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Rok, XIX

LEKTURA MŁODZIEŻY.
Jedno z miejscowych pism sana”

cyjnych zamieściło wyniki ankiety

pizeprowadzonej w jednej (nie po”
dano w jakiej) ze szkół  witenskich
na tejmat: „Jakie dzienniki i tygodni”
ki względnie miesięczniki chiopcy,
czytają, oraz, co ich inieresuje7"

Wyniki ankiety wykazały, że
wśród czytanych pism na pierwszem
miejscu tiguruje „Kurjer Wileński.
Należaio tego zgóry się spodziewać
i z innym wynikiem ankieta oczywi”
ście wogóle nie ujrzałaby światła
dziennego, Poszłaby do kosza wraz
ze wszystkiemi odpowiedziami, jak
to się stało naprzykiad z ankietą,
przeprowadzoną przez inne pismo
wilenskie, któwej wyniki niepomyśl-
ne dla kierunku politycznego pisma
nie były podane do wiadomości czy-
telnikom, rzekomo by nie urazić ich
wytwornego smaku,

lona sprawa, że na podstawie
licznych informącyj ze szkół wileń*
skich wiemy, że poczytność pism na
terenie szkół jest całkiem odmienna
i kolejność pism musiałaby być
zmieniona, gdyby nadeszły odpowie-
dzi ze wszystkich szkół i klas.

Tym razem jednak zostały wy”
brane „dzieci grzeczne” z dwuch je-
dynie klas, które potrafiiy dać od-
powiedzi zadawalniające nauczyciel-
stwo, które mimo „zaabsorbowania
programiem' znajduje jednak sporo
czasu na „naświetląnie” przed wy”

howankami nie tyle kwestji Życia

bieżącego, ile kwestji związanych z

polityką,
I już jest dobrze. Dzieci wiedzą,

co „należy czytać i co należy pi-
sać, niezależnie od tego, co się na-
prawdę czyta i myśli. Wprawdzie

wśród wybranych 107  chiopców
tylko, 46 znalazło się całkowicie ur
świadomionych co do wartości pism,
ale nie mniej i ta ilość dowodzi
„wyrobienią politycznego”, Fakt tak

ważny, (że wszysiko inne można po-

minąć.
Że ma 107 dzieci znalazło się tyl-

ko 5-ro, tak niegrzecznych, że szcze”
rze napisało, że czyta „Tajnego De-
tektywa” i głównie interesuje się
sprawami kryminalnemi — to dro”
biazg. 5 proc. dzieci o niezdrowych
zaimieresowaniach — cóż to znaczy-
Główna rzecz to pe polityczny
— a kryminalny,,? lak tego mało!
Tak przynajmniej stwierdza wynik
ankiety wśród „grzecznych dzieci”.
A tymczasem życie wykazuje co

innego.
W Wilnie została wykryta nie

tak dawno szkoła, złożona z mało-
letnich chłopców, którzy teoretycz-
nię i praktycznie ćwiczyli się w kra-
dzieży, Mi Wilnie niema dnia, by w
pismach nie było notatki, że ten lub
ny chłopiec zbiegł z domu rodzi-
cielskiego, zabierając znalezioną go-
tówikę. nie ustala, że od
dłuższego czasu kradł, gdzie mógł.

MW, notatkach 0 kradzieżach, jako
sprawcy licznie są wymieniani mali
chłopcy. Cg dnia są wyrywane z rąk
torebki, przez dzieci — małych zło-
dziejaszków, ćwiczących się w tym
zawodzie.

Co wytmowniej świadczy o  ia-

stynktach młodzieży? Czy wynik
ankiety, w której tylko pięcioro
dzieci ośmieliło się szczerze stwier”
dzić, że ponąd wszystko najbardziej
je iatepesują: kradzieże, bójki, mor-

a i inne przestępstwa natury

kryminalnej, czy też życie, codzien”

ne życie (Wilna, które daje dowody
„w postaci dokonanych czynów, że
skłonność do przestępstw wśród
młodzieży rośnie, przybiera coraz
większe rozmiary, że młodzież inte-
resująca się dotąd lekturą w ro-

dzaju „Tajnego Detektywa“ od kur-
su teoretycznego przechodzi do kur-
su praktycznego, a szereg kilkakrot-
nie już łapanych młodych  złodzie-
jaszkków wykazuje w tym kierunku
nietylko uzdolnienia, lecz i zamiło-
wania,
A jednak już to, że w ankiecie

5-ro dzieci, mimo, że ogół jest „wy-  

Wilne, Sobota 4 Maja

Przebieg, święta Narodowego
W WILNIE.

Święto 3-g0 Maja miało w Wilnie
przebieg uroczysty. Całe miasto

było ozdobione tlagami o barwach

narodowych. Ulice przepełnione

byty pubiicznością, O godz. 10 przed

południem odbyło się w kościele

garnizonowym św. lgnacego uroczy”

ste nabożeństwo, w obecności przed-

stawicieli władz państwowych.

Mszę Swiętą odprawił 1 wygłosił ka-

zanie okolicznościowe ks, Tołpa.

Uroczyste nabożeństwa odbyły się

również we wszystkich kościołach

katolickich i w świątyniach innych

wyznań. Na terenie caiego miasta

оару{а się zbiórka pubiiczna ołiar

na dar narodowy przez Polską Mar

cierz Szkolną. W południe przygry”

waty na placach publicznych Orkie“

stry wojskowe. O godz. 10.30 odbyi

się Bieg Narodowy, który zgroma-
dził 415 zawodników.

Na terenie koszar 4-$go pułku u-

łanów odbył się konkurs huppiczny.

W WARSZAWIE,

WARSZAWA. (Fat). (W, dniu

święta narodowego 5-go Maja stoli-

ca przybraia %dświęty wygląd.
Umachyj państwowe i domy prywat

ne zostaiy udekorowane ilagami o

barwach narodowych. lang w Ка

tedrze św. Jana odprawione zostażo

uroczyste nabożeństwo, celebrowane

przez ЭЕ. ks. kardynaia Kakowskie-

go w asyście licznego duchowień”

suwa. iNa nabożeństwo przybył Fan

Prezydent R. F. w otoczeniu domu
cywiinego i wojskowego. Obecni

byli nównież członkowie rządu in

corpore z premjerem  Diawkiem,

marszaikowie Sejmu i Senatu, kor”
pus dypiomatyczny z księdzem num,
cjuszem apostoiskim Marmagim na

czele, generalicja, posiowie i senaio-

rowie, atiache wojskowi państw OD-

cych, przedstawiciele wiadz miej-
skich i samorządowych itd. Swiąty”
nię wypedmdty iłumy publiczności FO

nabożenstwie  odśpiewano  hyma
„boże coś Kolskę”. £ okazji dzisiej”
szego święta zosiaiy odprawione

również uroczyste nabożeństwa w

świątyniach innch wyznań,

W, CAŁYM KRAJU. ;

WARSZAWA. (Pat). Święto 3-go
Maja woczyście było obchodzone w

caiym kraju, chociaż w skromniej-

szych ramach, niż zamierzano, a to

ze wzgiędu na aiesprzyjające warua-
ki atmosłeryczne, W. tych jednak

miejscowościach, gdzie pogoda

sprzyjała odbyły się defilaay woj”

aport
IMPUNUJĄCY STAKT BIEGU NARODO-

МЕССО М МЕ.
Odbył się wczoraj w Wilnie imponują-

cy. start 413 zawodników w biegu narodo-

 

Na terenie całego woj. wileńskiego

zorganizowano 16 biegów przy 4251 zgło”|

szonych zawodnikach. |

W, Walnie na starcie na placu Lukis-+

kim i na mecie w ogrodzie po-Bernardyn |

skim zgromadziły się tlumy widzów. Przed  startem zawodnicy przedełilowali ul, Mic-

kiewicza prowadzeni przez J, Wieczorka.

Start odbył się na sygnał podany przez|

Kadjo. Wyniki techniczne biegu wileń” |

skiego są następujące: 1) Żylewicz WKS

Smigty 9 min. 15,6 sek.; 2) Pankracjew So-|

kół; 3) Kulinkowski AZS; 4) Lutkiewicz

PPW; 5) Zakrzewski Ognisko KPW.

Organizacja zawodów bardzo dobra.

Kierownikiem biegu był kpr. Niepokol-

czycki, a do zawodników przemawiai pre-

zes'OZLA mjr. dypl. J. Drotlew.
Wilno pod względem ilości zgłoszonych

zawodników zajęło pierwsze miejsce w Pol-

sce. Ogółem zaś startowało ponad 14 ty-

sięcy biegaczy.

ARDODRO UDA SAT LED

brany“ i wie co dziś „należy” czytać,

otwarcie się przyznaje, że woli „Taj-

nego Detektywa”, świadczy, że w

dzieciach tych tkwi już zarazek

kryminalistyczny, któwy przy sprzy”

jających okolicznościach szybko się

anoże rozwinąć w groźną 1 п że

pieczną chorobę. й К

 

skowe, organizacyj i młodzieży, za-
wody sportowe, kwesty uliczne na
Polską Macierz Szkolną, koncerty,

it @.
W, śwuątymiąch wszystkich wy”

znau oaprawione zosiaiy Uuroczystce

LUADOZELNSUWA; na ктоге prz ybyi!

przeastawicieie wiądz, stowarzy-

szen i liczna publiczaosć. Wszędzie

aomy udaekorowang iiagami O bar”
wacu narodowych 1 wieczorem byiy
iuumimowane, UroczysLosci Zakon

czyty się lucznemj akademjami i

przeassawiemami ieatratmema,

ŁAGRANICĄ.

WARSZAWA. (Patj. Święto na-
rodowe 5'g0 Maja uroczyście obcho-
dzone byto wsrod polionji zagranicz-

nej. Isa
W. Berlinie uroczystość rozpo”

częia się nabożeństwem w kościele
św. Jadwigi. Na nabożeństwie o-
becny byt ambasador K. F. Lipski
wraz z czionkami ambasady, czfon*
kowie konsulatu z konsuiem gene-
raityma dr. Dtaniewiczem i polonja
oeriinska.

W, Faryżu po nabożeńsiwie w
kościeue sw. Mauji Fanny, celebro”
wanem przez rektora poiskiej misji
katolickiej we t'rancji ks. rautusa, w
saoinach ambasady przyjmował Žy-
czenia amoasador Liiapowski | MW.
nabožeūsiwie prezydeniai Kepubliki
irancuskiej rerpeęzeztował jeden. z
wyższych ołicerów domu prezyden-
ta mepubliki,

Kowniež w Rzymie i w Wiedniu
odprawione  zostaty nabożeństwa,
po których pizedstawiciele dyplo-
matyczm К, ©. przyjmowaii życze”

nia. '

TALLIN. (Pat). Święto narodowe
Polski obchoazono w Estonji bardzo
uroczyście.  Alkademje okoliczno”
sciowe odbyły się w samym lallinie,

Również święto narodowe  pol-
skie obchodzono uroczyście w Kijo-
wie, gdzie odbyło się na cmentarzu

katolickim, uroczyste poświęcenie i;
odstonięcie pomnika na bratniej mo-
gile iżoinierzy polskich polegtych w
czasie walk pod Kijowem w ro-
ku 1920.

 

NIEZAWODNY...
Z NAJLEPSZYCH NAJTAŃSZY

 

Dymisja rządu w Hiszpanii.
MADRYT. (Pat). Rząd premjera, rouxa by ten zastanowił się nad sy-

Leroux podał się do dymisji. Prezy” | tuacją i dał odpowiedź w sobotę po

j PROD . południu.dent Zamora nie |
dymisję gabinetu, żądając

 

Narada w Sprawie Kłajpedy
LONDYN. (Pat). Agencja Reute- Kłajpedy, odbędzie się nowa narada

ra donosi, że z powodu odpowiedzi pomiędzy Wielką Brytanją i Francją.

Litwy na notę mocarstw w sprawie

Konferencja Kierowników litewskich
placówek zagranicznych

RYGA. (Pat). Z Kowna donosi li- zagranicznych

tewska agencja telegraficzna, že do Klimasa

stolicy Litwy zwołano konferencję
kierowników litewskich placówek Bałtruszajtisa (w Moskwie).

1935 r. Nr. 121

 

sf.

LUDWIK ANTONIEWICZ
T

długoletni nauczyciel gimnazjum przy Kościele św. Katarzyny w Pe-
tersburgu, po ciężkich cierpieniach opatrzony Ś. Sakramentami
zasnął w Pana dn. 3. V. 1985 r. w Wilnie, przeżywszy lat 77:

Uroczyste nabożeństwo żałobne odprawione zostanie da. 6. V. b. r.
e g. 10 rano w Kościele Niepokalanego Poczęcia na Zwierzyńcu, poczem
nastąpi eksportacje zwłok Zmarłego na cmentarz na Zwierzyńcu.

Pogrążeni w głębokim smutku
ŻONA, CÓRKA | SYNOWIE.

