mar-
ca 1935 r, Wdniu dzisiejszym będzie u-
stalony kontyngent importu samochodów
francuskich. Ambasador hiszpański w
Paryżu ma notyfikować tę decyzję rzą-
dowi francuskiemu,

Ofiary „Żubra”

GDYNIA, 304 (PAT). W zwłokach
wyłowionych: przy nadbrzeżu Wilsonow-
skiem rozpoznano palacza Borówkę, któ-
ry zatonął wraz z holownikiem „Żubr w.

dn. 2 lutego r. b. Wczoraj przed wieczo-

rem, w okolicy Domu Zdrojowego, morze
znowu wyrzuciło zwłoki, w których roz-
poznano kapitana „Żubra”, Ławcewicza.

Ofiary tragedji pochowano dziś na miej-

scowym cmentarzu

Sniegi

RYGA, 30.4, — (PAT.). — Dziś w godzi-
nach rannych przeszła nad północnemi о-

kręgami Łotwy niezwykle silna zawieja śnie-

żna. Jednocześnie dał się zauważyć znaczny

spadek temperatury.

GDYNYIA, 30.4. — (PAT.). — Przy rapto-

wnym spadku temperatury i silnym wietrze

przez'cały dzień dzisiejszy padał śnieg, od

czasu do czasu napół z deszczem. W godzi-

nach popołudniowych panowała formalna

zamieć śnieżna, powodując na morzu zasło-

nę, wobec czego puszczono w ruch portowe
sygnały ostrzegawcze zarówno dźwiękowe,

jak i świetlne. я

MOSKWA, 30.4. — (PAT.). — W okręgach
leningrodzkim, moskiewskim, ' północnym i

uralskim spadł wczoraj śnieg. Temperatura

obniżyła się do 1 st. mrozu w Moskwie a do

10 st. niżej zera w okręgach północnych.

Pierwszy Maja w Niemczech
10 ARTYKUŁÓW „FRONTU PRACY*

BERLIN — 30.4 (PAT). — Z oka-
zji obchodu 1-majowego, który w tym
roku stać będzie na obszarze całych
Niemiec pod znakiem odzyskania suwe-
renności wojskowej, przywódca nie-
mieckiego frontu pracy dr. Ley wydał
odezwę, zapowiadającą szereg nowych
zarządzeń w dziedzinie polityki socjal-
nej rządu narodowo - socjalistycznego.
Dr, Ley sprecyzował przytem credo
polityczne organizacji frontu pracy w 10-ciu artykułach, z których pierw -

szy opiewa: Witamy wodza naszego o
świcie i dziękujemy mu wieczorem za
to, iż wrócił nam wolę i nadzieję: ży -
cia, — Odezwa zapowiada również ra-
dykalne rozwiązanie zagadnienia
„sprawiedliwej płacy” w duchu zasad
narodowego socjalizmu oraz powołanie
do życia specjalnych instytucyj, po-
święconych badaniom. kwestyj spo-
łeczno - politycznych.  

mali, należące do W. Brytanji. Wielo=

krotnie już ukazywały się pogłoski, że

w tych usiłowaniach Japonja przycho-
dzi Abisynji z pomocą.
Redakcja dziennika dodaje, iż pe=

wien Anglik, który niedawno powró-

cił z Aqdis - Abeba, gdzie odbył sze-

reg rozmów z cesarzem, twierdzi, że w

ostatnich czasach stolicę abisyńską od-

wiedzali przedstawiciele 9-ciu wielkich
fabryk broni i amunicji,

Lado

Z gdaiūskie;o Volkstagu

GDANSK, 304 (PAT). Po otwarciu

dzisiejszego posiedzenia Volkstagu, za-
brał głos poseł socjalistyczny Weber,

który podkreślił, że wobec zakwestjono-

wania wyników ostatnich wyborów, dla

socjalistów ważnem jest, by na miejsce

obecnego Volkstagu wybrano inny. Pre-

zydent Volkstagu, von Wnuck, stwierdził,

że Volksta$ nie może się zajmować spra-

wą ważności wyborów, która zadecydo-

wana będzie przez najwyższy sąd gdań-

ski,
Następnie rozpatrywano zaproponowa-

ny przez frakcję narodowo - socjalistycz-

ną projekt nowego regulaminu obrad, za-

wierający, jak wiadomo, szereg obo-

strzeń, Projekt ten został uchwalony po-

mimo protestu socjalistów. Wniosek o

przekazaniu projektu regulaminu do ko-

misji został głosami narodowo - socjali-

stycznemi odrzucony. Na wniosek frakcji

narodowo - socjalistycznej, dyskusję nad

regulaminem zamknięto przed wyczerpa-

niem listy mówców.

Dalej wybrano prezydjum Volkstagu,

w którym tym razem zasiadają wyłącznie

narodowi-socjaliści. Prezydentem Volks-

tagu został ponownie von Wnuck, wice-

prezydentami landrat Andres i Tolius.
Następnie przystąpiono do wyboru uzu-

pełniającego senatu, pryzczem dotych- .

czasowego senatora|Hutha wybrano 43

głosami narodowych socjalistów wicepre-

zydentem senatu,

Wreszcie rozważono wniosek, wyraża-

jący zaufanie senatowi, Zarówno socja-

liści, jak i centrum, zapowiedzieli, że gło-

sować będą przeciwko wnioskowi, który

został przyjęty 43 głosami przeciw 26,

przy oddaniu jednej hiałej kartki.

W końcu wybrano gdańską radę miej-

ską, do której wszedł także i Polak Ku-

rzyński,

 
 

TTTTEST

Przy bólach w żołądku, ściskania w dołku,

obstrukcji, gniciu w kiszkach, stosować za-

leca się wodę gorzką „Franciszka-Jėzefa“
i brać — wieczorem przed udaniem się na

spoczyriek pełną szklankę takowej. 3257

DOSTAO BAKADLTAKTINIS

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA“

  

z dnia I maja 1835 r.

WIADOMOŚCI KRAJOWE. Uwia-
domienie względem zaprowadzenia

parowego aparatu gorzelnianego wy*
nalazku Panów L, Gall i Roberta Phi-

lilip. Właściciele patentu na aparat

gorzelniany, Galicyjsko-Polskim zwa-

nym, pospieszają uwiadomić intereso-

waną publiczność, że otworzony został

w Warszawie kantor, który trudnić się

będzie kierunkiem budowy wspomnia-

nego wyżej aparatu, urządzeniem g0 -

rzelni i wyuczaniem gorzelników. Prze-

konani, że samem sławieniem w pi-

| smach publicznych użyteczności wyna-

lazku, nie można mu zjednać zupełnej
wiary i wziętości, obraliśmy pewniej -

szą do tego drogę, to jest: naocznego o.

korzyściach tego aparatu przekonania.

W tym więc zamiarze wystawiony zo -

stanie najdalej we dwa miesiące pierw-

szy taki aparat w Czubinie, pod War-

szawą, po lewej stronie Wisły, w do-
brach JW. Pruszaka, gdzie każdemu,

kto zechce z nim obeznać sią z blizka,

wolny będzie przystęp i pozwolenie

przejrzenia gorzelnianego dziennika,
który objmować będzie wszystkie po -

trzebne data do ocenienia wartości wy-
nalazku.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Kairu. Powietrze, które przez 11 lat
oszczędzało Egipt, i przez kilka mie --
sięcy nie dotykało Alexandryi, zaczy-
na się po całym nieszczęśliwym kraju
rozszerzać. W  Aleksandryi codzień
20 do 30 osób umiera na zarazę, która
wybuchła też w wojsku kordonowym;
dla tego kordon zupełnie został znie -
siony. Zaniechano też środka strzeże -
nia każdgo zarażonego domu i zamy-
kania w nim wszyts. mieszkańców. Gdy
bowiem Arabowie i Turcy nie wierzą
w zaraźliwą chorobę bez woli Boskicj,
uważali przeto tak ścisłą kwarantannę

| za zupełnie niereligijną i zbyteczną, i
starali się uniknąć jej przez to, żę taili
umarłych, i albo chowali ich w niy
domach „albo nocą rzucali do wody lub
na ulicę.



OBRAZ
GOSPODARCZY

Między t. zw. „szarym człowie-

kiem' a źródłami urzędowemi panuje

od dłuższego czasu nieporozumienie

co do tego, czy jest lepiej, czy — nie.

„Szary człowiek” czyta w gazetach i
słyszy przez radjo, że już dźwigamy

się z kryzysu, że poprawa jest to tu,

to znów tam, ale jakoś sam tej popra-

wy nie widzi, a co najważniejsza, —

we własnem gospodarstwie nie od-

czuwa,

Trudno byłoby w tej chwili jednem

słowem, czy jednem zdaniem roz-

strzygnąć ten problemat. Nasze obec-

ne życie gospodarcze nie przedstawia
się jako płaszczyzna w każdym punk-

cie równo oddalona od przedkryzy-
sowego stanu, ale wygląda raczej jak

teren pofałdowany, to wklęsły, to

znowu wzniesiony, w którym oblicze-

nie średniego poziomu nie jest łatwe.

Dowodem tej falistości są ogłoszone
ostatnio w „Wiadomościach Staty-

stycznych” (źródło urzędowe) cyfry,

ilustrujące „stan gospodarczy Polski".

Ważniejsze z tych cyfr podajemy po-

niżej,

Przeciętny wskaźnik produkcji

przemysłowej (przyjmując stan z roku

1928 jako 100) w r. 1934 wynosił 63,

w styczniu tegoż roku 56, a w lutym

58. W styczniu b. r. wskaźnik ten
wyraża się cyfrą 57, w lutym 59.

Produkcja węgla kamiennegow r.

1934 wynosiła średnio miesięcznie

2.436 tys. tonn. Średnia miesięczna

za pierwszy kwartał b. r. wynosi

2.427 tys. tonn.
A teraz słynne „nożyce, czyli roz-

piętość między cenami przemysłowe-

mi i rolniczemi, W roku 1934 rozpię-
tość ta wyrażała się stosunkiem

59:47, zaś w pierwszym kwartale b. r.

57:42. A więc „nożyce” rozszerzyły
się o 3 punkty, czyli o 25 proc. roz-

piętości z roku ubiegłego. Jest to o-

koliczność nader niepomyślna i nie

dziwnego, że „Gazeta Polska“ gnie-

wa się znowu na... kartele.

Stan zatrudnienia wynosił w lutym

(w nawiasie cyfry za luty 1934): w
górnictwie 95 (97) tysięcy robotni-

ków, w hutnictwie 37 (35) tys., w

przemyśle przetwórczym 353 (342), w

tem przemysł włókienniczy 122 (125)
tys., na robotach publicznych 25 (28)

tys. A zatem stan niemal bez miany.

Ilość zarejestrowanych bezrobot-
nych w lutym 1934 wynosiła 409 ty-

sięcy, w lutym b. r« 516 tysięcy.

Przechodząc do bilansu handlowe-

go, pozwolimy sobie przypomnieć, że

w r. 1934 był on lepszy, aniżeli w r.

1933, co było jednym z najwažniej-

szych powodów „powściągliwego op-

tymizmu”, z jakim p. minister Rajch-

man oceniał nasze obecne położenie
gospodarcze. Otóż cyfry za pierwszy

kwartał r. 1935 i 1934 (ten drugi w

nawiasie) przedstawiają się w miljo-

nach złotych, jak następuje: wywóz

222 (238), przywóz 196 (194), saldo
dodatnie 26 (44). Pogorszenie bardzo

poważne,

Wkłady oszczędnościowe w P.K.O.
wzrosły z 526 miljonów w marcu 1934
do 663 milj. w marcu 1935. Analo-,
giczne cyfry w komunalnych kasach

oszczędności wynoszą 546 i 616 mi-

ljonów.
Wreszcie deficyt budżetowy w

pierwszym kwartale 1934 r. wynosił

145 miljonów, zas w takim samym 0-

kresie b. r. tylko 57 miljonów. Tutaj

należy wyjaśnić, że w zimie ubiegłe-

go roku pokrywano wydatki odłożone

z lata, gdy w roku bieżącym ś$ospo-

darka budżetowa była mniej więcej

równomierna. Jednak także w sto-
sunku rocznym deficyt spadł z 337 na

236 miljonów.

Ze względu na rozmiary artykułu,

musieliśmy pominąć niektóre ważne

pozycje życia gospodarczego, jak:
załadowanie na kolejach i w portach,

protesty weksli, liczbę upadłości, a

także zbyt towarów na rynku we-

wnętrznym, Jednak i te cyfry, które

przytoczyliśmy, potwierdzają przyto-

czoną na początku charakterystykę o-

becnego naszego stanu gospodarcze-

go. W.niektėrych dziedzinach jest

lepiej (budżet, oszczędność), w innych

„ległe cywilne. 

NIEMCY NA MORZU
Niemcy zapowiedzieli budowę 12

łodzi podwodnych. Należy to rozu-
mieć jako fakt analogiczny do tego,
jaki nastąpił 16 marca — przez tę
budowę chcą Niemcy zaznaczyć, że
nie uznają żadnych ograniczeń w dzie-
dzinie zbrojeń, nietylko na lądzie,
lecz i na morzu.

Jest tedy rzeczą jasną, że Niemcy
postanowili odbudować swą flotę, a
przez to stać się znów potęgą mor-
ską — przedewszystkiem na Bałtyku.
Nie sądzimy, by robili to z zamiarem
wywołania wojny w najbliższym cza-
sie, Chodzi im o zadowolenie miłości
własnej i o uzyskanie odpowiednie-
$o narzędzia swej polityki zagranicz-

nej.
Siły lądowe Niemiec bardzo nas

muszą interesować; nie możemy tak-
że być obojętni na to, co Niemcy ro-

bią na Bałtyku. Kto wie nawet, czy

w chwili obecnej ta druga sprawa nie

posiada dla Polski większej wagi.
Najprzód dłatego, że na lądzie może-
my przeciwstawić Niemcom swoją
armję, a na morzu jesteśmy prawie

zupełnie bezradni, a następnie dla-
tego, że flota będzie potężnem na-
rzędziem Niemiec w ich polityce w
stosunku do Rosji i do małych
państw nadbałtyckich. Dotychczas
między Niemcami a Rosją i temi pań-
stwami była Polska, polityka nie-

miecka była więc przez to ograniczo-
na i hamowana. W razie gdyby Niem-
cy posiadały na Bałtyku zupełną
przewagę (flota rosyjska składa się
bodaj ze starych już okrętów, a Pol-
ska ma takiej floty dopiero zaczątki),

to stają się one nowym zgoła czynni-
kiem politycznym na wschodzie Eu-
ropy.  

Zbrojeniami niemieckiemi na mo-
rzu zainteresowano się przedewszyst-
kiem w Anglji. Rzecz prosta i łatwo
zrozumiała. Sądzimy wszakże, ie
bardziej niż w Anglji należałoby się
tem zainteresować w Polsce. Bo je-
śli się niema wiary w akty i pakty,
jeśli się niema przekonania, że ukła-
dy rozbrojeniowe mogą zapobiec
wojnie, jeśli się opiera na doświad-
czeniu wieków, że tylko silni mogą
się czuć bezpieczni, to jest się zmu-
szonym dojść do wniosku, że Polska
musi także pomyśleć o tem, że trze-
ba wyciągnąć konsekwencje odpo-

 

wiednie z faktu zbrojeń niemieckich
na morzu.
Czas już doprawdy najwyższy, by

społeczeństwo polskie przeszło od
pięknie brzmiących frazesów i nieo-

kreślonych sentymentów w stosunku

do „polskiego morza”, a zaczęło o

tych sprawach myśleć konkretnie i

realnie, by zrozumiało, że niezbęd-
nym warunkiem samodzielnościpoli-

tyki polskiej ; odgrywania przez Pol-

skę właściwej roli na wschodzie Eu-

ropy jest posiadanie przez Polskę od-

powiednich sił morskich, »

 

D. K. O.
podaje do wiadomošci, iž R

Subskrypcja
3% Premi'owanej Pożyczki Inwestycyjne!

przyjmowana będzie w okresie

od 1-go do 10-go maja b. r.

w Kasach CENTRALI (Jasna 9)

i Ekspozyturach (Targowa 70 i Nowolipki 10) w WARSZAWIE.

od godziny 8 min. 30 do 19-tej bez przerwy
zaś w Kasach Oddziału P. K. O, w KATOWICACH, KRAKOWIE,

LWOWIE, ŁODZI, POZNANIU i WILNIE

oraz Ekspozyturze w POZNANIU.

od godziny 8-ej do 13-tej i od 17-ej do 19-te'.

 

W Z 57-32 II

POLSKIE „ORŁY NA

Kresy Wschodnie, ten kopciuszek

Rzplitej, posiadają olbrzymiej doniosłoś-

ci, kto wie, czy nie najważniejszy, pro-

blem osadnictwa wojskowego i cywilne-

go. Od 1920 r. kilkanaście tysięcy ofiar-

nych obywateli, którzy w czasie wojny

* hsśnetami odbudowywali państwo, osia-

dło wśród wrogo nastrojonej ludności ru-

skiej, aby na wzór dawnych strażnic kre-

sowych pilnować polskiego stanu posia-

dania na kresach. Osadzeni na przejętych

przez państwo terenach w 22 powiatach

(brzeskim, prużańskim, wołkowyskim,

słonimskim, nowogródzkim,  barano-

wickim, wilejskim, dziśnieńskim, nieświe-

skim, łuninieckim, pińskim, kobryńskim,

włodzimierskim, kowelskim, łuckim, ró-

wieńskim, dubieńskim, sarneńskim, krze-

mienieckim, ostrogskim, grodzieńskim i

lidzkim) z mocy ustawy z dn. 17 grudnia

1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Woi-

ska Polskiego, polskie „Orły na ziemi”,

jak nazwał osadników Podoski, rozpo-

częły ciężką walkę o byt.

Sięgnijmy jednak piętnaście lat

wstecz. Myśl powołania do życia na

Kresach Wschodnich osadnictwa woj-

skowego nurtowała wśród wojska w za-

raniu niepodległości. Po rozejmie w je-

sieni 1920 r. ówczesny min. spraw woj-
skowych gen. Sosnkowski, otrzymał

szczegółowo opracowany miemorjał od

dowódcy I pułku ułanów Krechowieckich

płk. Zygmunta Podhorskiego. Projekt

przewidywał stworzenie na Kresach

| Wschodnich szeregu osad wojskowych

poszczególnych pułków kawalerji. Osady
miały być zorganizowane na wzór sta-

nic kozackich, rozmieszczonych na po-
łudniu Rosji, na zasadach bezpłatnego

nadania ziemi zasłużonym ułanom podo-

ficerom i oficerom, wymagając od osad-

ników wzamian świadczeń wojskowych

wraz z własnym koniem. Jak podaje Bo-
lesław Podhorski (Osady wojskowe na
terenie Szubkowa na Wołyniu oraz przy-

Warszawa, 1931, Wyd.

min. reform rolnych) osady miały stano-
wić stałe rezerwy pułków macierzy-

stych, tworząc jedną zwartą rodzinę woj-

skową danego pułku. Broń miała być
zachowana u osadników na ich odpowie-
dzialność, amunicja zaś miała być złożo-

na u starszyzny osadniczej, wybranej z

pośród b. oficerów.
Memorjał pułk. Podhorskieśo wywołał

SG CIS ORDO UD O TENISAS ASTA ET

gorzej („nožyce“, bezrobocie, bilans

handlowy).

