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NARODZINY KULTU
KROLOWEJ KURONY.

Utarło się powszechne prze”ji
świadczenie jakoby kult Bogarodzi-!
cy Królowej Korony Polskiej wy”|
kwitł u nas nagie w epoce najazdu.
szwedzkiego za Jana Kazimierza. |

W. istocie rzeczy ewolucja kultu |
Marji, jako Patronki i Frzewodnicz-|
ki narodu, dokonywała się u nas po-|
woli „przez trzy wieki zgórą. Czasy!
Jana Kazimierza mie oapowiadaiy|
bynaj j okresowi narodzin tego!
kultu, ale przeciwnie byty jego:
szczytowem wzniesieniem. Kult Mari
rji, jako Patronki, Obromicielki i

Władczyni państw i narodów, wy”)
róst na podłożu kultu N. M. FP. Orę-,
downiczki i Pośredniczki wiernych i
zespala się ściśle z kuliem Matki
Boskiej Zwycieskiej. у

Już w epoce zmagań lmperjum
Wschodniego z nawaią hord barba-
rzyńskich, zalewających jego ziemię
i sztuejmujących do bram jego sioLi“
cy, cesarze i lud Bizancjum szukali

opieki i pomocy u stóp tronu Fana-
gii. Łewaętrznym wyrazem tego kul-
tu byio skiadanie koron cesarskich
i kluczy od bram miejskich na oita*
rzach Bogarodzicy. Wi Bizancjum
więc narodził się kult Marji Urę-
downiczki państwa i Nikopei, przy”
noszącej zwycięstwa armjom i tlocie'
imperjum. w walkach z nieprzyjaciół
mi Krzyża.

 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy

Wacława
+.
Domeyki

Ziemianina Ziemi Wileńskiej,
zgasłego w Gierw atach dnia 26 kwietnia, odbędzie się w ko-
šciele św. Katarzyny w sobotę, 4 maja o godzinie 10,
o czem zawiadamia krewnych przyjaciół i znajomych stroskana

 

RODZINA.

ODEZWA
Od dnia 3 maja do dnia 9 maja włącznie na terenie całej Rzeczypospolitej odby-

wać się będzie zbiórka na „Dar Narodowy 3 Maja'. В

Protektorat nad zbiórką Pana Marszałka Józeia Piłsudskiego, Rządu in corpore,

Episkopatu oraz wybitnych przedstawicieli władz i społeczeństwa jest wymownem

świadectwem, że cele, którym służy Polska Macierz Szkolna, mają dla Państwa nie-

zwykią wagę i doniosłość,

Rezultat pieniężny zbiórki przeznaczony jest na organizowanie szkół powszech-

nych tam, gdzie wiadze szkolne ze względów budżetowych utrzymać ich nie mogą, na

czytelnie i bibljoteki ludowe, na akcję zwalczania analfabetyzmu wśród dorosłych, bur-

sy, ochronki, ruchomy uniwersytet ludowy i t p.

Nikt więc komu przysziość naszych kresów nie jest obojętna, nie może odmówić

ofiary na tak wielkie cele, Żaden świadomy swych obowiązków obywatel nie ominie

kwestarek, nie poskąpi datku na listę ofiar i nie omieszka ozdobić swych okien

nalepkami.

* Udział w akcji zbiórkowej bierze cały szereg stowarzyszeń i związków oraz

„| miodzież akademicka. ` Na Zachodzie kult ten upo-;
wszechnił się w XIII stuleciu, w cza”;
sie walk dieny z Florencją, kiedy to,
przedstawiciele sienejskiej rzpiitej
złożyli klucze muasta na oitarzu,
Matki Bożej, oddając Jej w opiekę,
Sienę i całą rzplitą, Śnieżno - biały:
sztandar pońnstwowy Sieny był zara-|

zem sztandarem Bogarodzicy, OPUS I Iii 3
ce Matki Božej powierzyia swe suty

i swe losy potężna rzpiitawenecka, |

ną ołtarzu Marji skiaaali swe koro”,
ny ikrólowie trancuscy. !

Jak wszędzie tak i w Polsce po-,
czątki kultu Mari Owędowniczki

narodu zespalają się z kuliem Matki
Boskiej Zwycięskiej. Pierwszym po”
mnmikiem tego ikuliu jest kościół

Matki Boskiej Zwycięskiej w Lubli-
nie, utundowany przez króla Wia-
dysława Jagieiię po pogromie zako”

nu krzyżackiego na poiach Urunwal-

du. Zachowane w kaplicy św. Lrój-
cy na zamku w Lublinie malowidio

bizaniyjskie, przedstawiające Jagiei-
tę, klęczącego przed Vanagją-Niko-

peią, wskazuje wyraźnie na źródła
tego kultu. At

Już za Jagiełły ośrodkiem kultu

NMP. Owędowniczki i Patronki nar
rodu polskiego stała się Jasna Góra.
Następcy Wiadysiawa Jagiełły t10-
skliwie kult ten pielęgnowali. Na

Jasnej Górze składali sztandary zdo-
byte na polach bitew Kazimierz Ja”
giellończyk, Zygmuni Stary, Wła-
dysław 1V i Jan Kazimierz, Okresem

przełomowym w dziejach kultu

NMP Orędowniczki narodu polskie”
go były lata 1620—1621, lata kięski

cecorskiej i zwycięstwa pod Choci-

mem. Sytuacja militarna Polski była
wówczas bezporównania groźniejsza

aniżeli za najazdu szwedzkiego. Mie-

siące, dzielące klęskę pod Cecorą
(październik 1620) od zwycięstwa

pod Chocimem (październik 1621)

były okresem niezwykłego rozbu-
dzenia ruchu religijnego.

Wiew gorącego, płomiennego u-
czucia religijnego przeleciał nad
Polską. Kościoły błyszczały świat:
łem, rozbrzmiewały śpiewami i nie-
ustającemi modłami, W. owych to
czasach grozy i pożogi wojennej zno-
dziło się wezwanie: Królowo Koro-

ny Polskiej — módl się za nami.

Pierwszym zabytkiem literackim,

wiążącym się z kuliem Królowej

Korony Polskiej, jest w r. 1620 napi-
sany utwór maryjny znakomitego

poety tej epoki — Sarbiewskiego.
Wojna z Turcją w r. 1621 zakoń;

czyła się dla Polski zaszczytnym,
rozejmem, wymuszonym na Wrogu|

po wielu tygodniach krwawych walk|

4 m

Pamiętajmy, że liczne gromady dzieci oczekują szkoły polskiej,

że miodzież i starsi wyciągają dłoń po książkę polską,

że szerokie rzesze wsi i miasteczek

światło i kulturę.

łakną słowa polskiego, it imniesie
MOON O

Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Zbiórki w Wilnie
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PARYŻ. (Pat). Minister spraw
zagranicznych Laval wyjeżdża z wi-

|zyta do Warszawy we czwartek,

BERLIN: (Pat). Związek przed-
stawicieli prasy zagranicznej w Ber-

linie urządził dziś w sali hotelu

nerała Goeringa i jego małżonki, .W.
czasie przyjęcia minister 

Podpisanie paktu francusko-sowiechiego -
PARYŻ. (Pat). „Peiit Parisien'

podaje przypuszczalny układ fran-
cusko -

i protokut wykonawczy. Pakt skiada
się z pięciu artykuiów:

Art. 1-szy przewiduje natych-
miasiową konsultację w sprawie za-
stosowania aut. 1U-go pakiu Ligi Na”
rodów w razie miesprowokowanej
napaści.

Art. 2-gi przewiduje natychmia-
stową pomoc zgodnie z art, i5-ym,
$ 2 pakiu Ligi w razie, gdyby rada
Ligi nie powzięta jednomyśinej de-

cyzji.
Art. 3-ci ustala obowiązek pomo-

cy w razie niesprowokowanej na”
paści zgodnie z artykułami 16 i 17
15 3) pakut genewskiego.

Art ty wylicza zobowiązania,
które nie mośą puzeszkodzić w żad-
nym wypadsu kontrahentom w wy”

sowiecki, zawierający pakt.

konywaniu obowiązków wypływają-
cych z art. 5-go paktu. Obowiązek

okazania pomocy jest ściśle ograni-
czony do terytorjum Europy.

Protokuł określa charakter po”

mocy, jaka winna być okazana na-

tychmiast wedle zaleceń Rady Ligi
w razie braku tych zaleceń. Okaza-
nie pomocy nie będzie obowiązywa-

ło w tym wypadku, jeżeli terytorjum

kontrahentów nie zostało zagrożone.

Ważność traktatów zawartych ш-

przednio, a: mianowicie traktatu lo-

karneńskiego została zastrzeżona.

Wreszcie układ sowiecko-Irancuski

zastrzega możliwość zawarcia regjo-

nalnego paktu wschodniego i pozo”

siawia drogę otwartą do bardziej

"szerokiego systemu bezpieczeństwa,
którego realizacja była dotychczas
niemożliwa,

im, KÓZ

 

NOWE POGWAŁCENIE TRAKTATU
PRZEZ

LONDYN. (Pat). „Daily Herald“
donosi, że Niemcy

licję wojskieim. Posunięcie tg naru-

pod Chocimem. Wdzięczność narodu
za ocalenie ojczyzny wypowiedziała

się w licznych poematach histo

ryczno - religijnych, które utrwaliły

w masach kuit Maiki Bożej Królo-

wej Korony Polskiej.

Wiara w opiekę Marji nad Pol-

ską i jej siłą zbrojną wyrosła na po”

dłożu świa ości misji dziejowej

Polski, O imisji tej mówią pobojowi-

ska na rubieżach Rzeczypospolitej.

| Mistyczną wymowę ma zestawienie

| dat dotyczących wielkich wydarzeń
historycznych z okresów zmagań się

o panowanie

W dmiu 7 października 1570 r. wal-

zastąpiły  w, taryzowanej.

xdwóch miejscach zjdemilitaryzowa:| dziennika, również pogwałcenie ai

nej strefy po lewej stronie Renu po”|mowy locarneńskiej .

Krzyża nad światem.

NIEMCY.
szające status quo w streliezdemili-

stanowiłoby, zdaniem

Ki skani аеч

| ii I CA

cząca pod sztandarami Mauji flota
chrześcijańska rozbiła po raz pierw-
szy morskie siły Turcji. W, 50 lat
później, w dniu 7 października 1620
roku, padł na polach Cecory, w 0-

bronie granic Polski i chrześcijań”

skiego stanu posiadania, hetman

Stanisław Żółkiewski, W trzysta lat
później, w roku 1920 Polska złamała

napór hord bolszewickich, idących|
w wielkim marszu na podbój Europy
i zniszczenie chrystjanizmu.

Fakty te mówią same za siebie:

Misja dziejowa Polski — jest wciąż
żywa, w pełai aktualna.

Dr. M. Skrudlik,

PARYŻ. (Pat). Punktualnie o
godz. 18,30 na Quai d'Orsay przybył
ambasador ZSRR Potiomkin, które-
mu towarzyszył radca ambasady s0-
„wieckiej Okolin, Niezwłocznie obaj
„dyplomaci zostali zaproszeni do ga”
binetu ministra Lavala, gdzie nasią-

| piło podpisanie paktu  irancusko-
sowieckiego.

YGJENISTKI PRZYRODOLECZNICZE|
Aż „Pierwsze w Ро)5се wwuietnie

Xursy  Przyrodoiecznicze dla
! pomocniczego personeiu lekar-

. sklego“ kszielcą dyplomowene
hygienistki ala Uzdrowisk, Sanatoi),
Ubezpieczalni, Lecznice, Szpitali i t. a.

|| Szczegółowo informuje Sekretar,at
I Szupena 16, Warszawa.

 

BUSKO-
ziemi Kieleckiej

Państwowy Zakład Zdrojowy
Sezony letnie od 1 maja do 31 października.
czano-słone i mułowe, leczenie elektrycznością i naświetla

niem, kąpiele słoneczne.
Ceny ikąpieli, zabiegów leczniczych, pensjonatów i pokojów
umeblowanych umiarkowane — w mies. maju, wrześniu i paź”

dzierniku ceny zniżone,
Dojazd: ostatnia stacja kolejowa KIELCE.

dnia 9.V. Pobyt ministra Lavala|

„Adlon“ przyjęcie dla ministra ge-|

Uoerin$g |

yczki Inwestycyjnej |
yiu Ga kupno takowej
Gdzie Pożyczkę do 10-go maja.

ееа

1935 г.

ZDROJ
Kąpiele siar-

ce—Busko—Zdrój stała, wygo-
dna i tania.

Wyjazd min. Lavala do Warszawy
trwać będzie 10 i ii-go bm, po-
czem minister Laval wyjeżdża z

, Warszawy do Moskwy.

i i T й

Georing o sile lotniczej Niemiec
wygłosi puizemówienie, w  którem
poruszył głównie sprawę  niemiec-

| kich zbrojeń lotniczych. Goering о-
świadczy, że zawsze podkreślai, iż
Niemcy żądać będą przyznania so-
bie zbrojnej ilowy powietrznej jako
bezwzględnie im przysiugującego pra
wa bezpieczeństwa. Nigdy me ро-
wstała wątpliwość, że Niemcy zmu-
szone będą przejść do zbrojeń, o ile
inne państwa nie zredukują swoich :
sił iotniczych. Od kancierza Hitlera
minister otrzyma mandat dbania o
bezpieczeństwo narodu Niemiec w
powietrzu. Sposób, w jaki niemiec-
ka flota powietrzna została stworzo-
|na, jest tak oryginalny i niezwykły,
|że bez znajomości bliższych szcze”
| gółów trudno jest wprost temu uwie-
| rzyć.
| - Na zapytanie, jak silne jest obec-
| nie lotnictwo wojenne Niemiec, Goe-
jring oświadczył, że będzie ono za-
wsze tak. silne, jak konstelacja świa-
ta za lub przeciw pokojowi. Nie po-
wiem panom nic nadzwyczajnego,
gdy podkeślę, że niemiecka flota
powietrzna jest już tak silna, że, kto
chciałby zaatakować Niemcy, bę-

| dzie miał twardy orzech do zgry”
zienia.

 

| Pogłoski © dy
i | angiel

i PARYŻ. (Pat). „L'Oeuvre* do-
nosi, że gabinet angielski postanowił
"podać się do dymisji w pierwszych
dniach czerwca. Min, Simon i Land-
bury jakoby nie wejdą do nowego
gabinetu. Landbury'emu zarzuca
się, że nie zareagował w odpowied-|
nim momencie na powietrzne zbro-

misji gabinetu
skiego.
jenia Niemiec i doprowadził przez to
Wielką Brytanję dg stanu niższości
wobec Niemiec pod względem sił
powietrznych. `

„Echo de Paris“ podając powyž-
sze intorimacje przewiduje, że na
czele nowego gabineiu stanie Bal-
dwin.

pPWSAIZCE."AREKTROY TĘBOORO ЛУ

Opady śnieżne w całej Polsce
Opady w ciągu środy i nocy ze środy

na czwartek ogarnęły całą Polskę, z wy-

jątkiem Lubelskiego i częściowoMałopol-

ski Wschodniej.  Najobiitsze opady noto-

wano na Mazowszu, Podlasiu i Pojezierzu.

W Suwałkach szata śnieżna dochodzi do

( równanie goldena gdańskiego
| ze złotym po'skim

GDAŃSK. (Pat). Wartość gulde-
na gdańskiego obniżona została 0
42,37 proc., to zn., že kurs guldena
zrównany zostanie z kursem  złote-
go. Wartość jednego kilograma

' czystego złota oznaczona została
na 5.924,44 guldenów.

 

16 cm, W Warszawie w ciągu godzin przed

poudniowych spadł śnieg obfity, przy вй-
nym wietrze, powodując zadymkę, Ulice

miasta pokryte są grubą warstwą mokrego

śniegu.

Śnieg w ogręgu warszawskiej dyrekcji
kolejowej powoduje utrudnienia w ruchu i

opóźnienia pociągów do 20 minut, W obrę-

bie innych dyrekcyj i częściowo warszaw-

skiej, w których śnieg spadł ale nie utrzy-
muje się, ruch kolejowy odbywa się nor-

malnie.

WARSZAWA. (Pat). Od środy wie-
czorem pada tu gwaltowny śnieg. A od ra-

na we czwartek szaleje śnieżyca. Tempera-
tura znacznie się obniżyła, dochodzi prawie

do 0 stopni.



      

REN GRANICĄ W. BRYTANJI
„TIMES* O ZBROJENIACH NIEMIECKICH

" LONDYN — 1.5 (PAT) — „Times”,
który od 10 dni nie zabierał głosu w
artykułach wstępnych na temat ostat-
nich posunięć niemieckich i pozosta-
wał w tyle, nie dotrzymując kroku
namiętnej kampanji pozostałej prasy
angielskiej na temat zbrojeń Niemiec i
konieczności rozszerzenia zbrojeń W.
Brytanii, występuje dzisiaj z artyku -
łem wstępnym, który zdaje się wskazy-
wać na to, że wpływy, które dopro-
wadziły do solidarności prasy angiel-
skiej dosięgnęły również w pewnym
stopniu i „Times'a”. Dziennik wymie-
nia pokolei wszystkie ostatnie posunię-
cia Niemiec, stwierdzając, że w ich ob-
liczu nie należy się dziwić reakcji o-
pinii publicznej.  

Zaniedbanie poczynienia w swoim
czasie pewnych koncesji spowodowało
tak tragiczne zamieszanie. Rozważania
co do środków przeciwko potencjonal-
nemu napastnikowi zaciemniły cel
właściwy, którym było negocjowanie
pokoju z państwami pokonanemi w
czasie wojny. Istotnem zadaniem wy-
sokiej polityki pozostaje, według „Ti-
mes'a' w dalszym ciągu negocjowa-
nie pokoju z Niemcami silnemi, dla
zastąpienia nim pokoju, narzuconego
Niemcom słabym. Ale wszystkie te
stracone możliwości, nie mogą opó-
Źnić nawet w mniemaniu najbardziej
pacylistycznie usposobionych ludzi —
twierdzi „Times' — podjęcia środ-
ków. koniecznych dla wzmocnienia

ITSTATTO POWYIETPOREDETOWPTEAPPYTETCETTOCEJĘ ZET NRK YIT ESTETINIOTENESENKTET

WOJNA DOMOWA W CHINACH
PEKIN — 1.5 (PAT) — Wobec te-

go, że straże czołowe chińskiej armji

czerwonej znajdują się w odległości 15

mil ang. od miasta Junnan-Fu, kobiety

z dziećmi obywate!ki amerykańskie,

brytyjskie i francuskie opuściły dziś

zrana miasto koleją. Wojska rządowe

chińskie posuwają się za armją czer-

woną. Konsulat amerykański zamierza

jednak także opuścić miasto.
SZANGHAJ — 1.5 (PAT) — Woj-

ska prowincjonalne złożone z 6000 żoł-

nierzy rozpoczęły wczoraj pod Jun-

nan - Fu bitwę z armją czerwoną, li -

czącą 15.000 żołnierzy. Z Junnan-Fu

EGWSZERSZENETIAZTBIPIAOYO APOOOP A

Sprawa łodzi podwodnych

LONDYN, 1.5. (PAT). Pierwszy

lord admiralicji Monsell oznajmił w

izbie gmin, iż brytyjski attache morski

w Berlinie został przez” władze nie-
mieckie powiadomiony 26 kwietnia,

że konstrukcję łodzi podwodnych roz-

poczęto w styczniu, składanie części

w połowie kwietnia. Pierwsza łódź

podwodna ma być ukończona za sześć
miesięcy. k

LONDYN, 15.5 (PAT). Dotychczas
nie było żadnej wymiany zdań po-

między Francją, a Włochami w spra-

wie budowy łodzi podwodnych przez

Niemcy. !
Agencja Reutera przypuszcza. iż

sprawa ta była prawdopodobnie przed- .

miotem rozmowy min. sir Johna Simo-

na z francuskim ministrem marynąrki

Pietri, który przybył do Londynu

wczoraj, by być obecnym na uroczy-

stości ślubnej córki pierwszego lorda

admiralicji. Min. Pietri odbył dłuższą

rozmowę z pierwszym lordem admira-

licji.
Dzisiaj popołudniu francuski mini-

ster odwiedził sir Johna Simona w je-
go gabinecie w izbie śmin.

W Poznaniu i Krakowie

pada śnieg

POZNAŃ — 1.5 (PAT) — We wto-

rek popołudniu nastąpił znaczny spa-

dek temperatury. Termometr wskazy-

wał zaledwie 8 st. powyżej zera.

Wieczorem temperatura spadła do 5

st., a równocześnie zaczął padać deszcz

a następnie śnieg, który pokrył całe

miasto warstwą akoło 5 cm. grubości.

Dzisiaj rano temperatura wynosiła za-

ledwie 3 st, Śnieg pada w dalszym cią-

ju.
Ё KRAKOW—15 (PAT) — Od wcz0-

raj nastąpiło w Krakowie znaczneob-

niżenie się temperatury. W ciągu dzi-

siejszego przedpołudnia pada śnieg.

 

 

* Kronika telegraficzna

— Podczas lotów ćwiczebnych w Cha-

teauroux zderzyły się dwa samoloty woj-

skowe. Obaj lotnicy zginęli na miejscu.

— W północnej części Siedmiogrodu spa-

dły w ostatnich dniach ulewne deszcze,

podmywając szereg torów kolejowych. Ko-

munikacja jest miejscami przerwana.

— W bójce jaka wywiązała się w Aznal-

colar (Hiszpanja], pomiędzy faszystami a

ich przeciwnikami, jedna osoba utraciła

życie, a kilkanaście zostało rannych.

—5-ciu żołnierzy czerwonej armji ukoń-

czyło raid narciarski z miejscowości Ni-

żniaja Angarskaja (północny brzeg jeziora

Bajkalskiego) do Murmańska (9.000 klm.).

Trasa raidu 4-krotnie przecinała koło po-

larne.
—Stanowisko naczelnego redaktora

„Journal de Moscou” objął dotychczasowy

kierownik działu zagranicznego „Izwiestij”

p. Rajewski.

— Z okazji jubileuszu króla angielskie-

go, żydzi angielscy postanowili założyć na

wzgórzach Nazaretu w Palestynie park o

powierzchni 1500 karów z sosen jerozolim-

skich i cedrów, który otrzyma nazwę lasu
ju szowego Jerzego V-go. Zasadzenie

miljona drzew będzię kosztowało 100.000

funtów.

 

 

nadeszły dziś posiłki, gdyż rząd cen -
tralny postanowił bronić miasta. Na
skutek rozkazu z Nankinu wysłano z
Kwei - Czou armję złożoną z 30.000
ludzi, która znajduje się w odległości
dwudniowego marszu od wojsk czer-
wonych.
SZANGHAI, 1.5. (PAT). Wojska czer-

wone zajęły Yauylinś i Czangpo w za-
chodnich Chinach. Przednie straże armji
komunistycznej są odległe o 20 klm. od
Yunnaufu. Konsul francuski w Yunnaufu
ewakuował żony i dzieci europejczyków.
Brak wiadomości o losie 5-ciu misjona-
rzy, którzy pozostali na swem stanowi-
sku w miejscowościach, zajętych przez
komunistów,
 

Lotnicy francuscy czuwają

PARYŻ — 15 (PAT) — Dla za-

 

! pewnienia bezpieczeństwa w pasie po-
| granicznym wobec częstych lotów
niemieckich ponad fortyfikacjami,
władze wojskowe francuskie zainstalo-
wały w Thionville eskadrę samolotów
myśliwskich. Eskadra ta ma nieustan-
nie czuwać nad otaczającą ją prze -
strzenią powietrzną.