4 mAdi

Wyjaśnienia min.-Simona |
- =w izbie Gmin

LONDYN. (Pat), Agencja Reute-
ra donosi: Wczoraj w: lzbie Gmin
odpowiadając na zapytania tierberta
Samuela, który żądat wyjaśnień co,
do zobowiązań brytyjskich  wypiy-
wających z traktatu locarneńskiego
po podpisaniu paktu  trancusko-so-
wieckiego min, Jimon oświadczył, że
ponieważ wszysikie postanowienia
paktu tirancusko - sowieckiego są
podporządkowane wymaganiom trak
tatu locarneńskiego, Waeika bry”
tanja nie będzie zobowiązana do
przyjścia z pomocą Niemcom, w ra“

zie gdy w konflikcie niemiecko-
sowieckim Francja, w myśl zawartej
umowy, zaatakuje Niemcy. Obecnie
zobowiązania brytyjskie me są więk-
sze w stosunku dg tych, które wy-
nikły z paktu locarneńskiego przed
zawarciem pakiu wzajemanej pomocy
między Francją a 4 S. RER W
sprawie zbrojeń lotniczych min. Si-
mon powiedział, iż rząd brytyjski  

był poinformowany, że wspomniana
przez. kanclerza Hitlera równość sił
iotniczych niemieckich i brytyjskich
огласха, że pierwszolinjowie siły lot*
nicze niemieckie wynoszą mniejwię*
cej 800 do 850 samolotów, nielicząc
jednak pomocniczych i specjalnej
rezerwy, ale wliczając do sił bry-
tyjskich samoloty znajdujące się po-
za Europą, W czasie wspólnych
rozmów, powiedział Simon, w ber*
linie z kanclerzem Hitlerem zdawa*
ło się, że na tem polega całkowity
plan Niemiec a nie począiek stop”
niowej rozbudowy lotnictwa.  Kan-
clerz Hitler, jak się zdawało, chciał
dać nam do zrozumienia, że byłoby

niesłusznem wysuwać pewne żąda-
nia, a potem je zwiększać j wysuwać
nowe zagadnienia. Wreszcie min.
Simon wspomniał, że gdy zapytał
Hitlera czy Niemcy wrócą do Ligi
Narodów, otrzymał na to odpowiedź
rozczarowującą.

Niemcy o pakcie francusko-sowieckim
BERLIN. (Pat). Podpisanie pak-

tu trancusko-sowieckiego odbiło się
w Berlinie głośnem eqhem. Nie mniej
jednak, wobec ostaiecznego ogłosze”

nią tekstu umowy, prasa niemiecka |
narazie zachowuje rezerwę, ograni-;
czają się do uwag ogólnikowych. |

„Lokalanzeiger' nie łudzi się co:

do wantości praktycznej tego paktu
z Sowietami Rząd francuski, we-
dług dziennika, mógł obrać drogę
tańszą i mniej niebezpieczną chcąc
sobie zagwarantować bezpieczeń”
stwo, gdyby był chciał usłuchać
głosów nadchodzących | z drugiej
surony Renu. аоааli
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Przyjazd dziennikarzy
estonńsnich do warszawy

WARSZAWA. (Pat), Dziś rano

pociągiem z Wilna przybyli do War”;
szawy 4 dziennikarze estońscy Kitz-

berg, Velner, Kahnuld i Tammer. Na

dworcu gości esiońskich powitali

przedstawiciele: poselstwa eskoń'

skiego, wydziału prasowego M.S.Z.

oraz członkowie komitetu polskie-

go porozumienia prasowego polsko-

estońskiego. W ciągu dnia dzienni-

karze estońscy zwiedzili miasto.

Wieczorem obecni byli na przedsta”
wieniu w operze.

ESZKOWSKI
„MICKIEWICZA 1.

Kapelusze HUCKLA
I GOEPPERTA, 
 

«w dużym wyborze.

z udziałem posłów
(w Paryżu), Szaulisa (w

Berlinie), Turauskasa (w Pradze) i  

„iakadi“ waltzy o Wilno
W, sportowym tygodniku „Raz

Dwa Trzy” ukazał się artykulik p. t.
„Echa Makabjady”. Makabjada —
były to zawody sportowe żydow-
skich organizacyj w Palestynie, na
które obok miejscowych Żydów
przybyły także delegacje Żydów z
różnych krajów,
We wspomnianym artykule Żyd

krajowy wypytuje Żyda, który wła-
śnie wrócił z Palestyny o to, jak na-
szych Żydów „,nabito w buielkę“.

Pytania i odpowiedzi krzyżują się
gorączkowo w powietrzu, jak na
„czarnej giełdzie”. Wreszcie žydek
krajowy pyta o awanturę z żydami
litewskimi. Makkabejczyk wzdycha:

„To juž trudno, Nawet  palestyńska
publiczność, która nie bardzo nam sprzyja,
nie mogła patrzeć spokojnie na tę: masakrę.

Nie pochwalam tego, ale nie dziwię się, że

krewki trochę Osiek znokautował w tych
warunkach dwu Litwinów.

— Na miły Bóg, a co się stało, dla-

ы czego?

— Co bylo z tym drugim, nie wiem,

jale pierwszy powiedział mu... oddaj nam

Wilno“...

Sytuacja jest mocno groteskowa,
Żydzi z Litwy spotykają się z Żyda-
mi z Polski (na zawodach sporto”
wych w. Palestynie) i.. biją się o
Wilno, ) :

Ciekawe jest również zakończenie
wspomnianego artykułu:

„„„powiedz pan jeszcze co ciekawego.
— Przywieźliśmy z sobą ciekawą prze-

sylkę, urnę z ziemią palestyńską na kopiec

Marszałka Piłsudskiego. Jest to ciekawy

pomysł kierownictwa naszej Makabi, a po-

mógł nam w wykonaniu go konsul polski
w Tel Aviv p. Łukasiewicz, postarawszy
się o ziemię z grobu świętego”.

Człowiek czyta i oczom nie wie-
rzy: ziemia z Grobu Świętego, na
kopiec, konsul polski, Żydzi...
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PODPISANIE PAKTU FRANCUSKO-SOWIECKIEGO
Dziś nastąpi ogłoszenie tekstu

PARYŻ, 2.5. (PAT). Ambasador Po-

tiomkin przybył do Qui d'Orsay punktu-

alnie o godz. 18.30. Towarzyszył mu rad-

ca ambasady sowieckiej w Paryżu Oko-

lin. Niezwłocznie obaj dyplomaci zostali

zaproszeni do gabinetu min. Lavala,

gdzie nastąpiło podpisanie paktu trancu-

sko-sowieckiego.

Jak donosi Havas, dokument ten skła-

da się z właściwego paktu, zawierającego

5 artykułów oraz z protokółu.

Zobowiązania, jakie zostały powzięte,

opierają się na artykułach 10, 15 i 16

paktu Ligi Narodów. Zawierają one obo-

wiązek obu stron konsultowania się w

wypadku agresji niesprowokowanej.Ma-

ją one na celu zapewnienie skuteczności

dyspozycjom paktu Ligi Narodów oraz

zaleceniom, których wydanie należy do

Rady Ligi.
Zobowiązania, których przeznaczeniem

jest utrzymanie pokoju i które zostały

powzięte w całkowitej zgodzie z poprze-

dniemi zobowiązaniami obydwu rządów,

nie wykłuczają tem samem w żadnej mie-

rze możności uczestniczenia tych rządów,

po wzajemnem uzgodnieniu poślądów w

porozumieniu regjonalnem, którego za-

warcie jest bardzo pożądane.

OŚWIADCZENIE LAVALA

PARYŻ, 2.5. (PAT). Po podpisaniu

irancusko - sowieckiego paktu wzajem-

nej pomocy minister Laval przyjął przed-

stawicieli prasy, wobec których złożył
następujące oświadczenie:

Śpieszę wyrazić me zadowolenie w

chwili, kiedyśmy właśnie podpisali akt,
który uświęca szczęśliwy wynik naszych

rokowań. Mieliśmy tylko jeden cel: u-

dział naszych obu krajów w organizacji

bezpieczeństwa w Europie. Dlatego chęt-

nie pozostaliśmy w ramach Ligi Naro-

dów, jak również od początku naszych

pertraktacyj mieliśmy tylko jedną tro-

skę, to jest niewykluczanie żadnego kra-

ju z naszego przedsięwzięcia dyploma-

„tycznego. Pracowaliśmy dla pokoju.

DEKLARACJA POTIOMKINA

Po przemówieniu min. Lavala zabrał

głos ambasador Potiomkin, który złożył

następującą deklarację:

Jestem bardzo szczęśliwy, iż położy-

łem mój podpis pod dokumentem, który

stwarza nowy etap w stosunkach francu-

sko - sowieckich, Traktat pomocy, za-

warty między Związkiem Sowieckim a

Francją w ramach Ligi Naródów nie ogra-

micza się tylko do konsolidacji węzłów,

łączących oba nasze kraje. Ma on zna-

czenie bardziej ogólne. Słusznie można

uważać,iżprzyczynia sięon wbardzo

ANET TTT LINKS

Przy dolegliwošciach žolądkowych obstruk-
cji, szklanka naturalnej wody gorzkiej

„Franciszka-Józefa” działa szybko. 3261

ii riai,

Kronika telegraficzna

— W pobliżu obozu ćwiczebnego w

Mourmelon, niedaleko od Chalons-Sur-Mar-

ne, samochód wojskowy, którym jechał gen.

Gourandy z Metzu ze swym oficerem or-

dynansowym, zderzył się z samochodem

ciężarowym. Obaj oficerowie odnieśli cięż-

kie rany i przewiezieni zostali do szpitala

wojskowego w Chalons-Sur-Marne. i
— W paryskich kolach sportowych duže

wrażenie wywołała wiadomošė o zamordo-

waniu znanego sportowca Pelissier, ktėry

był jednym z najlepszych kolarzy francus-

kich, Pelissier został zamordowany przez
swą kochankę, wskutek nieporozumień do-

mowych.

— Dokonane morderstwo na osobie Khan
Sahiba Zangi, przywódcy sprzyjającego An-

glikom odłamu szczepu Maddakhels zosta-
ło krwawo pomszczone przez jego zwolen-

ników. Po dłuższej bitwie główny instyga-
tor mordu Hahib Khan został zamordowany

wraz z 25. członkami rodziny i przyjaciół-

mi. Po stronie morderców było 15 zabitych

i rannych.

— Rząd turecki wypowiedział z dniem 1

czerwca istniejący między Francją a Tur-

cją tymczasowy układ handlowy.  

doniosły sposób do organizacji bezpie-
czeństwa europejskiego. Znaczy to, iż
przedsięwzięcie to nie jest skierowane
przeciwko żadnemu krajowi, Przeciwnie,
mój rząd w dalszym ciągu uważa, iż zo-
bowiązania traktatu, podpisanego w dniu
dzisiejszym, mogą i winny rozciągać się

na większą liczbę krajów, szczerze przy-

wiązanych do sprawy pokoju. Przekona-
ny o pozytywnych skutkach, jakie nie-
wątpliwie pociągnie za sobą ten akt dy-
plomatyczny, cieszę się, iż mogę oddać

hołd jego inicjatorom i powinszować tym

wszystkim, którzy wzięli udział w jego
pomyślnem zakończeniu.
PARYŻ, 2.5. (PAT). Po podpisaniu

paktu francusko - sowieckiego, minister
spraw zagranicznych Laval wystosował
odpowiednią depeszę do komisarza Li-
twinowa.
PARYŻ, 2.5. (PAT). Tekst paktu fran-

cusko - sowieckiego zostanie ogłoszony
jutro wieczorem jednocześnie w Paryżu

i w Moskwie.
PARYŻ, 2.5. (PAT). „Le Petit Parisien“

podaje przypuszczalny tekst układu fran-
cusko - sowieckiego, zawierającego pakt

i protokół wykonawczy. Pakt składa się

z 5 artykułów: artykuł 1-szy przewiduje

natychmiastową konsultację w sprawie |
 

zastosowania art. 10 paktu Ligi Narodów

w razie niesprowokowanej agresji, art.

2-gi przewiduje natychmiastową pomoc,
zgodnie z art. 15 (paragrat 7) paktu Ligi
w razie, śdy Rada Ligi Narodów nie po-
wzięłaby jednomyślnej decyzji. Art. 3-ci

ustala obowiązek pomocy w razie nie-

sprowokowanej agresji, zgodnie z art. 16
i 17 (par. 3) paktu genewskiego, art. 4
wylicza zobowiązania, które nie mogą
przeszkodzić w żadnym wypadku kontra-
hentom w wykonaniu obowiązków, wy-
pływających z art. 5 paktu. Obowiązek
okazania pomocy jest Ściśle ograniczony

do terytorjum Europy.
Protokół określa charakter pomocy,

jaka winna być okazana natychmiast we-
dług zaleceń Rady Ligi, lub w razie braku
tych zaleceń. Okazanie pomocy nie bę-
dzie obowiązywało w tym wypadku, je-
żeli terytorjum kontrahentów nie zosta-
ło zagrożone. Ważność traktatów, za-
wartych uprzednio, a mianowicie trakta-
tu lokarneńskiego, została zastrzeżona.

Wreszcie, układ sowiecko › francuski za-
strzega możliwość zawarcia regjonalnego
paktu wschodniego i pozostawia drogę o-
twartą do bardziej szerokiego systemu
bezpieczeństwa, którego realizacja była
dotychczas niemożliwa.  

TRZĘSIENIE ZIEMI W TURCJI -

ANKARA, 2.5 (PAT). Wczoraj

wieczorem, w okolicach Karsu, dały

się odczuć gwałtowne wstrząsy pod-
ziemne, od których wiele domów za-
waliło się i wiele uległo zarysowaniu

Z miejscowości Digor nadeszły wiado- -

mości „iż w czasie trzęsienia ziemi 10

osób przepadło bez wieści, zaś 6 dzie-
ci poniosło śmierć.

 

ANKARA, 2.5 (PAT). Według do<
niesień podprefektury w Digor, ofia-
rami wczorajszego trzęsienia ziemi
padło 200 zabitych i około 500 ran-
nych. W wielu miejscach potworzy-
ły się głębokie szczeliny, utrudniają-
ce komunikację. Wstrząsy powtarza-
ją się ciągle z pewnemi przerwami.