Być może, że to „gorzej nawet

przeważa, W każdym jednak razie

optymizm musi być znacznie „po-

wściągliwszy”, aniżeli był podczas

dyskusji budżetowej w sejmie, a po-

łożenie gospodarcze powinno być na-

dal przedmiotem głównej troski po-

wołanych czynników.

Słyszy się dużo o zamierzeniach po-

litycznych obecnego rządu. O progra-

mie gospodarczym dotychczas — nic  

(Od specjalnego wysłannika).

żywe zainteresowanie władz wojsko-|
wych, które po studjach przygotowaw-
czych doprowadziło do uchwalenia usta-
wy z dn. 17 grudnia 1920 r. o nadaniu
ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Wiosną 1921 r. przystąpiono do prak-

tycznego wykonywania ustaw osadni-
czych. Na obszarze przejętych i odda-

nych na osadnictwo wojskowe 785 ma-

jątków (około 137 tys. ha) osadzono
7.918 osadników wojskowych, a miano-
wicie w 1921 r. — 421, w 1922 r. — 2.190,
w 1932 r. — 1.776, w 1924 r. — 900, 1935

r. 523, w 1926 r. — 467 i w latach póź-

niejszych 641.
Pod względem wojskowym 40,7 proc.,

to szeregowcy, 42,3 proc. — podoficero-
wie, 4,9 proc. — oficerowie młodsi, 3,9

proc. — oficerowie sztabowi i 1,2 proc.
generałowie. Ogólnie więc przeważa e-
lement szeregowych, gdyż stanowi on 83

proc. przy 17 proc. olicerów. Odznaczo-

nych jest 3.423 osadników (42,3 proc. o-
gółu),.z czego jest 750 kawalerów Virtu-
ti Militari, reszta zaś to odznaczeni
Krzyżem Walecznych. Rannych było
29,5 proc. ogółu osadników.

Pod względem wykształcenia jest 1,2
proc. analfabetów, 64,3 proc. zwykształ-

ceniem niższem, 28 proc. z wykształce-
niem średniem i 6,5 proc. z wykształce-

niem wyższem. Pod względem zawodu
stosunki układają się następująco (oczy-
wiście zanim przyszli osadnicy na osa-
dy): 70,3 proc. stanowią rolnicy, 7,1 proc
urzędnicy, 6,6 proc. uczniowie, którzy

przez wstąpienie do wojska przerwali
naukę, 6,9 proc. rzemieślnicy, wreszcie
9,1 proc. innych zawodów. (Cyfry z „Ka-
lendarza ziem wschodnich'* na r. 1935).
Na tereny, przeznaczone na osadnic-

two wojskowe, skierowano w 1921 r. t.
zw. kolumny robocze. Były to oddziały
przyszłych osadników, wydzielone z od-
działów macierzystych. Zadaniem ko-

lumn roboczych było pierwsze zagospo-

darowanie ziemi Gdy tego dokonano,
nastąpił podział ziemi między osadni-
ków, którzy rozpoczęli gospodarować
samodzielnie.

Warunki, w jakich osadnicy rozpo-

czynali gospodarkę, były niezmiernie

trudne, Miejscowa ludność ruska wi-

działa w osadnikach przybyszów, zagar-
niających jej ziemię, a miejscowe społe-
czeństwo polskie uważało osadników za
sprawców przejęcia ziemi bez odszkodo-
wania, Wziąść również należy pod uwa-
śę stan psychiczny osadników, którzy w
czasie kilkuletniej służby wojskowej (3—
7 lat) zatracili prawie całkowicie poczu-
cie zdolności indywidualnego stanowie-
nia o sobie. Pomoc wreszcie pieniężna
była prawie żadna. W okresie dewa-
luacji marki polskiej udzielane pożyczki
„ną zagospodarowanie” wystarczały na

kupno kiepskich butów. Wreszcie nale-
ży zdać sobie sprawę z ciężkich warun-
ków komunikacyjnych, złego stanu dróg,

odległości od miast, wynoszących prze-
ciętnie od miasta powiatowego 26 klm.,

a dochodzących do 100 klm., od poczty
7— 38 klm., od stacji kolejowej 14 — 45
klm. i t. p. W takiej to sytuacji osadnicy  

ZIEMI”
Wiiśniowiec, kwiecień.

rozpoczęli gospodarkę, mając obowiązek
osiedlenia się w ciągu roku na działkach
i zabudowania się w ciągu 3 lat, pod ka-

rą utraty prawa do działki.
Dużo kłopotów mieli osadnicy ze spra-

wą obiecanego przez ustawę budulca na
zagospodarowanie się. Ustawa przewi-
dywała dla każdego osadnika 80 mtr.
sześć. drzewa w stanie okrągłym Tym-
czasem osadnicy otrzymywali asygnaty
do lasów państwowych, odległych nieraz
о 50 i więcej kilometrów od działek,
przyczem zaledwie 7,3 proc. osadników
otrzymało budulec w całości (80 mtr.
sześć.). Przeważnie otrzymywano po 40
mtr. sześć. drzewa na osadę, przyczem

56,4 proc. osadników wogóle drzewa nie
otrzymało.
Jakoś tam jednak przetrwano. Polski

osadnik wojskowy na Kresach Wscho-
dnich przymierał głodem, gnieździł się
po ziemiankach i stogach słomy, lecz
stał twardo na wyznaczonych mu poste-
runkach. Odpadła wprawdzie mała część
tych, którzy nie wytrzymali ciężkich wa-
runków i opuścili osady. Ci, co zostali i
jako tako zagospodarowali się, stanowią
dzisiaj element jednolity, mimo pozorne
waśnie i spory. Wszystkich bowiem
przenika jeden duch braterstwa broni i
świadorhość, że tu na Kresach osadnicy
muszą stanowić awangardę polskości.

Nie brak jednak w szarem,a pracowi-
tem życiu osadników wojskowych ciem-
nych dni smutku i żalu, a nawet rozpa-
czy, o czem nie wie społeczeństwo w
głębi kraju. Musimy jasno sobie powie-
dzieć, że tak, jak zbyt mało objawiamy

troski o Kresy Wschodnei, tak też zupeł-
nie zapominamy о elemencie polskim,
trzymającym straż na tych ziemiach. Bo
i cóż my wiemy o osadnikach poza tem,
że istnieją? Czy znamy bliżej ich życie,

wypełnione przeważnie troskami, a ja-
kie ubogie w radości? Czy zdajemy sobie
sprawę z ich sytuacji gospodarczej? Czy
wiemy, jakie mają potrzeby, oni samii
ich dzieci? Nie jest dobrze, że pionierzy
polskości na Kresach Wschodnich, a za-
służeni synowie Ojczyzny coraz bardziej
znikają w szarej masie tamtejszej lud-
ności, którą państwo interesuje się przez
swych wysłanników—-policjanta i sekwe-

stratora. Osadnik wojskowy na Kresach
nie może być stawiany na równi, a cza-
sami nawet niżej, hodowanych przez p.
wojewodę Józefskiego ukraińców. Osa-
dnikowi przysługuje zawsze i wszędzie
pierwszeństwo!

I dobrze się stało, że osadnicy, po do-
tychczasowych walkach o swój byt. któ-
rym patronują najrozmaitszego typu je-

dnostki, postanowili dać znać społeczeń-
stwu o sobie. Dobrze się stało, że pod-
jęto inicjatywę gruntownego przekształ-
cenia stosunków osadniczych. A prze-
dewszystkiem dobrze się stało, że doły
organizacyjne dochodzą do głosu, zmia-
tając swoich dotychczasowych dyśnita-
rzy i „przywódców”, a wybierając ludzi
wielkiej zasługi, godnych szacunku i za-

ufania.
Zaczęło się od powiatu krzemieniec-

kiego, od zjazdu osadników, jaki odbył  

PRZEGLĄD PRASY
KAPITALIZM, SOCJALIZM,

KOMUNIZM

„Polska Zbrojna” wypowiada po*
glądy, blisko graniczące z narodowem
zdaniem, iż socjalizm, komunizm i

światopogląd  plutokratyczno - libe-
ralny „będący filozofją „wielkiego ka+
pitału', to są odcienie tego sa-
mego światopoglądu materjalistycz-
neśo nawiasem mówiąc, będącego
w dużej mierze do zawdzięczenia
wpływom psychiki żydowskiej).

Kapitalizm nie jest ani własnością, ani

oszczędnością, które historja znała pod

różnemi postaciami na długo przed powsta-

niem cywilizacji kapitalistycznej. Kapita=

lizm jest to rozwój działalności gospodar-

czej ludzi i tworzenie bogactw przez ek-

spansję kredytu.

I dalej:
W istocie nasz socjalizm nie jest niczem

więcej, jak formacją pasorzytniczą kapita-

lizmu współczesnego. Kiedy grozi kapitali-

zmowi, podważa swe własne szanse powo-
dzenia; kiedy weń uderza — dosięga same»

go siebie. Aby wyjść z impasu stara się

wyzwolić od problematu kredytu, którego
nie umie rozwiązać. Szukając poomacku do-

chodzi do etatyzmu ekonomicznego. Sądzi,
że gdyby się dało wprawić w ruch przed-
siębiorstwa, opierające swą działalność już

nie na perspektywie zysków prywatnych,
ale na rozkazie, idącym zgóry, że gdyby się

dało kierować pieniądzem przez zmienianie

wartości znaków monetarnych, możnaby,
się obejść bez kredytu. Ale na tej drodze

nieuchronnie musi się dojść do metod ko-

munistycznych: do robót przymusowych i

do zastąpienie pieniądze przez bon żywno”,

ściowy.

Szkoda, że „sanacja” w swoim sy*
stemie rządów nie umie się wyzwo-”
lić od wpływów tych materjalistycz=
nych doktrynerów, o których „Pol<
ska Zbrojna' wyraża się tak cierpko.

STARORUSINI

Jak wiadomo, Rusini w ziemi Czer-
wieńskiej dzielą się pod względem
ideologji narodowej na dwa odłamy:
silniejszy liczebnie, a nieprzejednany
wobec Polski odłam  „ukraiński”
(zwolenników tezy o odrębności na-
rodowej Rusinów) i słabszy liczebnie,
a lojalniejszy wobec Polski odłam
„Staroruski' (zwolenników tezy o
łączności narodowej Rusinów z Ro-

sja).
Organ Starorusinów — wychodzą-

cy w języku rosyjskim we Lwowie
„Ruskij Gotos“ pisze:
„W Polsce Starorusini (russkije) nie do-

znają co prawda tych prześladowań, które

były ich udziałem za Austrji, ale ustosun-
kowanie się do ich narodowego credo po-

zostaje nadal nieprzyjazne. A to ma bardzo

ciężkie następstwa dla ludności ruskiej i

może mieć w przyszłości jeszcze cięższe dla

stosunków polsko - ruskich wogóle (to zna-

czy polsko - rosyjskich? — Red. Kur.) Je-

żeli nawet Starorusini otrzymują pewne

koncesje, to mają one raczej charakter pry+

watny, niż społeczno - narodowy. Tam gdzie

Starorusini lub instytucja staroruska pod-

kreśla swoje „ja”, tam napotyka przeszko-

dy nie do przezwyciężenia, A tymczasem

ideologia ukraińska cieszy się zasadniczo

pełnem uznaniem ze strony polskiej, dzięki
czemu Ukraińcy pomimo swojej wrogiej

Polakom przeszłości, przenikają w najwyż-
sze polskie koła, wywierają olbrzymi

wpływ, i nawet w okolicznościach swoich

rewolucyjnych przeciw Polsce wystąpień

zyskują bardzo wiele, jak to było nied1w*

no“,

I dalej:
„Dzisiaj narodowej Rosji niema, Rosja

pod jarzmem III Międzynarodówki przycią-

gač nas nie może, a gdy w przyszłości zno-

wu powstanie narodowa Rosja, to niemiec-

ko - ukraińskie niebezpieczeństwo, nie mó-

wiąc o wielu innych okolicznościach,

pozwoli ni jej zagrozć Polsce, ni nam pojść

drogami irredenty, a to ze względu na in-

teresy ogólno-ruskie i polsko ruskie w Eu-
ropie. Konsekwentnie więc odpada naj-

ważniejsza przyczyna, która najlepiej tłu-

maczy rezerwę a niekiedy nawet wrogi sto-

sunek Polaków do ruchu staroruskiego”.

nie

Obóz sanacyjny zgodnie z dawną
austrjacką tradycją, milej widzi U-
kraińców niż Starorusinów. A tym-
czasem polski interes narodowy dy-
ktowałby stanowisko odwrotne.

się w Wiśniowcu. Przebieg i obrady zja-
zdu, to olbrzymia kopalnia materjału, do-
tyczącego zarówno spraw osadniczych,
jak też stosunków kresowych. Zjazd ten
będzie niewątpliwie przełomem w orga-
nizacyjnem życiu osadników pow krze-
mienieckiego i zapoczątkuje przemiany
wśród osadników, rozrzuconych na całej
wschodniej granicy Rzplitej.

Zaproszony na zjazd — pojechałem.
Słuchałem pilnie, rozmawiałem z dawny-
mi dowódcami i z szeregowcami Mówi-
li chętnie i dużo. A co mówili — na-
piszę.

J. BIAŁASIEWICZ

+
д

    



 

'czył wydział przyrodnicz

 

Ś.P. PROF. WŁADYSŁAW
MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI

Naczęlnem hasłem zmarłego przed
kilku dniami profesora filozofji, ś. p.
Władysława Mieczysława Kozłow-
skiego, była dewiza: „philosophia ma-
gistra vitae“. Ona przyświecała mu
stale w ciągu długiego życia i owoc-
nej działalności kulturalno - filozo-
ficznej, ona też była motorem jego
niezwykłej aktywności publicystycz-
no - społecznej, obfitującej nietylko w
dużą ilość prac popularnych, lecz
również w tak zasłużone wydawnic-
twa i czasopisma, któremi kierował,
jak „Pogląd na šwiat“ (1899 — 1902),
„Mysl i Žycie“ (1912 — 13), „Podsta-
wy wykształcenia” (17 tomów), „Uni-
wersytet w domu“ (2 tomy).
Wyszedł z pozytywizmu, który sta-

rał się skorygować, uwolnić od do-
gmatyzmu, Jego aktywna natura wy-
stępowała przeciw intelektualistycz-
nemu pasywizmowi w filozofji, żądał
filozofji czynu, gdyż jedynie czyn mo-
że nas doprowadzić w zetknięcie z
rzeczywistością. Pojęcie prawdy nie
ma dlań jedynie erkė kino wartoš-
ci, ale jest wszechstronną harmonją
ducha z rzeczywistością. W iego
„Klasyfikacji umiejętności na pod -
stawach filozoficznych” (pięć wydań),
socjologja zajmuje pierwsze miejsce
w rzędzie umiejętności praktycznych.
Socjologji poświęca też wiele stu-
djów. Wiąże je w wielkie dzieło
„La sociologie, son objet, sa mėthode,
sa logigue“, które przedstawia fran-
cuskiej Acadėmie des sciences morales
et politiques, i uzyskuje za nie na-
grodę Bordin'a (1921 r.). W druku
wyszło tylko kilka rozdziałów tego
dzieła.

*

Ś. p. prof. Kozłowski urodził się w
r. 1859 w Kijowie, ukończył gimna-
zjum w Nowoczerkasku ze złotym
medalem, poczem wstąpił na wydział
lekarski w Kijowie. Studja musiał
przerwać na 4-ym kursie, wskutek ze-
słania na Syberję. Po powrocie ukoń-

w Dorpa-
cie i uzyskał stopień kandydata bota-
niki w r. 1890.
W r. 1899, po złożeniu egzaminów

i rozprawy p. t. „Zasadnicze twier-
dzenia wiedzy przyrodniczej w zara-
niu filozofji greckiej', uzyskał stopień
doktora filozofji w Krakowie. W r.
1901 rozpoczął wykłady na Univer-
sitć Nouvelle w Brukseli z tytułem
profesora. W r. 1900 habilitował się
na uniwersytecie Jana Kazimierza na
podstawie rozprawy p. t. „Psycholo-

$iczne źródła niektórych zasadni-
czych praw przyrody” i uzyskał od
wydziału veniam legendi. Od r. 1902

wykładał jako docent filozofji na u-

niwersytecie w Genewie. W r. 1905

wygłosił w salach uniwersytetu Iwow-

skiego z ramienia Iwowsk. Tow. filo-

zoficznego szereg wykładów, które

wyszły z druku p. t. „Wykłady o fi-
lozofji współczesnej (Lwów, 1905), a

w r. 1913 z ramienia Tow. fil. krakow-

skiego, serję wykładów w salach uni-

wersytetu krakowskiego, w roku zaś

1914 z upoważnienia wydziału kurs o

„Pragmatyzmie" w Paryżu, w Sorbo-
nie.
W r. 1905, wobec rozwijających się

widoków dla szkolnictwa polskiego,
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Kolaszko z wygnania pisywał do

przyjaciół listy, wezbrane czułością 1

tęsknotą. — Aż dziw taki zawsze zło-

śnik, dla doli ludzkiej chłodny mar-

murek, a taka w nim się gorąca ode-

zwała dusza. Przepraszał swoje towa-

rzystwo za wyrządzoną krzywdę, za

swój gniew, za to, że zawsze czynił

druhom na złość. Prosił o opiekę nad
żoną, a potem „kiedy umarła, o nadzór
nad jej mogiłą. Prosił też o listy, o

wieści, e modlitwy.

Na początku ten i ów odpisał nawet,

stan spraw w kraju oględnie przedsta-

wił, dobrem słowem, życzeniami i za-

pewnieniem pamięci przyjaznej list u-

piększył. Ktoś raz zatroskał się nawet,

czy grób nieboszczki utrzymywary jest

w jakim takim porządku. Ale le do-

wody pamięci rychło się skończyły.
Już po roku listy Kolaszki z reguły
pozostawały bez odpowiedzi.

On zaś pisywał dosyć nawet często.
Kiedyś doniósł przyjaciołom. że —
Bogu niechaj będą dzięki — kończy

się jego katorga, jako niezdatnego do

łaczki, ale że musi zostać na wygnaniu.

Pytał nieśmiało, czyby nie udało się

jakoś złagodzić wyroku, „iżby mógł

wrócić do kraju i kości swoje w rodzo-

przeniósł się z Genewy do Warszawy
i był tu jednym z założycieli Kursów
naukowych, którym poświęcił blisko
15 lat pracy organizacyjnej i nauczy-
cielskiej w zakresie filozofji. Od r.
1900 należy do stałej komisji między-
narodowej kongresów filozoficznych,
reprezentując w niej „język” polski,
i bierze udział we wszystkich między-
narodowych kongresach filozofji: w
1902 r. powołany został do wygłosze-
nia mowy przy odsłonięciu pomnika
Aug, Comte'a w Paryżu, jako przed-
stawiciel Polski, W r. 1912 otrzymał
nagrodę Akademji paryskiej za roz-
prawę konkursową„O pragmatyźmie",
W r. 1914 powołany był do Pragi
czeskiej przez Tow, filozof. czeskie
dle wygłoszenia wykładów o filozo-
fji polskiej; wskutek rozpoczętej woj-
ny wykłady te nie przyszły do skut-
ku. Rzplita czechosłowacka i uni-
wersytet Karola ponowiły to wezwa-
nie w r. 1923.
W latach 1919 — 1930 ś. p. prof.