Strajk w zakładach
„Chevrolet”

DETROIT — 1.5 (PAT) — Strajk w
zakładach samochodowych Chevrolet
w Toledo (stan Ohio), który obejmo-
wał 2.000 robotników, rozszerzył się na
warszłaty i fabryki w Cleveland i Cin-
cinnati. Obecnie strajkuje przeszło 11 tysięcy robotników.

 

WYŚMIENITE
 

Autobus wpadł w przepaść

BUKARESZT, 1.5 (PAT). W pobliżu
Timisoara wydarzył się straszny wypa-
dek samochodowy. Autobus, w którym
znajdowało się 18 pasażerów, wpadł, z
powodu rozmokłej szosy, w przepaść,
rozbijając się doszczętnie. 5 pasażerów
poniosło śmierć na miejscu, pozostali od-
nieśli ciężkie rany. Szofer, który cudem
ocalał, doznał pod wpływem silnego wra-
żenia, pomieszania zmysłów.

miłujących pokój krajów tak, aby
stały się one dostatecznie potężnemi
dla przeciwdziałania zamachom na
pokój. Nawet dla spełnienia swej roli
medjatorskiej W. Brytanja, aby zo-
stać niezależną, musi być potężną,
twierdzi „Times”. Niemcy powinny
wiedzieć, podkreśla dziennik, że nie
mogą ubiec i prześcignąć W. Bry-
tanji w rozbudowie sił lotniczych.
Tego rodzaju ostrzeżenie Niemiec
nie będzie bynajmniej prowokacją,
twierdzi „Times“. Nawiazując do roz-
mėw Zz premjerem dominjėw „Times“
podkreśla, że dominja są х“ойпе х
pośladem Baldwina, iż granica W.
Brvtanji leży na linii Renu. Bezpie-
czeństwo Francji, Belgji i Holandji
zawsze bedzie istotnem dla intere-
sów W. Brytanii i granicą zobowią-
zań W. Brytanii może być tylko Lo-
carno, ewentualnie w zmienionej for-
mie, przyznaje „Times“.  

Formalnošci przy subskrybeji
Požyczki Inwestycyjnej

Obywatel, pragnący subskrybować  Po-

życzkę  Inwestycyjną, powinien  przede-

wszystkiem zastanowić się, czy chce skorzy*

stać z prawa zapłacenia połowy subskry-

bowanej sumy Pożyczką Narodową. To pra-

wo mają przedewszystkiem prawni posiada-

cze Pożyczki Narodowej, t. zn. jej pierwo-

nabywcy, a więc osoby, które bezpośrednio

nabyły tę pożyczkę lub otrzymały obligacje
w spadku względnie na zasadzie przelewu,

na który wyraził zgodę komisarz generalny

Pożyczki Narodowej.

Jeżeli obywatel, pragnący subskrybować

Pożyczkę Inwestycyjną, nie posiada obliga-

cyj Pożyczki Narodowej na swoje imię, lecz

posiada taką obligację członek jego rodziny,

który obecnie subskrybować Pożyczki ze

względów materjalnych nie może, np. jest

bezrobotny, to należy zwrócić się z krótko

napisanem podaniem do biura Komisarza

Generalnego Pożyczki Narodowej, mieszczą-
cego się w min. skarbu w Warszawie. U

góry podania należy zaznaczyć: „w związ-

ku z subskrypcją Pożyczki Inwestycyjnej".
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Narada ministrów państw bałtyckich
6MAJAWKOWNIE

RYGA 1.5 (PAT) — 7 Kowna do-
noszą: W  litewskiem ministerstwie
spraw zagranicznych czynione są przy-
gotowania do konferencji ministrów
spraw zagranicznych trzech państw
bałtyckich, która zbiera się w Kownie
6 maja na dwudniowe narady. Do-
kładny program prac konferencji ma
być ustalony na posiedzeniu wstęp-
rem.

W zasadzie konferencja ma się za-
jąć dalszem pogłębieniem i rozszerze-
riem współpracy między trzema pań -
stwami, ustaleniem stosunków do u-
kładów międzynarodowych, projek-
towanych dla Europy wachódniej.
wreszcie przedstawiciele trzech państw

 

bałtyckich mają rozważyć sprawę
wspólnych wystąpień na terenie mię-
dzynarodowym. W konferencji kowień-
skiej Estonja ma być reprezentowana
przez min. Seljamaa i wiceministra La-
reteja. Łotwą — przez sekretarza ge-
neralnego Muntersa oraz jednego z
wyższych urzędników m. s. z. prawdo-
podobnie Wigrabsa. Litwa przez min.
Lozoraitisa i dyrektora Urbszysa. Po -
zątem w konferencji wezmą udział
wszyscy posłowie tych państw akre-
dytowani w trzech stolicach bałtyckich.
Delegacja estońska udaje stę do Kow*
na w sobotę 4 maja, delegacja łotew-
ską wyjeżdża z Rygi w niedzielę 3
miaja.

ODEZWA KOMINTERNU
PRZECIW FASZYZMOWI

MOSKWA, 15 (PAT). „Prawda
drukuje odezwę moskiewskiej mię-
dzynarodówki (Kominternu) na dzień

1 maja. Odezwa utrzymana jest w
stereotypowym tonie i atakuje sto-
sunki we wszystkich państwach, nie
wyłączając zaprzyjaźnionej z Sowie-

tami Francji. Odezwa zawiera m. in.

AT KS BYTTKOSSKATOTKOTSTS S KIA ITK KASOS

O WYCOFANIE WOJSK SOWIECKICH
CZY TEŻ O... POŁÓW RYB

TOKIO, 1.5 (PAT). W związku z po-
wrolem z Japonji do Moskwy ambasado-
ra Tamekiczi Ohta, dzienniki tokijskie
donoszą, iż ambasador nawiąże z rządem

sowieckim rokowania, dotyczące demili-
taryzacji strefy nadgranicznej pomiędzy

 

Włochy a Mała Ententa

PARYŻ — 1.5 (PAT) — Agencja

Havasa donosi: „L'Oeuvre“ o wezoraj-

szej wizycie ambasadora włoskiego hr.

Pignatti di Custozza u Lavala pisze, że

ambasador oświadczył, iż - rządowi

włoskiemu zależy bardzo na szybkiem

uregulowaniu wszystkich niezałatwio -

nych kwestyj pomiędzy Włochami a

Małą Ententą tak, aby konferencja
rzymska mogła dojść do skutku w za-
mierzonym terminie.

 

Nagły zgon prof. Gombocza

BUDAPESZT, 1.5. (PAT). Podczas dzi-

siejszego posiedzenia rady wydziału filo-

zołficznego uniwersytetu budapeszteń-

skiego, poświęconej wyborowi nowego

dziekana, zmarł nagle na paraliż serca
dotychczasowy dziekan prof. Zoltan
Gombocz, w 58 roku życia. Zmarły był

. językoznawcą o europejskiej sławie. Po-
łożył on szczególnie wielkie zasługi w
badaniach nad językamiugrofińskiemi.

 

ZSRR. a Mandżuko oraz wycofania wojsk
sowieckich, liczących około 200 tys. żoł-
nierzy z Dalekiego sowieckiego Wscho-
du. Prasa dodaje jednak, iż brak po-

twierdżenia tej wiadomości z kół oficjal-
nych, które twierdzą, iż pierwszem zada-
niem ambasadora Ohty będzie załatwienie

zagadnienia połowu ryb na wodach so-
wieckich, (Rengo).
  

Krwawe starcie policji
z komunistami

SOFJA — 15 (PAT) — W pobliżu '
Kaaznłyku patrol policji trafił na ze-
branie komunistów, którzy powita-
li policję strzałami rewolwerowemi.
Dowódca patrolu został zabity, jeden z
policjantów ciężko raniony. Za zbie-
głymi komunistami zarządzono pościg.

Min. Blomberg
0 zbrojeniach niemieckich

BERLIN -- 15 (PAT) — Według
krąžących poglosek, dnia 9 b. m. mi-
nister reichswehry gen. Blomberg wy-
głosi przemówienie do przedstawicie-
li prasy zagranicznej, w którem po -
dobno poruszy sprawę zamiarów Nie-
miec w zakresie rozbudowy armji,
floty i lotnictwa,

 

 

szereg wypadów antypolskich: „So-
jusz wojskowy pomiędzy faszystow-
skiemi Niemcami, wojskowo - faszy-
stowską Japonją i faszystowską Pol-
ską staje się faktem. Ostrze jeśo
skierowane jest przeciwko ZSRR... W
Polsce rozwija się wspólny front ko-
munistów i socjalistów przeciwko
kontrrewolucyjnym  antysowieckim
planom faszystów - piłsudczyków”.
W zakończeniu odezwa wzywa do

walki „przeciw głównemu podpala-
czowi wojny — faszyzmowi niemiec-
kiemu, jego sprzymierzeńcowi pol-
skiemu faszyzmowi i przeciw Japonii,
która grabi Chiny i przygotowuje na-
pad na ZSRR,, przeciw angielskiemu
imperjalizmowi, podżegającemu do
wojny antysowieckiej oraz przeciw
ciemięzcy Abisynji —  faszyzmowi
wloskiemu“.
  

Zamach na wartownię
w Wiedniu

WIEDEŃ — 1.5 (PAT) — Wiedeń-
skie biuro korespondencyjne donosi:
Wczoraj wieczorem dokonano zama-
chu prawdopodobnie ze strony komu -
nistów na wartownię policyjną w 20-m
okręgu Wiednia. Wybuch ranił prze --
chodzącego urzędnika urzędu kancler-
skiego tak ciężko w nogę, że trzeba
było dokonać natychmiast amputacji.
Oprócz tego ranione. zostały dwie
przechodzące ulicą dziewczynki i
strażnik policji.-. >

WIEDEŃ, 1.5 (PAT). Policja dokona-
ła licznych rewizyj w kołach komuni-
stycznych „aresztując przeszło 500 osób.
Przyczyną rewizji i aresztowań był wy-
buch bomby rzuconej wczoraj wieczorem
przed komisarjatem policji w Brigittenau,
w okolicy Wiednia. Wybuchem bomby zo-
stali ranni dr. Thanhofer, policjant oraz
dwie kobiety, Stan Thanhofera jest

ciężki,

 

 

 

Tego rodzaju podania załatwiane są natych+
miast i z zasady Komisarz Generalny udzie-
la zezwolenia na przelew Pożyczki Narodo-
wej na imię tego członka rodziny, który

pragnie subskrybować Pożyczkę Inwestycyj-

ną,
Obligacje Pożyczki Narodowej w dużych

odcinkach np. 500-złotowych, można wy*

mienić na odcinki mniejsze. Wymiany tej

dokonywa Urząd długów państwa w War=
szawie przy ul. Senatorskiej 32.

Należność za Požyczkę  Inwestycyjną

wpłacać należy ratami w ciągu 10 miesięcy,

Pierwsza rata musi być wpłacona przy sube

skrypcji. Następne raty płatne będą, poczy*
nając od czerwca r. b. do dnia 5 każdego

miesiąca.

Każdy subskrybent Pożyczki Inwestycyj=

nej przed dniem 20 sierpnia r. b. otrzyma

tymczasowe imienne świadectwo, które da

mu prawo uczestniczenia .w losowaniach,

Pierwsze losowanie premji odbędzie się dnia

1 września r. b. Wezmą w niem udział

wszystkie obligacje, a więc i te, które na-

byte zostały na raty. Gdyby na obligację
jeszcze niezapłaconą padła wygrana, wów-

czas skarb państwa potrąci z tej wygranej

niedopłaconą część należności, a resztę wy”

płaci subskrybentowi.
Subskrybenci, wpłacający całą należność

odrazu przy subskrypcji, (część Pożyczką

Narodową, a resztę gotówką), otrzymają о-

bligacje ze wszystkiemi kuponami procen+

towemi, „natomiast subskrybenci, wplacają-

cy należność na raty, tracą prawo do dwóch |

pierwszych kuponów, płatnych 1 września
r. b. i 2 stycznia 1936 r.

Obligacje Pożyczki Narodowej subskry=

bent może składać jedynie przy subskrypcji,

Rumuńska rada obrony
państwa

BUKARESZT, 1.5. (PAT). Zgodnie ®
nową ustawą o reorganizacji rumuńskiej
rady obrony narodowej, opublikowańej
ostatnio w Monitorze, wchodzą w skład
rady wszyscy byli preżesi
strów. Pierwsze posiedzenie nowćj rady
odbędzie się w maju pod przewodnic=
twem króla.

  

Kryzys w Egipcie
KAIR, 1.5. (PAT). Ziwar Pasza, szef

gabinetu króla Fauda podał się do dy-
misji. Przyczyną ustąpienia Ziwara Pa-
szy jest niepowodzenie, jakiego doznał w
roli pośrednika: pomiędzy pałacem kró-
lewskim, a rządem. Dymisja-nie została
jeszcze przyjęta. Czynione są usiłowa-
nia skłonienia Ziwara Paszy do pozosta-
nia na swem stanowisku,
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PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"

z dnia 2 maja 1835 r.

CZĘŚĆ URZĘDOWA. Komitet roz-
poznający dowody szlachectwa zawia-
domił urząd Municypalny miasta sto-
łecznego Warszawy, że Rada Admini-
stracyjna na posiedzeniu z d, 14 Marca
b. r. upoważniła tenże Komitet do
przyznawania rodu szlacheckiego tym
osobom, których przodkowie piastowa-
li urzędy ziemskie lub dyśnitarstwa za
dawnych Rządów Polskich; po najści-
ślejszem wszakże rozpoznaniu skła-
danych dowodów i przekonaniu nie-
tylko co do legitymacyj i istotnego po-

  

chodzenia od wskazanych przodków,.
ale nadto przez usprawiedliwienie dy*
plomatami lub urzędowemi dowodami,
jako pomienieni ich przodkowie urzęda
rzeczone piastowali. 3
WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE,

Z Madrytu piszą: „Z niecierpliwością
oczekujemy pierwszych wiadomości.od
Jenerala Valdez, który przy odjeżdzie
swoim oświadczył, iż nie wróci do Ma-
drytu dopóki nie pokona nieprzyjacie-
la. Królowa odłożyła swą podróż do
Aranjuez; zdaje się, iż chce w stolicy
oczekiwać pierwszych depeszów, które
bezwątpienia wkrótce od Ministra woj-
ny przybędą: Dobrze uwiadomione 650-
by twierdzą, iż znają plan Jenerała
Valdez; jeżeli ich twierdzenia są praw«
dziwe, skutki tego planu będą tak pew-
ne jak śpieszne. Valdez ma bowiem
skoncentrować dywizje znajdujące się
pod dowództwem Orao, Aldama i Gur-
ra, i ściągnąć całą konnicę. Tym spo -
sobem naczelny wódz miałby do swego
rozporządzenia korpus z 30 bataljo =
nów,z tem wojskiem ma wykonać śmia«
ły i śpieszny pochód, i rozpocząć wy»
prawę spaleniem Amesków i wszyste
kich lasów, jakie napotka. Tym sposo*
bem żołnierze ogniem i mieczem nisz-
czyliby nieprzyjaciela, zmuszając go
r am się do Francyi lub Kaa
stylji,

rady mini- |
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UPADEK
Dzień pierwszego maja wypadł w

stolicy bardzo blado. Pochody socjali-

styczne były szare, nieliczne i spra-

wiały wrażenie odrabianej pańszczyz-

ny. Nic nie przypominało dawnych,

tłumnych wystąpień pierwszomajo-

wych, w których się czuło zapał i

wiarę.

Kto w środę patrzał na pochody

socjalistyczne, ten miał żywy obraz

tego zmierzchu, jaki przeżywa mar-

ksizm w wielu krajach Europy.

„Robotnik” usiłuje wprawdzie do-

wieść, że jest wręcz odwrotnie. Twier-

dzi on, że marksizm pulsuje żywą

krwią, że czyni nieustannie wielkie

postępy, że ma „ogromnemożliwości

i ogromne szanse”. Zdaniem „Robot-

nika“, rozwój myśli socjalistycznej o0-

statnio jest tak wielki, iż „wszyscy

inni żyją w gruncie rzeczy jej strzę-

pami'. Trudności Międzynarodówki

tłumaczy organ socjalistyczny tem,

że tylko „kraje demokracji politycz-

nej" umożliwiają jej szersze działanie,

W innych krajach: „faszyzmu, inte-

gralnego" i „typu przejściowego”,

marksizm musi już to żyć w podzie-

miach, już to wegetować, bez możno-

ści swobodnego rozwoju.
Zarówno te wywody „Robotnika”,

jak i jego zapewnienie, iż „szary

człowiek ulicy musi uwierzyć, że so-

cjaliści potrafią rządzić i przebudo-

wać życie”, są mało przekonywające.

Wiary tej niema już w masach.

Niema jej nie dlatego, że „faszyzm”

utrudnia środkami policyjnemi jej sze-

rzenia, ale przedewszysktiem dlatego,

że masy naocznie przekonały się o

niezdolności socjalistycznych partyj

do rządzenia i przebudowy.

Wszak wszędzie tam, gdzie obecnie

panuje faszyzm, uprzednio niepodziel-

nie panował socjalizm. Partje socja-

listyczne rządziły we Włoszech i

Niemczech, rządziły w krajach bałtyc-

kich, w Hiszpanii, na Węgrzech, w

Austrji i t. d.

I cóż uczyniły? Czy potrafiły prze-

budować życie; czy potrafiły chociaż-
by skutecznie bronić się przeciwko

wrogim sobie rządom? Przeciwnie.

Wniosły wszędzie wiele dezorganiza-
cji, uwikłały się w sprzecznościach i

same sobie systematycznie kopały

grób.

Kryzys  wielkokapitalistycznego
świata okazał się równocześnie kry-

zysem marksizmu, Partje socjalistycz-

ne, które patrzyły na prądy dziejowe
wyłącznie przez pryzmat światowej

gospodarki wielkokapitalistycznej, nie
umiały dojrzeć istoty tych prądów.

Nie umiały zrozumieć i ocenić tych
głębokich przemian, jakie nurtowały

społeczeństwa, przenikając wszystkie

jego warstwy. Socjalizm, który w dru-

giej połowie XIX wieku stał się już
jakby odwrotną stroną medalu wiel-

kokapitalistycznego świata, okazał
się, wraz ze swojemi teorjami, ideo-

logją i taktyką, zupełnie bezradny w
obliczu nadciągającego przewrotu.

Silna fala ruchu narodowego, która
wzbiera coraz bardziej i coraz głęb-
szy żłobi ślad w życiu świata, zmiotła

w szeregu krajów socjalizm z widowni

politycznej.
Zmiotła go nietylko dlatego, że ode-

brała mu rządy państw, ale, co waż-

niejsze, dlatego, że zabiła w masach

wiarę w jego słuszność, w jego mit

społeczny i w jego posłannictwo. Na

to miejsce w masach powstała nowa

wiara: młoda i silna. Socjalistyczne

mity uległy nowym mitom, które ży-

wiej przemawiają do serc i wyobraźni
tych mas. I nic nie wskazuje na to,

aby proces wypierania marksizmu z
życia cywilizowaych narodów miał

ustać,
Przeciwnie, wiele przemawia za

tem, że jest to dopiero początek i że

marksizm wraz z Międzynarodówką
wkroczył nieodwołalnie w okres u-

padku.

27222 05155:

Bastjonami polskošci

na wschodzie

są szkoly i Czytelnie Macierzy Szkolnej
Złóż ofiarę na

„Dar Narodowy 3 Maja”.
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„HITLERZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI...
Na południowym krańcu Wielko-

polski, w kącie pomiędzy rzeką Pros-
ną a granicą niemiecką, leży powiat
kępiński. Jest to dawna część regen-
cji wrocławskiej, według danych nie-
mieckich przedwojennych zamieszka-
ła przez przeważającą większość pol-
ską. Są to prastare wsie polskie, sie-
dziby polskie założone jeszcze w wie-
ku dwunastym, przez lat siedemset
walczące skutecznie z germanizacją,
tak skutecznie, że starsze pokolenie
ludności polskiej nie umiało i nie umie
dotychczas po niemiecku.
O znaczeniu Kępna sądzić można,

jeśli się zważy, że leży ono o go-
dzinę drogi od granicy i że krzyżują
się w niem linje kolejowe: do Pozna-
nia, do Katowic, do Łęki, do Rychtału
i do Gęsiej Górki, przyczem trzy te o-
statnie linje prowadzą do granicy nie-
mieckiej.
Od niejakiego czasu do prasy po-

znańskiej nadchodzić zaczęły z po-
wiatu kępińskiego wiadomości niepo-
kojące. Spowodowało to redakcję
„Kurjera Poznańskiego” do wysłania
specjalnego korespondenta, który
przed paru dniami ogłosił na łamach
tego pisma wyniki swych spostrzeżeń,
poczynionych na terenie kępińskim.

Korespondent zastał tam przede-
wszystkiem ulotkę,rozklejoną na par-
kanach i murach wsi okolicznych, u-
lotkę w języku polskim o takiej treś-
ci, że powtórzyć jej nie mógł ze  

względów cenzuralnych. Kończyła się
ona wezwaniem:

„Hitlerze, zmiłuj się nad nami”...

„— Byly i inne plotki, mówiące o tem,

że jak Niemcy odzyskali Saarę, tak etapami

pójdą dalej w tym samym kierunku i odbio-
rą też Polsce przedewszystkiem Śląsk... U-

lotki niewątpliwie drukowane „po tamtej

stronie”...

W początkach roku bież. rozpoczęła tu

swą działalność zalegalizowana przez wła-

dze polskie organizacja niemiecka pod na-
zwną „Deutsche Vereinigung“. Celem orga-

nizacji miała być praca kulturalno-ošwiato-

wa wśród Niemców.. Cel niewinny. Ale,

ale.. traf chce, że rozpoczęcie działalności

„Deutsche Vereinigung" zbiegło się z ter-

minem, że — „najdalej w lipcu pójdziemy

do Hitlera".