“ч
 

Guldenzrównanyzezłotympolkim
GDAŃSK —2.5 (PAT) — Wartość |

guldena gdańskiego obniżona została o
42,37 proc., to znaczy, że kurs gulde-
  

Pobór powszechny
w Niemczech

LONDYN, 2.5 (PAT). Agencja Reute-
ra donosi z Berlina: W kołach politycz-
nych sądzą, że pobór powszechny do
wojska w Niemczech zostanie zastoso-
wany dn. 1 października r. b. Ćwiczenie
poborowych trwać będzie rok. Pozatem
utrzymana będzie służba ochotnicza w
formacjach wojskowych specjalnych, ja-
ko to w lotniczych, w oddziałach zmoto-
ryzowanych, w których ćwiczenia trwać
muszą dłużej,

 

O MOBI
PRZECIW ZBROJENI OM NIEMIECKIM

LONDYN, 2.5. — PAT. — Oczeki-
wana z takiem napięciem dzisiejsza

debata parlamentarna rozczarowała

wszystkich. Zapowiedziane ważne о-
świadczenie Mac Donalda ograniczy-
ło się, o ile chodzi o jego ciężar ga-
tunkowy, do osólnikowej zapowiedzi.
że rząd brytyjski rozszerzy i przyspie-

szy rozbudowę swoiej floty napowie-

trznej i że szczegóły w tej mierze za-
komunikowane zostaną podczas deba-
ty, poświęconej specjalnie sprawie

zbrojeń, jaka odbędzie się niezadługo.

Poza tvm jednym punktem oświad-
czenie Mac Donalda nie zawierało
nic nowego, jeżeli uważać artykuł je-
go w „News Letter" jako platformę
rządu brvtyjskiego.
Jedynym mówcą, którego wystą-

pienie wywołało większe zaintereso-
wanie, był Winston Churchill. W swo-
jem krótkiem ale jędrnem  przemo-
wieniu Churchill podkreślił, że W.
Brvtanja usiłowała utrzymać zgodę
z Niemcami, a nawet pomagała im,

Angielsko-niemieckie
rokowania morskie

PARYŻ — 2.5 (PAT) — Agencja
Havasa donosi z Londynu: Rząd bry-
tyjski jakoby obstaje przy decyzji
otwarcia przewidzianych morskich ro-
kowań z Niemcami w drugiej połowie
maja. Dopiero po tych rozmowach
rząd brytyjski będzie mógł ocenić
czy należy powołać się na klauzulę
traktatu londyńskiego, upoważniającą
rząd do zwiększenia sił morskich, jako
środka zapobiegającego naruszeniu
obecnej równowagi na morzu przez
państwa nie będące sygnatarjuszami
traktatu londyńskiego.

„Lata'ący Holender”

TAHOKU (Formoza), 2.5 (PAT). Za-

łoga żaglowca „Latający Holender", skła-

dająca się z dwóch Amerykanów, Roubi-

na i Gates'a, b. oficera marynarki oraz

Niemca Wrede, została aresztowana w

Taito (połudn. część Formozy) przez

władze japońskie. Aresztowani staną

przed sądem jako oskarżeni o pogwałce-

nie prawa morskiego i o nielegalne fo-
tografewznie brzegów wyspy. Statek był
pod banderą niemiecką. Celem jego po-
dróży było odnalezienie złota, które za-
tonęłe wraz ze słynnym krążownikiem
niemieckim „Emden” w r. 1915, w pobli-
żu wyspy Cocos.

ZZET SAI ASAITATTOODECASZOKCZATA TA

Front pracy i siła zbrojna
WYCHOWANIE „CZŁOWIEKA NIEMIECKIEGO"

BERLIN — 2.5 (PAT) — „Voelki-
scher Beobachter" zamieszcza dziś ar-
tykuł ministra reichswehry generała
Blomberga zatytułowany: „siła zbrojna
i niemiecki front pracy”, a mówiący
© wspólnych etapach rozwojowych ar-
mji oraz niemieckiego frontu pracy

‘` eo do równouprawnienia Niemiec.
Wprowadzenie obowiązkowej służ-

by wojskowej w Niemczech — pisze
Blomberg — zaciešni nanowo kon-
takt pomiędzy wojskiem a wszystkie-
mi warstwami narodu niemieckiego.

Niemiecki front pracy, | wszelkie
zbiorowisko pracujących zbliża się w

ten sposób ku sile zbrojnej przez któ-

rej szkołę każdy Niemiec przejśćbę-

 

dzie musiał w przyszłości. Na dow/d
pozytywnego ustosunkowania się ar-
mji do niemieckiego frontu pracy, mi-
nister przytacza, że wszystkie insty-
tucje wojskowe otrzymały zalecenie,
popierania dążeń niemieckiego frontu
pracy, w którym utworżony został
specjalny oddział siły zbrojnej, skupia-
jący urzędników i robotników insty-
tucyj wojskowych. Wychowanie „czło-
wieka niemieckiego” — oto wspólne
zagadnienie niemieckiego frontu pracy
i siły zbrojnej. Na różnych odcinkach
i odmiennemi śródkami oba te czyn-
niki pracują dla osiągnięcia tego sa-
mego celu — swobodnych, silnych
Niemiec. M  

udzielając poważnych kredytów.
Churchil! ostrzega Izbę przed postę-
pem zbrojeń niemieckich, podkreśla-
jąc, że wskutek znakomitej orśaniza-
cji przemysłowej Niemiec, oraz wsku-
tek wielkiej energji zbiorowej narodu
niemieckiego, tempo Niemiec jest tak
zawrotne, że W. Brytanja z trudno-
ścia mu tylko dorówna.

Churchill żąda od gabinetu brytyj-
skieśo większego poczucia odpowie-
dzialności za przyszłość i zaznacza,
że — jeśo zdaniem — brak w gabine-
cie stanowczej ręki kierowniczej.
Mówca wyraża całkowite poparcie
dla artykułu Mac Donalda w „News
Letter" oraz dla decyzji w Stresie i
Genewie, pochwala również zwróce-
nie się Francji do Genewy dla zmobi-
lizowania solidarnej akcji  europej-
skiej przeciwko groźbie zbrojeń Nie-
miec. Churchill zapytuje, dlaczego
już dwa lata temu Mac Donald nie
wystąpił tak, jak teraz występuje,
dlaczego Francja dwa lata temu nie
przedłożyła Radzie Ligi Narodów
swego tajnego dossier w sprawie zbro-
jeń niemieckich i nie zaalarmowała
wówczas opińji świata, Dzisiaj wszy-
stkie te kroki mogą się okazać spó-
źnione.
Zdaniem Churchilla, Niemcy zbroiły
się już w okresie rządów Brueninga.
Niemcy niśdy nie mogłyby doprowa-
dzić do obecnej przewagi w powie-
trzu, śdyby tych zbrojeń nie rozpo-
czełv już dawno. Parytet lotniczy po-
między W. Brytania a Niemcami jest
— zdaniem Churchilla — już utraco-
ny na niekorzyść brytyjską i stosunek
ten będzie się coraz bardziej pogar-
szał. Churchill przewiduje, że już pod
koniec r. b. niemieckie siły powietrz-
ne okażą -się trzy lub czterokrotnie
wyższe od brytyjskich. Ponadto Chur-
chill zwraca uwagę na dzisiejsze o-
świadczenie Goeringa, który przy”
znał, że samoloty niemieckie są naj-
nowszej konstrukcji. Mówca podkre-
śla, że w przeciwieństwie do tego
samoloty brytyjskie są częściowo
przedawnione.
Gdyby W. Brytanja w tym stanie

rzeczy była osamotniona — oświad-
cza Churchill — to sytuacja jej by-
łaby bardzo zła. Na szczęście jednak, 

LIZACJĘ EUROPY

W. Brytanja ma przyjaciół, na któ-
rych może liczyć. Polityka izolacji

nie jest dla W. Brytanji już możliwa.
Jedyną polityką wskazaną dla wysp
brytyjskich jest polityka współdzia-
łania z Francją i Włochami oraz ze
wszystkiemi temi krajami, które pra-
gną utrzymać pokój. Churchill pod-
kreślił, że — jego zdaniem — niczy*
jej pomocy w tej mierze odrzucać nie
należy. Mowę Churchilla Izba przy-
jęła z wielkim entuzjazmem.

  

U wycofan'e wojsk
sowieckich

TOKJO, 2.5 (PAT). „Agencja Rengo
donosi, że ambasador sowiecki Jurenjew,
który w ostatnich dniach przebywał w O-
saka, gdzie odbywał z przedstawicielami
przemysłu narady w sprawie zakupu to-
warów, któremi częściowo ma być ure-
gulowana należność za wschodnio-chiń-
ską linję kolejową, — oświadczył przed-
staw'cielom prasy, iż rząd sowiecki go-
tów jest podjąć dyskusję nad sprawą
wycciania wojsk sowieckich z nad grani-
cy mandżurskiej, uważa jednak, iż za-
warcie paktu nieagresji powinno poprze-
dzić uregulowanie kwestyj, pozostających
w zawieszeniu między Japonją a Związ-
kiem sowieckim,

Na g'ełdzie pary:kiej

PARYŻ, 2.5. (PAT). Ożywienie na
giełdzie paryskiej, które zaznaczyło się|
w dniu wczorajszym zwyżką akcyj zakła-
dów uzbrojenia m. in. zakładów przemy-
słu lotniczego, utrzymało się dziś w dal-
szym ciągu. W' każdym razie dzisiejsze
posiedzenie giełdy odbywało się pod zna-
kiem poważnej zwyżki funta szterl., jako-
też i dolara, co pociągnęło za sobą w
konsekwencji zwyżkę korony szwedzkiej
i duńskiej, -
Mocna tendencja obu walut anglosa-

skich, jak stwierdza „I'Information", jest,
jak się zdaje, odbiciem zwolnionego tem-
pa amerykańskiej polityki srebra, jak
również przeciwieństwem nowych wahań
ze strony pewnych walut złotych. Na wa-
luty psychicznie niekorzystny wpływ
wywiera dewaluacja guldena gdańskiego.

Rim airii a a

ZE ŠWIATA
DZIEŃ ROZRZUTNOŚCI

We wszystkich niemal krajach organizu-

je się w ostatnich latach dni oszczędności,

co w obecnym okresie przymusowego о-

szczędzania i odmawiania sobie wszystkie-

go, zakrawa czasem na urągowisko. O wie-
le też oryginalniejsza jest inicjatywa rady

miejskiej Edynburga. Wezwała ona miano-

wicie obywateli tego miasta do urządzenia

10-go maja dnia rozrzutności, który polegać
ma na tem, aby każdy przez ten jeden

dzień żył ponad stan, kupił sobie rzeczy u-
praśnione oddawna, nabywał droższe niż

zwykle bilety do teatrów i kinematogra-

fów, zamawiał kosztowniejsze potrawy w

restauracjach, przedewszystkiem zaś nie

zapomniał o wspomaganiu ubogich. Ojcowie

miasta obiecują sobie, że dzień rozrzutno-

ści przyczyni się nietylko do wzmożenia

obrotów handlowych, ale także do zniwe-

czenia legendy, jakoby Szkoci byli najbar-

dziej skąpymi ludźmi pod. słońcem.
 

PRZED JUBIŁEUSZEM KRÓLA JERZEGO

W związku z uroczystościami 25-letniego

jubileuszu panowania króla angielskiego,

które, jak wiadomo, odbędą się 6-go maja,

donoszą z Londynu, że wzdłuż drogi, którą
posuwać się ma orszak jubileuszowy, usta-

wionych będzie 40 orkiestr . pułków lądo-

wych, marynarki wojennej i lotnictwa. Prze-

ważna część tych orkiestr ustawiona będzie

w pobliżu pałacu Buckinghamskiego. prze-
szło 11 tysięcy żołnierzy stanie szpalerem

po obu stronach drogi zarówno dla uświet-

nienia pochodu, jak dla utrzymania porząd-

ku.

Słynne siwe konie, w które wprząśnięta

będzie karoca królewska, sprowadzono w

ostatnich dniach kwietnia z rezydencji w

Windsor do stajen pałacu Buckingham,

gdzie poddaje się je specjalnym treningom,

aby oswoiły się z dźwiękami instrumentów

dętych i wiwatami tłumów.
> je: и

 

 

na zrównany zostaje z kursem złotego.
Wartość jednego kilograma czystego
złota oznaczona została na 5.924,44
guldenów. Po dewaluacji guldena kur-
sy walut obcych będą się kształtować
mniej więcej w sposób następujący:

100 guldenów — 100 złotych.
100 marek niem. — 212,345 gulde-

НОо
100 fr. szw. — 172 guldeny.
100 guld. holenderskich — 358,41

guldenów gdańskich.

GDAŃSK — 2.5 (PAT) — Bank
gdański podwyższył dzisiaj stopę dy-
skontową z 4 na 6 proc. i lombardową
г 5 па 7 proc. Pozatem zarządzono
szereg ograniczeń kredytowych w sto-
sunku do kredytów w guldenach.

 

 

Złamanie traktatu
locarneńskiego

LONDYN, 2.5 (PAT). .W prasie dzi-
siejszej ukazały się pogłoski, iż rząd nie-
miecki zastąpił policję przez oddziały.
wojskowe w paru miastach zdemilitary=
zowanej strefy nadreńskiej, Wiadomość
ta, której potwierdzenia ze strony urzę-
dowej niepodobna uzyskać, wywołała w
Londynie wielkie zainteresowanie, zwła-
szcza w związku ze złożoną wczoraj w.
zbie lordów deklaracją podsekretarza
stanu w Foreign Office, Stanhope'a, w
sprawie Nadrenji.

Szalapin ciężko chory

PARYŻ, 2.5. (PAT). Z Hawru donoszą,
że stan zdrowia Szalapina pogorszył się.
Oprócz bronchitu ujawniło się zakażenie
krwi.
PARYŻ, 2.5. (PAT). Stan zdrowia

przebywającego w Le Havre  Szalapina °
tak się pogorszył,. iż sprowadzono do
śpiewaka słynnego doktora paryskiego
Abrami. Pó zbadaniu Szalapina, ze
względu na stan jego zdrowia, specjalnym
ambulansem przewieziono go do Paryża.