Kozłowski piastował katedrę logiki
w Uniw. Poznańskim,

Pełen trudów i owocnych wysiłków
żywot zakończył dn. 25 b. m. |

».Mam przyjaciół, którzy też tak my-
ślą (że lepiej było żyć w czasach daw-
niejszych, lub woleliby żyć w czasach,
które przyjdą) i pełni są entuzjazmu dla
tych czasów, gdy ludzie będą szczęśliw-
si, potężniejsi i lepsi. Nic ich tak nie po-
ciąga, jak postęp i rozwój ludzkości. Ja
zaś myślę, że w każdej epoce można
mieć życie interesujące i użyteczne, a o
to głównie chodzi, aby go nie zmarnować
i móc sobie powiedzieć, jak Jan Krzy-
sztoł (Romain Rollanda): „Jak tylko mo-
głem”... Ten wysiłek to nietylko wszyst-
ko, czego od nas, biednych ludzi, żądać
można, ale także jedyna rzecz, która
może nam przynieść trochę zadowolenia.

Dlaczego tak jest, nie wiem. Dowo-
dzić, że tak jest dobrze, nie podejmuję
się, ale wiem napewno, że tak jest, że

tak zawsze było i przypuszczam, że tak
będzie, o ile ludzkość będzie istniała,
Myśl ta jest wyrażona na końcu drugiej
częšci „Fausta“ i sądzę, že jest prawdzi-
wa, że streszcza zasadniczą własność
ludzkiej natury,

Ubiegłej wiosny dzieci moje wychowy-
wały jedwabniki. Ja zaś, jeszcze bardzo
chora, przypatrywałam się robocie ko-
konów. Bardzo mnie ta obserwacja prze-
jęła. Te liszki, tak zajęte, tak pracowi-
te, tak dobrze umiejętnie i wytrwale
pracujące, imponowały mi naprawdę.
Patrząc na nie, zrozumiałam, jak bardzo
czuję się im pokrewna, chociaż może nie
tak dobrze, jak one, jestem do pracy zor-
ganizowana. Bo i ja także zawsze dąży-
łam pracowicie do takiego celu, jaki się
w mojej świadomości krystalizował. Dą-
żyłam do niego, nie mając żadnej pew-
ności, że to jest prawda, wiedząc, że
życie jest kruche i znikome, że po niem

niewiadomo, co będzie, że inni inaczej
się na życie zapatrują. Dążyłam do nie-

go najwidoczniej dlatego, że musiałam,

tak samo, jak jedwabnik musi tkać swój

nej złożyć ziemi. Ponawiał prośby raz

drugi i trzeci i piąty, a odpowiedzi mu

nie przysyłano. | szóste pismo też

przebrzmiało bez echa. Czas i prze-
strzeń czyniły swoje. 3

Wreszcie nadszedł list pełen radości

i uniesienia. Grzegorz pisał, że za jaki

rok może dostać ułaskawienie z pra-
wem powrotu do kraju.

— „Ale czy mam wracać, bracia

drodzy? Albowiem nic nie wiem, co

się z wami dzieje, czy życzycie sobie

mego powrotu? A do kogobym się

kwapił, kiedy nie stało mej Balbisi,

jeśli nie do was, kochani moi bracia?

— „Jak o tem pomyślę, że mogę się

jeszcze znaieźć wśród swoich, choćby

na łaskawym chlebie, choćby na jeden

dzień życia, to serce mi zamiera ze

wžruszenia i uwierzyć mi trudno, że

to naprawdę stać się może”...

„Tak oto, mili moi bracia, zatraciłem

już wstyd wszelki z tej tęsknoty za zie-

mią polską i za Wami, którym tak cięż-

ko dokuczałem. Zatraciłem wstyd i to

tak dokumentnie, iż przyznaję się, że
jeżeliby kto z was mię przygarnął, to

nietylkobym się nie wzdragał, alebym

się takiemu jeszcze do nóg nisko po -

kłonił. Macie teraz miarę tego, jak mi

obczyzna, niewola i tęskność dawny

mój hart zepsuły, dziada ze mnie u-
czyniwszy”.

„To też napiszcie nie zwlekając, na- piszcie, czy taki jak ja, ze śladami że-
laznych obręczy na rękach i na nogach
z raną W: przez jakowyś li-
szaj na policzku,z reumatyzmem w śna- tach, — czy mogę jeszcze na serce wa-

® ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA PLASTYCZNA

Odczyty o sztuce gotyckiej”—Instytut pro-
pagandy i Sztuki, Warszawa, Królewska 13,

urządza cykl odczytów w związku z wysta-

wą Polską Sztuka Gotycka: czwartek 2 maja

Jerzy Remer konserwator główny wyglosi

odczyt p. t. o młodości zabytków i ich
starych wzorach. Wtorek 7 maja dr. Michał

Walicki: oblicze artystyczne polskiego go-
tyku. Czwartek 9 maja ks. dr. Szczęsny

Dettloft profesor Un. Poznańskiego: Wit
Stosz a współczesny mu świat artystyczny.
Wstęp 1 złoty, ulgowy 50 groszy.

Odczyty będą ilustrowane przezroczami,
Początek o godz. 20.

ZJAZDY NAUKOWE

Konśres Bibljoteczny. W dniach 20 — 30
maja odbędzie się w Madrycie międzyna-

rodowy kongres Bibljoteczny i Bibljogra-

ficzny, w którym wezmą również udział

przedstawiciele wielkich firm wydawniczych

i organizacyj bibljofilskich.

Odłożenie zjazdu pedagogicznego. — Ko-
mitet organizacyjny ogólnopolskiego zjazdu

pedagogicznego zawiadamia, że ze względów 

 

technicznych termin zjazdu przesunięto na

jesień.

LIST MARJI
SKŁODOWSKIEJ-CURIE

kokon. On biedak, zaczyna go nawet,
jeżeli nie ma możności skończyć i tak
starannie pracuje, a jeśli nie skończy, to
umiera bez metamorfozy, bez nagrody.
Niech każdy z nas tka swój kokon i

nie żąda objaśnień, poco i naco. Jeżeli
robota nasza będzie dobra, to powiemy

sobie, żeśmy się niegorzej od jedwabni-
ków zachowali. Reszta zaś nie od nas
zależy”...

*

Tak pisała 6 stycznia 1913 r. w liście
do rodziny Marja Skłodowska. List ten
przytacza obecnie proł. Bogdan Sucho-
dolski w nowym dużym tomie wypisów
z dzieł myślicieli polskich, wydanym p. t.
„Kultura i osobowość” (Warszawa, 1935,

str. 660, nakładem „Naszej Księgarni").

Duże powodzenie pierwszego tomu wy-

pisów, ogłoszonego przed dwoma laty p.

t. „Ideały kultury, a prądy społeczne”.
skłoniły autora do kontynuacji poży-

tecznej pracy z innego punktu widzenia.

Pierwszy tom zawarł problemy współ-

życia między ludźmi; materjał zebrany w

drugim ma na celu charakterystykę róż-

norodnych wattości kulturalnych, oraz

ich rolę w życiu jednostek i grup. Tomy

te, stanowiące osobne całości, uzupeł-

niają się też wzajem, Dają często odpo-

wiedzi na te same zagadnienia z innego

jednak punktu widzenia.
Autor grupuje materjał w7 działach:

Kultura, jako twórczość ludzka, religia,

filozofja i nauka, sztuka, kultura gospo-

darcza, kultura społeczno - państwowa,

etyka i wychowanie. Pomysłem godnym

pochwały było wliczenie do rzędu myśli-

cieli i przytoczenie pism: Jacka Mal-

czewskiego (wspaniała mowa rektorska z

1912 r), Conrada Korzeniowskiego
(przedmowa do „Murzyna z Narcyza”,

przełożona przez A. Zagórską, a nie przez

Lemańskiego, jak podano), Skłodowskiej,

Jana Rozwadowskiego, Matlakowskiego,

sze, na przebaczenie i na opiekę li-

czyć? Z rodziną dalszą nic mnie, jak

wiecie, nie łączy, więc się do nich nie

śmiem zwracać, ile że tak już wykosz-

towali się na moją nieboszczkę. Na -

piszcie szczerze, bo jeżeli nie chcecie

mnie widzieć, to zostanę tu, was jedna-

ko zawsze miłujący i wam do śmierci

oddany”.

Naradzano się w Warszawie, co na

ten list odpowiedzieć i kto ma dać od -

powiedź. O wygnańcu wyrażano się w

słowach pochlebnych, czułych, wzdy -

chających. Postanowiono wreszcie, że

trzeba odpisać, ale żadna nie zapadła

uchwała, jakie ten list mieć będzie

brzmienie i kto ma się zająć losem re-

patrjanta.

Po roku znowu nadeszło pismo Grze-

gorza. Pismo dziwne, nies ładne, za-

wierające w sobie akcenty nietylko po-

zy, ale i dumy.

„List wasz do mnie nie doszedł, cze-
mu się nie dziwię, bo z listami często

tak bywa, iż po drodze giną. Zanim u-

zyskam od Was zgodę na mój powrót,

chciałem tylko uprzedzić, że chociem
poszedł na złość wam, nie z natchnie -

nia Bożego, to gorzkich i ciężkich

przejść, które się moim stały udzia-

łem, nie żałuję bynajmniej. A żałować

nie powinienem, bom się w tej mojej о-

dysei odmienił, sprawę kochał i z tą

miłością śmielej wobec Was stanę. A-

le czy mnie przyjmiecie, bracia mili?

Zresztą jaki ja tam Odys, ja, stojący

nad grobem staruch, nikomu snać już
niepotrzebny, przez nikogo nieoczeki- wany? Dusza moja tak jest samotna,

|
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KOŚCIÓŁ, NARÓD I PANSTWO
LIST PASTERSKI PRYMASA POLSKI

W związku z zakończeniem Roku
Jubileuszowego, J. Emin. ks, kardy-
nał August Hlond ogłosił List paster-
ski („Z życia Kościoła Chrystusowe-
go'. Poznań, 1935), w którym rozwa-
ża cele i zadania Kościoła katolickie-
$o w dobie obecnej. Zagadnienie roli
Kościoła w świecie współczesnym jest
kwestją niezmiernie obecnie aktualną
i szeroko dyskutowaną w kołach nau-
kowych, społecznych, politycznych,
na łamach prasy i czasopism, oraz
w sierach kościelnych. Zdaniem ks.
Prymasa, wszelka dyskusja na temat
roli Kościoła w różnych epokach, o-
raz współczesne ataki na Kościół jako
na instytucję przestarzałą, wynikają z
niezrozumienia istoty Kościoła kato-
lickiego, oraz jego wiecznej i zawsze
żywej misji dziejowej, której celem
jest przedewszystkiem zbawienie
dusz i duchowej potęgi ludzkości
przez utrwalenie dzieła Odkupienia.
Cel ten jest wieczny i wszędzie je-
dnakowy, poprzez wszystkie czasy i

oki i na każdem miejscu kuli ziem-
skiej, jak wiecznym jest mandat dany
Kościołowi przez Boskiego założycie-
la. Nie należy też zapominać o tem,
że Kościół jest instytucją przede-
wszystkiem boską, a potem dopiero
ludzką; to podwójne oblicze Kościo-
ła, boskie i ludzkie, specjalnie ks.
kardynał podkreśla, twierdząc, że nie
rozumie istoty Kościoła ten, kto wi-
dzi w nim jedynie zewnętrzną ludzką
organizację, ani też ten, kto w nim
tylko mistyczną społeczność upatruje.
Kościół jest bowiem i jednem i dru-
giem i tylko pod tym kątem widzenia
zadania jego rozpatrywać można.

Z istoty Kościoła wynika jego silny
i bezpośredni związek z życiem, a co
za tem idzie, stałe podążanie za du-
chem i postępem czasu, wbrew te-
mu, co twierdzą przeciwnicy Kościo-
ła, oskarżający Go o nierealność i
wstecznictwo. Kościół nie jest mitem

| ani organizacją dla zaświatów i by”
najmniej nie usuwa się od życia i od
walki o najszczytniejsze jego wartoś-
ci. Dowodem żywotności i „postę-
powości' Kościoła są encykliki pa-
pieskie, obejmujące całokształt za-
gadnień życia i oświetlające najbar-
dziej żywe i aktualne problemy ludz-
kości, z punktu widzenia etyki i wia-
ry chrześcijańskiej,

Charakterystyczne są uwagi ks.
Prymasa na temat stosunku Kościoła
do narodu i państwa. Nadprzyrodzone

i powszechne posłannictwo Kościoła
wyklucza wprawdzie ograniczenie go
do jednego narodu, lub rasy, lecz Ko-
ściół nie sprzeciwia się bynajmniej
pojęciu odrębności narodowej; „reli-
gijnošė katol. zabarwia się swoiście
w przeżyciu i wyrazie poszczególnych
ludów'* — pisze ks. kardynał,„narody
zaś „, nadspołeczeństwie chrześcijań-
skiem nie zatracają nic z tego, co w
ich charakterze jest zdrowe i piękne,
a bogactwo ich uzdolnień rasowych
rozwija się do szczytów bohater-
skich”, Co się tyczy stosunku Kościo-
ła do państwa, rozprawia się ks. Pry-
mas krótko, lecz dobitnie z tak mod-
nym dziś, a niejednokrotnie już przez
najwyższe duchowieństwo zbijanym
zarzutem, jakoby Kościół był wro-
giem i współzawodnikiem państwa,
stwierdzając, że nigdy Kościół nie
sprzeciwia się władzy państwowej, o
ile nie śwałci ona sumienia katolickie-
go obywateli i nie wkracza w dziedzi-
nę życia i posłannictwa kościelnego.
Nietylko Kościół nie przeciwstawia
się państwu i nie obniża jego autory-
tetu, ale przeciwnie, nakazuje wier-
nym bezwzględne posłuszeństwo i
szacunek dla władz państwowych, z
któremi stara się współpracować w
służbie obywatelskiej. Ciekawem jest,
stwierdza ks. kardynał, że ataki na
Kościół jako na instytucję wrogą pań-
stwu, wychodzą zawsze prawie wy=
łącznie ze sfer masońskich i wolno-
myślicielskich, żaden bowiem rząd
niekatolicki, ba, nawet rządy krajów
niechrześcijańskich (z wyjątkiem So-
wietów) na konflikty z Kościołem się
nie uskarżają. Jest rzeczą charakte-
rystyczną również, że napaści na Ko-
ściół katolicki wzmagają się zwykle
w tych okresach, kiedy potężnieje je-
go aktywność, Tak właśnie dzieje
się dzisiaj, Kościół w Polsce, po wyj-
'ciu z „katakumb XX w.”, wkracza
obecnie w okres intensywnej pracy
nad uaktywnieniem katolicyzmu i
Akcji Katolickiej, w energicznej wal-
ce z propagandą bezbożnictwa i deka-
dentyzmu moralnego, szerzoną przez
czynniki wrogie chrześcijaństwu.
Uwagi Prymasa Polski na temat

roli Kościoła w dziejach ludzkości i
w dobie obecnej mają doniosłe zna-
czenie ze względu na tak częste dziś
w tej dziedzinie nieporozumienia i
kontlikty, wysęce szkodliwe tak dla
Kościoła, jak i dla opinii ogółu. (a. j.)
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Balzera, Józefa Lutosławskiego. Autor

sięgnął niejednokrotnie do rękopisów,

wydobył np. bardzo interesujący Irag-

ment Bronisława Trentowskiego „Boży-

cy”, przechowywanej w zbiorachAkad.

Umiejętności. Wyszukał dwa świetne ar-

tykuły Świętochowskiego z 1897 r. Po-

odkrywał myślicieli zapomnianych, lub

zapoznanych, np. Adama Goltza,Ludwi-

ka Królikowskiego, Karola Potkańskie-

go, F. Słotwińskiego i in. Zgoła jednak

niepotrzebnie wśród polskich myślicieli

pomieścił kilku żydów: Ludwika Gumplo-

wicza, Juljana Klaczkę. Wcaleby wypi-

sy na ich nieobecności nie straciły.

łak umęczona tą swojąniczyjością i

nieustanną tęsknotą, że gdybym miał

w tej umiłowanej Itace psa jedynie, to-

bym się do jego budy przywlókłufnie,

jak do domu brata rodzonego. I gdy-

byśmy się z tym moim Argosem ujrze-

li, inaczejby wypadło powitanie, niż

w Odysei; to ja pierwszy umarłbym ze

szczęścia”...

„Więc taki jestem, jak się wam te-

raz prezentuję — odmieniony prze:

mękę, inny, wierzajcie mi, inny, bo

z sercem naprawdę miłującem. I jako

ten inny, śmiem tak natrętnie marzyć

o powrocie do swojej ziemi idowa-

szej przyjaźni, moi brącia kochani”.

I na ten list Grzegorz nie dostał od-
powiedzi.

Minął znowu rok i drugi. Po trzech

latach zaczęto mówić o wyśnańcu.

Ktoś, kto wrócił z Syberji, opowie-
dział, co się z Grzegorzem działo przed

jego śmiercią. Lepiej tegobare jg iego

nie powtarzać. Dość. że umarł, umarł

z nostalgji. Do ostatka czekał jakoby

wezwania z bezprzykładną cierpli-

wością, A sromał się jednej tylko rze -

czy, to jest owej blizny na policzku,

która mu pozostała po jakimś liszaju

Dlaczego to ona była największem

zmartwieniem pana Grzegorza, niewia-
domo — nikomu o tem nie mówił Nie
wiedział nawet Wasilczykow, towa-

rzysz wygnania, opalony kniaź, ten co

się Kolaszką zaop iekował i przez moż-

ną swą rodzinę wyjednał mu amne-

stję, wolność, z której stary Grzegorz

już nie skorzystał.
Wiadomość o śmierci wyśnańca u-

Wszystko opatrzył wstępem, uwagami,

wyjaśnieniami i bibljografją.

*

Wkońcu jedna uwaga: Zdezorjentowa-

ni, zalęknieni iogłupieni nauczyciele-

poloniści, każą obecnie nagwałt uczniom

i uczennicom czytać przed maturą nowe

powieści, takich autorów, jak JaluKu-

rek, M. Choromański, Kaden. O ileż

więcej skorzystaliby — nauczyciel i mło-

dzież przy wspólnej lekturze obu to-

mów wypisów z dzieł myślicieli, przy-

stępnie i pięknie mówiących o wartoś-

ciach kulturalnych! (Leg. art.).