W ślad za ulotkami. propagandą na ze-
braniach i t. d. przyszedł teror! Pisaliśmy

już o sprawie deklaracyj, podsuwanych do

podpisu ludziom  obalamuconym,  stwier-

dzających, że „podpisani czują się Niemca-

mi“.
Tu jednak sprawy poszły za daleko: kto

nie chciał podpisać, temu wprost wygrażano

Hitlerem, który jakoby „wkrótce ma tu

przyjść i porządek zrobić z opornymi..." I
oto doszło do tego, że nietylko tutejsi ziom-

kowie, obałamuceni przez płatnych agentów

(przecież taka propaganda kosztuje!) zapi-

sywali się gremjalnie do „Deutsche Verei-

nigung”, ale ze strachu deklaracje w kilku

wypadkach podpisali również przybysze-  

osiedleńcy, pochodzący z b. zaboru rosyj-

skiego i austrjackiego. I tak w najbogatszej

na terenie całego powiatu wsi Mnichowice
na 600 osób tylko 4 nie zapisały się do

„Deutsche Vereinigung". W wybitnie pol-
skim Bralinie prawie 300 osób (razem z
dziećmi!) zadeklarowało się do D. V. W

Słupi, w Koziej, w Trębaczowie zwłaszca,

w Chojęcinie i w innych wsiach licznie de-

klarowano akces do D. V.
Poseł niemiecki na Sejm, Sśnger. który

w Trębaczowie 30 ub. m. na wiecu publicz-

nym jawnie żądał szkół niemieckich, wska-

zywał w przemówieniu swem, że tu jest

„urdeutsches Land“... Gdy jedna z obecnych

na wiecu nauczycielek odważyła się zawo-

łać głośno: „A gdzie naszy Bytom i Opole?

następnego dnia nieznani sprawcy wybili jej

szyby, Część zebranych wprawdzie na tym-

że wiecu zaintonowała „Rotę”, ale byli in-

ni. którzy odśpiewali hymn hitlerowski i
zdołali w zamieszaniu wybrać zarząd D. V.

Drugi wiec już się nie odbył, natomiast na

parkanach, ba! nawet na kościele pojawiły

się — swastyki.”

Tak żyją Polacy na polskiej ziemi i
to odwiecznie polskiej.
Słuchać muszą publicznych gróźb

Titlerem,muszą czytać ulotki,wzywa-
jące Hitlera do zaopiekowania się lu-
dnością polską w Polsce i dzieje się
to na pograniczu, w miejscowości
ważnej pod względem strategicznym.
wystawionej w pierwszym rzędzie na
niebezpieczeństwo nagłego napadu w
razie zatargu polsko - niemieckiego...

 
Otwarcie wystawy w Brukselli

Para królewska w przejażdżce po wystawie

 

50 MILJONÓW ROCZNIE
Zainicjowana przez Towarzystwo opie-

ki nad zwierzętami akcja w celu zniesie-
nia barbarzyństwa rytualnego uboju zwie-
rząt, spotkała się z uznaniem i poparciem
szerokich warstw społeczeństwa polskie-
$o, a z drugiej strony wywołała reakcję
gmin żydowskich, ciąśnących z uboju ry-
tualnego poważne zyski materjalne.

Towarzystwo opieki nad zwierzętam“,
pragnąc spopularyzować jak najszerzej
swe słuszne postulaty oraz uświadomić o-
gół społeczeństwa polskiego o bezpra-
wiu żydowskiego wyzysku, polegaiącego
na narzucaniu ludności chrześcijańskiej
konieczności spożywania droższego mię-

sa, pochodzącego z uboju rytualnego. zor-
ganizowało drugi odczyt, poświęcony tej

kwestji.

Zagadnienie uboju rytualnego w świe-
tle biblji i talmudu omówił znakomity
znawca spraw żydowskich i talmudu, ks.

prałat dr. Stanisław Trzeciak.

Ks. dr. Trzeciak raz jeszcze wykazał
przy pomocy niezbitych argumentów, po-
partych cytatami z talmudu, bezpodstaw-
ność traktowania uboju rytualnego, jako
przepisu religijnego. Prawo mojżeszowe
bowiem nie mówi nic o sposobach zabi-
jania zwierząt, a stosowany rytuał wy-
tworzyli rabini.
Rzezakiem może być każdy żyd, rze-

zak zatem nie jest osobą spełniającą
czynności religijne. Jedynie elastyczność
pojęć talmudycznych pozwala na dowol-
ną i zależną od okoliczności interpreta-
cję zawartych w talmudzie przepisów.

Zatem względy tolerancji religijnej nie
przemawiają za utrzymaniem uboju ry-
tualnego. Natomiast względy sanitarne,  

Za barbarzyński przesąd

gospodarcze, a przedewszystkiem huma-
nitarne , wymagają jak najrychlejszego
zniesienia tego barbarzyństwa, którego о-
krucieństwo przynosi ujmę naszej kultu-
rze.

Drugi odczyt, p. t. „Ubój rytualny a in-
teresy ekonomiczne ludności”, wygłosił
red, St. Prus - Wiśniewski.

Dochód gmin żydowskich z uboju ry-
tualnego jest jednym z zasadniczych po-
wodów, dla których rabinat walczy o u-

trzymanie tego zwyczaju. Oficjalnie gmi-
ny nie pobierają opłat za ubój rytualny,
ale znaczna część zarobków rzezakow
idzie pocichu na rzecz kahałów.

Do jakich sum dochodzi ten niczem
nieuzasadniony i oburzający haracz, jaki
ludność chrześcijańska ponosi na rzecz
śmin żydowskich, świadczą cyfry. Opłaty
za ubój rytualny krów wynoszą w War-
szawie rocznie 490 tysięcy. Opłaty za u-
bój wszystkich gatunków bydła dochodzą
do 1,5 miljona złotych rocznie! Obniżenie
stawek rzezakom zmniejszyło nieco tę su-

mę, niemniej jednak ogólna suma płacona
przez ludność chrześcijańską całej Polski
żydom z tytułu uboju rytualnego docho-
dzi do 50 miljonów złotych rocznieł Cy-
fry te nie wymagają chyba komentarzy.
W niektórych miastach prowincjonalnych
opłaty za ubój rytualny stanowią 40 do
60 procent ogólnych kosztów uboju, gdy
tymczasem same koszty techniczne uboju
wynoszą 9 do 12 groszy od sztuki.

W/ całym szeregu państw obcych, jak
Niemcy, Szwajcarja, Finlandja, Szwecja
i t. d., ubój rytualny został oddawna za-
kazany przez prawo. Toleruje się go
nadal w Polsce. Ale tolerancja nie może  

się zamieniać w niedołęstwo i być žrė-
dłem wyzyskiwania większości społeczeń-
stwa przez mniejszość, Tolerowanie ubo-
ju rytualnego przynosi hańbę naszej god-
ności, jako narodu kulturalnego,

Na zakończenie zebrani jednogłośnie
uchwalili na wniosek inż, Gorbelańskiego,

prezesa T-wa opieki nad zwierzętami, re-
zolucję, w której domagają się od władz
państwowych:

1) całkowitego zniesienia uboju rytual-
nego na terenie całej Rzeczypospolitej,
za przykładem państw kulturalnych Euro-
py zachodniej, oraz

2) celem zaoszczędzenia zwierzętom
zbędnych cierpień, wprowadzenia najhu-
manitarniejszego sposobu uśmiercania
zwierząt za pomocą specjalnych mecha-
nicznych aparatów.

Rozumiejąc, iż zwalczenie uboju rytu-
alnego wymaga szerokiej, zorganizowa-
nej akcji całego społeczeństwa, T-wo
Opieki Nad Zwierzętami przystąpiło do
zorganizowania specjalnego Komitetu do
walki z ubojem rytualnym.

Do akcji Towarzystwa przyłączyły się
dotychczas, udzielając swego paparcia,
następujące organizacje: Związek Pań
Domu, Liga Morska i Kolonjalna okręgu
warszawskiego, Związek kupców chrześ-
cijan przemysłu mięsnego w Warszawie,
Stowarzyszenie chrześć. właścicieli nie-
ruchom. m. st. W-wy, Koło Przyrodników
S. U. W., Koło Studentów med. wetery-
naryjnej U. W., Związek handlujących
chrześcijan w halach i targowiskach, о-
raz związki: Hallerczyków, Dowborczy-
ków i emerytów wojskowych.

(s. g.)  
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PRZEGLĄD PRASY
FLOTA NIEMIECKA
NA BAŁTYKU

Dowodem nieorjentowania się sze*
rokiego ogółu w Polsce w sprawach
obrony kraju, są komentarze prasy
polskiej do wiadomości o niemieckich
zamierzeniach _ zbrojeniowych na
morzu.

Np. „Dzień Dobry” daje te wiado-
mości pod nagłówkiem: „Niebawem
odbudowana flota niemiecka może o-
panować Bałtyk”,

Każdy, kto ma choć trochę pojęcia
o sprawach morskich, wie, że mary-
narka niemiecka nie potrzebujeBal-
tyku opanowywać, bo już na nim
strategicznie panuje. Nietylko szczu-
pła, a zresztą Niemcom przyjazna
marynarka szwedzka (nie mówiąc o
zalążkowych marynarkach finlandz-
kiej, estońskiej, łotewskiej, czy ро!-
skiej), ale nawet stanowiąca już real-
ną siłę flota sowiecka, nie stanowi dla
dotychczasowej, powojennej marynar-
ki niemieckiej dostatecznej przeciw=
wagi.

ŻYDZI NA KRESOWEJ WSI!
„Orędownik” donosi z Wilna:
Już przed paru laty „Dziennik Wileński*

podawał przykład pewnej gminy powiatu
Baranowickiego, gdzie na 9 większych ma-

jątków ziemskich tylko w dwóch gospoda-

rzyli Polacy, pozostałe zaś 7 albo były w

dzierżawie u żydów, albo stały się własno-

ścią żydowską. Co gorsza, ostatnio obser-

wujemy przechodzenie w ręce żydowskie

drobnych gospodarstw rolnych, które żydzi

nabywają najczęściej z licytacji, a więc do*

słownie za grosze. *

Ten wzrost starozakonnych dziedziców ł
kmiotków musiał wreszcie zwrócić uwagę
wsi kresowej i obudzić poczucie niebezpie-
czeństwa, zrozumienie którego żydzi sami

poniekąd przyśpieszyli przez swoją arogane

cję i tupet.

SOCJALISTYCZNA ŚCISŁOŚĆ
INFORMACYJNA 3

„Robotnik“ pisze w sprawozdaniu
z posiedzenia łódzkiej rady miejskiej:
Oczekiwana dalsza parcelacja klubu en-

deckiego nie nastąpiła. ю

Mniejsza z tem, przez kogo i na ja:
kiej podstawie „oczekiwana“, Každy
može oczekiwač, czego chce.
Ale co to znaczy: „dalsza”? Bo

„dalsza parcelacja" każe przypusz-
czać, że była jakaś „parcelacja”
wcześniejsza. A tymczasem nic po-
dobnego nie miało miejsca.
Do wyborów samorządowych obóz

nar
słusznie, poszedł wspólnie z chrze-
ścijańską demokracją. Wybrani 3 rad-
ni z Ch. D. utworz A klub własny.
Ale 35 radnych ze Stronnictwa Naro-
dowego tworzy klub, który żadnym
parcelacjom nigdy nie podlegał,

Jak widać, informacje socjalistycz-
ne, dotyczące narodowej Łodzi, są
systematycznie nieścisłe.

Q BRYDŻU
„Kurjer Poranny” poświęcił arty-

kuł wstępny, — pióra „akademika
Rzymowskiego — rozpowszechnionej
wśród inteligencji w Polsce pladze
nieustannej gry w brydża.
Każdy z nas ileż zna takich ofiar dewa-

stacji karcianej: dla ofiary takiej isfnieją

dwie tylko sfery zainteresowań — jarzmo

własnego warsztatu zarobkowania

brydż... Niewolnik wprzężony w kierat z
talją kart w ręku: oto cała synteza tego

pokroju ludzi pomniejszonych zewnętrznie i

wyjałowionych wewnętrznie. Ze stanowi-

ska hygjeny mózgowej należałoby tedy mi-

łośnictwo brydża zaliczyć do  najskutecz*

niejszych sprzymierzeńców sklerozy ducho-
wej. i -

To też tam, gdzie często otwiera się sto-

lik do brydża, tam prawie nigdy nie otwie-
ra się książki. Tej, przynajmniej, książki,

która nie należy do specjalności, związanej

z obsługiwaniem kieratu zarobkowego.

Złote słowa. Jesteśmy całkowicie
tego samego zdania.
Ale czy czasem manja gry w brydża

(nie jest skutkiem odsunięcia społe-
t czeństwa od spraw publicznych i
szerzącego się wskutek tego w tem
społeczeństwie zobojętnienia?

„BEZ DZIENNIKARSKIEJ
PRZESADY*

Socjalistyczny tygodnik „Tydzień
Robotniczy” wydrukował już 30-go
kwietnia numer, noszący późniejszą
datę, w którym już zgóry... dał opis
manifestacji pierwszomajowej w
Warszawie.
„Bez przerwy krąży informacyjny samo-

chód „Tygodnia”, Oceniamy liczebność po-
chodu Idzie razem około 80.000 ludzi. To
tak naprawdę, bez dziennikarskiej przesa-

dy..."

„Kurjer Poranny” pisze w związku
z tem: |

Rzeczywišcie „bez dziennikarskiej prze-
sady”. Gdyby filut socjalistyczny wypisał to
był 2-go maja, byłaby to bardzo gruba, ale

tylko przesada. To samo wydrukowane

30 kwietnia -- jest poprostu bujdą, wymy*

śloną przez urwipołcia i oczajduszę. Dzien-
nikarz do takiego procederu ręki by nie
przyłożył.

w Łodzi słusznie czy nie-'
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ZAPOWIEDŹ 1 RZECZYWISTOŠC
Z dniem 1 lipca 1932 r. weszła w

życie ustawa z dnia 11 marca tegoż
roku o ustroju szkolnictwa.. Na sku-

tek jej postanowień szkoły średnie
ogólnokształcące opierają się obecnie

na drugim szczeblu programowym

szkoły powszechnej. Skasowano na-

tomiast w szkołach średnich niższe

klasy. Ta ostatnia kwestia była nai-

ważniejszem przedmiotem sporu przy

debatach nad wniesionym przez rząd

do seimu przed trzema laty proiek-

tem ustawy o ustroju szkolnictwa.

Skasowania niższych klas szkół

średnich osólnokształcących domagał

się sanacyjny i pozostający podwpły-

wami masońskiemi Związek Nauczy-

cielstwa Polskieśo, w którym zdecy-

dowaną przewagę mają nauczyciele

szkół powszechnych. Ich przedstawi-

ciel, zasiadający na ławach klubu B.

B., i jednocześnie — referent projek-

tu w sejmie, uważał tę reformę za

„bardzo demokratyczną”. Twierdził,

že „ten system organizacyjny w dale-

ko wiekszym stopniu pozwala czer-

pač ze šrodowisk wiejskich materiał

dla szkół średnich ogėlnoksztalcą-
cych”. Zapewniał, że „w porównaniu

do obecnej rzeczywistości ustawa ta

zamiast wąziutkiej strugi otwiera

szerokie łożysko, którem młodzież

ze szkół wiejskich będzie przenikać

do szkół wyższych stopni”. Wypo-
wiadał jeszcze jedno przekonanie:

„ „sam fakt, że cała młodzież, zarówno

miejska jak i wiejska, przejść musi

przez szkołę powszechną, uczyni tę

szkołę przedmiotem daleko żywsześo

i głębsześo zainteresowania się spo-

łeczeństwa, które w dbałości o przy-

szłość młodego pokolenia, czuwać bę-

dzie nad potrzebami szkoły po-

wszechnej”'. To samo stanowisko
zajmował delegat sekcji szkolnictwa

średniego Związku p. Drzewiecki

(dawniej Mandelbaum), walczący o

„demokratyzację szkolnictwa  pol-

skiego".
Przeciwnicy kasowania niższych

klas szkół średnich dowodzili, że re-
forma ta utrudni młodzieży bied-

niejszej dostęp do szkół średnich

Wykazywali, że szczególnie będzie

pod tym wzslędem upośledzona wieś.

Wyrażali obawy, że wzmożony na-
pływ uczni do publicznych szkół po-

wszechnych obniży ich poziom i da

gorszy materjał dla szkół średnich.

Rzeczywistość w całej pełni po-
twierdziła słuszność wywodów prze-

ciwników kasowania niższych klas
szkół średnich. Napływ do nich mło-

dzieży wiejskiej zmniejszył się ogro-

mnie, prawie ustał, Klęskę tę spotę-

gował kryzys, który najdotkliwiej da-

je się we znaki rolnikom. A poza tem

publiczne szkoły powszechne coraz

$orzej spełniają włożone na nie za-

dania. Selekcja dzieci jest tam mi-

/nimalna. Rozmaite zarządzenia prze-

ciwko drugorocznošci w klasach oraz
nakazujące motywowanie na piśmie

każdej niedostatecznei oceny okreso-

wej, zmuszają nauczycielstwo do prze-

pychania uczni z klasy do klasy. To

ośromnie obniża ich poziom. Dodać

do teśo trzeba jeszcze przepełnienie

klas do ostatnich granic możliwości,

oraz ciągłe redukcje godzin lekcyj, jak

również przemęczenie nauczyciel-

stwa, a będziemy mieli smutny nie-

zmiernie obraz naszego publicznego
szkolnictwa powszechnego.
W niektórych miastach sytuację

trochę ratują pewne publiczne szkoły

powszechne. które naprawdę nie są

powszechne, bo przyjmują tylko wy*
brane dzieci.
Z tej jednak okazji mogą korzystać

bardzo nieliczni rodzice, ustosunko-
wani należycie. Dla innych pozosta-

ją szkoły prywatne. jako jedyna dro-

6a przygotowania dzieci do szkoły
średniej.

NOTATKI

P. MAKUCH I JEGO NASTĘPCA.

* Jak już donosiliśmy, ze stanowiska dy-

rektora departamentu ogólnego Min. 0-

światy ustąpił w tych dniach p. KarolMa-

kuch. Należy on do liczby tych, którzy ro-

Ыа bajeczne karjery. Był nauczycielem

szkoły powszechnej. Skończył seminarjum

nauczycielskie, a potem — instytut pedago-

giczny. W czasie wielkiej wojny pełnił w

Zamościu funkcje oficera werbunkowego z

ramienia legjonów. Przez pewien czas nale-

żał do zarządu głównego Związku nauczy-

cielskiego, jako jego skarbnik. To utorowa-

ło mu i jego przyjacielowi p. Petrykowskie-

mu drogę do administracji szkolnej. Na sta-

nowisku dyrektora departamentu, który o-

bejmuje tak ważne sprawy jak budżet, miał

p. Makuch wpływ decydujący na wszystkie

działy pracy w Ministerstwie Oświaty. Za

czasów jego urzędowania szybko zmniej-

szała się w całej administracji szkolnej licz-

ba pracowników z wyższem  wykształce-

niem, z któremi p. Makuch niełatwo się

Godził. Szerszej publiczności znana była ie-

go historja z b. posłem Zamorskim oraz nie-

porozumienia z uczniami gimnazjum  ży-

dowskiego w Brześciu n. Bugiem. P, Ma-

kuch życzył im przed maturą powodzenia.

Jeden z żydków, śmielszej natury, odpo-
wiedział życzeniem: nawzajem. Spotkała go
za to represja. Dopiero wtedy się wyjaśni-
ło, że winowajca nie miał na myśli, matury

gimnazjalnej. Chciał życzyć jedynie powo-

dzenia w życiu i pracy.

P. Makuch przechodzi na stanowisko dy-
rektora Instytutu Nauczycielskiego. Aby
zrobić dla niego miejsce usunięto w sposób
niebywały, na parę miesięcy przed końcem
roku szkolnego dotychczasową dyrektorkę

p. Marję Gorzechowską.

Dyrektorem departamentu ogólnego zo-
stał kapitan dr. Aleksander Kawałkowski.

Jest on znany jako specjalista od spraw
„młodzieżowych w ministerstwie, A w o*

statnich czasach głośno było o nim w związ-

ku z owym „sądem“ nad š. p. prof. Sobie-
skim.

CIĄGŁE ZMIANY

Prasa doniosła, że w tych dniach ustą-

pił ze stanowiska dyrektora departamentu

szkół zawodowych p. Gordziałkowski. De-
partament ten nie ma szczęścia. Ciągle

zmienia dyrektorów, a jednocześnie wciąż

nowym perturbacjom podlega cała praca

departamentu i szkolnictwa zawodowego.

Na miejsce p. Gordziałkowskiego przy-
szedł p. Firewicz, dotychczasowy kurator

okręgu szkolnego wołyńskiego.

ZE ŚWIATA
KULTURY

Z ORGANIZACYJ NAUCZYCIELSKICH

Kolonje nad morzem. Koło Warszawskie

T. N. S. W. organizuje już piąty raz kolonje
wakacyjne dla młodzieży szkół średnich

nad polskiem morzem, W Swarzewie, Wiel-

kiej Wsi, Hallerowie i Kuźnicach. W pierw-

szym roku, latem 1931, była tylko jedna

kolonja męska, obejmująca 57 uczniów, na-

stępnego już dwie: męska (65 ucz.) i żeńska

(45 ucz.), w trzecim roku 3: dwie męskie

(120 ucz.) i żeńska (80 ucz.), w 1934 roku

cztery: dwie męskie (259 ucz.) i dwie żeń-

skie (334 ucz.). Z tych cyfr widać, że ko-

lonje te rozwijają się wciąż, a sporo szkół,

z których młodzież udawała się na te ko-

lonje, mówi, że przybywa ona z całej Pol-

ski, aby się z morzem zapoznać. Ubiegłego

lata nad morzem bawiła też grupa uczniów
z Orłowej, z Czechosłowacji. Przed rozpo-
częciem piątego sezonu komisja kolonij dla

młodzieży szkół średnich przy Kole War-
szawskiem T. N. S. W. wydała Sprawozda-

nie za okres 1931 — 1935 ze swej dzialal-

nošci. Podane w tem sprawozdaniu są obo-

wiązujące młodzież regulaminy, rozkład

dnia, tygodniowy jadłospis, racja dzienna na

jedną osobę, co pozwala wniknąć w warun-

ki życia na tych kolonjach. Są one samo-

wystarczalne: opłaty są nie wysokie, za

pobyt 3 tygodniowy wynosi 70 zł, za 6 ty-

godniowy 120 zł. W miarę uzyskania sub-

sydjów stosowane są wobec niezamożnej

młodzieży ulgi. Spodziewać się należy, że i

w tym roku cieszyć się one będą takim sa-

"mym, jak dawniej, powodzeniem.

  

TEATRY STOŁECZNE
 

nalny motyw przewija się poprzez

wszystkie ostatnio tłumaczone z ję-

zyka węgierskiego utwory literackie,

Węgierska bieda, tęsknota za szero-

kim światem, walka o pieniądz, który
jest nawet czemś większem niżmi?

łość — najdoskonalszy swój wyraz

znalazły w „Przygodzie w Budapesz-

cie“ Fr. Kormendi'ego. P. Bus - Fe-

kete (jeden,z licznych bodaj pseudoni-
mów węgierskiego pisarza) rozmienia

ten motyw na  drobniejszą jeszcze

monetę, prezentując go nam w sztuce
„To więcej niż miłość”, wystawionej

na scenie Teatru Kameralnego.