 

' Kapelusze miękkie, lekkie,
przewiewne, dla amatorów
już od 9 złotych. J. MŁOD-
KOWSKI, Pl. 3-ch Krzyży =
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PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"

 

z dnia 3 maja 1835 r.

WIADOMOŚCI ROZMAITE. Z
Wrocławia donoszą, że obserwator ta-
mecznego obserwatorjum, P. Bogu-
sławski, odkrył w nocy z 20 na 21

kwietnia nowego kometę, co w następ-

nej nocy potwierdziło się. Nie jest to

kometa Halleja, który jak obliczono

ma się znajdować w bliskości Byka.

Nowy kometa zostaje 'w konstellacyi
Kubba, i tylko przez dobre dalowidy

może być widziany jako okrągła mgli-

sta plama. Zbliża się w liniach do Re-

gulusa i śpiesząc do słońca, nie zdaje

się zbliżać do ziemi. Oczekujemy nie-
cierpliwie dalszych spostrzeżeń.

STAN LUDNOŚCI FRANCJI. Z 32
miljonów, które we Francji żyją,

5.000.000 znajduje się w stanie naj-

większego ubóstwa; 130.000 przebiega

kraj w ciągłych wyprawach rabunku

i morderstwa, a około 20.000 miesżkań-
ców corocznie chwytają i karzą. Ko-
szła dla bezpieczeństwa gościnców,
miast i t. d. wynoszą rocznie 4.000,000

fr, Wartość kradzionej corocznie wła-

sności czyni mniej więcej 2.000 000 tr.

Dzieci podrzuconych lub opuszczonych

od rodziców bywa co rok plus minus
60.000; te nieszczęśliwe istoty nie mają
innej zagrody, jak lasy lub jaskinie
kontrabandzistów i t. p., dokąd z 2

się chronią i po większej części z głodu
umierają. Jest też 3.000.000 osób, któ-
re nie wiedzą, jak będą mogły przez
miesiąc się utrzymać. Dodać do tego
należy 11 do 12.000 wypuszczonych z
galer, a 7 — 8.000 wypuszczonych z
więzień. Z 32.000.000 mieszkańców.
15.000.000 nie umie ani czytać ani pi-
sać, 11 do 12.000.000 umie jędno i dru-
ie; natomiast w całej massie ludności
iczą = 300.000 zupełnie wykształ-
conych, między któremi znajdują się i
ludzie wielkich zasług i rzadkich zdola
ności.

 



ŠWIETO PRACY
I „ŠW.“ BIUROKRACY
Wśród odgłosów i refleksyj, wy-

wołanych tegorocznemi obchodami

pierwszomajowemi, pozwolimy sobie

wyróżnić artykuł pana w. s. w „Ku-

rjerze Porannym“, zatytułowany:

„Trzeba się zdecydować, czego się

chce”.

Po historycznym przeglądzie zma-

gan się dwóch doktryn, socjalistycz-

nej i liberalistycznej, stwierdza au-

tor, że „sprawa stanu czwartego zo-

stała w sposób stanowczy oddzielona

od sprawy «socjalizmu, a w dalszym

ciągu — niemniej słusznie, — że „stan

czwarty stał się problematem ekono-

mji narodowej w najszerszem ujęciu”

Przypuszczając, że po obecnej re-
wolucji zatriumfuje — przynajmnie;

na jakiś czas — kompromis między

pracą i kapitałem, egzekwowany
przez występujące w roli arbitra

państwo, przechodzi p. w. s. na nasz,

polski teren i...

Zdarza się bardzo często, że pu-
blicyści sanacyjni, poruszający się z

dużą swobodą i niezłym instynktem

w labiryncie ogólnych zagadnień do-

by obecnej, tracą równowagę, gdy od

tych ogólnych rozważań przejdą do

tego, co powinni znać najlepiej, do o-

taczającej ich bezpośrednio ,„rzeczy-

wistej rzeczywistości”. Także i p.

w. s. zdaje się cierpieć na to sui ge-

meris dalekowidztwo, bo o wiele le-

piej widzi sprawy dalsze, ogólne, a-

niżeli najbliższe, konkretne, a raczej

nie tyle może same sprawy, ile ich

przyczynowe związki.

Autor artykułu w „Kurjerze Po-

rannym" stwierdza u nas bardzo

słusznie „rażącą wątłość i słabe u-

miejętności stanu kupieckiego, fatal-

ny upadek rzemiosł, niski poziom go-

spodarki na roli”. Ale gdzie ūpatruje
przyczyny tego stanu rzeczy, jakie

wskazuje środki naprawy?
„Przyczyną jest—zdaniem р. м. 5—

brak szacunku dla pracy, tkwiący w

naszej psychologii narodowej. „Je-

steśmy narodem biedaków z arysto-
kratycznemi nawykami”, — „przeła-

manie tej psychologji jest, w znacznie

wyższym stopniu od genialności kon-
cepcyj. ekonomicznych, warunkiem
rozwoju naszej siły gospodarczej, na-

szej zamożności.

Możnaby wprawdzie tej psycholo-
$icznej diagnozie - przeciwstawić

dzielne rolnictwo,  kupiectwo i rze-
miosło Wielkopolski i Pomorza, stwo-
rzone przez rdzennych Polaków w
walce z ekonomicznie silniejszym

wrogiem (jest rzeczą godną zastano-

wienia jak niektórzy badacze nasze-
go charakteru narodowego eliminują

ze swych rozważań te ziemie, które
były kolebką polskiego narodu i pań-
stwa), — jednak trzeba przyznać, że
w psychice naszej jest dość jeszcze
wiele dawnej szlachetczyzny, że za-
tem diaśnoza jest w pewnym stopniu

słuszna. Ale jest ona grubo niezupeł-
na; a przedewszystkiem bardzo a bar-
dzo nieaktualna, o ile idzie o wskaza-
nie tego, na co teraz, dzisiaj „trzeba
się zdecydować”.

Trzeba przełamać psychologję ary-
stokratyzmy, zrzucić „jarzmo agospo-
darczego nastawienia” (jarzmo stylu

sanacyjnego — też!), zerwać z „ary-
stokratycznym podziwem dla życia

bez pracy', trzeba zasypać przepaść
towarzyską między t. zw. inteligen-

tem i człowiekiem pracy rąk.
Oto są rady pana w. s. Rady słusz-

ne. Ale jak je wprowadzić w życie?
Przez propagandę? Przez pokazy fil-

mowe Pata, czy przez pogadanki ra-
djowe: „Jak się pracuje w Polsce"?
Widocznie nie wystarcza tu ósme
przykazanie nowej konstytucji, gło-
szące, że „praca jest podstawą roz-

woju i potęgi Rzeczypospolitej”, sko-
ro p. w. s. wzywa dopiero do decyzji,
a konstytucja jest dziełem nietylko

już zdecydowanym, ale także formal-
nie wprowadzonym w życie?

Istotnie nie 'wystarcza. Nadanie

pracy tego szacunku, jaki się jej
należy, i takiej roli w życiu na-
rodu, aby ta praca stała się pod-  

EWOLUCJA POLITYKI SOWIECKIEJ
Długie rokowania min. Lavala z so-

wieckim ambasadorem. Potiomkinem,
dobiegły końca. Traktat francusko-
rosyjski prawdopodobnie już nieba-
wem stanie się podstawą wzajemnych
stosunków obu tych państw.
Musimy się powstrzymać z omówie-

niem jego treści do czasu, aż będzie
nam ona znana w wersji urzędowej.
Obecnie pragniemy tylko zwrócić u-
wagę na znaczenie tej negocjacji dla
olityki rosyjskiej, która w ciągu КП-
Ba lat odbyła bardzo charakte-
rystyczną ewolucję.
Po przewrocie bolszewickim, Rosja

bardzo żywo uświadomiła sobie, że
jest przedewszystkiem państwem a-
zjatyckiem. Przyczyniły się do tego
niepowodzenia Trzeciej Międzynaro-
dówki na zachodzie i zupełna izolacja
gospodarcza, która wynikła na sku-
tek odmiennego ustroju i panującej
przez długie lata w Rosji ruiny eko-
nomicznej. Znalazłszy się poza Euro-

pą, Sowiecka Rosja nie zamierzała je-
dnak rezygnować ze swoich politycz-
nych ambicyj. Skierowała ona całą
swoją rewolucyjną energję ku wscho-
dowi.

Agenci sowieccy, w myśl wskazań
taktycznych Lenina, usiłowali ściśle
połączyć, poczęte zresztą w duchu
nacjonalistycznym, dążenia wyzwo-
leńcze ludów azjatyckich z losami
rewolucji komunistycznej. W tym o-
kresie czasu, mocarstwa kolonialne
niejednokrotnie boleśnie odczuły w
swoich posiadłościach zamorskich rę-
kę Kremlinu. Sowiety przedewszyst-
kiem liczyły na Chiny, myśląc, że zdo-
laja zachodzące w tym olbrzymim
kraju dziejowe przemiany zużytko-
wać dla celów swojej polityki.

Rychło jednak okazało się, że te ra-
 

 

ZJAZD OSADNIKÓW WOJSKOWYCH
Deszcz padał przez dwa dni. Oślizg-

gły nieliczne wołyńskie szosy, rozmo- |
kły drogi. Osadnicy wojskowi pow:
krzemienieckiego zjechali jednak licz-
nie na swój doroczny walny zjazd w
Wiśniowcu. Jechali nieraz cały dzień,
po kilometr na godzinę na błotnistych
drogach, gdzie wozy zapadały po osie.
Inni przybyli konno, wreszcie siedzący
na osadach, niezbyt oddalonych od Wiś:
niowca, przywlekli się piechotą. Około
300-tu chłopa z dawnych dywizyj 12-ej
gen. Marjana Żegoty - Januszajtisa i
6-tej stawiło się na zjazd. Ogorzałe
twarze, spracowane ręce. Na wyszarza-
łych żołnierskich bluzach błyszczą or-
dery „Virtuti Militari“, Krzyże Wa -
lecznych, czerwone wstążki Dowbora
it. p.
— Cześć panu generałowi|—witają

gen. Januszajtisa, który wysłuchuje
żalów i skarg. Nasuwają się wspom-  

chuby są bardzo nierealne. Obudze-
nie Azji, do którego Sowiety przy-
czyniły się w znacznym stopniu, do
reszty skomplikowały rosyjską sy-
tuację w tej części świata, Azjatycka
pozycja Rosji zarysowała się w zu-
pełnie odmiennem świetle, niż to
przypuszczali wodzowie komunizmu.

Dzięki polityce japońskiej i zmia-
nom, jakie nastąpiły w Chinach, Ro-
sja została zagrożona na Dalekim
Wschodzie” i w Azji środkowej;
przegrała grę i musiała się wycofać
na pozycje obronne.
Równocześnie w Europie stosunki

z Niemcami, które po traktacie ber-
lińskim układały się dla Sowietów

t lnie, uległy śwałtownemu po-
gorszeniu z chwilą, kiedy powstała
Trzecia Rzesza. Polityka niemiecka
odsłoniła swoje prawdziwe oblicze i
nawiązała w zmienionej nieco formie
do dawnych planów, opanowania ol-
brzymich przestrzeni rosyjskich.
Ta zasadnicza zmiana sytuacji zmu-

siła dyplomację sowiecką do szukania
nowych dróg i wyboru nowej metody.
Przedewszysktiem nastąpiło porozu-
mienie z Polską, świadczące o przy-
stosowaniu się Sowietów do nowej
sytuacji w Europie wschodniej, w któ-
rej, dzięki odbudowaniu Polski, osta-
tecznie znikła podstawa do polityki,
opartej na tradycjach prusko - rosyj-
skiej współpracy.
W miarę tego, jak w Europie za-

chodniej zaczęły się zarysowywać sil-
niejsze prądy przeciwdziałania wzro-
stowi potęgi niemieckiej, Rosja podję-
ła usiłowania znalezienia się w obo-
zie mocarstw, organizujących „pokój
i bezpieczeństwo. Weszła ona do
Ligi Narodów i zajęła stałe miejsce w
jej Radzie. Równocześnie rozpoczę-

Z

 

(Od własnego korespondenta).

nienia z czasów wojny, wspólnych
przeżyć i niebezpieczeństw. Ktoś po-
kazuje na głowie blizny, skarżąc się na
obecne położenie,
Obrady będą odbywały się w pięk-

nym zamku wiśniowieckim. Osadni-
kom przydzielono małą salę szkolną,
w której z trudnością może mieścić
się sto osób. Ławki.niskie i ciasne,
ludzie tłoczą się, dym z papierosów
wypełnia salę.
A jednocześnie w dużej widnej sali

teatralnej zamku, będącego obecnie
własnością krzemienieckiego sejmiku,
odbywa się żydowski bazar. sjonistów-
rewizjonistów! Nad portretami Żabo-
tyńskiego, Kerela i Trumpeldora wid-
nieje bojowe hasło „Tej — Chaj'.
Na ścianach napisy: „Żydowskie pań-
stwo w Palestynie musi istnieć po obu
stronach Jordanu'|— czyta nam ru-
da żydóweczka. W kilku stoiskach

 

 

fragment zamku w Wiśniowcu

gdzie odbywały się obrady zjazdu osadników

 

kiej potęgi Rzeczypospolitej, zależy

od wielu rozmaitych warunków, któ-

rych suma nosi nazwę: polityka. Nie
psychologiczne traktaty, nie uroczy-

ste przykazania ustawy konstytucyj-

nej, ale codzienna aktualna polityka,

a więc przedewszysktiem działalność
rządu, może i powinna obdarzyć pra-
cę tym splendorem, który drogą ne-

gatywną nadał jej już poniekąd kry-

zys i bezrobocie. 2
Nie može to stač się odrazu — to

prawda. Ale zapytajmy: Czy zbliža-

my się do tego celu, czy się od niego
oddalamy? Czy stwarzamy pomyśl-

ne warunki dla twórczej pracy. czy
może ją krok za krokiem utrudnia-

my? Czy w walce z zakorzenionym

arystokratyzmem nie budujemy ołta-

rzy dla nowego, groźniejszego bałwa-  
stawą szybkiego rozwojuiwie|- j na — biurokratyzmu? i

Tutaj naprawdę „trzeba się zde-

cydować'. Po złamaniu kapitalizmu,

głównym wrogiem pracy jest biuro-
kratyzm. On to jest tym nowoczes-

nym arystokratyzmem, on powoduje,
że posada, — choćby licho płatna, ale
pewna, — staje się fetyszem, przed

którym biją pokłony i ci, co nie chcą
naprawdę pracować, i ci, co praco-

wać na własnym lub nawet cudzym
warsztacie — nie mogą.