Z
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czyniła na jego przyjaciołach pewne

wrażenie. Starcom było przykro, mar-

kotno, ale na dnie tego uczucia taiła

się rezygnacja, może ta właściwa póź-

nemu wiekowi gotowość godzenia się z

faktami. Perspektywa opiekowania się

człowiekiem, który miał wrócić jako

nędzarz, chory nieuleczalnie i zeszpe-

cony — perspekżywa ta nie miała w so-

bie żadnego uroku. Z pomocą sumieniu
pośpieszyła pamięć: odżyła nagle u-

raza do narwańca, który tak ciężko ob-

raził przyjaciół, że pan Hubert Aloj-

zy Kropieński, nie mogąc znieść tego

despektu, umarł ze zgryzoty.
akie atoli próby usprawiedliwienia

obojętności wobec losów wyśnańca

nie przyjęły się w opinji, Młodszym

imponować zaczął ten zapomniany
przez druhów odmieniec, imperty -

nent i raptus. Coś tam wreszcie w

sumieniach dziać się zaczęło: może
przyczyniła się do tego świadomość

bliskiego kresu a wraz z tą świadomoś-

cią potrzeba załatwienia spraw nieza-

łatwionych lub choćby niejasnych?
Dość, że postać Grzegorza, jego cha-
rakter osobisty i jego czyny, nabrały
blasku, świetności, chwały. Zdarzało
się, że temu lub innemu starcowi, kie -
dy wymawiał imię Kolaszki, ściskało

się gardło, a pierś podnosiła się w

westchnieniu żałości i podziwu. W

tych tedy warunkach i w takiej atmo-
sferze imieniu łatwo wyrosły rzydia
legendy, a wraz ze'skrzvdłami wysa-
ka ranga wojskowa, przez nikogo nie-
kwestjonowana.

(c. d. n.) 
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ISTOTNE POWODY ODROC/ENIA |

W końcu p. Wojewódzki zwołał na
sobotę, 27 b. m. posiedzenie łódzkiej
rady miejskiej, na którem miano u-
chwalić w trzeciem czytaniu budżet na
r. 1935-36, P. komisarz odraczał zwo-
łanie posiedzenia ze względu na świę*
ta żydowskie, a swojem zarządzeniem
chciał naruszyć święto katolickie Mam
wrażenie jednak, iż i intencje p. Komi-
sarza były zgoła inne. Poprostu chciał
zaskoczyć narodowców i przypusz -
czał, iż właśnie w sobotę 27.4 Klub
Narodowy nie będzie w komplecie i że
wtedy rada uchwali budżet według je-
go życzeń. A
Po Łodzi bowiem rozesła się wiado-

mość, iż radni narodowi wyjeżdżają w
południe w sobotę od Poznania z od-
wiedzinami do tamtejszego Klubu Na-
rodowego. P. Wojewódzki więc liczył
zapewne, iż przygotowania do wyjaz-
du porobiono tak, iż radni narodo-
wi z Łodzi, jeżeli nie wszyscy, to przy-
najmniej część ich wyjedzie zapewne.
Tymczasem narodowcy łódzcy z rady
miejskiej pozostali wszyscy, ponieważ
uważali za swój przedewszystkiem
obowiązek, dopilnować głosowania w
trzeciem czytaniu budżetu. Wyjazd do
Poznania odłożono na inny termin,
a Klub Narodowy w pełnym komplecie
zjawił się na sobotniem posiedzeniu.

Przy głosowaniach nad pierwszemi
punktami obrad okazało się znowu, iż
Ubóz Narodowy posiada większość,
chociaż prasa żydowsko-sanacyjna za-
powiadala, — nic wiem już po raz któ-
ry, — iż w klubie narodowym nastąpił
rozłam i że się to już uwidoczni na so-
botniem posiedzeniu. Z początku prze-
bieg posiedzenia miał charakter spo -
kojny. Dopiero naskutek deklaracji,
którą imieniem żydowskich klubów za-
czął odczytywać radny i poseł Minc-
berg, ternperatura się podniosła mocno,
a radni narodowcy musieli zaprote-
stować stanowczo przeciwko obelży-
wym zwrotom, użytym w odczytywa -
nej. deklaracji. Deklaracja żydowska
była rozmyślną prowokacją w stosun-
ku do Obozu Narodowego. Tak oce-
niają ją nietylko narodowcy, ale na -
wet nasi przeciwnicy polityczni, a na-
wet tak ją ocenił sam p. komisarz Wo-
jewódzki. „Kurjer Łódzki”, który
również jest pismem prorządowem na-
pisał wyraźnie, iż wystąpienie posła
Mincberga musiało wywołać reakcję
ze strony narodowców, ponieważ było
w tonie i w treści napastliwe i obraźli-
we.
Gdy narodowcy zauważyli, prowo -

kacyjny ton żydowskiej deklaracji, nie
pozwolili na jej zakończenie i przez
zdecydowaną postawę uniemožliwili
dalsze jej odczytywanie. Wtedy p.
Wojewódzki zaproponował radnym
żydowskim, aby zrezygnowali z dal-
szego odczytywania deklaracji i aby ją
tylko zgłosili do protokółu, Żydzi się
na to nie zgodzili, a wtedy p. Woje-
wódzki po dłuższej przerwie obwieścił
radzie, iż posiedzenie zamyka, ponie -
waż w tych warunkach o normalnych
obradach nie może być mowy.

Postępowanie komisarza Wojewódz-
kiego jest jasne i konsekwentne, nie
chce on poprostu dopuścić do uchwale-
nia budżetu przez większość narodo -
wą. Wprawdzie udaje on bezstronne-
go i nawet żydom udziela nagany, ale
tak kieruje obradami, aby one nie
skończyły się uchwaleniem budżetu.
Przecież mógł on zarządzić, iż oświad-
czenia będą zgłaszane dopiero po u-
chwaleniu budżetu. Nie poszedł on
jednak tą drogą, którą nawet przewi-
dywał porządek dzienny. Dopiero bo-
wiem po trzeciem czytaniu budżetu po-
rządek przewidywał oświadczenia. Po-
prostu prowokacja żydowska poszła
na rękę p. komisarzowi:

Jeszcze zasługuje na baczniejszą u-
wagę fakt, iż imieniem wszystkich rad-
nych żydowskich zaczął odczytywać
deklarację poseł Mincberg. Wszyscy
zapewne przypuszczają, iż poseł Minc-
ber$ w sejmie należy do klubu żydow-

 

Żyd łódzki, sprawca kata-
stroty — usiłował zbiec

W Łodzi w ub. piątek pod koła samocho-
du prywatnego na rogu ul. Rzgowskiej
dostały się dwie dziewczynki: 11-letnia
Irena Wojtyniak i 7-letnia Marjanna Ko-
strzewska. Pierwsza zmarła w szpitalu,
stan drugiej jest bardzo ciężki.
Natychmiast po tragicznym wypadku

szofer zbiegł wraz z autem. Policja jed-
nak odszukała sprawcę. Okazał się nim

żyd, 26-letni „Mieczyslaw“ Orner, syn

łódzkiego fabrykanta (Lipowa 54) Został
on aresztowany. Żyd- morderca tłuma-
czył swoją ucieczkę tem, że bał się ja-

koby zlynczowania przez tłum. Oczywiś-

cie żydowi nie przyszło do głowy, że

pierwszym obowiązkiem w takim wypad-

ku jest udzielenie pomocy ofiarom. Or-

nerowi towarzyszyły w jego przejeździe

matka i siostra.
Orner pozostaje w areszcie do dyspo-

zycji władz.
`

  

(Od specjalnego korespondenta)

skiego. Gdyby kto tak myśla, byłby w
błędzie.

Poseł Mincberg należy do klubu
BB. i właśnie on to w Łodzi występuje
w obronie „honoru narodu żydowskie-
go“ i on to obraża narodowców pol-
skich. Przyznać trzeba, iż tkwi w tem
zjawisku tragiczne nieporozumienie,
które zresztą jest u podstaw organiza -
cji BB. Pos. Mincherg jest równocześ-
nie patrjotą żydowskim i „państwow-
cem' polskim i w tym podwójnym |

Łódź, w maju.

clarakterze wystąpił on w sobotę na
ay miejskiej. To wystą-

pienie posła Moncberga w Łodzi jest
wykładnikiem rzeszywistośc nietylko
w Łodzi, ale w całej Polsce. W pew-
nych okolicachPolski i żyd i sanator idą
razem, a w Łodzi to żyd i sanator wy-
stępują w jednej osobie. W Łodzi bo-
wiem „sanacja“ ma oparcie tylko
wśród żydów.

JUNIUS.
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JUBILEUSZ J. E. KS. BISKUPA
LOSINSK IEGO

(Od własnego korespondenta „Gazety Warszawskiej”)

W dniu 26 kwietnia b. r. minęło 25
lat od prekonizacji (mianowania przez
Stolicę Apostolską) J. E. ks. Biskupa
Augustyna Łosińskiego na stolicę bi-
skupią w Kielcach. Z tego też powodu
odbyła się w Kielcach skromna uro-
czystość jubileuszowa, przygotowana
przez specjalny Komitet Diecezjalny,
do którego weszli przedstawiciele
wszystkich stanów i zawodów.

O godz. 9-ej w kościele katedralnym
ks, infułat B. Czerkiewicz, w asysten-
cji licznego duchowieństwa, odprawił
uroczystą Mszę św. na intencję Do-
stojnego Jubilata. Na nabożeństwie
zebrali się przedstawiciele organiza-
cyj społecznych, delegacje stowarzy-
szeń religijnych, młodziech 2-ch szkół
biskupich i tłum wiernych. Podniosłe
kazanie okolicznościowe wygłosił ks.
dr. Sobalkowski,

ECS EE wz

Z CAŁEGO KRAJU
BARANOWICZE
Miasteczko żagrożone przez susły, —

Z Baranowicz donoszą, że mieszkańcy
miasteczka Lachowice, wskutek plagi su-
słów, postanowili wszcząć zbiorową
akcję.

Uchwalono, by wszyscy właściciele
gruntów w jednym dniu wyruszyli w po-
le, celem wytępienia tych zwierząt. W
tym celu wybrano po dwóch delegatów
dla każdej ulicy, których zadaniem bę-
dzie dopilnowanie, by wszyscy mieszkań-
cy wzięli udział w tej akcji. Ponadto wy-
brano stróża polowego, który będzie
miał prawo pobierać za każde zatrzyma-
ne zwierzę w polu przy wyrządzaniu
szkoły po 50 gr. nagrody i należność
ściągać od właściciela gruntu, na którym
znają zgodnie z aktem oskarżenia,
CHORZÓW :
Nadużycia w magistracie, — Jak już o

tem swego czasu donosiliśmy, specjalna
komisja magistracka, która zajęła się ba-
daniem wielkich nadużyć, jakich dopu-
ścili się dwaj urzędnicy biura elektrycz-
nego i wodociągów przy magistracie mia-
sta Chorzowa, Kleszcz i Maruszczyk, u-
kończyła w tych dniach dochodzenia.
Śledztwo wykazało, iż podejrzani urzęd-
nicy sprzeniewierzyli ogółem 20.000 zł.,
z czego Kleszcz około 16 tys, zaś jego
wspólnik 4.000 zł. Maruszczyk przyznał
się do winy i zwrócił odrazu przywłasz-
czoną sobie kwotę, Niezależnie jednak
od tego został on z miejsca zwolniony z
posady. Kleszcz wypiera się jednak
wszelkiej winy. W ub. tygodniu magistrat
miastą Chorzowa przekazał sprawę nad-
użyć Kleszcza władzom sądowym, które
wszczęły w tej sprawie dochodzenia.
W poniedziałek Kleszcz przytrzymany

został z polecenia sędziego śledczego
przy sądzie okręgowym w Chorzowie,
Kublińskiego, który go przesłuchiwał
przez dłuższy czas. W czasie badania
przytrzymany przyznał się do sprzenie -
wierzenia 4.000 zł., na które składają się
m. in. wypłata 700 zł. p. Jenocha, kwota
1.000 zł. magazyniera Olearczyka i in.
sumy, których niesumienny kasjer nie od-
prowadził do kasy miejskiej. Co do resz-
ty sum, Kleszcz nie przyznaje się. Nad-
użyć miał on się dopuszczać wraz ze
swym kolegą Maruszczykiem, który był
buchalterem w biurze miejskiem. Wobec
takiego obrotu sprąwy, sędzia śledczy
polecił osadzić Kleszcza w więzieniu.
CZĘSTOCHOWA —›
Nowy kościół stanie na przedmieš-

ciu. — Przystąpiono do budowy nowej
świątyni, która stanie na przedmieściu
Ostatni Grosz w Częstochowie. Projekt,
opracowany przez architekta Gawlika z
Krakowa, został już zaaprobowany przez
J. E. ks. biskupa.
Procesy narodowców. — 2 maja b. r.

w sądzie okręgowym w Częstochowie
rozpatrywana będzie sprawa 9 mieszkań-
ców miasta Kłobucka: Korkusa, Kwiat-
kowskiego, Stefańskiego, Liśkiewicza,
Mazurka, Kluski, dwóch braci Grzybow -
skich i Meyera, oskarżonych z art. 163
k. k. o udział w zbiegowisku, które
wspólnemi siłami dopuszczało się zama-
chów na żydów.
W dn. 6 maja przed sądem stanie czte-

rech narodowców: Rabenda, Bugara, Ba-
rański i Czernik, wszyscy oskarżeni o na-
woływanie do wystąpień przeciw policji

w czasie zajść pod Jasną Górą w dniu 30
września ub. r. Bugara' nadto odpowia-
dać będzie za usiłowanie użycia w tym
czasie broni palnej.
W dniu 27 maja na wokandzie sądu

znajdzie się sensacyjna sprawa przeciw
posterunkowemu Piance, oskarżonemu o
usiłowanie dokonania zabójstwa na oso-
bie Piotra Jasińskiego również w czasie
zajść pod Jasną Górą.
Poza tem w dniu 30 b. m. w sądzie

grodzkim w Częstochowie odbędzie się
rozprawa red. odpowiedzialnego „Gazety
Narodowej" Franciszka Piątkowskiego,
oskarżonego o rozszerzanie fałszywych
wiadomości w artykule, op'sującym zajś-
cia pod Jasną Górą.  

GNIEZNO

18 tys, pielgrzymów do grobu św. Woj-
ciecha. — Odpust św. Wojciecha, połą-
czony z uroczystem zakończeniem roku
jubileuszowego zgromadził w murach
miasta ogromne rzesze wiernych Sied-
mioma popularnemi pociągami oraz 3 ko-
lejki powiatowej i mnogiemi autobusami
przybyło przeszło 15,000 ludzi, ponadto
zgórą 3.000 pieszych. Z miast Wielkopol-
ski najliczniej wystąpiła Bydgoszcz, bo
w ilości blisko 4.000 pielgrzymów ze
wszystkich swych paarfij z księżmi oraz
chorąświami, feretronami i grupą ko-
biet w stroju ludowym. M, in. postępowa-
ła.tu ze swą chorągwią grupa katolików
niemieckich.

ŁUKÓW.

Zgon weterana. — W Woli Okrzejskiej
gm. Gulėw, zmarł ostatni weteran 1836
r. z terenu powiatu łukowskiego, Stani -
sław Kluge, aptekarz, przeżywszy lat 96.
Pogrzeb sędziwego weterana odbył się z
honorami wojskowemi w pobliskiej O-
krzei, Udział w pogrzebie wzięła delega-
cja oficerska z plutonem honorowym i
orkiestrą 22 pp. z Siedlec, duchowień-
stwo, nauczycielstwo z dziatwą szkolną,
delegacje organizacyj z pocztami sztan -
darowemi z Łukowa i okolicznych wsi i
parotysięczny tłum ludności.

ŁUCK

Aresztowanie żydów sutenerów. —
Nasz korespondent donosi: W Kowlu na
polecenie sędziego śledczego areszto-
wano właścicieli miejscowego hotelu
„Ric“ Icka, Ruchlę i Mordka Landauów.
Aresztowani są oskarżeni o sutenerstwo.

U. O. N. na widowni, — W Równem i
na terenie powiatu aresztowano ostatnio
8 osób pod zarzutem przynależności do
U. O. N. a 6 osób do K.P.U.Z. (J. M.)

ŁÓDŹ
Oszustwa i łapownictwo. — W sądzie

okręgowym w Łodzi rozpoczął się sen -
sacyjny proces przeciw 9-ciu osobom 0-
skarżonym o oszustwa i łapownictwo.
Na czele ich stał 28-letni Kazimierz

Czumla, b. sekretarz urzędu opłat stem -
plowych, któremu akt oskarżenia zarzu-
ca wiele oszukańczych manipulacyj,
przyjmowanie łapówek, fałszowanie do-
kumentów itd.
Sąd po przesłuchaniu oskarżonego,

który stale zasłania się... „niepamięcią”,
przystąpił do badania świadków, w
pierwszym rzędzie urzędników skarbo-
wych i funkcjonarjuszy policji, którzy ze-
znają zgodnie z aktem oskarżenia.
Do rozprawy powołano 30 świadków.

Ze wzg'ędu na wielki materjał rozprawę
rozpisano na trzy dni.

Sprostowanie urzędowe. — W związku
z notatką p. t. „Niesłychany okólnik Ko-

misarza Wojewódzkiego”, ”amieszczoną
w Nr.117 A „Gazety Warszawskiej” z dn.
24 kwietnia 1935 r. — na zasadzie art.
art. 21 i 22 Dekretu w przedmiocie tym-
czasowych przepisów prasowych z dnia
1 lutego 1919 roku (Dz. Pr. P. P. Nr.
14-1919 poz. 186) — proszę o zamiesz -

czenie poniższego sprostowania:
„Nieprawdą jest, że okólnik w sprawie

zwalniania z pracy w czasie świąt pra -
cowników wyznania mojżeszowego jest
pierwszym od chwili powstania samorzą-
du polskiego.
Natomiast prawdą jest, że kwestja po-

wyższa regulowana była w podobnym
sensie od szeregu lat. W bieżącym roku
zarządzenie to umieszczone zostało w
jednym okólniku jedynie z tego powodu
że święta Wielkanocne zbiegły się ze
świętami żydowskiemi. }
Jednoczyśnie zaznaczam, že kwestja

wypłaty wynagrodzenia za dni świąt ży-
dowskich jest nieistotna, gdyż zarząl
miejski cziennie płatnych pracowników
wyznani. rhojżeszowego obecnie nie za-
trudnia'.

Komisarz rządowy
Inż. Wacław Wojewódzki  

KSIĄŻ (Poznańskie)
Ku czci powstańców 1848 r. — W Ksią-

żu odbyły się wielkie uroczystości ku
czci poległych powstańców z 1848 r.
Przybyło wiele wycieczek m. in, 3 auto-
busy z Poznania.
Po odebraniu przez płk. Koseckiego

przeglądu oddziałów dokonano odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej ku czci poległe-
śo d-cy obozu książskiego mjr. Florjana
Dąbrowskiego. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił przewodniczący obywa-
telskiego komitetu p. por. Barciszewski.
Z kolei przemawiał płk. Kosecki, który
dokonał odsłonięcia tablicy, jako ostatni
mówił p. burmistrz Borys.

Następnie odbyła się defilada, po któ-
rej wysłucnano w nabożnem skupieniu
Mszy św. odprawionej przez ks, dziekana
Piotrowskiego, na polanie przed mogiłą
powstańców.