Opowieść o młodym asystencie

przy katedrze chemii, który nie zo-

stał adjunktem i przez to zmuszony

został przez swą przyjaciółkę (moja

pani, moja pani!) do bogatego ożenku

z inną — ma ton dostatecznie fałszy-

wy. Ckliwy sentymentalizm nie wy-

wołuje w nas sentymentu. Wszędzie

tam natomiast, gdzie ów sentymenta-

lizm nie rzucał się tak natrętnie w

oczy—mośliśmy z przyjemnością słu-

chać sztuki, obficie zaopatrzonej w

werwę i humor. Gdyby nie fałszywe

założenia psychologiczne kome -

dja Bus - Feketego, autora granych

w Warszawie sztuk: „Pieniądz nie

jest wszystkiem” i „Gwiazdy areny”,

byłaby wręcz świetna.
Nie wymagajmy jednak zbyt wiele.

Mimo kilku usterek, komedja Bus-Fe-

| ketego zbudowana jest dobrze, w spo-

 

 

POD OPIEKĄ WŁADZ
Władze szkolne do podniesienia pozio-

mu szkół mogą dążyć różnemi drogami:
organizują najrozmaitsze kursy w ciągu
roku szkolnego lub wakacyj, tworzą o-
śniska metodyczne poszczególnych
przedmiotów, powołały instruktorów, a
przedewszystkiem rozciągają kontrolę
nad szkołami za pośrednictwem wizyta-
torów I ta to kontrola staje się niekiedy
z różnych względów utrapieniem szkoły,
zamiast, czem powinna być, opieką.

Nikt nie kwestjonuje, że kontrola,
zwłaszcza nad szkołami prywatnemi, jest
potrzebna, nawet konieczna, gdy się
zważy, że mamy sporo szkół ruskich, nie-
mieckich, żydowskich. Od tej kontroli nie
uchylały się też nigdy poważne szkoły,
ani nauczycielstwo, przeciwnie: za po-
średnictwem swych organizacyj zwraca-
ły się niejednokrotnie do władz szkol-
nych o dokładniejsze wizytacje. Dla szkół

bowiem — w szczególności prywatnych i

dla nauczycielstwa wizytacje te są b.

PLASTYKA

Nowy talent, -— W sferach artystycznych
Paryża duże zainteresowanie wywołała wia-

domość o przyjęciu na salon oficjalny arty-

stów francuskich dwuch obrazów 16-letnie-
go samouka, rodem z Metzu, Pawła Froi-

deveaux. Podobny wypadek jest w dziejach
salonu dotychczas jedyny. Froidevaux wy-

stawiał już raz kilka obrazów w Salonie

Niezależnych.

 

„TO WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ*
Jednostajny i aż do przesady ba- | sób zajmujący ukazuje żywych ludzi;

akcję sztuki śledzi się z zaintereso-
waniem. Warto ją też zobaczyć cho-
ciażby ze względu na bardzo staran-
ne wykonanie.

Karol Adwentowicz z kilku sytua-
cyj scenicznych nakreślił znakomitą
sylwetkę uczonego, Irena Grywińska
miała w sobie dużo wyrazu drama-
tycznego, bardzo dobry, konsekwent-
ny i przekonywający w roli asystenta
był Józef Maliszewski,
Wielką zapewne niespodziankę u-

czyniła wszystkim p. Zołja Sykulska.
W sztuce Bus - Feketego młoda ta
aktorka objawiła niepospolity talent.
Była nietylko — jak się to mówi —
uosobieniem wdzięku, młodości i
szczerości, Grę jej znamionowała du-

ża inteligencja, naturalność i opano-
wanie, jakie osiąga się w wieku raczej
późniejszym, przez doświadczenie i
pewną już rutynę aktorską. Jako in-
dvwidualność artystyczna, zapowiada
się p. Sykulska bardzo ciekawie.

Doskonałą sylwetkę stworzyła p.
Irena Dehnelówna.

Przekład sztuki Stelli Olgierd i WŁ.
Pietrzykowskiego. Reżyserował dr,
Jerzy Ronard - Bujański, dekoracje
pp.: Kamili Kruszyńskiej i Jana Go-
lusa. ;
Na premjerze w Teatrze Kameral-

nym przyjęto komedję bardzo życzli-
wie.

Т В,  

wažne. Na ich podstawie kwalifikuje się
prywatne szkoły, przyznając im lepszą
lub gorszą kategorję, lub całkiem praw
szkół państwowych można pozbawić Na
ich podstawie władze wyrabiają sobie
pogląd o pracy nauczyciela, co dla jego
karjery pedagogicznej nie jest bez zna-
czenia.
W początkach państwowości polskiej,

gdy szkół prywatnych namnożyło się, jak
grzybów po deszczu gdy do zawodu nau-
czycielskiego garnął się niemal każdy,
posiadający jakie takie wykształcenie,
ale właściwie bez żadnych po temu kwa-
lifikacyj, zadanie wizytatorów było nie-
zmiernie trudne, tem bardziej, że była
ich liczba zbyt mała, że nie posiadali do-
statecznie jasnych instrukcyj, że w bra-
ku odpowiednich sił fachowych byli zmu-
szeni uwzględniać samą dobrą wołę, za-
pał i £ d.

Dzisiaj pod wieloma względami jest i-
naczej. Stosunki unormowały się; stan
nauczycielski jest ściśle ograniczony
kwalifikacjami, instrukcje są coraz bar-
dziej dokładne. Ale nie jest zupełnie
dobrze.
Po temu przyczyn jest kilka. Jedną z

nich — to częsta zmiana wizytatora.
Wedle zasady wizytator powinien od-
wiedzać szkołę kilka lat zrzędu, aby do-
kładniej ją poznać, jak i uczących w niej
nauczycieli. Tymczasem bywa często-
kroć tak, że co rok przychodzi kto in-
ny. Poprzedni kładł nacisk na jedne
sprawy, nowy na inne, i szkoła jest zmu-
szona do tych wymagań zastosować się,
lub — co też bywa — udać, że się sto-
suje.
Z tem wiąże się druga sprawa. Zasa-

dniczo szkoła i poszczególni nauczyciele
mają swobodę, w granicach programu,

stosowania własnych metod i dokonywa-
nia pewnych zmian. Nowe przepisy pod-
IMreślają ten fakt zupełnie wyraźnie:
chodzi o to, by nauczyć, a jak — to rzecz
— i swoboda — nauczyciela. Tymcza-
sem właśnie wizytator na te czy inne
metody kładzie specjalny nacisk i doma-
ga się bezwzględnie ich wprowadzenia.
Dobrze, gdy domaga się tylko, przytem
jednak nie wiąże z tem oceny pracy na-
uczyciela czy też szkoły (prywatnej). Ale
bywa i inaczej. Dawniej było nawet pod
tym względem lepiej. Wizytatorowie
dawniejsi mieli poważne doświadczenie,
zanim zostali wizytatorami dobrych kil-
ka lat w szkole uczyli, czasem byli
wprzód dyrektorami. Obecnie zastąpili
ich młodzi, czasem b. młodzi, i ci kierują
się nie doświadczeniem (którego ieszcze
nie-posiedli) — a doktryną, temperamen-
tem, albo innemi względami...

Te inne względy. bywają wtedy, gdy

chodzi o cele swoiście pojmowanego му>

chowania państwowego. A więc był o-

kres wymagań portretowych, sprawa

rozstrzyga się o to, ile było obchodów,

ile referatów na właściwe tematy wygło-

szono, ile było zapału i t. d. Na lek-

cjach zaś — zwłaszcza w historji — aktu-

alizacja.

A rezultat jest ten, że żydowskie, z he-

brajskim językiem nauczania, szkoły, u-

zyskują najwyższą kategorję, gdy zasłu-

żone, a poważne szkoły polskie tych

praw w części, czy zupełnie są pozba-

wione. Oa

Takie to klopoty przechodzą dzisiaj

szkoly. ка
cz.
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WACŁAW FILOCHOWSKI

WIELORYBKA
OPOWIEŚĆ Z MIELIZN WIŚLANYCH

Wśród młodszych zrodziła się myśl

sprowadzenia prochów pułkownika do

kraju. Myśl ta przyjęta była przez 0-

gół „spadkobierców' życzliwe, a na-

wet z uznaniem. Różne fazy rozważań

nad tem, jak należałoby zacnyprojekt

urzeczywistnić,mijały jedna po drugiej

aż do wybuchu wielkiej wojny: Pomysł

spelz! na niczem, ale nie przezopiesza-

łość, nie z obawy przed fatygą lub wy-

datkiem. Naturalnym i niezwyciężo -

nym przeciwnikiem decyzji była sama

legenda, dość już dojrzała a jednocześ-

nie dość przezorna, żeby oprzeć się r -

kusie żywych, którzy chcieli daćle -

gendzie kształt materjalny, zbyt cięż -

ki i przyiem trochę ryzykowny. prowo-

kujący.do wniknięcia w sedno prawdy.

Zamiast tedy w pomniku na Powąz-

kach legenda znalazła dla się wyraz

plastyczny w portrecie pułkownika.

Mały, chudy i brzydki starszy pan,

mieszczuch typowy, otrzymał kształt
i gest, nadawane zazwyczaj przez po-
łomność herosom. Kto widział ów por-

tret, tego uderzyć musiała imperator-

ska postawa Grzegorza.W tym bowiem

duchu inspirował poseł Czesław Ko-

laszko zgodzonego do tej roboty ma-

larza, który  napróżno , prosił o jakiś

dagerotyp lub 0 coś w tym rodzeju, co

 

 
mogłoby być wskazówką przy odtwa-
rzaniu rysów.
— Żadnych, panie, śladów doczes-

nej powłoki po czcigodnym pułkowni-
ku nie zostało — westchnął poseł Cze-
sław Kolaszko — Wiadomo tylko to,
że pułkownik był jakoby do Jana III
uderzająco podobny.
Wskazówka ta ułatwiła zadanie ma-

larzowi. Malarzem tym zresztą był O-
gór, specjalista od delikatniejszych ro-
bót wizerunkowych. Zrozumiał on in-
tencje pana posła i dał dzieło, godne
legendy.
Ktokolwiek spojrzał na obraz, mu-

siał powstrzymać okrzyk zdumienia:
— Toż to Jan III...
I widz dobrze uczyni jeśli się pow-

strzyma od wygłoszenia tej uwagi Za-

oszczędzi bowiem przykrości panu po-

słowi, który sam rychło się zmiarko-
wał, że podobieństwo do Sobieskiego
jest już zbyt bezczelne. W owem jed-
nak fenomenalnem podobieństwie by-

ło coś królowi obcego: mianowicie nie-

śmiała, ale bądź co bądź widoczna se-

mickość rysów. Stało się to z winy ma-
larza, oczywiście, Ale Ogórowi trudno
się dziwić. Malując bowiem bogatych
żydów w „transkrypcji aryjskiej" z o-

bowiązkiem zachowania jednak podo-

bieństwa, więc prawdy, popadł w taką

zależność od typu swoich modelów. że
odbijało się to na wizerunkach, spo-

rządzanych dla klijentów nieżydow-

skiego nawet pochodzenia. Nawyk ten
pozostawił semickie ślady i na portre-
cie pułkownika. Pan Czesław, uświa
domiwszy sobie ów defekt obrazu, tru-
dny do naprawienia, ile że niesposób
było bez narażania się na śmieszność

/

wzywać pomocy innych malarzy, mu-

siał znaleźć dla tego szczegółu jakoweś

uzasadnienie.
I wreszcie to uzasadnienie znalazł.

Pani Marci Zornickiej, która parę razy

była u pana Czesława na przyjęciach

brydżowych, tak tę rzecz, pokazując

portret, przedstawił:
— Owszem, słusznie pani zauważy-

ła: podobny do Jana III. Ale czy nie

dostrzega pani czegoś osobliwego w

tych rysach, znamion, powiedziałbym,

raczej orjentalnych? Otóż według tra-

dycji.... Naturalnie, tego dokumentami

nie dałoby się dowieść... Więc według

tradycji założyciel rodu Kolaszków

wywodził się jakoby z Kartaginy Ma

się rozumieć, jest to tylko podanie, ale

w każdem niemal podaniu bywa źdźbło

prawdy...
I po chwili zadumy, rozmarzonym

wzrokiem patrząc na portret, szepnął:

— Kto wie, może tak wyglądał

wielki Hamilkar?...

LAUROWY CZAD...

O ile w pokoleniach „spadkobier-
ców" pułkownik Grzegorz zatracił

z biegiem czasu wiele atrybutów, wła-

ściwych zwykłemu šmiertelnikowi,

więc choćby nazwisko, o tyle tę ludz-
ką cechę odzyskiwał w relacjach po-
sła Kolaszki. Pan Czesław, znalazłszy
sposobność do wspominków, już to po-
kazując portret bohatera już wszczy-
nając rozmowy na temat powstańczych

czynów Grzegorza, nigdy nie zapom-

niał do rangi dodać nazwiska: Kolasz-
ko, pułkownik Kolaszko.
Ta jaskrawa sprzeczność, jaka się u-

jawniła w stosunku do nieszczęśliwego  
powsłańca, sprzeczność między stano-

wiskiem ogółu a posłem Czesławem,

musiała doprowadzić obie strony do

cichej ale zaciętej rywalizacji. Spadko-

biercy uważali Grzegorza za własność

zbiorową, gdy tymczasem poseł Cze-

sław Kolaszko takie postawienie spra-
wy uznał za zamach na stan swego
posiadania, zgoła za wywłaszczenie.

Przynależność do rodu, z którego
się wywodził Grzegorz, stawała się dla
pana Czesława poniekąd bodźcem je-

żeli już nie do decyzyj, to przynaj-

mniej do pięknych o sobie samym
marzeń.
— No cóż... Skoro się ma w żyłach

krew Kolaszków, krew Grzegorza Ko-
laszki, to trudno oprzeć się tempera-
mentowi i potrzebie czynu...
Pan Czesław, dość wrażliwy na

punkcie swoich uzdolnień, o ile bał się
jeszcze zaprzątać sobą szersząopinię

o tyle bolał mocno, jeżeli bliżsi zna-
jomi niedość cenili jego talenty i
możliwości. Dlatego też stosunki pana

Czesława z kołem „spadkobierców
były nieco sztywne, nieco nawet chło-

dne. Pan Czesław miał do tych ludzi
jeszcze dwie pretensje: pierwszą o to,
że nie okazywali mu respektu, należne-
go potomkowi bohatera; powodem dru-
giej pretensji była obojętność, z jaką
tamci ludzie traktowali zamiłowania
polityczne pana Czesława.
A pozycję swoją w sejmie pan Cze-

sław uważał za świetną. Dawała mu
ona swobodę, możność komunikowania

się ze wszystkiemi klubami. Ta okolicz-

ność, że nie był przez żadną z grup

atakowany, utwierdzała go w przeko-

naniu, że cieszy się powszechnem zau-  
faniem i że każde jego posunięcie, je-

śli się wogóle on na jakiś ruch odwa-

ży, będzie właściwie zrozumiane i oce-
nione. °
— Mam mocny kurs w cennikach

parlamentarnych — powiedział kiedyś

z uśmiechem pani Marci, którą chciał

olśnić potęgą swoich przekonań i swo-

jej wagi politycznej. — Jeżeli sądzono

mi cokolwiek w życiu zdziałać, to mo-

że dlatego, że nie pozwoliłbym się ni-

gdy zdewaluować... Narazie więc stoję

nauboczu. Jeszcze mój czas nie przy-
szedł....
A kiedy się pan Czesław rozmarzył

— był bowiem usposobienia mórzy-
cielskiego — wówczas roiły mu się
wielkie zdarzenia. które go popchną,
zmuszą do odegrania dziejowej roli. A
więc nagłe jakieś zmiany, jakieś nie-
przewidziane secesje i zjednoczenia,
przegrupowania w parlamencie, i taki
wreszcie* układ sił, że on, poseł Cze-
sław Kolaszko, stanie się języczkiem u
wagi. Przy głosowaniu? W sejmie?
Nie, zamało. To się stanie w piękniej-
szych dekoracjach. np. na zgromadze-
niu narodowem, ponieważ te dziwne
rzeczy, jak sobie marzył pan Czesław,
wyjaśnią się podczas wyborów nowego
prezydenta. On swoim głosem zdecy-
duje o zasadniczych zmianach, które są
przedmiotem sporu dwóch obozów,
równych pod względem siły liczebnej,
A on pośrodku, jeszcze niczyj. zagad-
kowy. nieprzenikniony. Obie izby w
niego wpatrzone. Prezydjum zamrze w
oczekiwaniu. Loże, trybuny skamienie-
ją. On zaś...

(c. d. n.)



PIOTRKÓW IDZIE KU RUINIE
Pod rządami żydów i socjalistów

Budżetowa dwudniowa sesja rady
miejskiej została zakończona przyję-
ciem w dn. 26 kwietnia budżetu z sumą
przewidywanych wpływów 1.160 tys.
zł. i tyluż w wydatkach, nie licząc 1 )
pół miljona rocznej raty pożyczki Ul-
lena, której tylko drobną część obej-
muje budżet wydatków zwyczajnych.

Za przyjęciem budżetu w tej posta-
ci głosowała socjalistyczno- bundow -
ska większość rady i sanacja. Przeciw-
ko uchwaleniu takiego budżetu głoso-
wali radni z Klubu Narodowego, któ
rzy, biorąc wybitnie czynny udział w
pracach komisji budżetowej, spotyka-
li się ze zdecydowanym oporem socja
listyczno - żydowskiej większości we
wszystkich ważniejszych sprawach.
Dwudniowa dyskusja, zwłaszcza w

pierwszym dniu obrad trwająca do 2
i pół $. w nocy, znakomicie uwydatni-
ła znamienne cechy trzech klubów ra-
dy miejskiej: narodowego, sanacyjne -
go i t. zw. „jedności robotniczej”, skła-
dającej się z przedstawicieli PPS-u i
Bundu, związanych z sobą, jak to o-
kreślił jeden z przedstawicieli K. N.
„najściślejszemi węzłami małżeńskie -
т
Mėwcy Kl. Nar., radni Dobrzafski,

Piotrowski i Faustyn, nawiązując do
złożonej w swoim czasie deklaracji, za-
znaczyli, że bliższe zetknięcie się z
projektem budżetu utwierdza ich w
przekonaniu, że socjalistyczni gospo-
darze miasta nic nie zapomnieli i ni-
czego się nie nauczyli; miasto w dal-
szym ciągu prowadzą do ruiny, zaś a-
petyty ich, w miarę wzrastającej za ich
panowania nędzy, zamiast zmniejszać
się — wzrastają.
Wykazywanie się, sukcesami przy

zatrudnianiu bezrobotnych w jednym
czy kilku sezonach i zapewnianie sobie
w ten sposób wpływów partyjnych dla
PPS-owskiej większości zawsze było
dla nich samo w sobie celem w ich
mniemaniu tak wielkim, że lekceważy
li pozatem wszelkie drogi trwalszej na-
prawy caiokształtu warunków życia w
naszem mieście.
W rezultacie wielkie wysiłki podat-

ników, płacących do kasy miejskiej nie
od roku bieżącego, jak to jest w War -
szawie, lecz od szeregu lat 100 proc., a
nawet wyższe dodatki od podatków
państwowych, miast budować funda -
menty przyszłego dobrobytu i umożli-
wiać rozwój i zamożność miasta — gi-
ną, pochłaniane przez wierzycieli za
należne im procenty od wielomiljono-
wych długów i za procenty od procen-
t6w-Wskutek tego kurczą się i wysycha-
ją źródła środków niezbędnych na naj-
konieczniejsze i istotne potrzeby mia-
sta.
Radny Dobrzański na podstawie bud-
żetów z ostatnich lat 5-ciu wykazał, że
w tymże okresie świadczenia na meljo-
racje dróć i ulic zmniejszyły się o 30
proc., wydatki na oświatę — o 40 proc.,
na cele kulturalne o 53 proc., na opie-
kę społeczną — o 80 proc., na bezpie-
czeństwo publiczne —o 40 proc., gdy
jednocześnie ogóine wydatki budżeto-
we zmniejszyły się tylko o 19 proc., a
ogólny dochód ze zbiedzonego miasta—
o 32 proc,
Przy rozpatrywaniu pozycji wydat-

ków na zdrowie publiczne, wypłynął
na światło dzienn? zdumiewający fakt,
że komunalny szpital Ś-tej Trójcy, u-
trzymywany przez samorządy miejski
i powiatowy nie posiada oddziałów dla
položnic i dla chorych zakaźnych, że
miasto lokuje chorych tych kategoryj
w ufundowanym przed laty z zapisu
prywatnego, szpitalu żydowskim. W
szpitalu tym w r. ub. chrześcijanki po -
łożnice spędziły zgórą 60000 dniówek.
Mówcy klubu „jedności robotni-

czej” w poszukiwaniu obrony starali
się wbrew oczywistej prawdzie uwol-
nić PPS od odpowiedzialności za obar-
czenie miasta pożyczką Ullena, za od-
danie koncesji na elektrownię miej -
ska kapitalistom obcym, zaś w odpo-
wiedzi na wysunię! przez radnego
Piotrowskiego (Kl. Nar.) zarzut fatal-
nych następstw budowania kosztow-
nych, a dziś tak bardzo deficytowych
miejskich domów czynszowych przed -
stawiciel PPS-u, wytrawny demagog,
wice-prezydent Uziembło, radził trak-
tować wydatki z tem związane, jako
uzupełnienie sum przeznaczonych na
opiekę społeczną.

; W głosowaniach socjaliści, krzewi-
ciele swoiście pojmowanej „kultury” i
„oświaty”, odrzucili wniosek przyzna-
nia 500 zł. subsydjum dla piotrk. koła
Pol. Mac. Szkolnej, utrzymującego je-
dyną w Piotrkowie ochronę dla dzieci
robotniczych w fabrycznej dzielnicy
miasta, zredukowali do połowy (do 500
zł.) zapomogę na wydanie od kilku lat
oczekującej na druk znakomitej mono-
śrafji m. Piotrkowa, owocu wielolet-
nich studjów p. Michała Rawity Wita-
nowskiego, odmówili kredytu og. szko-
le dokształcającej dla terminatorów
rzemieślniczych. Zwiększyli natomiast  

(Od własnego korespondenta)

w porównaniu z r. ub. o 40 proc. sub-
z na żydowską szkołę rzemiosła

„T-wa pracy zawodowej i rolnej wśród
żydów', przeznaczając na ten cel
2.500 zł.

Żydzi, należący tylko do klubu „je-
dności. robotniczej", jak gdyby rewan-
żując się za cięgi otrzymywane w Ło-
dzi, w czasie obrad zachowywali się
wprost zuchwale. Wyprowadzało to z
równowagi nawet radnych sanacyj-
nych. W pewnej chwili ich przywódca
chcąc najwidoczniej poskromić żydow-
skiego kolegę Fras „niech p. radny
nie zapomina o tem, że tak zuchwale
przemawiać może tylko dzięki temu, że
sanacja jest dziś przy władzy”.