Czy to nie jest godne zastanowie-

nia, że patronem  pierwszomajowego

„Święta pracy”, obchodzonego w tak

różnych ustrojach politycznych i spo-
łecznych, był wszędzie — „święty”
Biurokracy?

Tak, „trzeba się zdecydować”. Ale

ta decyzja musiałaby w swych skut-

| kach sięgnąć bardzo głęboko.

 

 
| krotnie spada z podjum? Z

ły się rozmowy z Francją o traktat o-
bronny i rozmowy z Wielką Bryta-
nją, dotyczące spraw azjatyckich.
Wizyta Edena w Moskwie oraz ne--

gocjacja traktatu z Francją i zapowie-
dziany wyjazd do stolicy Sowietów
min. Lavala, wskazują na to, że usi-
łowania Sowietów zostały w pewnym
stopniu uwieńczone pomyślnym skut-
kiem. Trzeba przyznać, że polityka
zewnętrzna Sowietów wykazała o-
statnio wiele inwencji i energii. We-
szła ona na tory właściwe: szukania
w Azji naprawy stosunków z Anglją
i zbliżenia w Eurovie z Francją. W
tem miejscu musimy nadmienić, że w
szeregu posunięć p. Litwinow niedo-
stotecznie vwzględniał rolę Polski na
Wschodzie Europy i nie liczył się jak
należy z nisz>mi interesami. Tymcza-
sem stosunki polsko -,rosyjskie 'za-
wsze pozostaną zagadnieniem głów-
nem w tej części kontynentu i stano-
wić będą dla Rosji klucz do polityki
curonejskiej. `
O ile polityka sowiecka wykazuje

wiele realizmu, o tyle pewne kola na
Zachodzie zdradzają nieco przesady
w ocenie możliwości politycznych Ro-
sji.
Dopóki sprawy obracają się dokoła

organizacji pokoju, akcja dyplomacji
sowieckiej jest bardzo ożywiona i peł-
na inicjatywy. Natomiast gdyby pokój
europejski został naruszony, ci wszys-
cy, którzy liczą na wydatną pomoc
Sowietów, przeżyliby prawdopodob-
nie duże rozczarowanie,
W tym wypadku Rosja nie mogła-

by się zdobyć na efektywną pomoc
swoim sprzymierzeńcom, gdyż nie-
bezpieczeństwo azjatyckie stałoby się
natychmiast dla niej bardzo ene
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sprzedaje się roboty ręczne i słody-
cze. Dochód na bojówki Trumipeldor-
czyków!
Wśród  stłoczonych w ciasnej salce

osadników powstał szmer.

— Żydzi mają pierwszeństwo...
Zawrzało na sali.

— Wyrzucić żydów z tamtej sali, a
nas wprowadzić! To skandal! Precz z
żydami! Hańba! — rozległy się okrzy-
ki kilkuset ludzi. Poniosły tempera-
menty. Kilkudziesięciu ludzi rzuca się
w kierunku sali, gdzie mieści się ży-
dowska wystawa, aby hasło „wyrzucić
żydów” czynnie realizować. Io tego
jednak nie doszło, gdyż ostatecznie
żydzi zwinęli wystawę, zabrali portre-
ty i napisy i wynieśli się. Osadnicy
uspokoili się, zajęli salę po żydach i
rozpoczęli obrady: {

*

Cóż pisać o przebiegu obrad? Nasu-
wa się wiele myśli, bo i sejmikowanie
osadników, hałaśliwe i trwające kilka-
naście godzin, daje wiele materjału do
myślenia.  Przedewszystkiem więc
stwierdzić należy, że osadnicy nie ma-
ją szczęścia do swoich przywódców.
W pierwszym okresie osadnictwa, gdy
urządzano się na gospodarstwach, pra-
cowały t. zw. kolumny robocze. Były
to jednolite oddziały, wydzielone z od-
działów macierzystych. W kolumnach
roboczych panowała wojskowa dyscy-
plina. Wobec konieczności podziału
wspólnych terenów na indywidualne
gospodarstwa, kolumny robocze uległy
likwidacji, zatracając też swój charak-
ter wojskowy. Osadnicy jednak w
dalszym ciągu uznawali dawnych
swoich dowódców, osiadłych razem z
nimi na ziemi, za naturalnych kiero-
wników życia osadniczego. Dawn: więc
oficerowie byli powoływani po osadach
na prezesów ognisk. W okresie jednak
ubiegłych 15-tu lat dużo się zmieniło.
Oficerowie, którzy nawet otrzymali
działki instruktorskie (po 45 ha), aby
przez wzorową gospodarkę. nadawać
ton całości osadnictwa, często nie
chcieli, czy też nie umieli utrzymać się
na stanowiskach przywódców. Zaczęły
dochodzić do głosu elementy osadni-
cze, łatwo ulegające wpływom. Nie
byłoby złem wysuwanie się na czoło
kierowników z szarej masy osadników,
$dyby ci kierownicy dorośli do nałożo-
nych na nich zadań, gdyby byli godni
szacunku i gdyby zyskali zaufanie
wszystkich. Tak jednak nie jest.

Cóż bowiem można powiedzieć o
prezesie zarządu powiatowego krze-
mienieckiego p. Szmurle. który, czując
się zagrożonym na swojem stanowi-
sku, urządza „popijawę', aby zyskać
zwolenników? Cóż za wartość przed-
stawia sekretarz zarządu p. Widr, któ-
ry przychodzi na zjazd pijany i dwu-  jakiem
czołem staje przed walnym zjazdem
prezes komisji rewizyjnej p. Leopolć
Słoniewski, który wydzierżawia*swóją )

s
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działkę żydowi Zelcerowi, b. sołtysowi
Poczajowa?

Osadnicy przez 15 lat obserwowali,
kto na ich barkach chce wyrastać.
Dawni dowódcy frontowi nie powinni
rezygnować z przysługujących 'im
praw przewodzenia, czego zresztą żą-
dają sami osadnicy. Oddalenie się
dawnych dowódców od mas osadni+
czych doprowadzilo do tego, že žerują-
cy na demagogji wrzeszczeli: — Precz
z generałami! „Ofiki” chcą nas prowa-
dzić!

Dziwna zaiste jest psychika tych o-
sadników kresowych, którzy z jednej
strony przy każdej okazji powołują się :
na swoje zasługi .bojowe i „przelaną
krew”, z drugiej zaś wznoszą podobne
okrzyki.

I wysłannicy naczelnych władz or-
śanizacyjnych nie mają zaufania. Gdy
przysłany na zjazd p. Smochiewicz z
zarządu wojewódzkiego, idący zresztą
na rękę zwalczanemu namiętnie przez
osadników p. Szmurle, zaczął wygła-
szać podniosłe przemówienia, słychać
było głosy: „Bez nauk moralnych pa-
nie dobrodzieju. Lepiej niech-pan usu*
nie z prezydjum pijanego sekretarza'...

Posypały się też zarzuty na zarząd.
Zgłoszono wniosek o votum nieufności
dla przewodniczącego obradom preze-
sa: Szmurły. Zarzucano mu korupcję,
brak należytej opieki nad żywotnemi
interesami osadnictwa oraz niedbanie o
przyszłość osadnictwa i t. p. Słucha-
jąc tych wszystkich zarzutów wprost
trudno było uwierzyć, że tego rodzaju
jednostka piastuje odpowiedzialną $o-
dność prezesa związku powiatowego,
że żołnierzem frontowym przewodzi
pracownik zbrojowni...

Osadnicy dosyć jednak mieli rządów
p. Szmurły i jego kliki, Po druzgocącej, -
krytyce działalności, a właściwie bez-
czynności dotychczasowego zarządu, w
wyniku nowych wyborów wybrali za: ,
rząd, który całkowicie daje gwarancję
dobrego pełnienia obowiązków. Nowy...
zarząd wybrano w następującym skła*
dzie: prezes — gen. Marjan Żegotae
Januszajłtis. z Szył, wiceprezes por.
Józef Kulikowski z Woli Strzeleckiej,
pełniący jednocześnie funkcje sekreta- .
rza, skarbnik kpt. Karol Korzelski ©
Paderewic, członkowie zarządu: Wła-
dysław Koziarski z Kurhan dla spraw
spółdzielczych, kpt, Pustelniak z Sien-
kiewicz, kpt« Rumel z Woli Korybuto-
wieckiej dla spraw oświatowych,
wręszcie kpt. Różański z Woli Wilso-
na dla spraw osadniczych. Do komi-
sji rewizyjnej zostali wybrani: prezes
pułk, Stanisław Powroźnicki z Witoso-
wa oraz pp. Terlecki z Woli Strzelec-
kiej i Maciejko z Witosowa,

Nowy zarząd ma wiele pracy przed
sobą. Musi odrobić dotychczasowe za-
niedbanie oraz pomyśleć o zagrożonej
przyszłości osadnictwa wojskowego na
Kresach Wschodnich. Osadnicy po-
kładają w nowym zarządzie z gen. Ja-
nuszajtisem duże nadzieje.

Na zjeździe osadników nie tylko o-
mawiano sprawy organizacyjne,nie
tylko oczyszczano swoje szeregi. Licz-
ni mówcy poruszyli sprawy olbrzymiej
doniosłości, dotyczące zarówne osa-
dnictwa, jak też stanu polskości na
Kresach. Życie ludności polskiej
wśród rusinów, wrogi stosunek tych o-
statnich do osadnictwa, zły stan bez-
pieczeństwa i t. p. — wszystko to, od-
malowane przez osadników z troską ©
ich przyszłość, tworzy. ponury obraz.
Wysłuchał tych skarg i oskarżeń pod
adresem administracji państwowej sta-
rosta krzemieniecki p. Czarnocki Mó-
wił później o sile osadników, jako
„ważnej i wielkiej”, zajął się rozpatry-
waniem elementów tej siły i stwierdził,
że „państwo jej potrzebuje". Szkoda
jednak że nie stara się tej siły utrzy-
mać. A twierdzimy tak na zasadzie
tego, co słyszeliśmy podczas obrad zja-
zdowych.

Szkoda, że p. starosta nie był dokoń: х
ca zjazdu. Tłumaczył się, że jedzie na
zjazd strzelecki do Krzemieńca, co wy-
wołało uwagi że „strzelcy i Żabotyń-
cy są lepsi niż osadnicy” Nasłuchałby
się wielu jeszcze skarg. A tak:

co Pan starosta wyjechał. Zrzekam
się głosu — mówili osadnicy.

Stosunkiem ludności ruskiej do pol-
skości na Kresach, a do osadnikóww
szczególności, oraz obecną sytuacją o-
sadnictwa kresowego, zajmiemy się
innym razem.

J. BIAŁASIEWICZ

     



4

TEATRY STOLECZNE
 

„POSKROMIENIE ZLOŠNICY“
. SZEKSPIRA

Ostatnio z utworėw Szekspira gra-
ny byt w Warszawie na deskach Te-
atru Polskiego — „Kupiec wenecki“.
Mimowolnie tedy, słuchając wysta-
wionej właśnie w Teatrze Narodowym
komedji „Poskromienie złośnicy” nie
zapomina widz i o tamtej sztuce. Cóż
za różnice! Tylko w szerokiej skali
form Szekspirowskiego talentu pomie-
ścić się mogą dwa tak odrębne światy.

„Kupiec wenecki' zgłębia do dna
niezwykły, wyrażony w nim proble-
mat moralny. Mówi o walce odwiecz-
nej i buduje na wartościach wiecz-
nych. Jakże odmienny klimat moralny
otacza „Poskromienie złośnicy”, mło-
dociane dzieło wielkiego pisarza. Ten
wspaniały żart, genjalna, rozkoszna
fraszka, wybuch nieokiełznany moż-
nych ludzi owej epąki, swawolna opo-
wieść o poskromieniu złośnicy —
jest w gruncie rzeczy, gdyby sprawę
traktować na innej skosjadję amo-
ralna. Nim jednak nadejdzie jakakol-
wiek refleksja — zdąży nas już ogar-
nąć jak płomień, od pierwszej sceny,
od pierwszego pojawienia się Kata-
rzyny, czy Petruchia — śmiech, który
zdusi każdą refleksję i spala w swym
ogniu jakiekolwiek zastrzeżenie. Taka
już jest bowiem siła i takie są sugestje
Szekspirowskiego humoru, że bierze
on nas w całkowite, samolubne, nie
znoszące oporu posiadanie, „Skoro
zatem mamy do czynienia z farsą,jaką
jest „Poskromienie złośnicy” — mówi
proł. A. Tretiak — domagajmy się
tylko tego, aby artysta, oszołomiwszy
się pędem akcji i trzasków, pękają-
cych konceptów, opętawszy pozorną
logiką dowcipów i łańcuchem argu-
mentów — scen, zaczepiających się o
siebie przypadkowo,mocno,zmusił nas
do przyjęcia za pewność, że pozycja
do góry nogami jest dla człowieka
najwygodniejszai dająca nam najwięk-
szy i prawdziwy horyzont widzenia”.
Ten warunek osiągnął Szekspir cał-
kowicie. Pod koniec bowiem komedji
jesteśmy już tak dalece pod urokiem
jego humoru i we władzy jego śmie-

"chu, że razem z Katarzyną gotowi je-

steśmy twierdzić, widząc starca, iż

jest to młoda panienka, dzień nazywać
nocą, a noc za dzień poczytywać, księ-
życ zwać słońcem i wogóle chodzić do
góry nogami wzorem już nie Don Ki-

chota, lecz Chestertonowskiego Na-
poleona z Notting — Hillu.