KALISZ ;
Cześć i uznanie bojownikom idei na-

rodowej w Łodzi, — W Kaliszu odbyło
się wielkie zebranie członków Stronni -
ctwa Narodowego. Na zebraniu tem u-
chwalono następującą rezolucję:

„Zebrani członkowie Stronnictwa Na-
rodowego w Kaliszu, w liczbie przeszło
250 osób, po wysłuchaniu przemówień p.
posła prof. Winiarskiego i przedstawicie-
la Narodowego Klubu w łódzkiej radzie
miejskiej, p. radnego Stolarka, wyrażają
głęboką cześć i uznąnie bojownikom idei
narodowej w Łodzi i apelują do radnych
narodowych naszego miasta o podjęcie
na wzór Łodzi energicznej walki w
kaliskiej radzie miejskiej nad zrealizo-
waniem narodowego programu samorzą-
dowego i doprowadzenia tą drogą, wspól-
nie z całem społeczeństwem  poiskiem,
do wybrania w następnych wyborach na-
rodowej rady miejskiej w Kaliszu i do
szybkiego urzeczywistnienia haseł; że
„Polska tylko dla Polaków” i „W Polsce
tylko Naród Polski gospodarzem kraju”.
Ponadto zebrani wzywają całe narodowe
społeczeństwo m. Kalisza do gromadne-
go zapisywania się na członków Stron-
nictwa Narodowego, byśmy „jednością
silni” wywalczyć mogli jak najszybciej

(WD
Narodową Polskę",

KRAKÓW `
Zgon zasłużonego kapłana. — W dniu

29 b. m, odprowadzono na miejsce wiecz-
nego spoczynku zwłoki zasłużonego i о-
toczonego powszechną czcią kapłana,
ś.p. ks. prałata Wojciecha Siedleckiego,
proboszcza i dziekana w Mogile koło
Krakowa. Ś. p. ks. prałat Siedlecki zmarł
w 86 roku życia, 61 kapłaństwa i 40 pro-
boszczowania w Mogile.

RADOMSKO
Nowy burmiistrz obejmuje urzędowa -

nie, — Nasz korespondent donosi: W ub.
tygodniu przed starostą powiatowym w
Radomsku, odbyło się zaprzysiężenie
nowego burmistrza miasta Radomska p.
Lucjana Kwaśniewskiego, oraz wicebur-
mistrza Michała Świderskiego. W związ-
ku z tem nowy burmistrz miasta Radom-
ska przystąpił już do obejmowania urzę-
dowania w magistracie. Ustępujący do-
tychczasowy komisarz rządowy p. Wła-
dysław Landecki, w tych dniach opusz -
cza już Radomsko, udając się do War-
szawy. (S)

SŁAWKÓW
Milczący bojkot wójta - komisarza. —
W Sławkowie, jak już donosiliśmy, rzą-
dzi wójt - komisarz, p. Kuś, mianowany
przez władze zwierzchnie.
Ponieważ nie zgadza się to z przeko-

naniami większości członków rady gmin-
nej, którzy uważają, słusznie zresztą, że
wybór wójta należy do nich, postanowili
przeprowadzić bojkot wójta-komisarza i
w ten sposób denfonstrować przed wła-
dzami swoje niezadowolenie. Radni wy*
brali oryginalny sposób demonstracji bo
przychodzą na posiedzenia, jednak mil-
czą uparcie, nie odzywając się w ciągu

posiedzenia ani jednem słowem. Oczy-

`
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Kielce, w maju.

Dalsze projektowane uroczystości
zostały odwołane na życzenie Najdo-
stojniejszego Jubilata.

Z pokorą i poddaniem się woli Bożej
Najdostojniejszy Jubilat dźwiga już
25 rok ciężkie brzemię rządów diece-
zją. Swój dostojny urząd spełnia w
tych trudnych czasach, z podziwu go-
dnym hartem ducha, znamionującym
nieugiętą wolę i charakter niezłomny,
jakie dać może jedynie głęboka wiara
i dbałość o zbawienie dusz ludzkich,
oraz gorąca miłość Ojczyzny i Narodu.
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W czasie tych 25-letnich rządów
diecezją, pomnaża Najdostojniejszy
Pasterz ilość kościołów i paralij, roz-
budowuje szeroko Seminarjum Du-
chowne, podnosi jego poziom nauko- -
wy i ułatwia księżom wyższe studja.
Ze szczególną pieczołowitością prze-
prowadza  .kilkakrotną / wizytację
wszystkich parafij diecezji, przyczem
często drogę odbywa pieszo. Głosi
wszędzie słowo Boże, podnosi ducha
religijnego, a także narodowego; wy-
daje listy pasterskie, pełne ducha Bo-
żego i głębokiego patrjotyzmu.

Szczególną troską otacza młodzież,
jest protektorem katolickich Stow.
Młodzieży. W wielkiej dbałości o re-
ligijne i narodowe wychowanie mło-
dzieży, powołuje do życia dwa średnie
zakłady naukowe: gimnazjum męskie
im. Św. Stan. Kostki i Seminarjum
Żeńskie im. Król, Jadwigi.
Hojną pomoc niesie także najuboż-

szym — przez zorganizowanie Tow.
Dobroczynności „Caritas', które w
przeważnej mierze utrzymuje się
dzięki Jego ofiarności. Wreszcie nie
szczędzi trosk i zabieśów o rozwój or-
ganizacyj katolickich i narodowych

Niezwykle skromny, a dla siebie su-
rowy,nie znosi taniej popularności i re-
klamy. To też, dowiedziawszy się o
czynionych przygotowaniach do uro-
czystego jubileuszu, zwraca się do
Duchowieństwa i wiernych z takim li-
stem pasterskim:

„Nie będę szczegółowo Wam opo-
wiadał o wszystkich przeciwnościąch i
działalności swej pasterskiej. Praca
bowiem wyznaczona mi przez Chry-
stusa wypadła w czasie zaboru rosyj-
skiego, tępiącego wiarę św. katolicką
i polskość, a po utworzeniu państwa
polskiego w czasie rozpanoszenia się
masonerji, niszczącej zasady chrześci-
niu woli Chrystusowej do kresu życia
społeczno - katolickiego.
„Mam niezłomną nadzieję, że w

dniach jubileuszowych moich będzie-
cie łączyć się ze mną w modlitwach
swoich, o łaskę wytrwania w spełnia-
niu roli Chrystusowej do kresu życia
mego, wyznaczonego przez Zbawicie-
la. O te modlitwy gorąco Was pro-
szę żadnych zaś manifestacyj, przejęć,
zewnętrznych okazałości urządzać ani
przyjmować nie będę. Warunki poli-
tyczne, społeczne, kościelne na uro-
<A obchody nie pozwalają”

dniach jubileuszowych wszyscy
rawdziwi katolicy diecezji kieleckiej
ączą się duchem ze swym umiłowa-
nym Pasterzem i życzą Mu jeszcze
długich lat zdrowia i dalszej owocnej
pracy, dla dobra Kościoła, Ojczyzny i
Narodu.

K-n.

wiście nie biorą również udziału w gło-
sowaniu.
W tych warunkach nie mogą być pod-

jęte żadne uchwały. Z drugiej strony zaś
wobec „niemych“ radnych nie można za-
stosować żadnych sankcyj Na każde po-

siedzenie bowiem przychodzą. Stan ten
doprowadza wójta do rozpaczy, wśród
mieszkańców Sławkowa zaś wywołuje
dużo wesołości.
Władze zamierzają podobno rozwiązać

radę gminną Sławkowa i rozpisać nowe
wybory Jeżeli jednak władze będą chcia-
ły ponownie widzieć wójtem swego kan-
dydata, który nie potrafi zjednać sobie
radnych, to kto wie, czy nie powtórzy się
obecna historja. Demonstracja rady w
Sławkowie jest w każdym bądź razie nie-
notowanem dotąd wydarzeniem w hi.
storji samorządu Zagłębia.

”

 



     

 

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI WIĘKSZYCH ZAKŁADÓW

Niejednokrotnie, poruszaliśmy spra-
wę rozdrobnienia istniejących zakła-
dów wytwórczych i zaniku przede-
wszystkiem wielu większych warszta-
tów pracy. Twierdzenie to opiera-
liśmy na sprawozdaniach izb rze-
mieślniczych, które badając teren
rzemiosła, konstatowały gospodarczy
jego upadek, podkreślając, iż giną
większe zakłady rzemieślnicze, a na
ich miejsce powstają drobne, słabsze
ekonomicznie placówki. Każdy bo-
wiem wydalony z większego warsztatu
pracownik rzemieślniczy zakłada swo-
ją własną pracownię, byle tylko mieć
jakikolwiek zarobek. Ten stan rzeczy
wśród jednej słery wytwórców po-
twierdzają ogłoszone ostatnio w „Wia-
domościach Statystycznych" liczby,
dotyczące ilości zakładów przemysło-
wych w Polsce na podstawie wykupio-
nych świadectw przemysłowych. Sta-
tystyka ta obejmuje przytem podział
ilościowy na różne kategorje świa-
dectw w latach od 1926 r. do 1934 r.
włącznie.
W celu porównania warto jednak

wziąć pod uwagę 1929 r., jako ostatni
rok przedkryzysowy i zestawić go z
1934 r. Nie będziemy porównywali je-
dnak liczb ogólnych świadectw prze-
mysłowych, śdyż w międzyczasie za-
szły zmiany w ustawie o podatku prze-
mysłowym i od 1932 r. cały szereg
drobnych zakładów rzemieślniczych,
które przedtem były zwolnione od na-
bywania świadectw, zostały zmuszone
do ich wykupywania, Z tej przyczyny
cyfry ogólne, jak również i liczby, do-
tyczące ósmej kategorji świadectw
przemysłowych, nie nadają się do po-
równań. Można jednak śmiało brać
pod uwagę liczby zakładów przemy-
słowych od pierwszej do siódmej ka-
tegorjij świadectwa przemysłowego
włącznie. Z tych liczb okazuje się, iż
od 1929 r. do chwili obecnej zakładów
przemysłowych, mających świadectwa
pierwszej kategorji, ubyło w Polsce
30 procent.

Liczba zakładów przemysłowych,
mających świadectwa drugiej, trzeciej
i czwartej kategorji, zmniejszyła się o
jedną trzecią, a posiadających piątą
kategorję o 30%. Wynika z tego, że
bardzo silnie przetrzebione zostały
największe i duże zakłady przemysło-
we. Zakłady średnie, mające szóstej
kategorji świadectwa przemysłowe, za-
chowały się odporniej, gdyż ich liczba
zmalała o 9%, a ilość przedsiębiorstw

 

 

PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

z siódmą kategorją świadectw zmniej-
szyła się o 27%.
Widać więc wyraźnie, iż najmniej

odporne na przesilenie okazały się
wielkie przedsiębiorstwa przemysło-
we, a daleko zdrowsze i silniejsze są
przedsiębiorstwa średnie, których licz:
ba nie uległa tak wielkiej redukcji. Co
się tyczy przedsiębiorstw drobnych,
to jest zatrudniających samego właś-
ciciela i najwyżej trzech ludzi najem-
nych, to niestety pod tym wzślędem
statystyka nie daje żadnej orjentacji.
Liczba tych zakładów drobno przemy-
słowych i rzemieślniczych wzrosła w
ciągu sześciu lat ze 148 tysięcy do 185
tysięcy, a więc bardzo znacznie. Jak
powiedzieliśmy jednak poprzednio
wzrost ten został wywołany przedew-
szystkiem zmianą przepisów ustawy o

podaktu przemysłowym. Sądząc jednak
z tego, iż liczba tych zakładów od 1932
r. stale się powiększa, można przy-
puszczać, iż rzeczywiście ilość ich
wzrasta również, a nie tylko ilość wy-
kupywanych świadectw, Taką zresztą
jest opinja izb rzemieślniczych.
Pomijając sprawę tych najdrobniej-

szych warsztatów pracy, można rzec z
całą pewnością, iż kryzys gospodarczy
zniszczył w Polsce olbrzymią ilość
większych i średnich zakładów wy-
twórczych. W 1929 r. mieliśmy tych
zakładów 34 tysiące, a teraz mamy ich
zaledwo 26 tysięcy, a więc prawie
czwarta część została zlikwidowana W
tym czasie, kiedy ludność nasza wzro-
sła prawie o trzy miljony, czwarta
część większych warsztatów pracy u- legła zupełnemu zanikowi,

Dalszy odpływ złota
Z SZWAJCARSKIEGO BANKU NARODOWEGO

Z Berna donoszą:

Bilans Szwajcarskiego Banku Narodo-
wego z dn. 23 kwietnia r. b. wykazuje na-

stępujące zmiany ważniejszych pozycyj w

porównaniu z poprzedniem sprawozda-
niem (w milj. fr.): zapas złota spadł ©

55,2 milj. fr.; zapas dewiz lekko wzrósł
o 1,1 do 4.1; portfel wekslowy wzrósł o

EWIO AROWKZETERECT,

WALKA
Z KRYZYSEM

Dr. Ernst Wagemann, profesor uniwer-

sytetu i prezes Instytutu dla badań nad
konjunkturą (Institut fiir Konjunkturfor-

schung) w Berlinie wydał interesującą

rozprawę -— Zwischenbilanz der Krisen-

politik — w której przedstawił, jak róż-

ne państwa walczą z następstwami kry-

zysu gospodarczego.
Stwierdza on, że wyłania się kilka sy-

stemów obronnych przeciw kryzysowi I
że, patrząc uważnie, można już dziś do-
strzec zarysy nowych stosunków gospo-
darczych w świecie. Prof, Wagemana
przedstawia najprzód walkę gospodarki

prywatnej z kryzysem, a następnie takąż
walkę prowadzoną przez państwa.

Rzecz jest ilustrowana licznemi wykre-

sami i tablicami, pisana objektywnie; to
też może się przydać każdemu, jako pró-
ba usystematyzowania przejawów współ-
czesnego życia gospodarczego. Kosztuje
2 marki 80 fen. Nakład C. Heymanna

w Berlinie (Mauererstr. 44).

—

NA RYNKU WALUT
Na dzisiejszych giełdach walutowych

nastąpiło wyraźne osłabienie dolara. De-

wizę na Nowy Jork notowano+ w War-

szawie (kabel) 5.28 i pół wobec 5.28 i

siedem ósmych wczoraj, w Zurichu 3.07 i

pięć ósmych wobec 3.08 i jedna czwarta,

w Paryżu przy otwarciu 15.09 i pół, wo-

bec 15.12 i trzy czwarte przy wczorajszem

zamknięciu. Osłabienie dolara przypisu-

je się częściowo zaniechaniu chwilowo

przez spekulację wysiłków w kierunku o-

słabienia florena holenderskiego i franka
szwajcarskiego. Uspokojenie na rynku
walutowym wpłynęło na spadek popytu

na waluty anglosaskie i franka francus-

kiego. Spadek dolara jest jednak pozatem
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motywowany jeszcze niektóremiwzglę-
dami, :
Dewiza na Londynrównież osłabła, -

dnak osłabienie to nie przybrało więk-
szych rozmiarów.
Dewiza na Paryż w dalerym cłągu osła-

bła w Warszawie z 34.94 do 24.93 i pół.

Dewiza na Zurich wykazała ponownie
nieznaczne wzmocnienie, które w części
należy jednak przypisać osłabieniu fran-
ka francuskiego. Dewiza na Amsterdam
w Warszawie wzmocniła się z 357,85
wczoraj do 358,20 dziś, w Zurichu r
208,67 i pół do 208,75, w Paryżu z 10,23
i pół przy wczorajszem zamknięciu do
10,24 i trzy czwarte przy dzisiejszem o-
twarciu.

wygoda. Pisać
Hamilton

ezje bez

17,3 do 87,3; kredyty zastawowe spadły
o 3,1 do 70,4; obieg banknotów spadł o
15,4 do 1,270,7; natychmiast płatne zobo-
wiązania spadły o 20,6 do 327,7. Pokrycie
złotem i dewizami obiegu biletów i na-
tychmiast płatnych zobowiązań wynosiło
87,97 proc.

Stosunkowo mniejszy niż w poprzed-
nich dwóch tygodniach odpływ złota
przypisać należy wyłącznie okresowi
świątecznemu: tydzień sprawozdawczy
trwał faktycznie tylko 3 dni,
  

400 MILJONÓW KORON NA FINANSOWA-
NIE ZBIORÓW

Donoszą x Pragi, że rada Czechoslowac-

kiego Banku Narodowego uchwaliła asygno-

wać kwotę 400 miljonów koron czeskich na

zakup zboża x tegorocznych zbiorów. Iden-

tyczna kwota przeznaczona była na ten cel

w róku zeszłym.

P. Bantoch (z lewej strony) aptekarz z

Białobrzegu, jako sołtys wita p. Klotza sta- 
— Tak jest, proszę pana. Dla mnie to wielka

eamish patrzył na niego zakłopota-

rostę s Radomia.

rymów to łatwa rzecz.

 

USTAWY ODDŁUŻENIOWE
NIE WYSTARCZAJĄ

Wydane w październiku ustawy od-
dłużeniowe, według oświadczeń rzą-
dowych, sprawę spłaty długów rolni-
czych miały resulować ostatecznie i

nieodwołalnie. Wszakże już od począt-
k.. zachodziły. wątpliwości, czy rolnic-
two będzie w stanie płacić swe zo-
bowiązania w wysokości zakreślonej
przepisami ustaw, obecnie zaś, po u-
pływie zaledwie pół roku, staje się

widocznem, że przy dzisiejszem poło-
żeniu gospodarczem, ustawy paździer-

nikowe zadania swego nie spełnią.
Niewiadomo jeszcze, jak się przedsta-
wia spłata pierwszej raty długów rol-
niczych, której termin płatności upły-
nał w ubiegłym miesiącu, jednak wo-
bec dalszego spadku cen wytwórczo-
ści rolniczej, jaki się zaznaczył w 0-
statniem półroczu, regulowanie zobo-
wiazań dłużnych przez rolników w
chwili obecnej zdaje się być niewy-
konalne, gdyż rolnicy w ogromnej
większości poprostu nie mają z czego
płacić rat dłużnych i odsetek.

Coraz więcej też odzywa się ze sfer
rolniczych głosów, žadających  dal-
szvch ul$ w spłacie długów, a więc
i zmiany obowiazujących ustaw od-
dłużeniowych. W szczególności rol-
nicv domaóają sie: zastosowania okre-
su karencji, czyli zawieszenia spłaty
długów (kapitału) do czasu gdy opła-
calność produkcji rolniczej zostanie
przywrócona; skreślenia kredytów tak
"wanych celowych, udzielonych przez
banki państwowe; obniżenia odsetek
od długów konwertowanych przez
Bank Akceptacyjny; zwolnienia od
odpowiedzialności za żyra na wek-
slach grzecznościowych, podpisywa-
nych głównie dla spółdzielni rolni-
czych oraz wydatnego obniżenia o-
procentowania długoterminowych zo-
bowiązań powojennych. `
Zapewne są to žądania daleko idą-

ce, ale ježeli gospodarstwa rolne za-

 

DWA POWITANIA
Z UROCZYSTOŚCI OTWARCIA NOWOWYBUDOWANEJ SZOSY

NA SZLAKU BIAŁOBRZEGI — WYŚMIERZYCE

 

P. Kohn, członek rady gminnej w Białobrze-

gach Radomskich (z lewej strony wita p.

Klotza, starostę z Radomia.

W których skrzy się mordercza nienawiść,
Trędowatych, pełzających po ulicach.