Szczytem pewności siebie socj.-ży-
dowskiej większości było wysunięcie
wniosku o przyznanie członkom z-du
miasta (już wynagradzanym lepiej niż
w Łodzi) dodatków do pensyj za poza-
biurowe godziny zajęć, obliczonych  

Piotrków, w maju.

ryczałtowo w sumie na 450 zł. mie-
sięcznie. Pomimo energicznego sprze-
ciwu nietylko Klubu Nar., lecz i klubu
BB. wniosek ten przyjęto.
W rezultacie, wobec widocznego bra-

ku dobrej woli do bezstronnego trakto-
wania wniosków grupy radnych - naro-
dowców, wobec uprzywilejowania inte-
resów żydowskich przy jednoczesnem
lekceważeniu potrzeb kulturalnych pol-
skich, wreszcie—wobec nowych dowo-
dów braku w większości zrozumienia
szkodliwości dotychczasowych metod
gospodarowania, Klub Narodowy gło-
sował przeciw budżetowi. BB. osta -
tecznie głosowało za budżetem!
Jeden tylko wniosek przyjęty zo -

stał zgodnie przez wszystkie 3 kluby,
nie, wyłączając kl. BB.: wniosek skre -
ślenia 4,800 zł. przeznaczonych na u-
posażenie delegata rządow$o przy ma-
gistracie.

M. KAR.  

ŻYDZI HANDLUJĄ POD FIRMĄ
LOPP-u

(Od własnego korespondenta)

Tutejszy LOPP. .posiądał swego cza-
su kilka koncesyj na sprzedaż wyrobów
tytoniowych (kiedy to sprzedaż tyto-
niu wymagała specjalnej koncesji) i
wszystkie te koncesje wydzierżawił
żydom. Żydzi naturalnie umieścili na
szyldach firmę LOPP., ukrywając się
starannie za nią, czem wprowadzili w
błąd opinję polską. Przychodziło im
to tem łatwiej, że i świadectwa prze-
mysłowe wystawione były na LOPP
Były to czasy trafik koncesjonowa-
nych i dlatego postępowanie takie moż-
na było do pewnego stopnia zrozumieć
Tymczasem i po wprowadzeniu wol-

nego handlu tytoniem — żydzi nadal
prowadzą trafiki dawne i otwierają
nowe pod firmą LOPP. Tak np. przed
miesiącem bracia Lejba i Jankiel Fisz-
many na spółkę z Ajzykiem Korinem
otworzyli przy ul. Bolesława Chrobre-
go wielki sklep z wyrobami tytoniowe-

ATIIKT AO T RITAOISTTLITK KAI O STATE

Z CAŁEGO KRAJU
BIELSK

Otrzeźwienie, — Grupa członków „Zw.
Młodych Narodowców” na zebraniu od-
bytem w Rajczy uchwaliła przesłać do
Stronnictwa Narodowego następującą de-
klarację: „Zebrani członkowie Związku
Młodych Narodowców w Rajczy ja-
ko byli członkowie Stronnictwa Naro-
dowego, lecz obałamuceni chwilowo

przez pana Sochę, płatnego działacza sa-
nacyjnego Związku Młodych Narodow-
ców, który usiłował swemi oszczerstwa-
mi i szyderczemi napaściami kierowane-
mi na Stronnictwo Narodowe i osobę re-
daktora Zajączka, osłabić ruch narodo-
wy na Podhalu.
Oświadczamy, po zapoznaniu się z

obecnem stanem Związku Młodych Na -
rodowców i jego sanacyjną robotą, że do
tego związku należeć nie będziemy. Na-
tomiast apelujemy do wszystkich zbała -
muconych przez pana Sochę, kolegów, a-
by nie dali posłuchu jego rozbijackiej ro-
boc'e. My nadal przyrzekamy na słowo
honoru wierną służbę idei Narodowej
aż do zwycięstwa”.
Następują podpisy,

CHORZÓW
Robotnicy okupują hutę w Chropaczo-

wie. — Dnia 30 ub. m. zamkniętą zosta-
ła oficjalnie huta „Guidotto”* w Chropa-
czowie, należąca do koncernu ks, Hen-
kel - Donnersmarcka. Zamknięcie huty
spotkało się z oporem robotników. Na te-
renie huty przebywa 211 robotników,
którzy hutę tę okupują. Zebranie załogo-
we hutników uchwaliło rozpocząć gło-
dówkę na terenie huty, o ile do 48 godzin
nie zostaną im wypłacone tytułem zwro-
tu wkładki, wpłacone przez robotników
do kasy pensyjnej. Należność robotników
wynosi 250.000 zł. W hucie „Guidotto*
pracowało w ostatnim czasie około 600
robotników.

GDAŃSK
Powrót „gauleitera”* Forstera, — W so-

botę 27 kwietnia wrócił do Gdańska,„gau-
leiter'* Forster, w istocie namiestnik nie-
mieckiego kanclerza Rzeszy niemieckiej
Hitlera i właściwy dyktator gdański a
radca pruski, do Gdańska. Równocześnie
z tym powrotem upadają pogłoski twier-
dzące, jakoby Forster miał być w niełas-
ce u Hitlera. .
Nie można pominąć faktu, że Hitler w

tych dniach przyjmował Forstera i wrę-
czył mu swój obraz w uznaniu za jego za-
sługę około wyborów gdańskich. Praw -
dopodobnie Forster zdołał Hitlera prze-
konać, że jego działalność w Gdańsku by-
ła dla idei htilerowskiej pożyteczna i sku-
teczna,

GORLICE
Skarb z 18-go wieku. — Wielką sen-

sację w Gorlicach i okolicy wywołała
wiadomość o odkryciu bogatego skarbu z
XVII-go wieku. Mianowicie na południo-
wym krańcu miasta robotnicy zajęci przy
wyrównywaniu skalistego terenu, natra-
fili w głębokiej szczelinie na zbutwiałą
beczułkę, pełną złotych monet belgij
skich i węgierskich z wieku XVI i XVII.
Robotnicy przemilczeli cały fakt przed

właścicielem parceli, podzielili się skar-
bem i odsprzedali go przygodnym ama-
torom. M. in. jeden z gorlickich denty-
stów kupił za bezcen 21 sztuk złotych
monet belgijskich z XVII w. i natych-
miast je przetopił. $
Robotnikėw aresztowano, ale odebra-

no im juž tylko jedną ztotą monetę, ktė-
rej nie zdążyli sprzedać,

GRUDZIĄDZ.
Parcelacja domen państwowych — W

pow. grudziądzkim przeznaczono na par-
celację sześć domen pańtswowych, mia-
nowicie Czeczewo, Zawdę, Szonowo, Ra-
dzjn, Gołębiewko i Przęsławice. Na każ
dym majątku pozostaje większy ośrodek

Ogółem parcelacji ulegnie 5500 morgów
ziemi  

°

Dotychczasowi dzieżawcy tych mająt-

ków są narodowości polskiej za wyjąt -

kiem znanej hodowli zbóż i nasion bura-

czanych domeny Radzyn (Fijewo), którą

od przeszło 50 laty dzierżawi rodzina

Wiechmannów, Szonowo znane jest z u-

prawy tytoniu na szeroką skalę. W Zaw-

dzie ulegnie parcelacji 1650 morgów;

przed trzema laty urządzona została tam

nowa parafja.
Wszystkie te majątki posiadają naj-

lepszą, wyłącznie pszenną glebę.
Kominem uciekli z więzienia. — Z wię-

zienia śledczego w Grudziądzu uciekło

w niezwykłych okolicznościach dwóch

więźniów, którzy byli w zmowie z trze-

cim, znajdującym się w tej samej celi o-

sobnikiem.
Wybili oni w ścianie dziurę, poczem

kominem dostali się na dach. Przy spusz-

czaniu się po lince na podwórze więzien-

ne jeden z uciekinierów uległ nieszczę -

śliwemu wypadkow; znaleziono go ukry-

tego w kupie rupieci. Jego kolega, nieja-

ki Bronisław Skalasiński, którego aresz-

towano pod zarzutem dokonania w pow.

świeckim napadu rabunkowego, zdołał

zbiec.
Niezwykła ta ucieczka ujawniona zo-

stała przez owego trzeciego osobnika,

który, wcisnąwszy się do komina, nie

mógł ani zbiec, ani wrócić do celi

GDYNIA

Zjazd Ligi Morskiej i Kolonjalnej. —

W/ dniu 1 czerwca odbędzie się uroczy-

ste otwarcie VI-go walnego zjazdu dele-

gatów L. M, K. na wybrzeżu.

Obrady odbywać się będą na statku

„Kościuszko”, na którym wszyscy uczest-

nicy zjazdu udadzą się na wyspęBorn -

hotm. Zwiedzanie wyspy autokarami

przewidziane jest w dniu 2 czerwca

przed południem. Statek „Košeiuszko“

wróci do Gdyni we wczesnych godzinach

rannych dn. 3 czerwca r. b.

W/ dniu tym odbędzie się drugie ple -

narne posiedzenie, na którem nastąpi

przyjęcie wniosków  komisyj, wybór

władz i zamknięcie zjazdu.

KRAKÓW

Wybór ksieni p. p. norbertanek w Kra-

kowie, — Po śmierci ś. p. Ksieni Fryde-

ryki Szeligiewicz została wybraną nowa

Ksieni konwentu zwierzynieckiego p. p.

norbertanek w Krakowie. Wybór padł na
dawną podprzeoryszę konwentu, Matkę

Syardę Ryzińską.
Nowowybrana M. Ksieni Ryzińska na-

leży do najbardziej zasłużonych norber-

tanek polskich. ;

C6ž to za „Kablowcy“? — Katolica a-

gencja prasowa komunikuje: W dniach

ostatnich jakaś tajna organizacja rozsyła

z Krakowa druki propagandowe, zawie-
rające: a) przysięgę, b) przepisy co do
taktyki i c) instrukcję jakichś „Kablow-
ców” (sic!), względnie organizacji Ka. Be,

0.
Treść tych druków jest bardzo mętna,

zawiera posmak jakiegoś sui generis fa-

szyzmu. Ponieważ głoszą one: oparcie o

religję katolicką i współpracę z Kościo-
łem katolickim, stwierdzamy, że jest to
organizacja samozwańcza i oficjalne
czynniki kościelne w Polsce nie mają
żadnego kontaktu z Ka. Be. O. względ-

nie „Kablowcami”,

Międzynarodowy kongres turystycz-
ny. — Najwyższą międzynarodową orga-

nizacją turystyczną jest „Conseil Central
de Tourisme International", założona w
1925 r. w Paryżu. Jednoczy ona urzędy
trzydziestu kilku państw całego świata,
10 międzynarodowych związków z dzie-
dziny turystyki komunikacji i przemysłu
turystycznego największego automobli-
kluby i touring kluby rozmaitych krajów.
Przez pierwsze 5 lat kongresy C. C. T. I.
odbywały się wyłącznie w Paryżu Póź -

niej postanowiono je odbywać w Pary-

żu tylko raz na dwa lata. natomiast w
latach nieparzystych odbywają się one w  

innych państwach. Tegoroczny kongres,

jedenasty z rzędu odbędzie się wPolsce.

Jego otwarcie nastąpi w Krakowie we

wtorek 14 maja, gdzie w dwóch dniach

następnych odbędą się też obrady uroz -

maicone zwiedzeniem zabytków miasta i

wycieczkę do kopalń soli w Wieliczce, 17

maja odbędzie się wycieczka uczestników

kongresu w Pieniny, a 18 maja wyciecz-

ka do Morskiego Oka i zakończenie kon-

gresu w Zakopaenm.

LUBLIN
Klęska pożarów, — W ostatnich dniach

na terenie województwa lubelskiego mia-

ły miejsce liczne pożary, które wyrządzi-

ły duże straty. We wsi Zagumie w pow.

biłgorajskim w zabudowaniach, należą-

cych do Józefa Sochy, wybuchł pożar,

który zniszczył 3 zagrody. Straty wyno-
szą około 8000 zł. W czasie akcji ratun-
kowej 2 osoby zostały poparzone Pożar
powstał wskutek rzucenia na słomę
niedopałka papierosa.
We wsi Siedliska pow. krasnystawskie-

go w zabudowaniach Jana Wójcika wy -
buchł pożar, który zniszczył całą zagro-

dę i inwentarz martwy. Straty wynoszą
2.000 zł. Pożar spowodowali dwaj 5 letni
chłopcy bawiący się zapałkami w stodo-
le.
W kolonji Nowa Gąska pod Łukowem

w domu Józefa Garbaciuka wybuchł po-
żar, który zniszczył całe gospodarstwo.
Ogień wzniecił 5 letni syn poszkodowa -
nego w stogu siana. Straty wynoszą oko-
ło 3.000 zł.
We wsi Modryń pod Hrubieszowem w

stodole Bazylego Chomby wybuchł po-
żar, który zniszczył część zabudowań
gospodarczych oraz inwentarz żywy.
Straty wynoszą około 1.500 zł.
W osadzie Pawłów w pow. chełmskim

w domu Marji Pasturzyńskiej wybuchł
pożar, który zniszczył barak mieszkalny,
oborę i pewną ilość zboża. Pożar pow -
stał wskutek podpalenia przez  parob-
czaków, którzy w ten sposób zemścili się
na Pasturzyńskiej, ponieważ synowie jej
'w tym dniu ciężko pobili kilku młodzień-
ców w Pawłowie. Policja prowadzi do-
chodzenie,

ŁÓDŹ

„Piętnujemy insynuacje żydów!* — O-
trzymujemy poniższe pismo z prośbą o 0-

.

publikowanie:
„W związku z kłamliwemi wieściami,

podawanemi przez prasę żydowską
„Piąta rano”, „Republika”, „Głos Poran-
ny” i „Ekspress Ilustrowany”, jakoby ni-
żej podpisani radni Obozu Narodowego
wystąpili z Klubu Narodowego, oświad -
czamy niniejszem publicznie co następu-
je:

Usiłowano nas nakłonić drogą obietnic
'materjalnych i korzyści do wystąpienia z
Klubu Obozu Narodowego. Pomawianie
nas o wyłamanie się z Klubu Narodowego
równa się zwykłej nikczemnej zdradzie,
do zarzucania której zdolni są tylko ży-
dzi. Wystąpienie z Klubu Narodowego
rozumiemy jako zwykłą zdradę sprawy
narodowej i ucieczkę od zaszczytnej wal-
ki o odżydzenie Łodzi. Każdego radnego,
któryby wystąpił z Klubu Obozu Narodo-
wego, uznalibyśmy za człowieka zdy-
skwalifikowanego honorowo.
*Podając powyższe do wiadomości pu -

blicznej, jak najostrzej piętnujemy insy-
nuacje żydów i oświadczamy, że na ich
niecne prowokacje i obelgi odpowiemy
tem intensywniejszą pracą w walce z e-
lementem żydowskim.
Podpisy: Stanisław Mucha, Juljan Mil-

ler, Franciszek Miłoch, Eugenjusz Bara-
nowski, Jan Gałązka.

MŁAWA

40 mandatów karnych dla narodow-
ców. — Nasz korespondent donosi: W
tych dniach doręczyło starostwo powia-
towe mławskie około 40 mandatów kar-
nych członkom Młodych Str. Narod. w  

Łuck, w maju.

mi i materjałami piśmiennemi, a nad
sklepem wywiesili ogromny reklamowy
szyld — znowu z firmą LOPP-u Świa-
dectwo przemysłowe tego nowego han-
dlu żydowskiego opiewa również — na
LOPP.
Co to ma znaczyć? Czy tak szanowa-

na i pożyteczna instytucja jak LOPP.
ma być osłoną i reklamą dla żydow-
skich spekulacyj? Czy wolno i wypa-
da takiej instytucji wprowadzać w
błąd opinję polską, przedstawiając in-
teresy żydowskie, jako jej własne.
Rozumiemy spekulację żydowską,

gdy kryje się za parawan organizacji
użyteczności publicznej, Chcą w ten
sposób podstępnie ściągnąć żydzi do
swego kapitału chrześcijan, którzy
coraz mniej u żydów kupują, a wresz-
cie uzyskać ulgi podatkowe i policyj-
no - porządkowe, ale nie rozumiemy
LOPP-u.
Wykupywanie świadectwa przemy=

słowego dla żydów jest formalnem о-
szustwem, nie tylko w oczach publicz=
ności, ale i skarbu państwa. Wszak
zrozumiałe jest, że urząd skarbowy i-
naczej ustosunkowuje się do LOPP-u, a
inaczej do przedsiębiorstwa prywat-
pa

rugą sprawą, domagającą się 0-
świetlenia publicznego, jest sprzedaż
gazet w Łucku. Większość dzienni-
ków dla Łucka dostarcza na prawie
wyłączności spółka księgarni kolejo-
wych „Ruch”. Otóż ta spółka oddała
swoje zastępstwo w sprzedaży gazet
w Łucku również na prawie wyłącz-
ności tutejszemu LOPP-wi. Nikt inny
w Łucku nie może bezpośrednio z
„Ruchu' uzyskać dzienników. Oczy-
wiste „Ruch“, odstępując swoje za-
stępstwo łuckiemu oddziałowi LOPP-u,
kierował się obywatelskiemi pobudka-
mi z tego tytułu zasługuje na pochwałę.
Ale odwrotnie postąpił LOPP, bo

sam nie zajął się rozsprzedażą dzien-
ników, ale całe przedsiębiorstwo od+
dał znowu żydom Gitelmanowi, Szuli«
mowi i jego spólnikom.
Wobec tego każda chrześcijańska a-

gencja dzienników w Łucku może na-
bywać gazety tylko od żydów. Odnosi
się to nawet do gazet narodowych, na
czem te ostatnie oczywiście najgorzej
wychodzą. Gazeciarska spółka ży-
dowska pod firmą LOPP-u forsuje na.
tutejsz terenie przedewszystkiem
dieaidła śydowakio i rozmaite bru-
kowce, które tu zastraszająco są roz-
powszechnione. Poważne czasopisma
zaś, zwłaszcza narodowe, są przez ży-
dów bojkotowane, Kto np, chce uzy-
skać parę numerów „Gazety Warszaw=
skiej” musi obowiązkowo kupić pacz-
kę piśmideł żydowskich i różnych bru-
kowców.

Jest to faktyczna żydowska cenzu-
ra; od niej zależy polska publiczność,
czytająca gazety w Łucku.
Fakty ten podajemy do publicznej

wiadomości w nadziei że „Ruch* i na-
czelne władze LOPP-u zajmą w tej
sprawie odpowiednie stanowisko,

W. S.

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach trawie-
nia, zaparciu stolca, wymiotach lub rożwol-
nieniu już jedna szklanka naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-Józefa* działa szybko
i dodatnio. Pytajcie się lekarzy. 3259

EINIKISYZООЭ KNITAS

Janowie i okolicy, skazując tychże na
grzywny po 50 do 200 zł.
W dniu 10 czerwca 1934 r. odbyło się

zebranie organizacyjne Młodych powiatu
mławskiego, Na zebranie to m. in. przy-
była grupa Młodych — rekrutująca się z
robotników i rolników z Janowa i okolicy
w liczbie 60. Grupę tą na rogatkach
przedmiejskich zatrzymała policja, jed-
nakże na interwencję kierownictwa zja-
zdu, grupę Młodych wpuszczono do mia-
sta.

Zebranie, które było wielką manifesta-
cją narodową i było legalnie zgłoszone,
starała się rozwiązać policja, przepro-
wadzając skrupulatną kontrolę legityma-
cyj, jednakże wszyscy członkowie posia-
=: legitymacje i do rozwiązania nie do-
szło.
Po upływie blizko roku otrzymał kier.

Młodych kol. Żarnowski mandat karny na
200 zł. grzywny, a Młodzi z Janowa i o-
kolicy po 50 do 200 zł. każdy i to za
to, że rzekomo brali udział w zgromadze-
niu pod gołem niebem i że szli ulicami m.
Mławy w szeregach.
Ukaranie kol. Żarnowskiego jest tem

znamienne, że grzywna ta nadeszła krót-
ko po wizytacji powiatu mławskiego
przez p. wojewodę, w czasie której na te-
renie gminy Koziny kol. Żarnowski pro-
szony przez radę śminną i miejscowych
rolników, przedstawił p. wojewodzie bo-
lączki wsi polskiej.
Przeciw mandatom karnym wszyscy

ukarani wnieśli sprzeciwy i sprawa 0+
prze się o sąd. (N)
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Nawet na „Pewuce“ w 1929 r. nie
było tylu firm branży metalowej. Te-
goroczne Targi šciagnęly przeszło
200 firm tego działu, który wskutek
tego szczyci się wielu nowemi wyro-
bami. Widzimy więc stosowane przy
budownictwie wodnem stalowe okna
i drzwi, oraz stalowe ścianki szczel-
ne, nowe sposoby połączeń spawa-
nych, oryginalne formy mebli stalo-
wych — dotychczas niewyrabianych.
Stopy i półfabrykaty dla przemysłu
samochodowego jednają szacunek dla
ogromnego postępu w tej dziedzinie.
Wrażenie ogólne powagi i bogact-

wa zawdzięcza hala tak eksponatom
jak i stoiskom. Przeważają bowiem

stoiska zbiorowe: Związku Hut, Pro-
ducentów Narzędzi, Producentów Ro-
werów i t. p. Jak bogaty jest dział
metalowy, świadczy dobitnie fakt, że

nie pomieścił się w jednej hali. Część

eksponatów pomieszczono w drugiej

hali „gdzie przemysł niemiecki wy-

stawia maszyny rzemieślnicze nie-

produkowane w Polsce, maszyny do

obróbki drzewa i różne inne.
Przysadzista i obszerna Wieża

Górnośląska, jak zwykle, mieści sa-

lon samochodowy. Mimo niedopusz-

czenia importu samochodów, dział,

ten przedstawia się bogato. Wysta-

wione maszyny ogląda się z podzi-

wem, a jaki taki marzy: „śdybym

miał"... — no i studjuje zalety marki

samochodu, jakby naprawdę mógł śo

zaraz kupić.
Opuszczamy trochę mroczną halę

Wieży Górnośląskiej, bo czeka nas

bardzo bogaty pawilon 17, t. zw. Pa-
łac Targowy. Na parterze najpierw

ogromny dział urządzeń biurowych i

dział papierniczy. Znalazł się tu rów-

nież organizowany po raz pierwszy

dział reklamy. Bodaj najważniejsze

jest w tym dziale duże i celowo ujęte

stoisko dydaktyczne. Rzut historycz-

ny, rozwój środków reklamowych, ich

LOTASKTEST OTARETITASTOVI EKT

Spółki Akeyjne
w 1934 r.

BANK ANGIELSKO - POLSKI

W/ dniu 30 kwietnia 1935 r. odbyło się

nadzwyczajne walne zgromadzenie  akcjo-

narjuszów Banku Angielsko - Polskiego Sp.

Akc. w Warszawie. Na zebraniu tem u-

chwalono połączenie Banku Angielsko -

Polskiego z Bankiem Handlowym w War-

szawie S. A. Do władz Banku Handlowego

zostali wybrani następujący członkowie

radcy Banku Angielsko-Polskiego: pp. Leon

Nowakowski, Arthur C. D. Gairdner, Mie-

czysław Broniewski, Szymon I. Landau.

Dyrekcja i personel Banku Angielsko-Pol-

skiego przechodzą do Banku Handłowego.