Poskromienie złośnicy! Jak gdyby

dla większej groteski, dla tem peł-

niejszego królowania żartu jest Kata-

rzyna — wobec swego poskromicie-
la — wzorem cnót wszelkich, uoso-

bieniem słodyczy niemal. Petruchio,
który w podeszłym wieku przeobraził

się w Peepernkorna z „Czarodziej-
skiej góry” Tomasza Manna — oto

prawdziwy symbol władcy świata,

któremu wszyscy — zwłaszcza, mój

Boże, kobieta — służyć mogą i służą

z radością. W sztuce Szekspira — o-

to prawdziwy i jedyny złośnik. Złoś-
nik nieposkromiony. |

Publiczność elżbietańska musiała
trafnie odczuć i zrozumieć całą gro-

teskowość wspaniałego żartu Szeks-  

pira, skoro z takiem uznaniem i tak
prędko przyjęła nowy żart, wyrów-
nywający w pewien sposób jaskra-
wość groteski — a zatem, być może
bardziej jeszcze groteskowy. Tym
żartem jest sztuka „Poskromiciel po-
skromiony“, gdzie Petruchio „jest
skruszonym pantoflarzem”. I później
— powstaje dziesiątek przeróbek,
warjacyj, fragmentów, osnutych nao-
kół Katarzyny i Petruchia, którzy —
zdaniem komentatora — dotychczas
wędrują po świecie i po czasie, kłó-
cąc się i wymyślając sobie, tarmo-
sząc się i bijąc, aż poprzez scenę
weszli na ekran.

Najbardziej jednak wyrazisty por-
tret obojga już złośników widzimy
przecie w Szekspirowskim pierwo-
wzorze, Wieki mijają im na kłótni,
a wielu, wielu pokoleniom upływa
czas na śmiechu, który nigdy w tea-
trze nie brzmi równie szczerze, rów-
"nie beztrosko, równie nawet halašli-
wie.

Przedstawienie w Teatrze Narodo-
wym należy do rzędu najlepszych.
jakie w tym teatrze widzieć było
można. Trochę cyrku — który tak
lubiła publiczność elżbietańska — z
nadmiaru hulaszczej wesołości, z nad-
miaru radości życia — i dużo staran-
ności reżyserskiej i konkursu aktor-
skiego. „Poskromienie złośnicy” w
Teatrze Narodowym jest prawdziwym
triumfem inscenizacyjnym i reżyser-
skim p. Karola Borowskiego.
Wykonawcy komedji Szekspirow-

skiej dali nam prawdziwy koncert gry
aktorskiej. Przedewszystkiem więc
znakomity Jerzy Leszczyński, który
rolę szlachcica z Werony odziedzi-
czył po swym wielkim ojcu. Była w
nim radość życia, szeroki oddech lu-
dzi tamtej epoki, śmiałość i ów nie-
zwykły temperament, który spalał
się w śmiechu i śmiechem zarażał do-
koła innych. Przeszedł Leszczyński
samego siebie. Jego Petruchio — to
uosobienie żywiołu, jakichś sił wital-
nych, żywiołu, który w  nienasyco-
nym pośpiechu porywa wszystkich za
sobą.
Znakomitą kreację wydobyła z po-

staci Katarzyny — Marja Modzelew-
ska, Jak najpierw była złością samą,
tak później stała się wcieleniem ła-
godności i posłuszeństwa. Gdy nie
stało w tekście słowa, aby należycie
transformację tę wytłumaczyć i rzecz
uwypuklić — świetna aktorka ucie-
kła się do gestu, do mimiki, która jej
ani razu nie zawiodła, Tę trudną par-
tję rozegrała Modzelewska nietylko
bez błędu: rozegrała ją po mistrzow-
sku, jak doświadczony i pewien sie-
bie gracz wysokiej klasy.

Przemiłą Bianką była Nina Świer:
czewska. Słodycz, urok, wdzięk, ła-
godność — wcieleniem wszystkich
tych cnót stać się musiała dla pogłę-
bienia tem większego kontrastu z n0-
stacią i charakterem Katarzyny. Na-
wet aktorka najbardziej inteligentna,
wczuwając się w swą rolę — nie mo-
głaby stworzyć takiego miłego por-
tretu ,nie posiadając warunków ze-

ZE ŚWIATA
KULTURY

ARCHITEKTURA

Rozstrzygnięcie konkursu na plac Saski.

Dnia 2 maja r. b. wobec licznie zebranych

przedstawicieli architektury, sąd konkurso-

wy na reguluację placu Saskiego dokonał

otwarcia kopert z nazwiskami autorów na-

grodzonych oraz zakupionych prac konkur-

sowych. Autorami nagrodzonych i wyróż-

nionych projektów okazali się: architekci
K. Tołłoczko i J. Kukulski (nagroda 1 —
zł. 5.000), Arch. Ant. Jawornicki i E. Szpar-

kowski (nagroda 2 — 4.000 zł, Arch. B.

Brukalska, St. Brukalski, B. Lachert i J.
Szanajca (nagroda 3 — 3.000 zł. Następnie

ujawniono nazwiska autorów 6-ciu projek-

tów, zakupionych przez zarząd miasta w

cenie po 1.000 zł każdy. Autorami tysh

projektów są: arch. Stanisław Gergovich i

W. Wieczorkiewicz, arch. A. Dygat, arch.
B. Brukalska, S. Brukalski, B. Lachert i J.
Szanajca, St. Fiszer, J. Łowiński i L. To-

maszewski, M. Goldberg, i H. Rutkowski.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon dr. Mieczysława Hartleba. W nocy
z 30 kwietnia na 1 maja r. b. zmarł w sana-

torjam w Otwocku $. р dr. Mieczysław

Hartleb, żołnierz 6 p. p. Legi. kapitan rez
W. P. b. szat biura prasowego Prez. Rady
Min., b. sekretarz premjera Wł. Sikorskie-

go, docent polonistyki Uniw. Warszawskie-

go. Ogłaszał prace literackie pod pseudoni-

mem von Wahlthor. Z prac naukowych wy*

dał: „Estetyka Kochanowskiego”, „Nagro-

bek Urszulki” i in. Pogrzeb odbędzie się 3

maja o godz. 3 pp. z kaplicy w Otwocku na

cmentarz miejscowy.

wnętrznych, jakie właśnie posiada
Świerczewska. Była więc do tej roli
predestynowana, jak rzadko kto.
I dlatego w jej interpretacji Bianka
była tak prawdziwa i tak miła.
Doskonałym kochankiem, który

był L. Luszczewski. Obok nitro, z
kilku epizodów, kilku mistrzowskie-
mi rzutami stworzył postać Grumia,
aktor tak rasowy i tak świetny — ja-
kim jest Jan Kurnakowicz.
Resztę świetnej obsady trudno jest

wymieniać osobno. Zanotuimy więc
dla pamięci hazwiska pp.: Fr. Domi-
niaka, Juljana Krzewińskiego, Stan.
Łapińskiego, T. Chmielewskiego, Kaz.
Fabisiaka, Z. Karpińskiego, A. Bogu-
sińskiego, J. Bukowskieśo, Biernac-
kiego, Janiszewskiego. Morozowicza,
Wasilewskiego, K. Wojciechowskie-

go, H. Małkowskiego, M. Wojdaliń-
skiej, M. Borowego i M. Karpowi-
czówny. Wszyscy przyczynili się

swoim udziałem do  uświetnienia
wspaniałego żartu Szekspira.
Na uwagę zasługuja bardzo ładne

i pomysłowe dekoracje i kostjumy p.
Z. Węgierkowej.
Przekład Józefa Paszkowskieśo

(opracowanie Michała Rusinka). Mu-
zyka osunta na motywach teatru
Szekspirowskiego.
Komedję Szekspira przyjęła pu-

bliczność premjerowa bardzo życz-

liwie,
T. B. SYGA

umiał pokazač swėj „amanci pazur',

MISJA BEZUSTANNA
NA MARGINESIE WYSTAWY PRASY KATOLICKIEJ

„Dobry, katolicki dziennik jest mi-
sją bezustanną”, — słowa te wyrzekł
papież Leon XIII, pierwszy z po-
śród Sterników Nawy Piotrowej,
który ocenił niezwykłą wagę prasy w
życiu społeczeństwa katolickiego.
Już poprzednik jego, Pius IX (1846—
1878) powiedział, że „czasy nasze
wymagają znacznie więcej obrońców
piórem, niż głosicieli prawdy na am-
bonie'”, przecież jednak akcję żywą,
ciągłą i już niemilknącą w stwarza-
niu, podniesieniu, umocnieniu i roz-
woju prasy katolickiej wszczyna
wielki Leon XIII. Z jego ust wycho-
dzą owe pamiętne słowa: „Ci, któ-
rym rzeczywiście leży na sercu do-
bro religii i społeczeństwa, niech
stosownie do majątku swego popiera-
ją prasę. Żołnierze prasy koniecznie
potrzebują tego poparcia, bez którego
ich praca żadneśo lub bardzo mały
skutek odniesie!”

Ideje Leona XIII, zawarte zwłasz-
cza w Encyklice z 15 lutego 1882 ro-
ku, podjął jego następca Pius X
(1903 — 1914), który stać się powi-
nien patronem dziennikarzy katolic-
kich. On to, błogosławiąc pióro
dziennikarza i wręczając je, wyrzekł
owe tak często później powtarzane, a
tak znamienne słowa:

„Niemasz żadnej szlachetniejszej
misji ponad misję dziennikarza. Bło-
gosławię ten symbol twego powoła-
nia. Moi poprzednicy błogosławili
miecze ij oręże chrześcijańskich ryce-
rzy, ja wolę ubłagać błogosławień-
stwo dla pióra katolickiego dzienni-
karza“.
Znów innym razem Pius X, widząc

spustoszenia, czynione przez prasę
bezbożną i żydowską, upominał: „Ja-
koś ludzie nie chcą zrozumieć, jak
ważną jest w naszych czasach prasa.
Ani duchowieństwo, ani wierni, nie
zajmują się nią tak, jak tego potrzeba
wymaga, Ludzie starzy mówią: to coś
nowego; dawniej zbawiono tyle dusz.
a nie starano się o żadne gazety! Ale
to łatwo mówić: dawniej, dawniej!
Trzeba przecież zauważyć, że daw-
niej trucizna złych gazet i pism nie
była tak powszechna jak dziś, więc
też dlatego nie było tak wielkiej po-
trzeby jakiegoś środka przeciw tej
truciźnie, jak dziś, Środkiem tym
jest właśnie dobra prasa, Teraz
to nie „dawniej”, ale „dziś, To
przecież jest faktem dokonanym, że
dziś lud chrześcijański bałamuci się,
truje i niszczy przez bezbożne ga-
zety”...

Czyż te słowa straciły podziśdzień
cokolwiek na wielkiej aktualności?
Wprawdzie ogromnie wzrosło zrozu-
mienie potrzeby dobrej prasy, ale
czyż i dzisiaj zła, nikczemna, zbrod-
nicza, sprzedajna prasa nie truje i
nie niszczy nadal ludu chrześcijań-
skiego? Czy zwalczamy ją tak silnie,

jakby należało?
*

W 1848 roku odbył się w Krakowie
zjazd rabinów całego świata, Na

, gazety świata nie będą w naszych rę-
| kach, wszystko na nic się nie przyda.
Bądźmy pomni jedenastego przykaza-
nia: „Nie będziesz cierpiał nad sobą
żadnej obcej prasy, abyś długo pa-
nował nad goimami Zapanujmy nad
prasą, a wnet będziemy rządzić i kie-
rować losami całej Europy”. To na-
woływanie rabina  Monteliorego
dość rychło miało się urzeczywistnić.
Żydzi opanowali znaczną część pra-
sy świata, czyniąc z niej narzędzie
zepsucia i walki z religją.