Hamilton Beamish chciał coś powiedzieć, ale

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

Hamilton Beamish stał przez chwilę w głębo-

'kiem zamyśleniu, poczem odwróciwszy się od tele-

- fonu, zdumiał się na widok przodownika Garroway'a.

— Zapomniałem zupełnie o panu — odezwał

się. Przepraszam, poco pan przyszedł?

— Przeczytać panu swój poemat.

— Ach tak, przypominam sobie, naturalnie,

Policjant odchrząknął ze skromną miną.

—- Jest to właściwie drobiazg, proszę pana —

rodzaj studjum, jakby to powiedzieć, ulic New

Yorku, tak jak one wydają się policjantowi, znajdu-

jącemu się w obchodzie. Chciałbym to przeczytać

panu, jeśli łaska.
Przodownik Garroway poruszył swym jabł-

kiem Adamowym i zamknąwszy oczy, zaczął recy-

tować głosem specjalnym, który z reguły rezerwo -
wał do składania zeznań przed sądem.

— „Ulice!
— To jest tytuł, co?

‚ — Tak, proszę pana.
wiersz.

Hamilton Beamish drgnął.
— Czy to „vers libre*'?
— Przepraszam pana?
— Bez rymów? .
— Tak jest. Sam pan mówił, że rymy są prze-

žytkiem. ;
‚ ' — Czy naprawdę to powiedziałem?

I zarazem pierwszy

 

ny. Prawdopodobnie musiał to powiedzieć, a jednak
żeby świadomie, dobrowolnie chciał pozbawić bliź-
niego czystej radością rymowania — to mu się wy*

dawało w obecnym nastroju rzzczą zgoła niepojętą.
— To dziwne — odezwał się. Bardzo dziwne.

Ale, jedź pan dalej.
Przodownik Garroway poruszył grdyką tak,

jakby połknął coś wielkiego i ostrego, i przymknął
znowu oczy.

Ul'ce.
Posępne, huczące, brudne ulice!
Kilometry krzykliwych ulic
Pędzących na wschód, zachód, północ,
Kłusujących na południe!
Smętne, beznadziejne, ponure, bezradosne,

zimne

Ulice!

Hamilton Beamish podniósł brwi.
Kroczę żałobnemi ulicami
Ze zbolałem sercem.

— Czemu? — spytał Hamilton Beamish..
— To należy do moich obowiązków, proszę

pana. Każdy patrolowy policjant musi obejść pewną
część miasta. ;

— Ale ja się pytam, poco ze zbol:Ilem sercem?
— Poniewaž ono krwawi, proszę pana.
— Krwawi? Pańskie serce?
— Tak jest, proszę pana. Moje serce krwawi.

krwawi.
— Dobrze, jedź pan dalej, Bardzo to +sobliwe,

ale jedź pan dalej.
Widzę szarych ludzi
O niespokojnych oczach A Widzę, chodząc, ponury brud, nędzę — i moje serce  

się pohamował. *
Ludzi, którzy byli niegdyś ludźmi,
Kobiety, które były ongiś kobietami.
Dzieci, podobne do zdychających małp,
I psy, które kulą się, warczą, szczekają

i nienawidzą.

Ulice!
Wstrętne, okrutne ulice!
Kroczę straszliwemi ulicami
I tęsknię do śmierci.

Przodownik Garroway zamilkł i otworzył oczy,
zaś Hamilton Beamish podszedł do niego i uderzył
po ramieniu. A

— Rozumiem doskonale — odezwał się. Cho-
ruje pan na wątrobę. Miewa pan bóle tutaj i kurcze
w dołku?

— Nie, proszę pana. `

— Podwyższoną temperaturę z dreszczami?

— Nie, proszę pana.

— W takim razie nie ma pan wrzodów na wą-
trobie. Cała historja polega, jak przypuszczam, na
osłabieniu przewodu pokarmowego, co można popra-
wić kalomelem. Mój drogi panie, oczywistą jest rze-
czą, że ten cały pański poemat jest do niczego. Ab-
surdem jest udawać, że nie spotyka pan w swej dziel-
nicy przyjemnych i miłych ludzi. Na ulicach New-
Yorku pełno jest czarujących osób. Zauważam je
wszędzie. Kłopot cały polega na tem, że patrzy pan

*_ na nie oczami wątrobiarza.

— Zdawało mi się, że pan powiedział, że poe-
„mat musi być ponury, groźny.

(c. d. n.)

P
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miast zysków nadal będą przynosić
straty, to spłata długów przez rolni-
ków według obecnych wymagań usta-
wowych będzie rzeczą nieziszczalną. :
Z konieczności więc ustawy oddłu-
żeniowe, nie dziś to jutro, będą musia-
ły być dostosowane do istniejących
warunków i nieubłaganych wymogów
życia.
  

SPADEK DOCHODÓW WAGON-LITS

Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów

Sypialnych wykazuje za rok 1934 dalszy

spadek wpływów. Dochody brutto wynosiły
46.87 milj. franków belgijskich, wobec 72,04

milj. fr. belgijskich w roku 1933.

  

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 30-go kwietnia

DEWIZY
Belgja 89,78 (sprzedaż 90,08, kupno

89,48), Gdańsk 172.92 (sprzedaż 173,35,

kupno 172,40); Holandja 358,20 (sprzedaż
359,10, kupno 357,30); Kopenhaga 114,15
(sprzedaż 114,70, kupno 113,60); Londyn
25,55 (sprzedaż 25,68, kupno 25,42); No-
wy Jork 5.28 i trzy ósme (sprzedaż 5,31 i
trzy ósme, kupno 5,25 i trzy ósme); No-
wy Jork (kabel) 5.28 i pół (sprzedaż 5.31
i pół, kupno 5.25 i pół), Oslo 128,35

(sprzedaż 129.00, kupno 127.70); Paryż
34.93 i pół (sprzedaż 35.02, kupno 34.85);

Praga 22,13 (sprzedaż 22,18, kupno 22,08)
Szwajcarja 171,48 (sprzedaż 171,91, kup-

no 171,05); Stokholm 131,65 (sprzedaż
132,30, kupno 131,00); Włochy 43,71
(sprzedaż 43,83, kupno 43,59); Berlin
213,35 (sprzedaż 214,35, kupno 212,35).

Rubel złoty — 4.68 i pół — 4.68. Dolar
złoty — 9,11 — 9,10 i pół. Gram czyste-
go złota — 5.9244, Marki niemieckie
(banknoty) w obrotach prywatnych —
197 i trzy czwarte — 197.00. Funt sterl.
(banknoty) w obrotach prywatnych —

25,53.
PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 42,75; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 66,25 — 65,75 — 66.00
(w proc.); 4 proc. państw. poż. premjowa
dolarowa 52,50 — 53.00; 5 proc. konwer-
syjna 67,25; 6 proc. poż. dolarowa 78,50
— 79.00 (w proc.); 5 proc. poż. kolejowa
konwersyjna 62,00; 8 proc. L. Z. Banku
gosp. kraj. i 8 proc. oblig. Banku gosp.
kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku
gosp. kraj, i 7 proc. oblig. Banku gosp.
kraj. 83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego
94,00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25;
8 proc. L. Z. budowlane Banku gosp.
kraj. 93,00; 8 proc. L. Z. Tow. kred.
przem. pol. funt. 88,00: 7 nro” | 7.
ziemskie dolar. 49,25; 8 proc. L. Z. ziem-
skie 49,00; 5 proc. L. Z. Warszawy u. uo-
ne odcinki) 70,25; 5 proc. L. Z. Warsza-
wy (1933 r.) 60,50; 5 proc. m. Piotrkowa
(1933 r.) 48,88; 5 proc. L. Z. Częstocho-
wy (1933 r.) 49,25.

AK!
Bank Polski — 88,75; Warsz. tow. fabr.

cukru — 30,50 — 31,00; Lilpop — 10,50,
Starachowice — 17,25 — 17,15.

Gielda zbožowa
Notowania z dnia 30-go kwietnia

CENY RYNKOWE
Pszenica czerwona jara 17,50 — 18;

Pszenica jednolita 17,50 — 18; Pszenica
zbierana 16,50 — 17. а

Žyto I standard 14,25 — 14,50; Žyto II

stand. 14 — 14,25; Owies I standard
15,50 — 16; Owies II stand. 15 — 15,50;

Owies III standard 14,50 — 15; Jęcz-
mień browarny 17.50 — 18: Jęczmień

678.673 gl. 16 — 16.50: Jęczmień 649 śl.

15,50—16; Jęczmień 620,5 gl. 15 — 15,50;
Groch polny jadalny z workiem 23 —

25; Groch Victora z workiem 41 —
45; Wyka 29 — 30; Peluszka 28 —
29; Łubin nieb. 8 — 8,50; Łubin żółty
9,50 — 10; Rzepak i rzepik zimowy 40
— 42; Rzepak i rzepik letni 36.50 —
37.50; Seradela podwójnie czysz. 11.50—
12,50; Siemię Iniane 45—46.50; Koniczy-
na czerwona surowa bez grubej kanian-

ki 110—120; Koniczyna czerw. o czyst. 97
procent — 150 — 165: Koniczyna biała

surowa 50--70; Koniczyna biała bez ka-
nianki o czyst. 97 proc. 80 — 95; Mąka
pszenna 1 gat B — 30 — 33; 1 С —
28 —30: 1 D — 26 —28; 1 Е — 24 —
26; 2 B — 22 — 4; 2 D — 21 — 22;
2 Е —20 —21; 2 С — 19 —20; 3 А —
14 — 15; Mąka żytnia | gat. 55 proc. —
23 — 24,50; Mąka żytnia 65 proc. —
22 — 23; Mąka żytnia II gatunku —
16 — 17; Mąka razówa — 17 — 18;
Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14.50;
Otręby pszenne grube — 11.50 — 12.00; '

Otręby średnie — 11 — 11,50; Otręby
miałkie — 11 — 11.50: Otręby żytnie —

9,50 — 10; Kuchy lniane — 17,75 —
18,25; Kuchy rzepakowe — 12 —
12,50; Kuchy słonecznikowe — 18 —
28,50: Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;
Mak niebieski (bez obrotu) 36 — 38;
Ziemniaki jadalne 3,25 — 3,75.
Ogólny obrót 2,752 tonn, w tem

żyta 1.133 tonn.

Usposobienie spokojne,



 

   

 

   

 

  
  

   

GRACJAN HAMERSKI
STUDENT SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, CZŁONEK ZARZĄDU OKRĘGO-

WEGO STRONNICTWA NARODOWEGO NA POW. WARSZAWSKI, RADZYMIŃSKI I MINSKO-MA-

ZOWIECKI, SEKRETARZ KOŁA PRASKIEGO S. N. CZŁONEK SECJI AKADEMICKIEJ S. N.

ZMARŁ TRAGICZNIE NA POSTERUNKU
w Zagościńcu pod Warszawą dnia 28 kwietnia 1935 r., przeżywszy lat 20.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dn. 2 maja, o godz. li-ej z Kościoła św. Florjana na Pradze.

o czem zawiadamia i wzywa do wzięcia udziału Kolegów Organizacyjnych

STRONNICTWO NARODOWE

Te.

O POWRÓT UCZCIWYCH, KOLEZEŃSKICH

PRZED WALNEM ZEBRANIEM W S. N.P.

W dniu 5 maja b. r. odbędzie się do-
roczne walne zebranie członków T-wa
„Bratnia Pomoc Stud. Szk. Nauk Poli-
tycznych” w Warszawie,

Zebranie to ma w roku bieżącym spe-
cjalnie duże dla T-wa znaczenie. w życie
bowiem jego od kilkunastu miesięcy
wkradać się zaczęły stopniowo zmiany,
grożące załamaniem pięknej linji rozwo-
jowej tak pożytecznej i do niedawna wy-
soce popularnej instytucji.
Zanim omówimy obecną sytuację

„Bratniaka“ S. N. P., przypomnijmy, dla
tem lepszej orjentacji, nieco szczegółów
z jego niedawnej przeszłości.

Przed sześciu laty rządy „Bratniej Po-
mocy* objęła młodzież narodowa. Za-
stała ona po poprzednim, nieudolnym za-
rządzie, nader smutną spuściznę: pustą
zupełnie kasę, liczne zobowiązania do u-

regulowania, stos niezdatnych do niczego,
a drogo opłaconych skryptów, obojętność
i zniechęcenie do Twa ogółu studentów
it p,it. p. |

Inicjatywą, zapałem i ciężką pracą
narodowców wszystko to zostało wkrótce
odrobione i naprawione. Majątek „Brat-
niej Pomocy” podwoił się. Tak samo

podwoiła się liczba jego członków. Stwo-
rzona została dla niezamożnych koleża-
nek i kolegów tania pomoe lekarska,
skrypty, zamiast w drogich i niepunktu-
alnych drukarniach, drukować zaczęto
własnemi siłami. Dzięki temu uzyskana
została możność swobodnej, według za-
potrzebowania, regulacji ich nakładu, i,
co za tem idzie, duża oszczędność w wy-
datkach, zarówno technicznych, jak i ma-

terjałowych. Pozwoliło to na znaczne
20-procentowe obniżenie ich ceny. Rów-
nocześaliic doosić się zaczęła ich jakość.
Poczyniono szereg potrzebnych inwesty*
cyj. Usprawniono funkcjonowanie apara-
tu biurowego i t. p.

Przedstawiciele „Bratniej Pomocy” we-
szli do szeregu instytucyj ogólnoakade-
mickich, zajmując w nich kierownicze

nieraz stanowiska.
Prestiż i popularność „Bratniej Pomo-

cy stud. S.N.P." uległy ogromnemu wzro-
stowi, Zarządy narodowe cieszyły się
dzięki temu dużą sympatją znacznej więk-
szości studentów uczelni. W tych warun-
kach „leśgjon młodych”, mimo, iż był roz-
dawcą posad, nic uczynić nie mógł.
Dopiero w zeszłym roku, przy poparciu

zażydzonego Z. P. M, D. i komunizujące-
$o „Życia”, udało mu się na walnem ze-
braniu większością jednego zaledwie
głosu wybrać swego kandydata na prze-
wodniczącego zebrania.

Stało się to wskutek tego, iż jednolity
dotąd front młodzieży narodowej akurat

w tym czasie, dzięki „saperskiej“, jak

ATOSTOGAS

Ruch obcych w Warszawie

Wydział statystyczny m. stoł. Warsza-
wy zestawił dla wydziału turystyki min

komunikacji statystykę przyjezdnych do

Warszawy w Ciągu ostatnich czterech
lat.

Statystyka ta wykazuje w tym okresie,

poczynając od 1931 r. przyrost, który w

hotelach wynosi 60 proc., w cyłrze ogól-

nej 70 proc., w ruchu cudzoziemców 20

proc. W 1931 r. zanotowano w War-

szawie 154,161 przyjezdnych, z czego w

hotelach mieszkało 119,102, w tem było

24,565 cudzoziemców. W 1932 r. przyrost

był b. nieznaczny: zanotowano 155.426

przyjezdnych, w tem 123,700 w hotelach.

śród nich 21,114 cudzoziemców. a zatem

liczba tych ostatnich spadła w porówna-

niu z rokiem poprzednimo blisko 3.500

osób. W 1933 r. ogólna liczba przyjezd-

nych podniosła się do 189.400, z czego

w hotelach nocowało 148,500, w tem by-

„o 23.300 cudzoziemców. Wreszcie 1934

r. przyniósł wydatne podniesienie się

wszystkich rubryk. Przyjezdnych zano-

towano 247,100, z tego w hotelach noco-

wało 186.200. cudzoziemców było 29.300

Statystyka obejmuje tylko osoby za-

meldowane, t.j. takie, które bawiły w

(Warszawie dłużej, niż jeden dzień (b).  

STOSUNKOW

słusznie zauważył wtajemniczony „Nasz
Przegląd” z 28 kwietnia b. r., robocie
zzewnątrz, uległ na terenie Warszawy
przejściowemu rozdwojeniu.

„Legjoniści”, czując się mimo to nader
niepewnie, zaczęli natychmiast swe do-
brze znane sztuczki. Zmienili więc kon-
trolującą wchodzących na zebranie „straż
porządkową” przy wejściu. Bojówka o
sile kilkudziesięciu ludzi, ulokowana w

sąsiednim domu, zaczęła napadać na
wchodzących i wychodzących narodow-
ców, uniemożliwiając im branie udziału
w walnem zebraniu. Między innymi „ry-
cerscy'* młodo - legjoniści, wtarśnąwszy
do gmachu uczelni, spoliczkowali jedną z
koleżanek.
"W sposób nigdzie niepraktykowany
zmieniony został „uchwalony poprzednio
na temże zebraniu, porządek dzienny, W
stałej obawie utraty tak nikłej większoś-
ci, przystąpiono pośpiesznie do wyboru

władz T-wa. Pośpiech ten i nieznajo-
mość wymogów statutu sprawiły przytem,
że zarówno sąd koleżeński, jak i proku-
rator, wybrani zostali niezgodnie ze sta-

tutem. Żądaniom sprawdzenia, czy gło-
sują osoby do tego uprawnione, przewod-
niczący nie chciał czynić zadość, potwier-
dzając tem samem pośrednio zarzuty,

że udział w zebraniu biorą osoby po-

stronne, a więc walnego zebrania nie two-

rzą.
W tych warunkach ustępujący zarząd

odmówił złożenia sprawozdania ze swej

działalności. Został on za to oddany pod
sąd koleżeński. „Legjon młodych”, usa-

dowiwszy się w agendach „Bratniej Po-

mocy”, jako pierwszy swój akt urzędo-
wy, zawiesił z punktu blisko 20-tą część

członków T-wa. Zawieszenie to trwało
rok. Dopiero pod naciskiem kuratora

T-wa z ramienia senatu uczelni rozpoczął

się cykl spraw sądowych przeciwko za-

wieszonym, Zarzuca się im ogólnikowo

działanie na szkodę T-wa (między inne-

mi sprowadzenie bojówki?!(.

Ponieważ sprawy te zaczęłysię dopie-

ro niedawno, a wyznaczony już został,

jak wiemy, termin walnego zebrania, po-

nieważ nadto wśród zawieszonych jest

 

 

szereg najbardziej niewygodnych dla
„legionu młodych” ludzi, cel jest jasny—

chodzi o ułatwienie tej zbankrutowanej

już z kretesem organizacji tegorocznych

wyborów.
Że dzieje się to kosztem najbardziej

podstawowych zasad etyki*'i dobrego ko-

leżeństwa — wiadomo! Przecież „legjon

młodych'* doczekał się potępienia nawet
ze strony dawnych swych protektorów,

którzy w liście do jego władz
dzili niezbicie, że stosuje się tam „meto-

dy zbyt daleko odbiegające od ustalo-
nych założeń moralnych i ideowych",

Stanowisko to podzielać zaczynają,

zniechęceni kuchenną atmosferą i pieniac-

twem, nawet najbardziej przychylni po-

przednio „legjonowi” studenci i na wal-

nem zebraniu dadzą niewątpliwie temu

swój wyraz.

Chodzi o powrót do normalnych, spo-

kojnych, uczciwych stosunków, o powrót

do zasad dobrego koleżeństwa i pracy dla

dobra wspólnej, bratniej instytucji.

A tego, jak widzimy, od „legjonu mło-

dych' spodziewać się nie można!