Wreszcie aktywa i pasywa Banku Angiel-

sko-Polskiego będą przejęte przez Bank

Handlowywedług stanu na dzień 1 stycznia

1935 r. z obrotami od tej daty. Formalności

prawne w związku z wykonaniem powyż-

szych uchwał zostaną przeprowadzone w

możliwie krótkim okresie czasu, należy jed-

nak przewidywać, że ich dopełnienie po-

trwa kilka miesięcy.

Połączenie Banku Angielsko - Polskiego z ,

Bankiem Handlowym wpłynie niewątpliwie

dodatnio na rozwój połączonych instytucyj

oraz stosunków angielsko - polskich.  

ACH I
(Od własnego korespondenta).

użycie dla przemysłowca, hurtownika
i detalisty, próbne kalkulacje i kosz-
torysy — bardzo pouczające i ważne
dla kupców i przemysłowców. We
wiaściwym dziale reklamowym wy-
stawia szereg firm artykułów rekla-
mowych, firmy graficzne, prasa i t. d.,
reklamy neonowe, urządzenia okien
wystawowych, czcionki, farby dru-
karskie — uzupełniają ten bardzo po-
uczający dział i są reklamą dla re-
klamy

Bodaj że po raz pierwszy w Polsce
ujęto bardzo poważnie dział wyna-
łazków. Nie jest to wystawa nowości
fabrykowanych i polecanych przez
fabryki, lecz dział nowości, przedsta-
wiony fabrykantom do zakupu. Na
blisko 2.000 kandydatów, tylko 120
szczęśliwców, dopuszczono do wy-
stawiania w tym dziale. Są to wyna-
lazki w dużej cześci opatentowane
lub zastrzeżone. Wśród wystawianych
tego roku wynalazków jest model kina
trójwymiarowego, któremu wróżą
wielką przyszłość, ponieważ odzna-
cza się prostotą konstrukcji.

Skompletowany ze wszystkich śro-
dowisk przemysłu ludowego bardzo
bogaty i piękny dział tego przemysłu,
wabi spojrzenia barwami i wzorami.
Hafty i tkaniny stanisławowskie, wo-
łyńskie, wileńskie, idą o lepsze z wy-
robami przemysłu ludowego Łowicza
czy innego regjonu.

Widzimy tu całokształt naszego
przemysłu ludowego, który tą drogą
zdobywa sobie uznanie nawet daleko
poza granicami Polski. Trudno oder-
wać się od tych ślicznych rzeczy, ale
trzeba jeszcze w tej samej hali zoba-
czyć meble fabryczne. Linia sprzętów
nowoczesna, ceny nawet nie wysokie.
Drzewo w meblach nowoczesnych

Sytuacja gospodarcza w | kwartale

Instytut Badania Konjunktur Go-
spodarczych i Cen podaje w swych ko-
munikatach nie tyle rezultaty swych
badań, ile stara się „nakręcać” kon-
junkturę rozmaitemi „našwietleniami“.
Z ostatniego komunikatu postaramy

się wyłuskać trochę informacyj.
W pierwszym kwartale eksport

przemysłowy spotkał się z koniecz-
nością nowej redukcji (węgiel, cynk).

Wzrost produkcji opierać się więc
musi, jak i dotychczas, wyłącznie na

pobudkach, działających wewnątrz
gospodarstwa.
Rozmiary działalności inwestycyjnej

wykazały w pierwszym kwartale 1935

r. zwiększenie (z 41,2 do 41,1). Obok

dominującego dotychczas bezwzględ-
nie drobnego budownictwa, zaczęło się

rozwijać budowanie domów czynszo-

wych; wzrosły też poważnie inwesty-
cje przemysłowe.

Produkcja przemysłowa uległa pew-

nemu zmniejszeniu z 65,3 do 62,3. W

miarę zbliżania się sezonu wiosennego,

produkcja wracała do poprzednio о-

siagniętego poziomu i już w marcu

wykazała wskaźnik 64,7.
Działalność kredytowa banków pry-

watnych pozostaje dotąd w nie zwięk-

szających się wcale rozmiarach. Na

rynku lokacyjnym nastąpiło dalsze o-
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Poznań.
pokryte jest specjalną masą, odporną
na działanie wody i temperatury.
Skala barw bogata. S
Na pierwsze piętro hali należałoby

chodzić z pełną sakiewką (kto dziś to
ma?), albo zupełnie bez pieniędzy.
Jest to bowiem miejsce, gdzie można
kupić różne nowości patentowe i
próbki towarów, wystawianych gdzie-
indziej na stoiskach, Czy można
przejść spokojnie obok urządzeń ku-
chennych, które życie zamieniają w
idyllę, obok błyskotek, niezawodnych
kremów i mydeł? Tu również można |
podziwiać wspaniałe kino  trójwy-
miarowe. Jeżeliśmy zwiedzając pawi-
lon 17 — a przedewszystkiem jego
pierwsze piętro, nie stracili ostatnich
resztek gotówki, to przejdźmy jeszcze
przez dziedziniec zastawiony maszy-
nami rolniczemi, a potem udajmy się

na doskonałą kawę z ciastkiem do
awilonu 14. Tu nad szklanką „ma-
ej czarnej” można spróbować zrobić
obrachunek ze zwiedzania.
Wrażenie ostateczne nadzwyczaj

dodatnie. Jeśli tylko tranzakcje od-
powiedzą wystawie, sukces będzie
zupełny. Rozmąch, bogactwo, ośrom-
na ilość nowych wyrobów, choćby ta-
kie kuchnie gazowe, zapewriiające
bezpieczeństwo kurkami specjalnemi,
których odkręcić nie mogą niewta-
jemniczeni, metalowe urządzenia dla
okien wystawowych,  lodownie i
chłodnie, próbomierze do zboża i t.d.
Lista ogromna wystawia chlubne
świadectwo naszemu przemysłowi.
Może to wpływ tej szklanki „małej
czarnej”, a może naprawdę nad Таг-
gami tegorocznemi unosi się atmo-
sfera wiary w lepszą przyszłość, któ-
ra przyjdzie, bo ludzie na nią pra-
cują.

S. $.

bniżenie się stopy kredytu długotermi-
nowego z 11,5% do 11,0%; dzialal-
ność emisyjna nadal jest zawieszona.
Bank Polski w ubiegłym kwartale
zmniejszył stan udzielonych kredy-
tów. Rezerwy złota i walut zmniejszy-
ły się tylko nieznacznie.

X

O rolnictwie, jego cenach i konjun-

kturach — Instytut zapomniał powie-

dzieć coškolwiek.

POLAK CZY ŻYD W PREZYDJUM
PREZYDJUM IZBY PRZEMYSŁO WO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Na ostatniem  walnem zebraniu
Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
powzięto m. in. znamienną uchwałę
w sprawie rozszerzenia składu pre-

Celowa akcja

Jedna z większych instytucji ban-
kowych, Powszechny Bank Związko-
wy, rozpoczęła dość intensywną akcję
reklamową. Jest to pierwszy u nas wy-
padek, że prywatny bank podejmuje
akcję tego rodzaju. Jak dotąd, banki
prywatne wykazywały bierność pod
tym względem, z oczywistą swoją
szkodą. Śkoro instytucja o pupilar-
nem bezpieczeństwie, jak P. K. O. roz-
wija od szeregu lat w tym kierunku
niezmiernie energiczną działalność, ze
zdziwieniem trzeba było zaobserwować
bezruch, jaki panował pod tym
względem wpośród bankowości pry-
watnej.
Powszechny Bank Związkowy, zry-

wając z taktyką, którą stosuje i trzy-
ma się dotąd nasza bankowość, idzie
na spotkanie wkładcy. Instytucja ta,
nie ograniczała się w czasach kryzysu
do biernej roli wyczekującego obser-
watora, lecz manifestowała stale dużą
ruchliwość, utrzymując bardzo ścisły i
ożywiony kontakt z życiem gospodar-
czem. Podjęta obecnie przez po-
wszechny Bank Związkowy akcja re-
klamowa świadczy, że Bank nadal
przywiązuje do tego kontaktu duże
znaczenie i idąc z postępem czasu da-

je mu wyraz w drodze nowoczesnej
propagandy.

Wiadomości gospodarcze

UTWORZENIE KONSULATU POLSKIEGO

W BATAWJI

W/ dniu 15 kwietnia r. b. powołany został

do życia w Batawji konsuluat R. Р., który

niezwłocznie rozpoczął swe prace. Konsu-

lem jest p. F. C. Aronstein, wicekonsulem

zaś dr. Zygmunt  Przybyłkiewicz, delegat

Państwowego Instytutu Eksportowego w Ba-

tawji.

NOWY GUBERNATOR BULGARSKIEGO

BANKU NARODOWEGO

Donoszą z Sofji, że nowym gubernatorem

Bułgarskiego Banku Narodowego mianowa-

ny został wicegubernator tego bankuDobri

Zozilow. Dotychczasowy gubernator Marko

Rjaskow objął w nowym gabinecie bułgar-

skim tekę ministra skarbu.

Fuzja Banku Handlowego z Ang.-Polskim

Dn. 30 kwietnia odbyło się walne zgro-

madzenie Banku Handlowego w Warsza-

wie, Bank zamknął rok ubiegły przewyżką

dochodu o sumę 1.865.821 zł. Ze względu

jednak na poważne obniżenie się zdolności

płatniczej dłużników Banku oraz spadek

wartości posiadanych przez Bank nieru-

chomości, udziałów i akcyj, walne zgroma-

dzenie postanowiło zużyć cały powyższy

dochód, kapitał zapasowy i kwołę zł. 15

miljonów z kapitału zakładowego na odno-

śne odpisy. W związku z tem walne zgro-

madzenie uchwaliło równocześnie obniże-

nie kapitału zakładowego o wspomnianą

kwotę 15 milį. zł., oraz następnie podwyż- szenie go o 10 mili. zł, tak że kapitały

Banku Handlowego w Warszawie będą wy-

nosiły po nowej emisji: kapitał zakładowy

25 milj. zł, a rezerwy 3 mili, zł.

Jednocześnie walne zgromadzenie uchwa-

liło fuzję Banku Handlowego z Bankiem

Angielsko-Polskim, który to bank zostaje

w całości przejęty przez Bank Handlowy.

7 nowej emisji 10 milj. zł, kwota 2 i pół

milį. zł. zostaje przeznaczona na przepro-

wadzenie fuzji z Bankiem Angielsko-Pol-

skim, pozostała zaś suma 7 i pół mili. zł.

zostanie zaproponowana dotychczasowym

akcjonarjuszom. O ileby dotychczasowi nk-

cjonarjusze z prawa subskrypcji nie sko-

rzystali, ulokowanie tej emisji jest zaśwa-

rantowane.

  

a
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P_G. WODEHOUSE.

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

—Nic podobnego. Musiał mnie pan źle zrozu-

mieć. Groza jest zupełnie nie na miejscu w wierszu |

Poemat powinien być rzeczą piękną, pełnąwdzięku

i sentymentu i mieć motywy najsłodsze, najbardziej

boskie ze wszystkich ludzkich uczuć — miłość. Je-

dynie miłość może być natchnieniem dla prawdzi-

wego barda. Miłość, Garroway, jest ogniem, który

płonie i rozszerza się póty, póki nie ogrzeje i nie

opromieni mas, który ogarnia serce powszechności

i w ten sposób oświeca cały świat, całą przyrodę

swym potężnym bujnym płomieniem. Szekspir mó-

wi o ekstazie miłości, a Szekspir wiedział, o czem

mówi. Ach, lepiej żyć w najgorszej jamie, Garro-

way, aniżeli schnąć samemu w pałacu. Podczas po-

koju miłość nastraja fletnię pasterza, podczas woj-

ny dosiada rumaka rycerz. Widać ją w salach

w złotogłowie, widać ją w chatach, w tańcach na

murawie... Miłość rządzi na dworze, w obozie, w

gaju, ludźmi na ziemi i świętymi w niebie, albowiem
miłość jest niebem i niebo miłością. Wbij to sobie

dobrze w łepetynę, mój Garroway'u, a wtedy może

napiszesz poemat, który będzie wart przeczytania
Jeśli jednak zamierzasz ględzić o okrutnych ulicach.

posępnych psach i tym podobnych rzeczach to po-
prostu marnujesz czas i lepiej byłoby, gdybyś pi-

sał podtytuły do filmów.
Przodownik Garroway nie był człowiekiem o

niezłomnym charakterze. Pochylił głowę pokornie

przed burzą.  

— Rozumiem, o co panu chodzi.

—. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Wyłożyłem

wszystko jasno. Nienawidzę tych nowoczesnych ten-

dencyj u pewnych młodych poetów do zajmowania

się trupami, rynsztokami i rozpaczą. Powinni pisać

o miłości. Powiadam panu, Garroway, że miłość jest

drugiem słońcem, które powołuje do życia kwiaty

wszystkich cnót, tam, oczywiście, gdzie świeci.

Wszelka miłość jest słodka, z wzajemnością, czy bez

wzajemności Pospolitą jest miłość jak światło,ale

jej głos nigdy nie nuży, Prawdziwa miłość jest da-

rem Bożym dla człowieka. Nie jest ona — zauważ

pan to dobrze, Garroway, — gorącym płomieniem

wyobraźni, który gaśnie po spełnieniu pragnień,Nie

jest okrutną żądzą i nie umiera wraz z żądzą. Jest

tajemną sympatją, srebrnym ogniwem, jedwabnym

węzłem, który łączy dwa serca, dwa umysły, dwie

Ćusze i dwa ciała. :
— Tak jest, proszę pana, całkiem słusznie. Te-

raz rozumiem:
— W takim razie idź pan i przerób swój poemat

według moich wskazówek.
— Dobrze, proszę pana.
Policjant zawahał się.
— Zanim jednak pójdę, chciałbym poruszyć

jedną rzecz...
—Czy jest coś na świecie, coby miało jakąś

wartość w porównaniu do miłości? |
— T mų pana, ale są filmy, o ktėrych

pan wspomniał przed chwilą. Otóż...
— Garroway — przerwał Hamilton Beamish—

mam nadzieję, że nie powie pan po tem wszystkiem,

co zrobiłem, aby wykierować pana na poetę, że za-
mierzasz pisać scenarjusze filmowe?
— Nie, proszę pana. Naturalnie, że nie, Ale w

tych dniach zdarzyło mi się nabyć pakiet akcyj pew-

nego przedsiębiorstwa filmowego i wszelkie moje
wysiłki aby je sprzedać, okazały się daremne. Za-

czynam powąłpiewać w wartość tych akcyj i dlatego

 

 

pomyślałem sobie, że skoro już tu jestem, to spytam
się, czy pan ich nie zna przypadkiem?
— Jakie przedsiębiorstwo?
— „Najpiękniejsze i najlepsze filmy”, spółka

akcyjna, Hollywood, Kalifornia.
— Ile pan kupił tych akcyj
— Cena nominalna pięćdziesiąt tysięcy dola-

rów.
— Ile pan zapłacił?
—Trzysta dolarów.
— Wpadłeś pan — oświadczył Hamilton Bea-

mish. Akcje warte są tyle, co papier, na którym je
drukowano. Kto je sprzedał panu?
— Nieszczęściem, zapomniałem jego nazwiska.

Ma czerwoną twarz i siwe włosy. Jeśli go spotkam—

wybuchnął nagle przodownik Garroway uczciwem
oburzeniem — to nabiję go tak, iż wnukom zapowie,
żeby nie oszukiwali, Łajdak, rekin, krokodyl
— Ciekawa rzecz — odezwał się Hamilton Be-

amish w zamyśleniu — że cośa przypomi-

nam sobie, co ma jakiś związek z akcjami, o których
pan wspomniał. Wydaje mi się, że ktoś kiedyś już
się mnie o to pytał. Nie, nie mogę sobie przypom-

nieć. Byłem ostatniemi czasy bardzo zajęty różnemi
sprawami i dużo rzeczy wyleciało mi z pamięci. No,
zmykaj teraz, panie Garroway i zajmij się przerób-
ką swego poematu.

Policjant miał minę pochmurną. W oczach jego,
oo łagodnych, pojawił się buntowniczy

ysk.
—Przeróbka — na nic. Wiersz jest dobry.
— Garroway.
— Powiedzialem, že w New Yorku pelno jest

trędowatych i to prawda. Wstrętni, cuchnący trędo-
waci zaczepiają przechodniów i sprzedają im pod-
stępnie akcje, które nie warte są złamanego grosza.

Poemat jest prawdziwy i nie zmienię w nim ani sło-

wa. Nie, panie!
(c, d. n.)  

zydjum Izby Przem.-Handlowej. U-
chwała ta brzmi:
„W związku ze zmianą statutu Izby Prze-

mysłowo-Handlowej w Krakowie t. j. spo

dziewanem rozszerzeniem składu Prezydjum

Izby, Walne Zgromadzenie wyraża jedno-

myślne przekonanie, iż mandat drugiego Wi-

ceprezydenta Sekcji Handlowej, winien

przypaść reprezentantowi polskiego kupiec-

twa- zrzeszającego się coraz liczniej.”

O ten mandat walczy kupiectwo ży-
dowskie, gdyż Żydzi nie otrzymali
w obecnym składzie prezydjum Izby
żadnego mandatu i podnieśli z tego
powodu wielkie larum.
Czy ci, od kogo sprawa zależy, ule-

śną naciskowi żydowskiemu — zoba-
czvmy.
W historycznym Krakowie mandat

ten winien przypaść przedstawicielo-
wi nolskiego kupiectwa.
  

Giełda pieniężna
Notowania, z dnia 1 maja

DEWIZY

Belgja 89,75 (sprzedaż 90,05, kupno
89,45); Gdańsk 172,85 (sprzedaż 173,28,
kupno 172,42); Holandja 358,45 (sprze-
daż 359,35, kupno 357,55); Nowy Jork
(kabel) 5,28 (sprzedaż 5,31, kupno 5,25);
Oslo 127,85 (sprzedaż 128,50, kupno
127,20); Paryż 34,94 (sprzedaż 35,03, kup-
no 34,85); Praga 22,11 (sprzedaż 22,16,
kupno 22,06); Szwajcarja 171,60 (sprze-
daż 172,03, kupno 171,17); Włochy 43,80 -
(sprzedaż 43,92, kupno 43,68); Berlin
213,30 (sprzedaż 214,30, kupno 212,30).

Rubel złoty — 4,68 i pół — 4,69. Do-
lar złoty — 9,11. Gram czystego złota —
5,9244. Marki niemieckie (banknoty) w
obrotach prywatnych — 195 i trzy czwar-
te — 196. Funt sterl. (banknoty) w obro-
tach prywatnych — 25,48.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. poż. stabilizacyjna 65,50 —

65,00 — 65,13 (w proc.); 5 proc. konwers.
67,15 — 67,45; 6 proc. poż. dolar. 79,00—
80.00 (w proc.); 5 proc. poż. kolejowa
konwersyjna 62,00; 8 proc. L. Z. Banku

gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 8 proc. oblig.

Banku gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc.

L. Z. Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc.
oblig. Banku gosp. kraj. 83,25; 8 proc. L.

Z. Banku rolnego 94,00, 7 proc. L. Z. Ban-

ku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. tow kred.
przem: pol. funt. 83,00 (w proc.); 4.1 pół

proc. L. Z. ziemskie 49,75; 5 proc. L. z

Warszawy 69,00; 5 proc. L. Z. m. War-

szawy (1933 r.) 60,25 —'60,00 — 60,50;

5 proc. m. Radomia (1933 r.) 43,00; 5

proc. L. Z. Częstochowy 49,50 (1933 r.);

5 i pół proc. obliż. m. Warszawy 7 em.

60,00.
AKCJE

Bank Polski — 88,50 — 88,75; Norblin

— 35,00; Starachowice — 17,25.

Giełda zbożowa
Notowania, z dnia 1 maja

CENY RYNKOWE

Pszenica czerwona jara 17,50 — 18;

Pszenica jednolita 17,50 — 18; Pszenica

zbierana 16,50 — 17. |

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

stand, 14 — 14,25; Owies I standard

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 — 1650: Jęczmień 649 gl.

15,50—16; Jęczmień 620,5 śl. 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 lniane 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 —28,1E — 24 —

26; 2 B —22 —24; 2 D — 21 —22;

2 Е — 20 —21;2G — 19 —20; 3 А —

14 — 15; Mąka żytnia I gat. 55 proc. —

23 — 24,50; Mąka żytnia 65 proc. —

22 — 23; Mąka żytnia Il gatunku —
16 — 17; Mąka razowa —17 — 18;
Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14.50;
Otręby pszenne gmbe — 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 słónecznikowe — 18 —

28,50: Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;

Mak niebieski (bez obrotu) 36 — 38;

Ziemniaki jadalne 3,25 — 3,75.
Ogólny obrót 2404 tonn,

żyta 916 tonn.

Usposobienie spokojne.

 

w tem



'ckiewicza.

Kronika wileńska,
ŚWIĘTO 3-go MAJA.

Z okazji Święta Narodwego od-
będą się dzisiaj w kościołach wszyst
kich wyznań uroczyste nabożeń-
stwa.

W. kościele garnizonowym odbę-|
dzie się uroczyste nabożeństwo. z o”
kolicznościowem kazaniem o godz.

10-ej. Ponadto odbędą się przed po-
łudniem uroczyste nabożeństwa we
wszystkich kościołach katolickich w
Wilnie.

świątyniach ianych wyznań.

Jubileusz władysława Szczawińskiego |
Wczoraj w teatrze Lutnia odbył

się uroczysty obchód 30-lecia pracy
scenicznej  Wiładysława Szczawiń-

' skiego.
Wystawiona została operetka

Falla „Rozwódka''.
Po dnugim akcie odbył się wła-

ściwy obchód jubileuszowy, Na za-
Nikożeńst : ы stawionej scenie kwiatami i liczne-
abożeństwa odbędą się także w mi podarkami, stanął Jubilat w oto-|

'czeniw kolegów, przyjaciół i przed-
'stawicieli miejscowego  społeczeń-

Czy Kaplica w murach po-Franciszkańskich =". A
ma dyć skasoWana? | Pierwszy przemówił do Jubilata,

Społeczeństwo katolickie nasze-
gó miasta poruszone zostało ostat
nio wiadomością, że OO. Francisz-
katie kasują historyczną kaplicę
Najświętszej Marji Panny Niepoko-
lanego Poczęcia w murach po-tFran-
ciszkańskich.
ku temu nastąpiło przeniesienie do
kościoła cudami stynącej tigury N.
M. P., która we iramudze przedision-
ka rozmownicy klasztorne; znajdo”
wała się od 1750 r. Kaplica ta po ka-
sacie klasztoru i zamknięciu kościo-

ła otwawta została wielkim  wysil-

honorowy  pilezes 7. А. 5. P'u, p.
! Sliwicki podkreślając zasługi Szcza-
wińskiego nietylko, jako niestrudzo-

wy i Adwentowicza i kolegów ze
sceny rosyjskiej z teatru moskiew-
skiego, a mianowicie reżysera Kriea-
gela i Grzegorza i Agny Jaraczów.