Przeczytajmy książkę Izydora Sin-
gera „Presse und Judenthum” (Wien,
1882), a przekonamy się, jak rychło
wzięli się żydzi do zorganizowania
prasy i jaką wartość jej przypisywali.
Ale nietylko żydzi. Oto wyznanie
francuskiego prezesa ministrów Com-
besa, który przeprowadził rozdział
Kościoła i państwa we Francji: „Re-
ligja katolicka — pisał w artykule
wiedeńskiej „Neue Freie Presse" z
29 marca 1907 r. — którą w XVIII
wieku zwalczała tylko filozofja w sa-
lonach i w kosztownych wydawnic-
twach, jest teraz zwalczana codzien-
nie przez liberalizm w ludowych je-

| dnocentymowych pismach. Można
śmiało rzec, że dwie trzecie, moża
trzy czwarte narodu francuskiego o-
derwała od Kościoła prasa radykalna
i socjalistyczna”,

*

Tak było przed wojną. Czy lepiej
jest po wojnie?
Na to w pewnym sensie da odpo-

wiedź urządzona.w Warszawie (No-
wy Świat 67) wystawa polskiej pra-
sy i książki katolickiej. Bardzo jej
daleko do kompletności. Mimo to wi-
dzimy rosnący, stały i niebywały do-
tąd rozwój tej prasy. Niektóre z cza-
sopism dochodzą do 700 tysięcy egz.
nakładu („Rycerz Niepokalanej ), in-
ne też bliskie są tej cyfry (np. „Prze-
wodnik Katolicki). Niema już więk-
szego miasta, gdzieby nie było cza-
sopisma katolickiego. Więc np. War-
szawa posiada kwartalnik „Ver-
bum”, przeznaczony dla inteligeucji,
stojący na bardzo wysokim poziomie.
Ma też niemniej poważny „Przegląd
Katolicki” i „Młodzież Katolicką“,
dobry popularny tygodnik „Posłaniec
Parafjalny' i wiele innych. We Lwo-
wie wychodzi od 42 lat „Gazeta Ko-
šcielna“ į „Głos Eucharystyczny”,
Kraków posiada kilkanaście czaso-
pism, kierowanych głównie przez 00.
Jezuitów. Katowice mają poczytny ty-
godnik „Gość Niedzielny”, Kielce —
„Gazetę Tygodniową*, Poznań od lat
40 — najpopularniejszy „Przewodnik
Katolicki" i t. d., i + @,

Prasa ta rośnie nieustannie, ale też
wróg nie śpi. Wciąż przeto żywe
jeszcze jest to wołanie Piusa X: „Na-
próżno będziecie budować kościoły,
odprawiać misje, zakładać szkoły, wy-

6 dobre uczynki wszelkiego
rodzaju — wszystkie wasze zabiegi
będą daremne, jeżeli nie będziecie u-
mieli używać broni odpornej i zaczep- zjeździe tym żyd angielski, Mojżesz

Montefiore powiedział: „Jak długo |
nej, którą jest katolicka, szczera -i
rzetelna prasa”. (p. g.).

o

PŁYWAJĄCE WYSPY NA ATLANTYKU

Niedawno podaliśmy tu opis najnow-
szego  parowcą  transatlantyckiego

„Normandie”, zbudowanego przez je-

dno z francuskich tow. okrętowych

kosztem, jak się obecnie okazuje około

800 miljonów franków. Statek ten za-

opatrzony w najzbytkowniejsze urzą-

dzenia ma rozpocząć swą karjerę ko-

munikacyjną 24 maja, a oto na hory-

zoncie ukazuje się juž widok nowego

sposobu komunikacji, zdolnego ode

brać luksusowym parowcom całą śmie-

tankę ich pasażerów: mianowicie zary-

sowują się już zupełnie konkretnie

projekty ustanowienia stałej regular-

nej komunikacji samolotowej przy po-

mocy ustawionych w odpowiednich

punktach sztucznych wysp pływają

cych. W Stanach Zjednoczonych pow-

stało towarzystwo akcyjne budowy ta-

kich wysp systemu inż. Armstronga

pn. „Seadrome Ocean Dock Corpora-

tion" i posunęło już swe studja wstęp-

ne dość daleko, aby mówić o zupełnie

realnem przedsięwzięciu. W prasie fa-

chowej zagranicą podano wiele szcze-

gółów, tyczących się tej sprawy, zrea-
sumujemy je tu pokrótce,

Wiadomo powszechnie, że przelot ae-
roplanem nad Atlantykiem, zwłaszcza
w kierunku z Europy do Ameryki jest
jako sposób stałej komunikacji zupeł-
nie beznadziejny, jeżeli chcielibyśmy
wykonać go „jednym skokiem”. bez

stacyj pośrednich. Nietylko z powodu
niebezpieczeństwa tak długiego lotu

podczas którego zarówno silnik może

odmówić służby, jak i burza, której na-

 
|

dejścia nie można było przewidzieć na
półtorej doby naprzód, może zgubić
samolot bez ratunku; trzeba jeszcze
brać pod uwagę to, że samolot zamie-
rzający od jednego zamachu przesko-
czyć ocean, musi zabrać ze sobą tyle
paliwa i smaru, że wypełnia to całko-
wicie jego możliwości ładunkowe, t. zn.
że samolot taki nie może oprócz ko-
niecznej obsługi (dwóch ludzi) zabrać
jednego nawet pasażera. Zupełnie ina-
czej przedstawia się rzecz, jeżeli samo-
lot może zaprowidować się w paliwo po
drodze; wówczas miejsce ofhewyskich
zbiorników na benzynę i smar mogą
zająć wygodne kabiny dla pasażerów.
Znakomity znawca nowoczesnego
lotnictwa Bleriot, należący do entuzja-
stycznych zwolenników samolotowej
komunikacji z Ameryką ogłosił swe o-
bliczenia, dotyczące tej sprawy; wyni-
ka z nich, że najodpowiedniejsza od-
ległość między poszczególn=mi etapa-
mi byiaby około 500 kilometrów, lecz
można ją przy dzisiejszym stanie kon-
strukcji samolotów powiększyć do
1500 k|m. bez obawy narażenia rentow-
ności linji. Bleriot przewiduje samolo-
ty średniej wielkości, mogące zabie
rać 20 do 25 pasażerów i jest zdania,
że kalkulacja kosztów przewozu i
amortyzacji urządzeń jest w tym wy:
padku znacznie korzystniejsza, niż
przy wielkich luksusowych parowcach
co oczywiście obchodzi przedewszyst
kiem przedsiębio: stwo; natomiast po
dróżnych obchodzi to, że byliby w dro-
dze zaledwie 20 godzin, zamiast conaj-
mniej 4 i pół doby najszybszym parow-

=Los„Aa 1 A kada 0 k ć

cem. A ile też taka podróż by koszto-

wała? Otóż inny specjalista M, D. Bi-

ron obliczył, że pasażer zapłaci 3500

franków (koleją pierwszą klasą za-

płaciłby za taką samą przestrzeń 2.500
fr.) i towarzystwo wyjdzie na swoje

pod pewnemi warunkami, - Mianowicie

koszty amortyzacji, utrzymania i ob-

sługi urządzeń, oblicza na 26 miljonów*

fr, rocznie, wystarczy więc 12 tysięcy

pasażerów i 3 tysiące tonn pakunków

rocznie; aby te koszty pokryć (liczy po

600 fr. zapłaty za lądowanie na przy-

stanku i po 6 Ir. za przewóz kilograma

pakunków). Czy taka frekwencja jest

możliwa do osiągnięcia? Statystyka

wykazała w normalnym roku, a za taki

uważa autor r. 1913, 2 miljony 400 ty-
sięcy pasażerów między Europą i Ame

ryką, oraz 5 tysięcy tonn listów; wy-

siarczy więc, żeby jeden na dwustu pa-

sażerów porzucił okręt dla samolotu i

żeby połowa poczty przerzuciła się na

tę nową komunikację, a całe przedsię-

biorstwo się opłaci. Widzimy więc, że
nie są to rzeczy fantastyczne |

Ale skąd wziąć te przystanki po
drodze. Wysp naturalnych niema, Azo-

ry nie wystarczą. Niemcy zrobili już
próbę z umieszczaniem po drodze okrę-
tów odpowiednio zaopatrzonych na
których samolot znalazłby przytułek
i wszystko co mu do dalszej drogi po
trzeba. W końcu ubiegłego roku paro-
statek „„Westfalen“ stanął na oceanie
pod 25 stopniem długości i 8 szerokości
geograficznej dał znać przez radjo, że
jest gotów i wtedy z zachodniego wy-

brzeża Afryki wyleciał samolot. Kiero-
wany za pomocą radjośoniometrji LC
leciał do ,„Westfalen' (statek dawał o  

sobie znać w nocy latarnią o 120 mil-
jonach świec, w dzień słupem gęstego
dymu, wydzielanego przez specjalne
urządzenie). Samolot osiadł na specjal-
nej tratwie z płótna żaglowego, wzmoc
nionej ramami, i wciągnięty na pokład
przez dźwig po godzinie wzniósł się
znów, w powietrze, wystrzelony z ka-
tapulty pokładowej, zaopatrzony w
świeży zapas paliwa i ze skontrolowa-
nym motorem. Pod wieczór osiadł w
jednym z portów brazylijskich. Takie
jednak rozwiązanie zadania fachowcy
uważają za niewystarczające, nie da-
je bowiem dostatecznej pewności i nie
odpowiada częstszemu ruchowi samo-
lotów. Należy tedy stworzyć sztuczne
wyspy pływające i takie właśnie za-
mierza budować wspoinniane wyżej
towarzystwo, amerykańskie.

Wyspa Armstronga stanowić ma
platformę o zupełnie gładkiej po-
wierzchni prawie 500 metrów długą i
96 metrów szeroką. Naplatformie bę-
dą tylko linje i znaki orjentacyjne dla
lotników; powierzchnia jej jest zupeł:
nie wystarczająca do lądowania samo
lotów, przewidziane są tylko urządze-
nia hamujące rolowanie siadających a-
paratów, mianowicie poprzeczne liny
obciążone na końcach workami z pias
kiem: siadający samolot zaczepi o nie
specjalnym hakiem i liny zahamują ła-
godnie jego bieg. Pod platformą będą
hangary samolotów na wypadek bu:
rzy, warsztaty reparacyjne, hotel dla
turystów, mieszkania obsługi i maga-
zyny paliwa, smarów itd. Jak to wszy-
stko ma być utrzymane nad powierzch-
nią morza?

bowanego w basenach doświadczal-
nych, platforma wspierać się będzie na
24 kolumnach pustych wewnątrz, ma-
jących po 7 metrów średnicy, stano-
wiących właściwe pływaki, utrzymu-
jące platformę nad powierzchnią wód.
Te kolumny pływaki będą obciążone w
dolnej części balastem, aby nadać
platformie więcej stałości. Wszystko
jest obliczone tak, że sama platforma
będzie wzniesiona o 32 metry nad wo-
dę, a więc ponad najwyższe lale, a
środkowa, rozszerzona część kolumn
pływaków znajdzie się na takiej głębo-
kości, że falowania powierzchni mor-
skiej już się tam nie odczuwa. Badania
z modelami w zmniejszonej ' skali wy-
kazały, że przy najsilniejszym wietrze
iwielkiej fali wyspa taka pozostaje
prawie w całkowitym spokoju, možna
na niej lądować jak na lotnisku sta-
łem. Waga całej konstrukcji 26 tysię-
cy tonn, z balastem 60 tysięcy tonn U-
trzymanie na miejscu osiąga się za po-
mocą olbrzymiej kotwicy, a raczej blo-
ku żelaznego wagi 180 tysięcy kilo i
kabla o 90 milimetrach średnicy, który
wytrzyma bez zerwania się wagę 12
tysięcy metrów swej długości. Ciężar
kabla i bloku kotwicznego utrzyma
wyspę na miejscu i pozwoli jej regulo-
wać swe położenie według wiatru,
Wyspy będą rozmieszczone w odpo-

wiednich punktach drogi w ilości od-
powiadającej najlepszej kalkulacji
handlowej oraz bezpieczeństwu ruchu.
Sądząc z biegu prac przygotowaw-
czych nie będziemy już zbyt długo
czekali na inaugurację tych nowych
podróży. Według projektu Armstronga, pró- ARCTURUS



 

O zajšcia przeciwžydowskie w Kielcach
Proces przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie

Sąd Apelacyjny w Lublinie rozpa-
trywał sprawę młodych narodowców
o zajścia przeciwżydowskie w Kiel-
cach. Prokurator S. O. w Kielcach
postawił w stan oskarżenia  miesz-
kańców Kielc: Henryka-Wincentego
Przybylskiego 1. 35, Kazimierza Ża-
roda 1. 28, Napoleona Siemaszkę L. 25
o to, że w lipcu 1933 r. założyli zwią-
zek w Kielcach, mający na celu bicie
żydów i związkiem tym kierowali.
Ponadto oskarżeni zostali: Andrzej

Michalecki |. 29, Zygmunt Krąża 1.22,
Jan Kaczmarczyk I. 30, Władysław
Kozubka LL 21, Juljan Felke |. 25,
Mieczysław Felke |. 21, Stefan To-
polski L 19, Aleksander Król L, 21 i
Stanisław Woźniak l. 25 — o to, że
w lipcu 1933 r. brali udział w związ
ku, mającym na celu bicie żydów i w
dniu 19-go tegoż miesiąca pobili Mot-
la Kestenberga, Brandlę Wajngold i
Mońka Uszerowicza.
Po dwudniowej rozprawie Sąd

Okręgowy w Kielcach (w paździer-
niku 1934 r.) uniewinnił oskarżonych
Przybylskiego, Żaroda i Siemaszkę z
zarzutu utworzenia związku, mają-
cego na celu bicie żydów oraz resztę
oskarżonych z zarzutu wzięcia udzia-
łu w związku, mającym na celu bi-
cie żydów. Sąd skazał natomiast Ste-
fana Topolskiego, Aleksandra Króla,
Stanisława Woźniaka, Andrzeja Mi-
chaleckiego i Jana Kaczmarczyka każ-
dego na 6 miesięcy aresztu bez za-
wieszenia, na uiszczenie opłat sądo-
wych i poniesienie kosztów postę-
powania za to, że w dniu 19-go lipca
1933 r. w Kielcach wzięli udział w

 

Dar Narodowy
3-Maja

Rocznica Konstytucji 3-Maja budzi
w sercach naszych wspomnienia naj-
bardziej pozytywnej twórczości ducha
narodowego. Z Konstytucji 3-Maja zro-
dził się program odrodzenia naszego w
wieku XIX-ym, który rozwijany konse-
kwentnie doprowadził do niepodległo-
ści dzisiejszej. Nic dziwnego, że Na-
ród polski uważa 3-Maja za dzień
święta narodowego i obchodzi to święto
uroczyście.
Obchody narodowe 3-Maja na więk-

szą skalę zaczęły się w stuletnią rocz-
nicę Konstytucji tj. w r. 1891. W War-
szawie kierownicy obozu narodowego
zorganizowali wówczas pierwszą mani-
iestację publiczną a w b. Galicji naj-
światlejsze umysły stworzyły Tow.
Szkoły Ludowej, które podjęło hasło
„przez oświatę do wolności” i hasło
realizacji testamentu przekazanego
nam przez Konstytucję 3-Maja. To sa-
mo hasło w kilkanaście lat później po
djęła w Kongresówce Macierz Szkolna
z H. Sienkiewiczem na czele. Ten sam
program wykazywało powstałe już
dawniej w b. zaborze pruskim Towa-
rzystwo Czytelni Ludowych. Te trzy
zasłużone Towarzystwa działają i dziś
w zmienionych warunkach.