CINCINATUS
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GRACJAN JÓZEF HAMERSKI
SEKRETARZ KOŁA PRASKIEGO STRONNICTWA NARODOWEGO

STUDENT S. G. G. W.

Od Redakeji

+ Sen. St. Kozicki, kierownik polity-

czny naszego pisma, wyjechał w dniu
wczorajszym na odpoczynek wakacyj-

ny.

Sprawa kolejek
do;azdowych

Między zarządem miasta a dyrekcją

kolejek dojazdowych odbywają się w

dalszym ciągu pertraktacje w sprawie

eksmisji kolejek z granic miasta. We wto-

rek odbyła się w tej sprawie konferencja

w min. komunikacji, które również jest

zainteresowane i wysuwa swoje postula-

ty. Ostatecznie uzgodnione zostało sta-

nowisko magistratu ze stanowiskiem

wladz komunikacyjnych, przyczem usta:

lono całkowite usunięcie ruchu towaro-

wego na kolejce wilanowskiej od 1 sierp-

nia b, r. aż do Szop, a ruchu osobowego

do Henrykowa, jednak na przeciąg tylko

kilku lat. W przyszłości zaś projektowa-

ne jest jeszcze dalsze przesunięcie ruchu

osobowego od granic miasta.

Na marginesie sprawy eksmisji kolejek

dojazdowych z granic miasta zauważyć

należy, że nie dotyczy ona tylko miasta

i belgijskiego towarzystwa, eksploatują-

cego kolejki. Sprawą tą jest żywo zain-

teresowany ogół mieszkańców osiedli

podstołecznych oraz sąsiednich powiatów,

których interesów zupełnie nie bierze się

pod uwagę. Zagadnieniem tem oraz nale-

żytem jego oświetleniem zajmiemy się

niebawem. я 
к Dom „bez kantėw“.

Nowy gmach funduszu pracy na: Krakowskiem Przedmieściu w Warszawie

zbudowany „bez kantów”.

 

POCHODY SOCJAL-KOMUNISTYCZNE 1 MAJA

Wydział bezpieczeństwa komisarjatu

rządu na m. st. Warszawę ustalił już pro-

gram pochodów wszystkich legalnych so-

cjalistycznych organizacyj politycznych

dn. 1 maja. Pochodów tych w roku bieżą-

cym będzie wyjątkowo dużo, bo aż sześć.

1) PPS. dawna Frakcja Rewolucyjna

zbierze się na pl. Teatralnym, skąd po
przemówieniach ruszy Nowym Światem,
poczem rozwiąże się przed domem al.

Jerozolimskie 6, gdzie dawniej mieścił

się lokal OKR, dziś znajduje się zarząd

główny LOPP.
2) PPS. CKW. zbiera się na pl. Grzy -

bowskim, Bund miejsce zbiórki przy ul.

Zamenhofa 5 i Mylnej 7, skąd ul. Leszno,

Orlą i Zimną dojdzie do pl. Grzybowskie-

go — gdzie połączy się z PPS. CKW —

Niezależna Partja Pracy zbiera się na ul.

Leszno i na rogu ulicy Długiej i Przejazd

i łączy się z pochodem Bundu. Po prze-

mówieniach na pl. Grzybowskim PPS

CKW., Bund i NSPP. wspólnym pocho-

dem przez ul. Królewską, Warecką i No-

wy Świat uda się na plac Teatralny.

gdzie pochód będzie rozwiązany.

ESC WETRORZEOA 7TREES OWCY

Odczyty sekcji
akademickiej

Staraniem sekcji akademickiej
Stronnictwa Narodowego odbędzie się
w czwartek, 2 maja, o godz. 8-ej wie-
czorem, w lokalu Stron. Nar. (Aleje
Jerozolimskie 17 m. 5) IX-ty wieczór
dyskusyjny, na którym kol. Zyśmunt
Przygodzki wygłosi odczyt p. t. „Me-
chanizacja, jako problem społeczny”
Wstęp wolny dla wszystkich człon-

ków Stronnictwa.
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3) ZZZ. zbiera się na Rynku Starego

Miasta, skąd po przemówieniach ruszy

pochodem, który rozwiąże się na pl. Sa-

skim.
4) Poale Syjon Prawica po zbiórce i

przemówieniach na pl. Muranowskim po-

dąży pochodem na ul. Gęsią ur. 14, gdzie

pochód będzie rozwiązany.

5) Poale Syjon Lewica zbiera się tylko

w innych godzinach na pl. Muranowskim

i następnie ruszy pochodem do rogu ul

Karmelickiej i Dzielnej gdzie nastąpi roz-

wiązanie pochodu.
6) Wreszcie rozłamowcy z Poalei Syjon

Lewicy, t. zw. żydowska partja robot-

nicza Poalej Syjon, aktywiści, zbiera się

na pl. Muranowskim. Pochód. rozwiąże

się na ul. Leszno przed domem Nr. 74. |

Pozatem temi oryanizacjami legalnem

niewątpliwie będą usiłowali utworzyć po-

chody i komuniści Osobno t. zw. troc-
kiści, osobno stalinowcy. W ostatnich

dniach wśród stalinowców powstał no

wy orzłam, gdyż odłączyła się od nich

grupa, licząc około 200 osób, niezado-

wolona z zagranicznej polityki Komin

ternu.

Chrześcijańskie związki zawodowe

pracowników tramwa wych i ci

sów miejskich zgłosiły się do władz zf„.

fertą uruchomienia jutro normalucj ko.

munikacji tramwajowej i autobusowej
Władze jednak nie przyjęły td oferty, g. '
bawiając się ekscesów ze str"Dy Święty.
jących _ manifestantów. lomunikacją

miejska uruchomiona będziedopiero po

zakończeniu pochodów, t. j.»koło godz
2-ej po południu.
Wczoraj o godz. 8-ej wie: rozp

ło się t. zw. ostre pogotowieolicji
ba trwać będzie do dziś ś9

  
   
  

   

 

     
      

ZARZĄDZENIE WŁA DZ BEZPIECZEŃSTWA

wieczortm. Wydano zakaz sprzedaży

trunków alkoholowych dziś od godz. 7-ej

rano do 8-mej wieczorem. Za przekrocze-

nie tego zakazu grozi surowa odpowie-

dzialność, aż do odebrania koncesji

włącznie.
 

 

Wyrok na Zarębską

W dniu wczorj. zapadł wyrok sądu о-

kręgowego w sprawie Zofji Zarębskiej, 0-

skarżonej o zabójstwo męża. Sąd nie

wziął pod uwagę wyjaśnień oskarżonej,

co do okoliczności, towarzyszących bez-

pośrednio dokonaniu zabójstwa, uznając

je za niezgodne z prawdą i wymierzył

6 lat więzienia. W motywach sąd zazna-

czył, że nie widzi w sprawie żadnych mo-
tywów do złagodzenia wymiary kary,
prócz dotychczasowej niekaralności o-
skarżonej.

Ogłoszenie wyroku zrobiło na oskar-
żonej i wśród zgromadzonej publiczności,
nie spodziewającej się tak surowego wy-
miaru kary, duże wrażenie.

Skazanie żydów - fałszerzy
Wczoraj zapadł wyrok sądu okręgowe-
A w Warszawie w sprawie szajki żydów-

szerzy, którzy podrabiali wartościowe
iangielskie i obligacje 7 proc. po-

 
   

yczki stabilizacyjnej.
e Współwłaściciele drukarni Merkury
Drabinka i Czapnik zostań skazani na
karę po 2 lata więzienia, agent - dostaw
ca papieru Sukier na 6 miesięcy więzie-
nia z zawieszeniem wykonania kary. W
raotywąch sąd uznał, że za: Pu

skarżenia zosłął

   

Przeżywszy lat 20, zmarł śmiercią tragiczną 28 kwietnia 1935 r.

w czasie pełnienia obowiązków organizacyjnych. Nabożeństwo żałob-
ne odbędzie się w kaplicy kościoła 2
maja, t, į. w czwartek o godzinie 11-ej, poczem nastąpi wy rowadze-

nie zwłok na cmentarz bródzieński, o czem zawiadamiają:
przyjaciół, kolegów, znajomych i życzliwych.

RODZINA I ZARZĄD KOŁA PRASKIEGO

623 STRONNICTWA NARODOWEGO

lorjana na Pradze dnia 2

rewnych,

 

Kalendarzyk
Dziś: Filipa i Jakuba.
Jutro: Zygmunta i Atanazego.
Wschód słońca 4,10; zachód 18,57.
Wschód księżyca 2,57; zachód 17,38.

. PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce dnia 30 kwietnia a

godz. 14-ej.

W godzinach popołudniowych panowała

w Polsce pogoda o zachmurzeniu dużem z

opadami głównie na zachodzie kraju. Tem-

peratura o godz. 14-ej wynosiła: 1 st, wGdy-

ni i Grudziądzu, 4 w Mławie, 5 w Płocku, 6

w Wilnie i Pińsku, 9 w Lublinie, 10 w Po-

znaniu i Lwowie, 11 w Cieszynie i Tarnopo-

lu, 12 w Krakowie i Kaliszu, oraz 13 w Za-

leszczykach.

Przewidywany przebieg pogody do wie-

czora dnia 1 maja r. b.

W dalszym ciągu pogoda o zachmurzeniu

zmiennem przeważnie dużem z przelotnemi

opadami. Po nocnych przymrozkach, zwłasz=

cza w Wileńskiem i w górach — tempera-

tura 8 do 10 stopni, w dzielnicach połud-

niowych nieco cieplej. Umiarkowane wiatry

z kierunków zmiennych.

Z życia stowarzyszeń

Z NARODOWEGO ZRZESZENIA
ADWOKATÓW

Dziś w dniu 1 maja odbędzie się w Naro*

dowem Zrzeszeniu Adwokatów wieczór dy*

skusyjny, poświęcony opracowanemu przez

prof. K. Lutostańskiego projektowi majątko-
wego prawa małżeńskiego. Referat wygłosi

mec. Edward Muszalski, koreferat — mec.

Zygmunt Blenau, poczem rozwinie się dy*

skusja.

Powyższy wieczór dyskusyjny odbędzie się

o godz, 8 m. 30 wieczorem w lokalu Rady

Adwokackiej przy ul. Królewskiej 16.

Z ŻYCIA T. N. S. W.
W środę, dnia 1 maja r, b., o godzinie 20-ej

w lokalu T. N. S. W. (Bracka 18 m. 4) prof.

dr. Stefan Straszewicz wygłosi odczyt p. tt

„Z teorji wieloboku” Wstęp wolny dla

człon T. N. $, W.i wprowadzonych gości.

Regulacja placu Inwalidów

Plac Inwalidów, największy w Ware
szawie, trzy razy większy od pl. Mar-
szałka Piłsudskiego, nie jest jeszcze ure-
gulowany. W r. z. plac ten był obsiany
poraz pierwszy trawą, co zmniejszyło

plagę kurzu w całej dzielnicy. Natomiast
strona regulacyjna placu nie jest jeszcze
rozstrzygnięta.

Stowarzyszenie Żoliborza domaga się
zachowania całości architektonicznej
placu przez urządzenie na nim skwerów,
a puszczenie linij tramwajowych wokoło

placu; obecnie bowiem tramwaje linji Nr.
14, 15, 15-a i 17 przecinają plac wpo-

przek. Pozatem konieczne jest skaso-
wanie jezdni, biegnących przez środek
placu (ul. Mickiewicza i części AI. Woj-
ska Polskiego).

Ponieważ wokoło placu biegnie już
starannie wykonana jeżdnia klinkierowa,
obecnie pozostałoby tylko ułożenie to-
rów tramwajowych wokoło placu. W tym
też kierunku idą starania Stow: żołibo-
rzan. (b).

Strajk piaskarzy na Wiśle

Wybuchł strajk piaskarzy, który objął
wszystkie czynne łodzie piaskarskie w
obrębie Warszawy. Strajkujący wysunęli
następujące postulaty: 1) podwyżkę za-
robków do 1 zł. 25 gr. — 1 zł. 45 gr. za
1 metr sześć. wydobytego piasku, co wy-
niosłoby od 25 do 30 proc. podwyżki, 2)
dokładnego wymiaru łodzi piaskarskich,
albowiem wymiar ten wpływa na wyso- |
kość zarobków. Chodzi o ujednostajnie-
nie rozmiarów łodzi.

Strajk proklamowano wskutek odmo-
wy pracodawców podjęcia pertraktacji.
Dotychczasowe zarobki piaskarzy są mi-
nimalne. Związek zawodowy transpor-
towców zwrócił się we wtorek, 30 b m.
do okręgowego inspektora pracy o zwo=
łanie dwustronnej konferencji. (b).

Z turnieju zapaśniczego

10 dnia turnieju wyniki były następu-
jące: murzyn Temson w 5 minucie zwy*
ciężył Lubuśkę, Grabowski po ostrej
walce nie rozegrał spotkania z Poshoffem.
Krauser w walce amerykańskiej w 11 mi-
nucie pokonał Baganza, Niemiec Schikat
w 9 minucie bolesnym kluczem pokonał
Maciejewskiego. Wreszcie Tornow w 18
jnucie zwyciężył Saint - Mari.

rzybył olbrzym czeski

  
   

  



Kronika wilenska,
Wczorajsze pochody socjalistyczne.

Dnia 1-go maja r.ib. na terenie
m. Wilna odbyły się trzy pochody,
a mianowiecie: 1) Z.Z.Z., liczący о-
koło 600 osób. Po zakończonym po
chodzie odbyła się akademja w sali
kina „Rewja” przy udziale ponad
1.000 osób. 2) P.P.S. i Poalensjonu, |miast były likwidowane. Odebrano |ki złożył sprawozdanie z dokona- ław Kognowicki, Włodzimierz Grew- ky iść

liczący około 1.800 osób. Po pocho|dwa transparenty komunistyczne, nych prac i zamierzeń Zarządu. cew, Władysław Borkowski, Adam p 14

dzie odbył się wiec pod gołem nie-|oraz zatrzymano kilkanaście osób Na miejsce wylosowanych 3-ch|Zawadzki, „Klemens  Marcinowski, JA AUE. !

bem przed domem Nr. 27 przy ul.
Kijowskiej. Przemówienia wygłosili
Stążowski, Bursztein, Ladowski, Tej-
tel i Skowroński. 3) Bundu, liczący
około 500 osób, Po pochodzie odby
ła się akademja w sali Konserwator
jum przy udziale 800 osób. Przema-

wiali: Aronowicz, Fajn, Żeliźnikow i
inni.

Pochody i Akademje odbyły się
w całkowitym spokoju, jedynie w
czasie pochodu P.P.S. miały miejs-
ce drobne incydenty, które natych-

za wznoszenie okszyków antypans-

twowych. Zatrzymanych przekazano
władzom prokuratorskim.

W dniu 1-go maja wstrzymania

się od pracy nie było. Niektóre przed-
siębiostwa pozwalniały robotników
na czas pochodów i akademii.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi

opadami, obiitszemi na południowo-wscho-
dzie Polski.

Chłodno. Nocą przymrozki.
Umiarkowane wiatry z kierunków pół-

nocnych.

\
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'Życzący otrzymać zniżkę obowiązani
są złożyć odpisy kart rzemieślniczych z o-
płatą 50 gr. znaczkiem Zarządu m. Wilna,
za stwierdzenie zgodności z oryginałem.

Odpisy składać należy w Referacie
Elektrowni Miejskiej w godzinach od9-ej
do 13-ej.
— Strajk zecerów żydowskich w dniu

Doroczne Walne Zgr

Duia 29 įkwietnia r. b. w, lokalu
własnymiul. Bakszta 11 odbyło się
doroczne Walne Źgromadzenie Kup-
ców i Przemysłowców Crześcijan w
Wilnie. Obradom przewodniczył pan
Roman Rncinskl.
Prezes Stowarzyszenia p. E. Kowasl-

członków Zarządu zostali wybrani:
p. p. Eugenjusz Kudrewjcz (ponow-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 ukaże się komedja węgierska w 3
aktach (6 obrazach) Feketego pt. „To wię-
cej niż miłość”.

Jutrzejsza popołddniówka. Jutro o g.
4 przedstawienie popołudniowe wypełni
komedja G. Zapolskiej „Moralność
Dulskiej'.
— Jutrzejsza premjera, Jutro o godz.

8 wiecz. odbędzie się premjera najnowszej
komedji w 3 aktach Stefana Kiedrzyńskie-

pani

omadzenie członków
Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców

Chrześcijan w Wilnie.
nie), Władysław Puhaczewski i Mie-
|czysław Żejmo, kandydatem p. Ma-|
rek de Latour. Komisję Rewizyjną
tworzą: p. p. Inżynier Michał Dudo:
Klemens Węcewicz. Jakób Malicki,
Antoni Januszewicz i Antoni Zu-
kowski. Sąd Rozjemczy: p, p. Stanis-

Roman Ruciński, Aleksander Zwie-
rzyński i Edmund Kowalski.

TENENSTAECO ATR PZDRTREORAEC U RFEDAC ерСОЛ

promienionych słońcem, ciągle zmiennych,
!а zawsze tajemniczych. Niezwykle piękny
ten obraz muzyczny „Morza* zwróci na

siebie bezwątpienia uwagę słuchaczów w
'programie radjowym.

! „Wiwat Maj! Trzeci Maj”.
W dniu 3-im Maja o godz. 21.10 radjo-

! stacja warszawska nadaje audycję literac-
ko-muzyczną pt. „Wiwat maj! Trzeci maj!

10 wiosennym nastroju, którą wypełnią u-
jtwory poetyckie i muzyczne harmonizujące
z rozkwitającym majem

Humor zagraniczny.

©
    

    

 

  

 

Špiewaczka operowa usypia kołyski
swoje dziecko, a "

(Sidney Bulletin),

TABATSeTNT T IE KRONIKA POLICYJNA.
— Nowy sposób usuwania lokatorów.

| Właściciel domu przy ul, Nowomiejskiej 4,
; wpadł na nowy sposób usuwania niewygod-
nych mu lokatorów, a mianowicie kilku lo-
katorom w mieszkaniu powyjmował drzwi i
okna.

„Policja pomysłowego właściciela domu
pociągnęła do odpowiedzialności

, — Napad na rzeźnika. Przy ul. Tatar-
skiej na rzeźnika B. Jaroszewicza ze Sło-

|1 maja. Wczoraj nie ukazała się ani jedna| go pt. „Kobieta i jej tyran* — w wykona- Hallol tu przecznica. transmisja z ulicy. ,nima napadł jakiś osobnik, który za

DYŻURY APTEK. miejscowa gazeta żydowska. Gazety „nie |niu pp: H. Galiūskiej, I. Jasiūskiej-Detkow- Ulice przecinające miasto, rozkrzycza- kilka ciężkich ran w głowę. > Še

Dziś w nocy dyżurują następujące wyszły z pwodu strajku zecerów w związ-| skiej, H. Skrzydłowskiej, K. Zastrzežyn- dė Eikiasaė SGoRM 417 kadu stolic zbiegł. Jaroszewicza odwieziono do szpi-

apteki: ku z dniem 1 maja. skiej M. Bieleckiego, J. Boneckiego, K. | są jakby laden sed życia eik: tala miejskiego.