Po obchodzie jubileuszowym w
teatrze odbył się w hotelu George'a
ibankiet, na którym wygłoszona
szereg przemówień i odczytano po-
zostałe depesze.

| Pewność
Od chwili wybuchu przesilenia gospo-

darczego w r. 1929 mentalność naszej pu-
bliczności, poszukującej lokaty dla swych
kapitałów przeszła znamienną i, pcwiedzmy

kiem społeczeństwa wileńskiego w nego aktora, ale też jako współonga-gpiwarcie, pożyteczną ewolucję. W okresie

r. 1905 z inicjatywy i staraniem p.
Ludwika Ostreyki, Była ona niejako
symbolem. kontynuowania służby
bożej na „Piaskach“ wbrew inten-

Jako pierwszy krok cjom rusytikacyjnym i przeciwikato-|
'lickim rządu carskiego.

Kaplica w chwili obecnej jest
zamknięta. Sprawa ta obchodzi go-
rąco katolickie Wilno, wobec czego
oz oczekiwać: wyjaśnienia: spra”
wy ponownego otwarcia kaplicy.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie duże z przelotnemi opa-

dami (śnieg i śnieg z deszczem) we wschod-
niej połowie kraju i w górach a z przeja-
śnieniami z zachodniej części kraju.

Chłodno.
Umiarkowane, chwilami porywiste wia-

try z północy i północo-zachodu, powodu-
jące miejscami w' dzielnicach wschodnich
zawieje śnieżne.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:

Jundziłła P, — ul Mickiewicza Nr. 33,
(tel. 10-98); „Swietojaūska“ — Narbutą —
ul. Św, Jańska. Nr. 2; Mańkowicza — ul.
Piłsudskiego Nr. 30 (tel. 18-83); Sokolow-
skiego — ui. Tyzenhauzowska Nr. 1; Szyr-
windta i Turgiela — ul. Niemiecka Nr. 15
(tel. 9-22), oraz wszystkie na przedmie-
ściach, prócz Śnipiezek.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
— Kocznica przeniesienia relikwji św.

Wincentego 4 Paulo. W niedzielę dnia 5-go
maja odprawioną zostanie o godz. 9 Msza
św. w kościele OO. Misjonarzy, jako w
rocznicę przeniesienia. relikwji św. Win-
centego a Paulo.

Wszystkich członków czynnych, wspie-
rających, hónorowych i sympatyków za-
prasza. Rada Centralna Stow, Pań Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo: 3

Z MIASTA.
— Reorganizacja w Ubezpieczalni, W

związku z objęciem kierownictwa' Ubez-
pieczalni Społecznej przez nowego dyrek-
tora dowiadujemy się, iż w łonie Ubezpie-
czalni nastąpi reorganizacja. Przedewszyst-
kiem ma być przeprowadzona kontrola
agend Ubezpieczalni, gdyż po ujawnieniu
nadużyć popełnionych przez kasjera Soko-
iowskiego w rachubie oraz niektórych a-
$endach powstał chaos. Niezależnie od te-
50 krążą pogłoski, iż kilkunastu urzędni-
ków nie posiadających kwalifikacji zawodo-
wych: otrzyma wymówienie.
— Komunikacja statków na Wilji.

Z dniem 12 bm. wznowiona zostaje komuni-
kacja statków pasażerskich na Wilji, Ko-
munikacja odbywać się będzie codziennie
p: Pośpieszki, Wożokumpji, Kalwarji i We-
r *

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Federacja im. S. i J. Montwiłłów.

Rada Fundacji im. S$. i J. Montwilłów, po-
daje do wiadomości, że walne zebranie ku-
ratorów odbędzie się w poniedziałek 6 ma-
ja rb. o godz. 6,30 wiecz. w sali posiedzeń

skie 2 Ziemskiego (ui. A. Mi-
r. 8).

' razie nieprzybycia dostatecznej ilo-
ści kuratorów następne zebranie odbędzie
się tegoż dnia o godz. 7 wiecz. bez wzgłę-
du na ilość przybyłych kuratorów.

a mocy uchwały walnego zebrania
kuratorów z roku 1934-go w. poniedziałek|
„6-50 Maja o godz. 10 rano w kaplicy Fran-
ciszkańskiej (Trocka Nr. 14), odbędzie się

nabożeństwo, za spokój zmarłych kurato-
rów.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zarząd Chrz. Zw. Zaw. cieśli w Wil-

„Nie prosi © przybycie w niedzielę dnia 5
mają 1935 r. o godz. 1 ppoł. ul. Metropoli-

„Środa”, której mogło nie być.
Ludzie przyszli jalk zwykle. Może

nawet z zainteresowaniem większem
niż zwykle, bo wieczór miał być
poświęcony literaturze sowieckiej,
— temat, który zawsze idzie i ma w
sobie pi wiadomości z drzewa
zakazanego. (W Wilnie, naturalnie,
w Wilnie). Prelegentka zaś jest
autorką powieści... no, jakby je na-
zwać, powiedzmy niedzisiejszych, w
miarę sentymentalnych, z łezkąi

zawsze z happy end'am, niczem w
filmach amerykańskich.  Przypomi-
nają sobie państwg „Odrutowaną o”
kolicę" ze sławnym bandytą Muchą
w: roli głównej, „Młyn z nad Sajgiru“,
„Tiucizny“ itp. literaturę t. zw.
krzepiącą. Słowem Hanna Zahorska
Savitri).

, Autorka wygląda tak, jak ją so-
'bie można było wyobrazić: starsza
pani o dobrotli | uśmiechu, nie”
modnie ubrana. Nie jest to, broń
Boże, żądną dyskwalifikacją, sądzę
tylko, że podobne książki pisują
takie właśnie stylowe panie. Gdyby

Nocą i rankiem przymrozki.

talna 1 na zebraniea 1 sprawozdawczo-orga-
nizacyjne wszystkich zrzeszonych i nie-
zrzeszonych cieśli, Na zebraniu będzie po-|
ruszona sprawa układu. zbiorowego @а
„przemysłu: budowlanego i sprawozdanie z
konferencji u p. Inspektora,

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum
Žeūskiego im. ks. A. J. Czartoryskiego w'
Wilnie, ul. Orzeszkowej 9, zawiadamia, że
kancelarja gimnazjum przyjmuje podania o
dopuszczenie do egzaminów wstępnych. do
kl. I-ej i informacyj udziela codziennie od
śodz. 10-ej do 14-ej.

RÓŻNE.
NpAkademja ku czci Marji Składow-

skiej-Curie. Sekcja sanitarna Tow. wiedzy
wojskowej urządza dn. 4 maja o godz. i8-ej
w Kasynie Garnizonowem, ul. Mickiewi-
cza 13, akademję ku czci Składowskiej-

esej Paaprogramem:
„ Zagajenie — Ik. dr: medy. Eug.

Dobaczewski. z ‚ ы
2. Znaczenie naukowe odkryć Curie-

Skłodowskiej — prof. J. Patkowski,
3. Promieniotwórczość jako cz:

leczniczy — kpt. dr. med. K. Korolkiewicz,
‚ 4 Zastosowanie pierwiastków promie-

niotwórczych w medycynie — mjr, dr.
med. Z. Marynowski.

‚ — Wykłady w sali Misyj wewnętrznych
(ul. św. Anny 13) dziś z powodu święta
odwołują się. Wykład następny ks, dziek.
Ign. Świrskiego odbędzie w piątek 10 maja
b: r, o godz. S-ej.

— Sobótka akademicka. Dnia 4 maja
r. b, w salonach Ogniska Akademickiego
(ul. Wielka 24) odbędzie się „Sobótka”, Gra
nowozaangażowany zespół jazzbandowy.
Wejście tylko za okazaniem legitymacji lub
karty wstępu. Karty. wstępu otrzymać
można u Referenta Ogniska,
— Dancing wiosenny. Dnia 4 b. m. od-

będzie się Dancing w Klubie Prawników,
Mickiewicza 28. Początek o. godz. 21, Go-
ście mile widziani.
—

L Ida Aki kalkių) pali 86
Apost. Filija i Jaxóha W Wilnie.
Zarząd Akcji Katolickiej podaje

dą wiadomości, że: :
1) w dniu 3 maja br. bezpośred-

| pio. po Majowem nabożeństwie w
sali górnej paratjalnej odbędzie się
|uroczysta akademja ku czci Królo-
| wej Korony Polskiej, podczas której
|odczyt wygłosi p. dyrektor T. Bi-
| recki.

, 2) wdniu5majabr. bezpośred:
nio po sumie odbędzie się zebranie
dyskusyjne w  kwestji robotniczej
odczyt ną temat „Encykliki Papie-

 
!

|

 

ćwierć wielku! Panienki kresowe z
„Instytutu dla* dobrze urodzonych
dzieci" czyłtyywałyby jej powieści,
panienki sklepowe próbowałyby na-
śladować jej bohaterki, któnemi o-
piekuje się albo łagodny los, albo
łagodny starszy pan i wszystko by-
łoby w porządku. Tymczasem życie
przynosi mieubłaganą konfrontację
z rzeczywistością.

Punktualnie za pięć dziewiąta p.
Wanda Dobaczewska zagaiła zebra-

„nie. Tu nastąpiła jedna z licznych
konirontacyj rzeczywistości z ma-
rzeniem: zamiast spodziewanego od-
czytu © literaturze ieckiej —
zebrani usłyszeli małą prelekcję o li-

| teraturze przyszłości To był zar
|wód i sam słyszałem jak młodość z
tylnych ław podczas uprzejmego
ekskuzowania. się prelegentki ze
zrobionego zawodu całkiem niewąt-
pliwie demonstrowała swe rozcza-
rowanie cichym pomrukiem
go niezadowolenia. Co do mnie —
to byłem z nimi.

SPRAWY SZKOLNE. ‚

 

 

jawne- |

nizatora- teatrów polskich, Dyr. Ky-
chłowski wskazał na życie, pełne
wielkich tryumtów, Szczawińskiego,
a jednocześnie i zawodów. :

Następnie przemawiali  mec.
Szyszkowski, w imieniu miejscowe”
go komitetu uczczenia Jubilata, dyr.
ozpalkiewicz, p. Ścibor, p. Domo-
sławski i p. Kulczycka.

|. Miec. Engiel odczytał szereg na-
destanych depesz z życzeniami, a

| wśród nich od pp. wojewody i wice”
wojewody wileńskiego, prezydenta
miasta, artystów Solskiego, Oster-

 

Dziennikarze estońscy
w Wilnie.

Daja 2 bm. samolotem z Tallina
przybyli do Wilna czterej wybiini
dziennikarze estońscy: Harald Well--
"ter, redaktor dziennika „Vaba Maa',
| Gerhard Rahnulo, redaktor „Kaja“,
„Harald Tammer, redaktor „Paev-,
lleht' i Jaan Kitzberg, nedaktor ,,Po-
"stimus“. £ powodu niepomyslnych.
(warunków atmosierycznych przer-;
wali dziennikarze estońscy lot w
Wilnie i posianowili odbyć dalszą:
podróż do Warszawy: koleją. Po
przywitaniu odjechali goście dg ho-
telu St. Georgesa, gdzie podejmo-
wami byli obiadem, na który zjawili
się dziennikarze miejscowi. Po obie-
dzie odbyli goście przechadzkę po
Wilnie, poczem udali się ua przed-
stawienie operetki Falla ,,„Rozwód-
ka”. O godz, 23,20 wyjechali goście
estońscy w dalszą drogę do War"

SZAWYJ ср Заоаноанааее-

SOK CZOSNKU MARKI F, F. I
poleca Apteka Mazowiecka, Warszawa,

Mazowiecka 10. Broszury bezpłatnie,

żima w Dziśnieńskiem
£ Dzismy donoszą, iż w dniu 1

maja rb. w: całym powiecie padał
wielki śnieg, przyczem temperatura
s] do 0. W nocy zaś był mróz
dochodzący do 2—3 st ©. Nad gmi-
ną giębocką przeszła silna burza
śnieżna połączona z opadami śnież-
nemi i niezwykle potężnym wi-
chrem.

Opady śnieżne były tak. wielkie,
iż wszystkie drogi, pola i łąki pokry”
te zostały grubą warstwą śniegu. W
niektórych miejscowościach«wobec
wielkich opadów: śnieżnych wio"
ścianie uruchomili sanie,

 

przedkryzysowym panowały nastroje, któ-
rych nie wahamy się nazwać „psycliozą
lichwy”. Doświadczenia, » poczynione w
pierwszym zaraz okresie obecnego przesi-
lenia, wykazały, że lokata na nadmiernie
wysoki procent jest niemal równoznaczną
z utratą, jeżeli nie całości, to przynajmmiej
poważnej części ulokowanego kapitału i to
części tak znacznej, że pobrane poprzednio
odsetki straty tej nie kompensowaly,

Ž chwilą utrwalenia się tego przekona-
nia sytuacja się odwróciła. „Psychoza lich-|
wy” ustąpiła miejsca „psychozie pewności”.
Lepiej mieć mniejszy procent, lepiej wogó-
le go nie mieć, byle nie utracić kapitału.
Tą zmianą nastawienia trzeba też tłuma-
czyć tezauryzację najpierw banknotów za-
granicznych, później monet złotych, a przy
większych sumach ucieczkę kapitałów z
Polski do banków zagranicznych. Wiado-
mo, jak wielkie straty przyniosło naszym
kapitalistom — dużym i małym — załama-
nie się najpierw funta, później dolara. Nie-
mniejsze straty, aczkolwiek mniej znane,
przyczyniła im niewypłacalność pewnych
banków zagranicznych, a także ostatnia
dewaluacja franka belgijskiego.

Tymczsem złoty, który w swoim czasie
uważany przez wszystkich „wtajemniczo-
nych“ za kopciuszka walut światowych,
jest i nadal wart będzie w złocie tyle, ile
sześć lat temu. Wiola całego społeczeństwa
i oparta na. niej polityka gospodarcza
wszystkich naszych gabinetów wyklucza a
priori wszelkie w tej dziedzinie ekspery-
menty. I ona to właśnie, a nie tylko wyso-
kość pokrycia kruszcowego, decyduje O

dalszym losie waluty, Z tem się nasi kapi-
taliści nie liczyli i dlatego ich obliczenia,
oparte wyłącznie na czysto rachunkowych
przesłankach zawiodły. !

Konferencja polsko-łotewska od-

była się w rejonie Brasławia poświę”.

na sprawom ruchu granicznego na

pograniczu polsko-łotewskiem oraz

spławowi drzewa: Również na kon-

Od dnia 21 kwietnia do dnia 27

kwietnia włącznie na terenie całej

Wileńszczyzny zanotowato| nastę-

pującą ilość zachorowań i zgonów

na choroby zakaźne i inne; :

Dur brzuszny — 11. Dur plami-

MOŁODECZNO. (Pat). Śledztwo
w sprawie śmierci nauczycielki z
Chożowa śp. Uigi Kluczmkówny wy-
kazało, że Śmierć nastąpiła ше
skutkiem samobójstwa, lecz skut
-—

 

WYPADKi.
— Wypadek motocyklowy. Przy zbie-

gu ul. latarskiej i Ludwisarskiej mejaki

Antoni Sawicki ze wsi N. Landwarow pod-

czas jazdy motocyklem wpadi na siup tele- skie „Rerum nowarum i Guadrage-
simo anno“ wyglosi p. proi. Samula-
nis, Wstęp wolny, |

 
UFAJ! PUDER ABARID-NAJLEPIZY DLA DELIKATIEJCERY

czono przed salą wizję przyszłości.
Słuchacze byli zahypnotyzowani.
Seans trwał 30 minut.

Usypiający refren birzmiał: Lite-
ratura współczesna jest  zbrukana
rzeczywistością, nurza się w. ryn”
sztoku życia. A publiczność jest tak
spragniona uzeczywistości, że „wy”

cięte z rzeźni życia ochłapy”, „poże-
ra na surowo, nawet niesolone* (!).

Oczywiście, dostaje conajmniej
czkawiki i nie jest zdolna unieść się
wzwyż, hen, hen, w zaświaty. Lite”

ratura winna leczyć publiczność
miodem wyszukanych tematów,któ-

re powinna czerpać, przelatując jak

miotyl, z kwiatkka na kwiatek, stro-
niąc od tematów „zatrutych jadem

brzydkiej rzeczywistości”. No itd w

ra przyszości, 4

— Może ktoś z państwa pragnie
zabrać głos? — uprzedzająco zapro”

ponowała p. W. Diobaczewskka.
| Nie, nikt nie pragnął zabrać gło-

"su, Ławą ruszołno do szatni.

 
| Co to byłoż — zapytałem zmajo”

można dla nich cofnąć świat o jakieś Gdy się trochę uspokoiło, wozto* . mego, wychodz:ąc z sali.

 

 

tym „sensie“. Taką będzie literatu"|

toniczny, skutkiem czego ulegi wstrząsowi

mózgu oraz pokaleczeniu obu rąk. Sawic-

kiego w stanie ciężkim odwieziono do

szpitala św. Jakóba. =

dd

Rozłożył ręce ruchem niewiedzy.
A potem po chwili szepnął:

— Chyba głos z za grobu.

Ponieważ cała „Środa”* trwała
narazie 35 minut, zapytałem jedne-

go z gospodarzy, czy jeszcze coś bę-

dzie w dalszym programie wieczoru.

— A owszem, owszem.

— Jednak? A co? —i schowa-

łem wyjęty już numerek od szatni.
— No, herbatka, proszę pana,

właśnie roznoszą ciasteczka. Proszę
bardzo.

Spojrzałem uważnie. Nie, twarz

jego była poważna, bez śladu ironji.

—Her... herbatka i nic więcej?

Teraz on skolei spojrzał na mnie
zdziwiony:

— A cóż więcej pan chciał? Go-
"rące danie?
 
| Po raz pierwszy odczułem jak z
sali I powiało‹ Ъ:{шш-

nudą. Raz az ziewaly. '
ы kę publiczność.wypuszczając _ śniętą

 

ADOREA
Dr. BOLESŁAW LUSTER,

Laboratorjum Kosmetyczne „z ogr,
odp. Kraków, Sławkowska 12. Tel. 166-54

"| poleca preparaty kosmetyczne produko-
wane według ostatnich zdobyczy wiedzy

lekarsko-kosmetycznej.
Sprzedawcy wzgl.

na rejony poszukiwani,
—

Wyłączni Zastępcy

 

 

w lokacie.
To też wydaje się, że rząd nasz postą-

pił słusznie, wypusżczając dla polskiego
rynku kapitałowego nowy papier lokacyj-
ny, jakim jest Premjowa Pożyczka lnwesty-
cyjna.

Lokata w tym nowym. papierze daje
nietylko zupełną pewność nieaaruszalności
tego, co pozostało naszym kapitalistom po
smutnych doświadczeniach szukania lokat
zagranicą, ale-daje im ponadto możność
powetowania sobie poniesionyc: uprzednio
strat. 1>

Powiedzenie: „pieniądz ciągnie pie-
niądz“ nie jest bynajmniej pustym dźwię-
kiem. Poprostu większa ilość posiadanych
obligacyj nowej Pożyczki Inwestycyjnej
wielokrotnie pomnaża szanse wygranej, a
wysoki kurs wykupu już w pierwszych 30
latach okresu amortyzacyjnego — 120 zł.
za 100 zł. nom. wart, a 125 i 130 zł. w
dwu następnych pięcioleciach — daje moż-
ność powetowania strat, wynikających z
błędnej oceny sytuacji i niedoceniania pew-
ności lokat w papierach krajowych.

Wolno i trzeba przypuszczać, że po-
siadacze większych kapitałów docenią ko-
rzyści, jakie ofiaruje im Skarb Państwa,
przychodząc do nich z nowym papierem
lokacyjnym, opiewającym na okazicielai
zwolnionym od wszelkich świadczeń po-
datkowych. Można się tego 'spodziewać
tem bardziej, że nasz świat finansowy—
sądząc z oświadczeń jego czołowych przed-
stawicieli — zdaje sobie cafkowicie sprawę
nietylko z bezpośrednich korzyści, płyną-

cych dla posiadaczy kapitałów z lokaty

tych kapitałów w Pożyczce Inwestycyjnej,
lecz również z korzyści pośrednich, Wia-

domo bowiem, że kwota, uzyskana z sub-
skrypcji Pożyczki Inwestycyjnej, idąc na
nowe inwestycje i ożywienie życia gospo-

darczego kraju, stworzy tem samemmożli-

wości nowych prac i interesów, a więc wa-

runki sprzyjające dalszemu rozwojowi pro-
cesów kapitalizacyjnych.

 

Polsko-łotewska konferencja graniczna.
ferencji poruszane były sprawy tę
pienia przeimytnictwa przez straże
graniczne polskie i łotewskie. Na
konferencji uzgodniono wszystkie
sporne punkty.

Wzrost wypadków duru
sty — 40, (1 zgon). Płonica — 13.
Błonica—6.Odra—2.Róża3, (1
zgon). Krztusiec—1. Gruźlica-otwar-
ta 16, (8 zgonów). Jaglica — 56.
Ospa wietrzna — 2. Grypa — 1.

Śledztwo w sprawie nauczycielki Chożowa.
kiem nieszczęśliwego wypadku. Kto
ten wypadek;spowodował, czy. zmar-
ła, czy: też,osoba: trzecia, wykaże
dalsze śledztwo-i ekspertyza Z ini-

uczycieli Szkół Powszechnych zwło”
ki tragicznie zmarłej śp.  Kluczni-
kówny zostały pizewiezione z Chożo
wa i pogrz na cmentarzu pa-
raljalnym w Mołodecznie.
 

KRONIKA POLICYJNA.

— Tajemnica Zarębianki, Przed ty-
godniem donosiliśmy 0  ciężkiem pobiciu
pielęgniarki szpitala psychjatrycznego Za-
rębianki (Tatarska 7), którego miał się do-
puścić rzeźnik z ul, Zawalnej.

Jak ustaliło dochodzenie rzeźnika o
podobnym nazwisku, jakie podała Zarę-
bianka niema na ul. Żawalnej, Dalej usta-
lono, iż zeznania Zarębianki są sprzeczne
z iemi, przyczem nie może policja
dojść do sedna sprawy, gdyż ostatnio prze-
bywająca w szpitali miejskim Zarębianka
poczęła zdradzać chorobę umysłową.| Ww
dniu wczorajszym Zarębiankę przewieziono
do szpitala psychjatryczneśo na dalszą
kurację. Zachodzi podejrzenie, iż  Zarę-
bianka padła ofiarą jakiejś szajki szantą-
żystów.

— Aresztowanie awaniurnika, Policja

aresztowała niejakiego H. Szostańskiego ze

wsi Bukszteli gm. Czarna Wieś, jako oskar-

żonego o wywołanie awantury w kancelarji
Sądu Okręgowego w Wilnie i OpieceSpo-

łecznej.
— Awanturniczy dorożkarz. Posterun-

kowy Władysław Bujwid zatrzymał 1 bm.
pijanego dorożkarza Jana Wróblewskiego
za wywołanie awantury. Wróblewski sta-

wił czynny opór, wobec czego został za-

trzymany. KUPE

—Bójka w piwiarni. W piwiarni przy
ul, Kalwaryjskiej 85 między właścicielem, a
jego żoną wynikła bójka. W obroniemal-

tretowanej kobiety stanęła szwagierka re-

stauratora Marja Misiunowa, która rów-

nież została pobita, Zdenerwowana  Mi-

siunówna, przejęta brutalnością krewnego
porwała ze stołu flaszkę z trucizną, wypi-
jając większą dozę trującego płynu. Mi-

siównę odwieziono do szpitala św. Jakóba.
— Zamiast długu — łomem po głowie.