Jundziłła P. — ul Mickiewicza Nr. 33 SPRAWY WOJSKOWE |Dejunowicza, S. Malatyńskiego, W. Za-| miejskiego. Tworzą one charakter miasta — Nabrał na stary kawał. 30 letni
(tel. 10-98); „Šwietojaiska“ — Narbuta — — Pobėr rekruta, Komendant P. K. U. strzežyūskiego. Režyser — J. Bonecki Mówi iehie. Ciek t „.'| Aleksander Rutkowski wyłudził od Apo-
ul Św. Jańska Nr. 2; Mańkowicza -— ul.| Wilno - Miasto, Pań Major Ossoweki Ma- Oprawa sceniczna — W. Makonjika. 3 ówią same za sieliie. Liekawą R lonji Midgalewicz (Rysia 14) zł. 500 rzeko-

Piłsudskiego Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołow-| ksymiljan, z dniem 2 maja br. rozpoczyna — Teatr Muzyczny „Lutnia“. Jubi- GE24M20 WEŃ Šo AO 2 mo'na urządzenie ślubu i zbiegł. O wypad-

skiego — ul. Tyzenhauzowska Nr. 1; Szyr-| pobór główny i urzęduje przy ul. Bazyljań- leusz W. Szczawińskiego. Występ  Marji a ESA (pia mśe a s CJ tyt: powiadomiła postkodowana РО.

windta i Turgiela — ul. Niemiecka Nr. 15| skiej Nr. 2. Nochowiczówny. Dziś o godz. 8.15 w uka-) la A a i. Bę W: o jakby Ira- — Teror tragarzy. Abram Kołtun (Sa-

(tel. 9-22), oraz wszystkie na przedmie- Na czas nieobecności pana majora, o- że się premjera melódyjnej op. L. Ralis| Poetry ozwięc woni warszawa dwa 6) kierownik zakładu zbożowego w Li-

ściach, prócz Śnipiszek. bowiązki Komendanta P. K. U. Wilno- wo ión to z a а = sprowadził do Wilna transport mąki.
а е 3 : $ czystość jubileuszowa zasłużonego artysty ranspor zewiezi i

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.|Miasto pełnić będzie pan kapitan piech.| Szystość Iubilsuszowa, zaslutonetociaze| Polskie Radijo Wilne|Jrangort, pzevieiono Iurinsakami do
— Solenne nabożeństwo. Z powodu

święta Trzeciego Maja w tym dniu w ko-

Biłgorajski Eugenjusz.

SPRAWY SZKOLNE.
który święci XXX lecie pracy artystycźnej.
W roli głównej wystąpi po raz pierwszy

Piąte/, dnia 3 maja 1935 roku. sie do Kołtuna zwróciło się dwóch osobni-
ków, którzy podali się za delegatów Związ-

ściele Św. Jana o godz. 10 będzie odpra- Р й й Р Li P у ESA : . A

: ćmy — Kolonje letnie, Tow. Naucz Szkół primadonna teatru poznańskiego Marja 9.00: Czas i pieśń. 9.06: Gimnastyka.? ku Tragarzy, przycze: śudali od Iš

wione zane o, L: Śred. i Wyższ. organizuje dla swoich człon- Nochowiczówna w otoczeniu:  Halmirskiej,| 9.20: Muzyka. 9.45: Dziennik poranny. 10.00 wyładować ŠA S „pómócy S ios,

= oracja. arząd= Katolickiego|54 kolonje letnie nad morzem w Ostrowie| Lasowskiej, Lubowskiej, _ Dembowskiego,|Transm. nabożeństwa. Po  nabožeūstwie |związku. Gdy žądanie temu Kołtun odmó-

Stowarzyszenia Kobiet przypomina, że 3-go
bm. jako w pierwszy piątek miesiąca odbę-
dzie się w Kaplicy Serca Eucharystycznego
(Mickiewicza 19—2) Adoracja Przen. Sa-
kramentu od 4'/: do 7/3: w. zakończona
błogosławieństwem Przen. Sakramentem.

— Sodalicja Marjańska  Akademiczek
U. S. B. powiadamia, że w piątek dn. 3 b.
m. o godz. 8.30 odbędzie się Msza św. ze
wspólną Komunją św. w Kaplicy S. S. Ur-

 

oraz dla uczniów i uczenic szkół średnich
w Chłapowie, Swarzewie i Hallerowie. Po
bliższe informacje należy zwracać się do

prof. S. Jastrzębskiego, Gimn. im.. A. Mic-
kiewicza w Wilnie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Sokoła. Dnia 3 maja o 8 rano od-

będzie się zbiórka Hufca Reprezentacyjne-
go w lokalu Gniazda.

Domosławskiego, Detkowskiego, Szczawiń-
skiego, Tatrzańskiego i in. W akcie III-cim
zespół baletowy wykona efektowne tańce
holenderskie. Uroczystość jubileuszowa od-
będzie się po Il-gim akcie.

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lut-
ni”, Jutro o godz. 4 pp. odegraną zostanie
op. Ziehrera „Wesoła para“. Т

— „Rozwėdka“ Jutro o godz. 8.15 op.
Falla. „Rozwódka”.

płyty. 11,57: Czas. 12.03: Kom. met. 12.05:
W świetle rampy nowości teatralne.
12.15: Poranek muzyczny. 13.00:1 Powrót
posła — słuch. J. U. Niemcewicza. Do godz.
14.00: D. c. koncertu. 14.00: Płyty. 15.00:
Audycja dla wszystkich: „O rocznicy majo-
wej”. 1545: Jak to było i jak to jest —
gawęda. 16.00: Audycja zbiorowa. „Startu-
jemy do biegów narodowych 3-go maja”.
16.25: Koncert. 16,45: Recytacja poezji, —

wił, delegaci zagrozili zniszczeniem trans-
portu. W międzyczasie wezwano. policję,
która 2 delegatów aresztowała. Są to A.
Himerfarb (Ponarska 59) i M, Pimerszatn
(Nowogródzka 71). Za trzecim zarządzono
poszukiwania.

=— (o się stało z drogocennym  pier-
ścionkiem. Szapiro Zusman (Teatralna 8)
doniósł, że z szułladki toalety skradziono
niu pierścionek złoty z brylantem i szafi-

szulanek (Skopówka 4) poczem w Ognisku O godz. 19 w sali Sokoła wygłoszony „Zapomniany El“ 17.05: Koncert. 17.55: ал Е 3

własnem „zebranie ogólne z referatem pt.|zostanie odczyt o Konstytucji 3 Maja po- Z za kotar studjo. Audycja dla dzieci. 17.50: Dyskutujemy. aAi zł. O kradzież tę podej-

„Lourdes“. czem nastąpi rozdanie nagród idyplomów „Zapomniany El..." 18.05: Koncert. 18.45: Feljeton — „Walki Sai EA kasų

Gošcie akademiczki mile widziane. zdobytych przez Sokoła w Poznaniu oraz „Zapomniany El...“ — w audycji tej dr. o konstytucje w Polsce". 19.08: Saint-Seans
z magazynem

broni. W dniu 29 z. m. doniósł Mikołaj

SPRAWY MIEJSKIE Rhpre ana Lmp Tadeusz Makowiecki wskrzesi postać za- Root SAN per PO Ronczewski (Piaski 11), że do warszawskiej

— Budowa nowego kanału. Onegdai|mnasi aa e : 2 pomiiansgo PoBY Po: Laskowakia: Brukseli 2000:Plyt 20307 Tu przecz- spółki myśliwskiej przy ul. Wileńskiej 10
magistrat rozpoczął na ul. Dzielnej na Zwie y ‚ go. Wśród setek wierszy i piosenek tego о: g si,alióy, "2045: Dziennik przyszła nieznana kobieta, która podała

rzyńcu budowę kanału murowanego. Ka-
RÓŻNE.

— Ostrzeżenie. Z klasztoru OO. Fran-
poety, rozsypanych po wszystkich czasopi-

smach, kryje się wiele bardzo pięknych a wieczorny. 20.55: Jak pracujemy i żyjemy
się za żonę oficera i kazała sobie pokazać
do obejrzenia kilka rewolwerów. Po jej o-

nał ten przebiegać będzie na przestrzeni w Polsce. 21.00: Wiiwat maj! Trzeci И —
p r ) # ? 23 ь „00: J rzeci maj: ai + + 1

250 metrów. iszkanów komunikują: Spowodu napływa- zupełnie nieznanych wierszy 0 wielkiej ST ы J ,,.|dejściu stwierdził Ronczewski brak nowe-

piosen di Z: pły skali różnie — od najbardziej wesołych i AudycjaPZ NATI go rewolweru wartości 65 zł.
Na robotach znalazło zatrudnienie о-

koło 60 bezrobotnych.

— Kanał murowany na ul. Brzeg Anto-
kolski, W najbliższych dniach rozpoczęte
zostaną roboty przy budowie kanału muro-
wanego ul. Brzeg Antokolski od ul. Ti-
voli do Suchej. Kanał ten uzyska połącze-
nie z innym kanałem przebiegającym

 jących zapytań i pogłoseko niestosownem
zachowaniu się braci-kwestarzy-franciszka-
nów zbierających ofigry na dom starców, a
także i na kościół80. Franciszkanów, ni-

niejszem podajemy do ogólnej wiadomości,

że Zakon OO. Franciszkanów nie wysyła

wcale żadnych braci zakonników francisz-

kanów kwestarzy w celu zbierania ofiar ani

skocznych, po pełne poważnej, serdecznej
zadumy lub też poezji o
sprzed ćwierćwiecza. Wiersze te recytować

będzie p. Henryk Ładosz w dniu 3 maja o

godz. 16.45.

„Morze“ — Cl. Debussy w Polskiem Radjo.

W dn. 3.V o godz. 20.00 tj. piątek na- życiu polskiem

mości sprtowe.
22.10: Muzyka lekka. 23.00: Kom. met.

Czwartek, dnia 2 maja.

6.30: Pieśń. 6.36 Gimnastyka. 6.50 Mu-

zyka. 7.15 Dziennik poranny. 7,25 Muzyka.

7.50 Chwilka społeczna. 7.55 Giełda rolni- — Napad na staruszka teścia: Dnia 30
z. m. na drodze między wsią Jerozolimką a
lasem werkowskim został 86-letni Henryk
Bartoszewicz m-c wsi Oszkińce gm. rze-
szańskiej napadnięty przez swego zięcia Jakóba Bowgierda m-ca wsi Jerozolimka i
dwóch innych nieznanych mu ludzi, którzy
dotkliwie go pobili. Bartoszewicz twierdzi,

wzdłuż brzegów Wilji i ma być doprowa- OP Wilnie, ani w okolicy, oraz Za*| dany będzie z płyt gramofonowych poemat| > Zaj p

; ы wiadamia, iż żadnego domu starcow OO.|C i ” cza. 8.00 Audycja dla dzieci. 8.05 Audycja żę zabrano mu przytem 30 zł. w gotówce.

rę eko ay, rar Franciszkanowie pod opieką nie mają, dlate symfoniczny w trzech szkicach „Morze CL! Gia poborowych. 11.57 Czas. 12.03 Kom. za!

—Rurociąś na ul. Pióromont i Trockiej.
W. najbliższym czasie a rozpocznie
układanie rurociągu na ul. Pióromont, ce-
lem doprowadzenia wody do okolicznych
domów. =

Na robotach tych zatrudni %ę 40 bez-

$0 prosimy о ostrożność i przestrzegamy

przed oszustami.

WYPADKI.
— Pożar w piekarni. W piekarni Waj-

sowa (Mickiewicza 42) wybuchł pożar, We-

Debussy, który już radjosłuchacze niejedno-

krotnie mielimożność słyszeć w czasie

transmisyj z Filharmonji Warszawskiej.Mu-

zyka morza rozkołysanego w nieustannym i

rytmicznym ruchu w poemacieDebussy'ego,

suggeruje w wyobraźni słuchacza wrażenie

| met. 12.05 Audycja dla szkół. 12.30 Kon-

,cert szkolny z Filh. Warsz, 13.00 Chwilka

dla kobiet. 13.05 Dzien. południowy. 13,15
„Dalszy ciąg koncertu z Filh. Warsz. 13.50

Z rynku pracy. 13.55 Wiadomości o eks-

| porcie polskim. 15.35 Odcinek powieściowy.

Opór stawiony policji
przez pijanych.

RZ u : zwana straž ogniowa požar ugasila, Straty S IC 11545 Kojcejt Wileńskiej orkiestry salono- POW. WILNO:TROKI Jei D

ocześnie prawie mają być rozpo- nieznaczne. pełzających na rozśpiewa! 07 16.30 Podadamkń w języku francuskimi. „p. pat pca RO:

częte roboty wodociągowe na ul. Trockiej.
17.00 7 &іе&ііпу łasi: zozwójsytychi 5 bowski m-c wsi Bildzie gm. mickuńskiej

WWSK ISTIII KNVINITA
|ep. 1715 Słuch. „Niech żyje cesarz”, 17.50 stawił w czasie aresztowania go czynny

Po ułożeniu rurociągu na tej ulicy podjęte
zostaną na tej ulicy roboty przy budowie
nowoczesnej jezdni z kostki kamiennej.

— 23 tys. abonentów liczy Elektrownia
Miejska. Liczba abonentów elektrowni

Pożar w Wasiliszkach.
Poradnik sportowy. 18.00 Pieśni. 18.15 Con-

rad i świat — szkic lit. wygł. dr. Józef

Ujejski. 18.30 Skrzynka muzyczna. 18.40

Życie artystyczne i kulturalne miasta. 19.15

opór starszemu posterunkowemu Józefowi

Szymańskiemu. W czasie zajścia podeszli

do Szymańskiego Feliks Borowski i Stani-

sław Kolendo i chwycili go za ręce, nie

miejskiej stale się zwiększa. Obecnie Wil- WILNO. (Pat). 7е Szczuczyna się i ogarnie drewniane domki, CO| Litewski odczyt ekonomiczny. 19.25 Wiad. p ili go

ne liczy: już 2%000: obcnentów. ldzkiego donoszą: Dnia 29 kwietnia, groziłoby spaleniem całego miastecz; sportowe. 19.35 Ill-ci koncert z, cyklu pozwalając doprowadzić pijanego Dębow-

Z MIASTA. me wczesnych godzinach rannych, ka. Jednakże dzięki usilnej akcji ra- |yPięć wieków muzyki kameralnej”. 19.56 skiego do aresztu. Przy pomocy innego

— Wydział Elektryczny Zarządu m. * 12 ж iliszk h B oC > у + _ | Feljeton aktualny. 20.00 Muzyka lekka. funkcjonarjusza P. P. udało się Dębowskie-

Wilna podaje do wiadomości wszystkick wybuchł w miasteczku Wasiliszkac towniczej miejscowej straży OŚnio" | 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Jak pracu- dz Аа а j

Iników 1 Ro wej i oddziałów z Lidy oraz ze wsi|jemy i żyjemy w Polsce? „21.00 Koncert go odstawić do aresztu.
rzemieślników posiadających karty rze-
mieślnicze wydane przez Wydział Przemy-

słowy Zarządu m. Wilna, którzy korzysta-

ją z prądu elektrycznego do silników, że od

dnia 1.IV 35 r. została obniżona taryfa dla +
celów mechanicznych do 25 gr. kwś.

(SOSTEATRO EAZAPTTRAWIEDETEROGONEK RECE

pożar. Mianowicie spłonęło w cen-

trum 9 domów murowanych, należą

cych do wodzin żydowskich. Wsku-

tek eilnego wiatru zachodziła oba-

wa, że pożar szybko rozprzestrzeni

,Kościenicwo pożar po kilku godzi-
nach opanowano. Straty wynoszą o*
koło zł. 50.000. Wypadków z ludź-
mi nie było.

reklamowy. 22.15 Biuro przekładów

skecz. muz. 22.45 Nowe płyty z muzyki ta-

| necznej. 23.00 Kom. met.

jdla ponurych w opr. K. Gałczyńskiego.

23.20 Dalszy ciąg koncertu ork. sal.

<WPESZRENWOWIWEDESIERO A INTELIGENTNA

23.05 Kwadrans ||

  

Pepierajcie Polską Macierz
Szkolną
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HELIOS | Premjera. Najnowszy film prod. austrjackiej 1935 r. i PRACA. ė =" Temų = Mieszkania Poszukuję
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-—wz|doskonale kuchnię) ipokoje

Н z
może samodzielnie pokoju nieumeblowa-

ū p $ i? 0 f CU Potrzebna wy- zająć się domem, ka-, ой AB EE

‚ m, ensjonatem, k je' 0!

| „Ehowawezyni io Pokój |peiZyęsinonii
1 letniego ziec|skiem gospodarstwem duży, ładny, sł e są ly.

W rol. gł: Magda SCHNEJDER, słynny śpiewak Leo Slezak oraz Hans ka na wieś pod Wil- | Poważne Świadectwa ао :у':‚у_і‹:і:";{:_ Zgłoszenia do Admi-

i е ” i i mem. Poważne refe-|i rekomendacje, Ba- żę być z utrzyma- nistracji „Dz. Wil

Albach-Retty bohater f. „Wiosenna Parada”. Czarujące melodje wiedeńskie. seacfe o DaŁGOKAikea UŚ di 6 utrzyma” |ooqlt, „Z”*

: i ii t т KĘ niem, Zygmuntowska k

Nadprogram: Atrakcja kolorowa i inne. nie wymagane. ŹŻgła-| AU]

ok O jeza SEKCJA ROBIC AEBARRCE =
—1l lo P-| Strennict

DZIŚ. Nie przebój lecz BOMBA. Kołosalne powodzenie. Wilno, ul. Mickiewi-w 1 LUB 2 POKOJE Kupno
17 25 43304 i w zprzedpokojem, wszel-

cza17 m. 4. o 'askawe zgłoszenie, kiemi wydodźnmi, „jas i sprzedaż

ŽAS jakiejkolwiek prać) |ze, słoneczne, z uży-| KINKESNONEAWC
lub zatrudnienia, cie | walnością kuchni doj

ciażby czasowego » | wynajęcia — zaraz.| Kupię kury
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„BYLI SOBIE DWAJ HULTAJE L DOKEADNIE| |plam Śpcjaośia| opo awera aZina, matematyka. Ce- A TRZE „ ub

„lrzy Świnki”, „Kot w butacn , „Orewnian! żołnierze”, „Królestwo Terturja" oto melow- rLlaiaiėi zgło: Administracja „Dzien ska 6 m. 2. 733—2

nieze, fantasłyczne tło tega arcydziela, „Nedprogram; Aktuaija Seanse: 4, 8 I 18 w. KA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA szenia w Adm. „Dz.|5ikx Wileźskiego”, m ść RÓ a

E Wil.” dla „R”. SOREWAERORENENEEY miejscowość ladna, |JJĘGIO NIN
Kołosalne powodzenie. Pierwszy mo ae protekierajam W az 15 — Ni 5. dės: Iižsze STOLARZ

P A N numentalny historyczny film polski WERE Przedstawiciela Młody RÓŻ E. ET w Admini- . przyjmaje APewny

PAN| EL woj. Wileńskie, rautkieśo, solidnego ||ezłowiek z ukończo- RZ 2-1 ai a
anego kipca branży spożywczej |ną szkołą śre: i

> - \;;і:іищ do sprzedaży masowego ar- | dao dogsa poszakuję 188658 sai, 1
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