Edward Starzyński (Chmielna 13) z zawo-

du handlarz spotkał na ulicy dłużnika, od

którego zażądał długu w wysokości 2 zł.

Dłużnik zamiast zwrotu długu wydobył ka-

wałek żelaza i zadał ciężki ciosStarzyń-

skiemu. Zalanego krwią w stanie nieprzy-

tomnym szpitala miejskiego.

cjatywy pow. oddziału Związku Na: .

Starzyńskiego  odwieziono do   



11.57: Czas. 12.03: Kom. met. 12.05: Płyty.|
kich piosenek, humoru, audycyj pełnych.

12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik |
piękna, pogody, oraz wszelkiego rodzajuTeatr i.muzyka. Sport.

— Teatr miejski Pohulanka. Popo- Ee Genė podtrzymując e OE a Zdawał Sakų: —|

dawni Duż o gedi ej okaże ię ha|opiaje, Lwów asia w dok 8 mója O godz jLwatn Tea o NW O NIKA

przedstawieniu S didis (po M raz| 20:00 ciekawą audycję lekkich melodyj p. t. , Pogadanka muzyczna prof. Michała Józe- | 4 TYSIĄCE ZGŁOSZONYCH ! sp

ostatni) komedja Gabrjeli Zapoiskiej p. t. „Wyścigi piosenek”, Starter, Jockeye i ty- fowicza. 14.35: Odcinek powieściowy. 14,45:; ZAWODNIKÓW. SC ъ = ы p

„Moralność pani Dulskiej" z I. Jasiūską-|POwa dla wyścigów publiczność weźmie Płyty. _ 14.55: Podolskie pieśni ludowe.| Do dzisiejszego biegu narodowego. „. nż, Janowicz weźmie udział w zjeź-

udział w ciekawej audycji, w której piosen-|15.30: Recytacja prozy. 15.45 Koncert. |który odbędzie się w całej Polsce punktu- dzie gwiaździstym do Poznania. Start na-
stąpi dzisiaj w nocy z Kobylnika. Razem z

Detkowską w roli głównej. Ceny propagan-

dowe.
— Wieczorem o godz. odbędzie

się premjera komedji+w 3-ch aktach Stefa-

w ręku 15.30: Skrzynka techniczna. 15.45: Pienśi w |alnie o godz. 16. na dany sygnał przez Pol-

(pow. pop.) |skie Radjo zgłosiła się cała armja zawod-

| pików Z Wilna i z Wileńszczyzny zgłosiło

si tysiące biegaczy. Najwięcej

ki walczą o palmę pierwszeństwa
Tadeusza Seredyńskiego.

„Literat w literaturze".

inż. Janowiczem jadą
Maksimowicz.

Trasa wynosi koło tysiąca kilometrów.
wyk. Marji Trąmpczyńskiej

red, W. Laudyn i

8-е;
W 17.00: Nabożeństwo majowe z Ostrej Bra-

na Kiedrzyńskiego p. t. „Kobieta i jej ty- W. szkicu literackim pod powyższym|mY* 17.50: „Kangur” — po$. przyr. 18.00:| się przeszło 4 więcej wlniani i pė

i abat 1 iš sta E i _| Słuch. dla dzieci. 18.30: Wsiewołod Bajkin| i ił KOP. Bi dbędzie się Wilnianie mają poważne szanse do zajęcia

ran. Obsadę tej interesującej komedji sta tytułem, młody satyryk p. Światopełk Kar a ai A ale ycie Rea) ta žandais asi, ieg odbędzie się Bid 60. miejsca gdyż "w gre ЕЫН

| tutaj odległość, no i oczywiście czas startu
piński poda charakterystykę dawniejszych

Zbiórka zawodników wileńskich odbę- i skończenia raidu.nowią pp.: Galińska, L Jasińska-Detkow-
i dzisiejszych literatów, którzy od „cygań-

ska, H. Skrzydiowska, J. Bonecki, K. Za-
Wilnie. 18,40: Życie artystyczne | kultural-

strzeżyńska, M. Bielecki, K. Dejunowicz, S.|skich* peleryn „bohemy” i zaniedbania |ne miasta. 18,45: Płyty. 19.15: Przegl. rol.| „„'2; i = ź

Malatyński, W. Zastrzeżyński, Reżyser — przeszli do najbardziej istotnych form życia|PTAsy+ 19.25: Wiad sportowe. 19.35: Reci- a da is Kainų: Nes DARK TY PAT AKRZEDKK IDL

Jan Bonecki. Dekoracje W. Makojnika. współczesnego. Audycja ta ad ny Wwa0 =ye Cz: Roch.

= : I ai * & 4 a „15. au ja . „45: zien! 1e- ч į

e o godz. 8 wiecz. „Kobieta i jejj w dniu 4-tym maja (sobota) o godz. 22,15. czony. 2058: Jak pracujemy i żyjemy w Władze szkolne otrzymały wczoraj po- Groźny pożar w

Polskie Radjo Wilno Polsce. 21.00: Aud. dla Polaków zagranicą. |lecenie z Ministerstwa WRiÓP by odwo- m Jodach
®

— Teatr muzyczny „Lutnia WYSRDY,
| łać start młodzieży, która miała również

22.00: Koncert reklamowy. 22.15: Literat Marji Nochowiczówny. „Rozwódka”. Dziś Piątel, dnia 3 maja 1935 roku. J lamc tjłać > 1

godz. 8. op. E В 6dka“. Akt k Dakai ой ® м w literaturze — szkic lit. 22.30: Na wesołej brać udzieł w biegach narodowych, startu- й у —

ё ei Koma GE eMi Saš a S tyka|Iwowskiej fali (misz. Ik.). 23. 'Wad. met. |jąc w specjalnie przewidzianej konkurencji _Z Brasławia donoszą, iż wczo

deeskie w układzie J. Ciesielskiego. _ _|Transm. nabożeństwa. Po nabożeństwie 23.05; Retransm. z zagranicy. szkolnej. rajszej nocy w m. Jodach wybuchł

‚ — Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*| płyty, 11,57: Czas, 12.03: Kom. met. 12.05:
groźny pożar. Ogień powstał w za-

Dziś o godz. 4 pp. granabędzie po cenach; W świetle rampy — nowości teatralne. |@ Z teatru Rewia" budowaniach kupca B. Szmulkowi-

propagandowych op. Ziehrera „Wesoła| 12,15: Poranek muzyczny. 13.00:1 Powrót э : cza, poczem szybko przerzucił się

para“, Ceny propagandowe od 25 gr. RosisB J. U. ER Do AE Teatrzyk „Rewja* zdobył sobie; bieństwa kośćcami i mięśniami; wy-| na sąsiednie zabudowania obejmując

Z za kotar t d 0. US PE OB MA GLS Wilnie popularnošė i  specjalną|borny, pelen humoriu grubas, Ole-| znaczną część miasteczka. Wśród

Audycja dla wszystkich: „O rocznicy j “ bli ść któ : аЕ N į { е 3

Recital Marji Trąmpczyśskiej z Poznania.| wej”: 15-45: Jak to było i jak to jest —|"SZarą pu liczność, którazapełnia niecka w piosence „Na ca ego ; mieszkańców powstała panika, Zbu-

Znana świetnie radjosłuchaczom catej | $ew<da- 16.00: Audycjazbiorowa. „Startu £0,codziennie dwa razy, więcejniż ły wpiosenkach swychjest P.Zda- dzeni mężczyźni, kobiety, dzieci pod

jemy do biegów narodowych 3-go maja”.| licznie, dając jej strawę duchową na| nowicz; kapitalny jest „Wincuk” w| wpływem alarmu zapomnieli o ga-

ich wybitna sopranistka ane Par| 16,25:

ni Marja Trąmpczyńska, której talent wo- RZ rh

kalny szczególnie zaznacza się w interpre- „Zapomniany El.

tacji nastrojowych pieśni włoskich i nie-

mieckich wystąpi dnia 4 maja o godz. 16.45

przed mikrofonem rozgłośni poznańskiej

koncertem pieśni, transmitowanym na calą 2 < е

Polskę. W programie Schumana, Respighi | petjpseli Żiod Prv, SSE e

Szopski i oś i uć nica — Transm. z ulicy. 20,45: Dziennik

W dai wę PE bale: d as 20.55: Jak pracujemy i żyjemy

W ESAA oi o R |w Polsce. 21,00: Wiwat maj! Trzeci maj! —

14.55 nadaje Lwów ciekawą dia folkloru | Aug, cja  słowno- yczna, 21.40: Wiadó-

polskiego audycję muzyczną. Będą to, nao-| J 22.00: Koncert Yoklamowy.

В rr * i i t .

$61 mało znane, pieśni podolskie wopraco- 5210; Muzyka lekka. 2300: Kom. met.
Sobota, dnia 4 maja 1935 roku.

swoich  miejscawych monologach,

budzących szaloną wesołość na wi-

downi. :
Bardzo dobrze w rolach aman-

| tów i amancików, zadzierżystych 0-

podkreślane. Wartoby aby teatrzyk. licerów przedstawia się p. Elwicki.

ten, tak popularny postarał się o re-| Brak się odczuwa wybornego komi-

pertuar skeczowy, któryby bawiąc, ka w rolach zwłaszcza ordydaaaów |

śmiesząc lub wzruszając — czegoś| Darskiego. Gerlsy słabe; dekoracje! nież apteka z lekarstwami. P

kolwiek uczył te bardzo surowe,| urozmaicone. ° gaszenia ognia 2 strażaków uległo

zwłaszcza górne masy, coś szlachet-| Teatrzyk Rewja mógłby się wy” poparzeniu. Straty sięgają z górą

| niejszego budził. robić na pożyteczny teatr T- 80 tys "łotych,

Koncert. 16.45: Recytacja poezji. —

17.05; Koncert. 17,55:

Audycja dla dzieci, 17.50: Dyskutujemy.

18.05: Koncert. 18.45: Feljeton — „Walki

bo konstytucje w Polsce". 19.08: Saint-Seans

Koncert skrzypcowy. 19.45: Płyty. 19.50:

szeniu. ognia i ratowaniu dobytku.

Dopiero po przybyciu na miejsce

władz nastąpiło uspokojenie. Mimo

energicznej akcji ratunkowej pastwą

płomieni padło 12 domówmieszkal-
nych wraz z inwentarzem, kilka skle
pów wódczanych i _ galanteryjnych
oraz spożywczych. Spaliła się rów"

nierównym stojącą poziomie. Najgo-
rzej pod tym względem  przedsta-

wiają się skecze, którym często

brak sensu a czasem w nich momen-

ty pornograficzne zbyt mocno są

 

  
waniu prof. Czesława Kozietulskiego, któ- į
re wykona Chór Uczniów Lwowskiego To-į : 1 ) P

ae ona i i : 6.30: PE 6.36: o:|2 W ostatnim programie „Armata“ ny —skoro już zdobył sobie 6.80

„Wyścigi piosenek* ze Lwowa. | zyka. 7.15. ziennik poranny. 7.25: Muzyka. Zoe : e BSB R ž ika : ł liŽoa——0-0.

Radjostacja lwowska ma już wyrobioną 7.50: Pogadanka L. O. P. P. 7.55: Giełda Ak > "RPsa e i J. Ka- najważniejsze: wiasną pu s Popierajcie Polską Macierz

opinję wśród szerokich rzesz radjosłucha- rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 8.05: | cy, świetna w robatyce para . Szk

czy, jako obficie zaopatrzona centrala lek- Audycja dla poborowych. 8.20: Przerwa. z elastycznemi do nieprawdopodo-
zko ną.

 

  
(tapety) w wielkim wybo-p Pr Lago | LUAA EA AA A AKL LAI W A1 Obicia

keji Katolickiej w =
= e od cen najniższych

Gaz w każdem gospodarstwie domowemE reds: RESZTEK CERATY rozmarie
i Warszawie | w Wilnie

1

Bez instalacji rur—Bez opłaty za licznik Bez podatków E|| LINOLEUM, CHODNIKI, WYCIERACZKI.

PRZEOR ŃORDECKI nerkaAuda MU URZ
OBROŃCACZĘSTOC

HOWY
ia

MIEKIEWICZA S.

rzycie m. in. ofi | oi z la Jana Kszimierza.

"= ofiarowanie Kerómy Poiskiej p.sias Bożej przez O NZ Opatentowana w kraju i zagranicą. Nie dymi — Tania w użyciu — Bezpieczaa,

Początek o 12 ej.

c s |
Wykonanie pierwszorzędne — Prosta w konstrukcji.

Kuchenka „WYGODA” wydziela przy pełnym gazie 14000 kalorji, zwykły gaz

šiknavaidikinin Spieszcie zobaezyč.

FLIP i FLAGP "yte
„BYLI SOBIE DWAJ

 

з

Р A N | Dziś święto Królowej Korony

į Polskiej. W £Imie  

 

 

"OGŁOSZENIE.
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza prze*

targ ha malowanie mostów Zie!onego i
Popławskiego. ®
СОіетц na powyžsze roboty ma zawie-

rač:
1) cenę na malowanie oddzie!nie mo-

stu Zielonego i oddzielnie Pop'awskiego.
2) podpisane przez oferente araki |

techniczne i wykonania robót malarskich.
Odnośne druki są do nabycia w Kane.
Wydz. Technicznego w godz. od 9-ej do

1-ej pp.
3) Kwit Kasy Miejskiej na wpłacone

wadjum w wysokości 5% clerowanej

sumy.
Oferty przyjmuje Kancelarja Wydz.

Techniczn. pok. Nr. 52 w godz. 0—13 pp.
Ostatni termin składania oferl upływa
z dniem 11-go maja 1935 r. žodz, 12-ta.

Zarząd Miejski w Wilnie.

Dziś tek Jodz. 2-ej. Iosaln: 'wodzenial

D magas S AN
1006  kalorji, a okowita skażona 4000 kalorji.

Lekarz — Urzędnik — Rzemieślnik — Ziemianin i Mądra Gospodyni używają tylko

i kuchenki benzynowo-gazowe. =

Jedna godzina palenia kosztuje zaledwie 9 — 10 groszy.

у Nie wydziela czadu, ani sadzy.

Imformacji udziela i oferty wysyła: Generalne Przedstawicielstwo na województwa

Wileńskie, Nowogródzkie, Białostockie i Poleskie:

- „LSK PRZEMYSŁ LUDOWY” CYRYLA RATON-—Wołkowysk
Przedstawicieli rejonowych, na poszczególna miasta i powiaty wyżej wymienionych

województw poszukuje się.

E Reflektanei ruszą dysponować gotówką zł. 300. — na piecyki do odręcznej sprzedaży

i im oddane.

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

ES; NO

Miłośnikom piaków kn uwadze
SPECJALNA

MIESZANKA DLA KANARKÓW

| innych śpiewających ptasów

Zestawiona z najbardziej lubiznych przez

ptakinesion jak: kanar, rzepik, konopie,

© sałata, murzynek, proso Lt. d

do nabycia w Poiskim Składzia
Aptecznym

Władysława Trubiłły

HULTAJE"
Nadprogrem; Wieikle zinewa manewry Wojsk Polskich, uroczyste podpisanie nowej

Di„nosstytue i 1 inne ostatnie nowcści

Joan C”awford, Ciark Gable Robert Montgo
wz

krótęe Wielki
mery w rajn,filmie, MĘŻOWIE JO WYBORU”Przebój!!! Trzy gwiazdy

HELIOS|
Czar Oiedeńskiego Oalcn
W rol. gł: Magda SCHNEJDER, słynny śpiewzk Leo Slezak oraz Hans

Albach-Retty bohater f. „Wiosenna Parada”. Czarujące melodje wiedeńskie.

Nadprogram: Atrakcja kolorowa i inne.

REWJA|
„ARMAT A”

 

 

Najnowszy film prod. austrjackiej 1935 r.    

 

 

   

 

  

  

  

   

   

      

DOBRE ŚWIATŁO
STWARZA MIŁY

NASTRÓJ.

Sprzedajemy żarówki
Ту ! ко

MIFPRZEKABIANE

 

osoba poszukuje pra-

cy jako gospodyni,
zna gospodarstwo b.
|dobrze i wszechstron
|nie. Posiada  świa-
|dectwa i rekomen-
'dacje. Wilno, Wiłko-
mierska 15—16 S. P.

 

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

 

 

 

      
  

  

  

   

   

 

 

 

   

 

   

 

 
 

  

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

  

 

Tódzowiedsiał R epeyaęż

 
 

 

 

   

 

Wiłne, Ludwisarska 12 róg Tatarskiej
140—1

Nowa eksplozja humoru, radości I olśniewających teńców ekscentrycznych, rewja w 2-ha

częściach i 6 obracaek z udziałem NaWozanigkiowakdio fenome Mage pier tsnecz
NIERYNAJNOWAŃE LIN Įbibbikkkaiiki

negoM.ŃJ. KAMIASKICH orazpożegnalnie występujących М В1 ч/.виъя;ъ-і‹п ameryce
100, NOWE E p

, Nowiezowny. 87€:eg6ly w afiszach. Codziennie przedstawie. @ 61 8.30, i
-

z W niedzielę I święta 3 | iadata sia 4 633i 24 : Przedstawiciela
PEŁNOWARTOŚCIÓW sprytna, z kaucją 300

i Aue 4 kioskas L || na woj. Wileńskie, rzutkiego, solidnego
— 400 zi. potrzebna

ŠA AIA ТА SKKOWEWRK kumak|| rutynowanegokupca branży spożywczej | LZ a ax
5 lo sprz m; - |

ь

Кирпо tykułu pierwszej potrzeby. Tylko pierw. || Z DWUSKRETNYM DRUGINIEM M Ž teresu spożywczo -
E y I. sprzedaż | sorzędne slylachowe, zechcą zadosać CECHOWANA „DEKALUMENRCH „ZEJMO mieczarskiego. Ofe

AKC zai wiza”| zgloszenie, yciorys, odpisy świadectw, , 7y ©ra
B ty z adres: kiero-

„PAR. m A||retorencjei fotografię do „Dziennika Wi- | ci : 8 Wilno— Mickiewicza 24.|] ra do „D. W-“ pod

UDOSKONALANIA GOLE- 5 SZTUK zt. 2.25 —__leńskiego"pod„Przedstawiciel“. | „okapedjeniki į

NIA-FABRYKA „GILLETTE:- ; j GA FTUKUEULLUi

DZIĘKISTOSOWANIU NAJ-
ACE в ORGANISTA

OSGANACAŃAZ
poleca į Uwadze |) Inżynierów, I icz (h | Technikwl Ма №z muzycznej Szkoły

Bo 44 "iwa Na sezon robót wiosennych zak ZNIŻONE || RÓŻNE. P k prawueda
BS Sadowa 8, a sezon robót wiesennyc i 052 ię ilni

CennikiPada © na kalkach, pspierach rysunkowych, podkiejanych $ = aję s: Nano ano

ist.1860r. tel.10-57. i światłoczułych. Potrzebna wy- „Aid kolisach ol. |PTocY pa b. do-

w: AE EZ NE Polecam druki miernicze włas. nakładu i materjały ||chowawczyni Mickiewicza,  Mosto- pniadu Adadotra-

BE SE Kupię kury kreślarskie ^ @ 2 Ietniego а„-.с&ш_}у_"'::':'у‘::{‚'; cji „Dzien.WiL* pod

nA fs koki. Wino, Zie] Władysław Borkows ка ая ра ze a zgoszenia
2 R : rzyniec, ul. Sołtani- i zai owce zen nistracji „Dz. Wil" =

а— В ŽŽ a ska 6m,2,  733—2[] Wiino, Mickiewicza 5 tel. 372 miewymagane. ZgłacjPod HL „Ze Student

I žo ŽŽ Z POWODUSPRAW. sa i sp = €Bc 11BCHUBADTHCU. 5. В.Ь:З:іі.‘; lek-

z i ' М . rr 3 a je gimna-

sz ju = pow” = 22 kary s-clo pokojowe |Wilno, ul. Miekiewi:|STARUSZEK poope-|zjum. Specjalność: ła-

Žz 4£ OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI punkcie, przy ul. Mi- dem pina 4 иа тез2Кат!е— |сга 17 т 2. 733—1|racji katarakty „ocz. (ctna, matematyka Ge.

wę pz: GOLENIA TO NOŻYKNIEBIE- ckiewicza, egzystują- cowym w $órnej Ko-| I pokoje bardzo cieple, sło-| 7077 7 ——— RZ AT się w|ny kryzysowe. Zgło-

04061 93.5SKI .GLETTE:KTÓRYŁACZY jący przeszło 20 lat. jenji Kolejowej sprze. ZOMIMS Jaan |neczne, suche, z wy- SEKCJA  MŁODTC! |y, „„gięłkieh „warum-|szenia w Adm. „DE

W NE iniormacje w biurze gam tanio. Adres W|| || LET godami. — Cenani-|Strunnictwa Narode |--O; o ych,| М/." dia „R“.

IDŹCIE Z POSTĘPEM ALEDY ==== ogłoszeń St, Grabow- Adm, „Dz. WiL* { NISKA ska. Zwierzyniec So- wego uprzejmie pre |, s zadaj Młod

Ę 3 skiego Garbarska 1. 1431 visko Vilas, 10 mi snowa 27. 201—4 o 'askawe zgłoszeni: |O„Elrów, które та A ody

В › ‚ : a larów, o z ukeńcze-

© ŻĄDAJCIE NIEBIESKICH »GILLETTE< PLAC ="PmukuęТТ koleją, las, rzeka —| ©WADBGA jakiejkolwiek (Trac! |sztują około 30__z.|są szkołą średnią po-

do sprzedaina przy b UJĘ 5 pokoi, 3, 2, 1 —| 2 SZOPY, ciażby czasowego + Łwkane.aa B szukuje biura-

ul. Tartaki róg Wię-, wózka na sprężynach można na pensjonat. odpowiednie na ga- Wiinie | na prowia simy WL" a e listy (chętnie na wy-

ziennego Zaułka oraz o gumowych kołach!Informacje: Zygmun- raż, stajnię lub A. cji dla bezrobotaych zD W”. die: a jazd do majątku). Re-

tolwark 150 ha, 50,dla chorej. Oferty towska 4 m. 5, fodz. dy. Mostowa 1, do- swych IGAKÓWZI SZER 5 - IM-|jerencje poważne.Po-

kim. od Wilna. Do- składać proszę w|10—11V: i 2—4, wiedzieć się udo-|Zgłoszenia Rh |" $r-—4| siada świadectwapra-

wiedzieć się:  Ja-|Dzienniku „dla cho- 242—1 zorcy. Administracja „Dzlos| . cy. Uniw: 4,

glellońska 3 m. 27. rej". r|anikasWileśskiego”. POPE m. 22, S. H.

З STANISŁAW JAKITOWICZ,