Niepodległa Rzeczpospolita nie jest
w stanie zapomocą aparatu państwo-
wego realizować w pełni program wy-
chowania publicznego.

Zwłaszcza na Kresach Wschodnich
setki tysięcy dzieci w wieku szkolnym
nie chodziło do szkoły i rośnie w anal-
fabetyźmie, pozbawione dobroczynne -
go wpływu kultury polskiej, kultury
zachodnie: chrześcijańskiej. Odbić się
to może fatalnie na przyszłości nasze-
go państwa, któreśo wielkość zależy
rrzedewszystkiem od kultury i wartoś-
ci moralnej obywateli.

Syzyfowej wprost pracy w dzisiej-
szych ciężkich warunkach kryzyso -
z: podjęła się Polska Macierz
Szkolna, która wzięła na siebie ciężar
ząkładania i prowadzenia szkół na zie-
miąch wschodnich, ażeby przyśpieszyć
zjednoczenie duchowe tych ziemi z ca-
łością Rzeczypospolitej.

Fundusze na ten cel zbiera Macierz
Szkolna w formie składek i ofiar oby -
wateli całego kraj

Najważniejszem atoli źródłem do-
chodowem dla Macierzy jest Dar Na-
rodowy 3-Maja, który cały naród skła-
da, święcąc rocznicę konstytucji majo-
wej.

I w dzisiejszym dniu rozpoczyna się
jak corocznie zbiórka Daru Narodowe-
go 3-Maja w całym kraju dla Macie-
rzy i pokrewnych jej organizacji (T. C.
IS L).

Nie wątpimy, že wypadnie ona dla
Macierzy korzystnie. Dając grosz na
Dar Narodowy, 3-Maja uzewnętrznia-
my ten pożyteczny stosunek, bo Ma-
cierz Szkolna z funduszu zebranego
założy i utrzyma szkoły, bibljoteki. 0-
chrony i kursy, które wychowają tysią-
ce dzieci w duchu narodowej i chrześ-
cijańskiej kultury.
A zatem po całej Polsce rozbrzmie-

wa dziś hasło „Daj grosz na Dar Naro-
dowy 3-Maja!'.  

(Od własnego korespondenta)

zśromadzeniu, mającem na celu bicie
żydów. Oskarżenie publiczne o pobi-
cie Mońka Uszerowicza, Motla Ke-
stenberga i Brandli Wajngold Sąd
Okręgowy umorzył.

Sąd Okręgowy uznał, iż przewód
sądowy nie ustalił, ażeby Przybylski,
Żaródi Siemaszko utworzyli zwią-
zek, mający na celu bicie żydów, a
pozostali oskarżeni do tego związku
należeli i brali w nim udział, bowiem
konfidencjonalne dane, uzyskane
przez świadka Olszewskiego (główny
świadek oskarżenia urzędnik wy-
działu śledczego w Kielcach) w kie-
runku oskarżenia zmierzające, nie
zostały niczem poparte i nie mogą
być żadnym dowodem w sprawie. Co
do skazanych, sąd uznał, iż rozpra-
wa dowiodła, że brali oni udział w
zgromadzeniu, mającem na celu bisie
żydów i że pobili ienionych ży-
dów i żydówkę i dlatego wałich
z art. 164 $1K.K..

W pierwszej więc instancji z 12 o-
skarżonych skazanych zostało tylko
5, siedmiu sąd uniewinnił.

W tym stanie rzeczy skazani oraz
prokurator zgłosili apelację przeciw
wyrokowi. W dniu 29- kwietnia b. r.
Sąd Apelacyjny w Lublinie rvzpatry-
wła sprawę w składzie: przewodniczą-
cy — wicepr. S. A. dr. Hubl, wotanci
—sędziowie S, A. Szalkiewicz i Ma-  

Lublin, w maju.

sinkiewicz. Oskarżał wiceprok. S. O.
Skorupski, Obronę oskarżonych wno-
sił adwokat Edward Rettinger z Lu-
blina. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd
Apelacyjny wyrok Sądu Okręgowego
w Kielcach uchylił i uznając za win-
nych Henryka Przybylskiego i Kazi-
mierza Żaroda utworzenia związku,
mającego na celu bicie żydów i kiero-
wania tym związkiem skazał obu
(przez S$. O. w Kielcach uniewinnio-
nych) każdego na 8 miesięcy więzienia
z zawieszeniem kary na przeciąg lat 3.

Następnie Sąd Apelacyjny uznał
winnych wzięcia udziału w związku,
mającym na celu bicie żydów: Kazi-
mierza Króla, Stefana Topolskiego,
Władysława Kozubka, Zyśmunta Krą-
ża i każdego z nich skazał na 6 mie-
sięcy więzienia, zawieszając wykona-
nie kary na lat 3.

Wszystkich skazanych sąd uwolnił
od uiszczania opłat sądowych i kosz-
tów postępowania,
Andrzeja  Michaleckiego, Jana

Kaczmarczyka, Juljana i Mieczysława
Felków, Stanisława Woźniaka sąd u-
niewinnił z oskarżenia o wzięcie u-
działu w związku, mającym na celu
bicie żydów, a oskarżonych Micha-
leckiego, Kaczmarczyka, Juljana i
Mieczysława Felków, Woźniaka, Kró-
la, Topolskiego, Kozubka i Krąża u-
niewinnił z oskarżenia pobicia wymie-
nionych żydów.  

Ruch narodowy

-:

w tarnowskiem
(Od wlasnego korespondenta)

Ruch narodowy w pow. tarnowskim
i brzeskim wystawiony jest na ciągłe
próby i ataki ze wszystkich stron Jego
stały rozwój i nieugięta postawa niepo:
koi władze administracyjne, socjali-
stów i sanacyjnych ludowców. Niema
prawie tygodnia bez jakiejś niespo-
dzianki.
Z początkiem miesiąca, policja mun-

durowa i tajna nawiedziła wieś Ło-
pań i Sufczyn w pow. brzeskim. Prze-
prowadzona rewizja u kierownika do-
piero co powstałego Koła w Łoponiu
Jana Króla, Henryka Stusa i u innych
członków, nie dała żadnego wyniku.

Wielki Tydzień przyniósł nową nie-
spodziankę. Policja w poszukiwaniu u-
lotek przedświątecznych przeprOwadzi-
ła rewizje u wszystkich czynniejszych
członków Stronnictwa w okolicy Brze-
ska i Wojnicza — między innemi u
|kol. kierow. powiat. Stefana Klimec-
kiego, Stan, Mirochny w Wojniczu Pa-
leja, Małjasika, Nowaka, Zięcia w Sto
łowinie i u kilku członków w Jadow*
nikach.
W wielki wtorek opuścił areszt śled-

czy w Żakliczynie po miesięcznym po-
bycie kol. Jan Nowak, kierownik Ko-
ła w Wesołowie. Aresztowanie Nowa-
ka nastąpiło wskutek doniesienia żyda
niejakiego Steinera, za rzekome podże-
ganie przeciwko żydom. Dochodzenie
w tej sprawie jeszcze trwa. Kol. No-
wak nie pierwszy raz siedział w wię-
zieniu, W okresie istnienia O. W. P.i
w ostatnich czasach był aresztowany

 

Z CAŁEGO KRAJU
BORYSŁAW

Żydzi wolą pieniądze, niż... Majmoni-
desa. — Nasz korespondent donosi: Dnia
22.IV b. r. żydostwo miejscowe obchodzi-
ło uroczyście 800- letnią rocznicę u-
rodzin Majmonidesa. Punktem kulmina-
cyjnym była akademja w „Żydowskim
domu ludowym”, na której przemawiał
rabin z Łodzi. W tej samej sali po aka-
demji miało odbyć się zebranie żydow-
skich bankowców. —
Gdy przemówienie rabina łódzkiego

przeciągnęło się nieco dłużej, zebrani na
korytarzach żydowscy bankowcy wtarg-
nęli do sali i zażądali przerwania aka-
demji.
Sercom žydowskim bližszy jest pie-

niądz od Majmonidesa! (b).

Ruski ksiądz agituje za „Strzelcem“. —
Nasz korespondent donosi; Jak co roku
gmina chrześcijańska im. J, Piłsudskiego
w Borysławiu rozdawała drobne datki
bezrobotnym. Tego roku w komisji, wy-
znaczającej datk' znalazł się m. in. ksiądz
ruski Leszczyński. Gdy po datek zgłosił
się inwalida i b. legjonista Jan Kogut, ks.
Leszczyński oświadczył mu, że zrobiłby o
wiele lepiej, śdyby się zapisał do „Strzel-
ca'”, bo dla „Legjonistów” niema pienię-
dzy... (b).

BRZEŻANY ь 1

W sidłach bandy żydowskich spekulan-
tów. — Nasz korespondent donosi: Przez
14 dni trwała rozprawa w sądzie okręgo-
wym w Brzeżanach przeciw Ь, - burmi-
strzowi miasta Brzeżan i b. posłowi na
sejm, p. Wiszniewskiemu Stanisławowi i
jego żonie o lekkomyślną gospodarkę, w
wyniku której zapadł wczoraj wyrok u-
walniający.

Bardzo szczegółowo przeprowadzona
rozprawa, w której przesłuchano około
300 świadków, przestudjowano stosy
ksiąg i aktów wykazała rewelacyjny
fakt, że państwo Wiszniewscy padli o-
fiarą nietylko kryzysu, ale więcej jesz -
cze, ofiarą konkurencji żydowskich spe -
kulantów, którzy postanowili wykorzy=
stać dla siebie powszechną ciasnotę go-
tówkową, trudne chwilowe położenie fi-
nansowe i nie dopuścili do żadnej ugody z
wierzycielami. Jak przy rozprawie świad-
kowie stwierdzili, spółka spekulantów,
posługując się terorem, denuncjacjami, a
nawet fałszywemi zeznaniami przed są-
dem, dążyła i dąży do unieruchomienia
całego przedsiębiorstwa t. j. fabryki ce-
gieł, dachówek i młyna, aby przez to zde-
precjonować ich wartość, doprowadzić
do licytacji i największe przedsiębiorstwo
w Brzeżanach wyrwać dla siebie za mar-
ne pieniądze.
To też całe społeczeństwo bez różnicy

natodowości i wyznań z wielkiem zado-
woleniem przyjęło do wiadomości spra -
wiedliwy wyrok uwalniający pp. Wisz -
niewskich, którzy prawie półwiekową
swoją pracą położyli na tutejszym tere-
nie wielkie zasługi.

BĘDZIN
Żydzi „zbojkotowali* тасе — \

związku z walką o rabinat w Będzinie,
o czem obszernie pisaliśmy, mamy do za-
notowania ciekawy objaw „buntu” części
chasydów, którzy poszli za wskazówkami
obozu im przeciwnego i zbojkotowali
wielkanocną macę. Stało się to dlatego,
że Talmud — Tora, która rok rocznie
sprowadza mąkę na macę, obawiając się
zapowiedzianego ulotkami bojkotu ogól-  

nego, zrezygnowała z „Hechszer” rabina

Mendla Lewina i mace zaopatrzyła w

pieczątkę całego rabinatu.
"Pewna część chasydów, uważając to za

ujmę dla ich rabina, „na złość” zbojkoto-

wała macę. Na temat walki żydów krąży

szereg ciekawych wersyj.

CHORZÓW
Niesłychane zuchwalstwo „Młodoniem-

ców", — Dnia 30 ub. m. Tow. Polek w
Chorzowie urządziło w Domu Związko-
wym przy ul. Pudlerskiej Nr. 22 „świę-
cone*, a następnie zabawę taneczną, W
czasie zabawy wpadło na salę około 20
pijanych awanturników, jak się okazało,
Młodoniemców, którzy wywołali tam pie-
kielną awanturę i pobili kilka uczestni -
czek zabawy, członkiń Towarzystwa Po-
lek. Na sali powstał nieopisany popłoch.
Wezwana policja aresztowała trzech a-

wanturników. Są to: Paweł Knitel, A-
doli Zuda, Karol Cebulka, członkowie
partji Młodoniemców. Reszta bandytów
uciekła. Prowokacyjny ten napad na za-
bawę Tow. Polek wywołał niesłychane
poruszenie w Chorzowie. Napad ten jest
ilustracją rozzuchwalonego wojującego
germanizmu, jaki się daje zauważyć w o-
statnim czasie na terenie G. Śląska. Wła-
dze wdrożyły dochodzenia.

420 robotników okupuje hutę „Guidot-

to”, — Jak już donosiliśmy, dnia 30 ub.
m. zamknięto hutę cynkową „Guidotto“

w Chropaczowie, w pow. świętochłowic-

kim.
Huta ta należy do koncernu przedsię-

biorstw ks. Henkels - Donnersmarcka.
Od środy na terenie huty przebywa 420

robotników, którzy ją okupują. Robotnicy
domagają się zwrotu 250.000 zł.., złożo -
nych do kasy pośmiertnej huty tytułem
składek. Walne zebranie członków tej
kasy odbędzie się 9 maja b. r. Robotnicy
jednak domagają s'ę wcześniejszego zwo-
łania zebrania, oświadczając, że okupo-
wać będą fabrykę dopóty, dopóki nie zo-
staną im zwrócone składki,
W  Chropaczowie panuje olbrzymie

rozgoryczenie z powodu zamknięcia te-
$o warsztatu pracy, przez co traci pracę

600 ludzi.

KATOWICE
Za znieważenie żony p. Prezydenta —

Na ławie sądu okręgoweśo w Katowicach
zasiadł w środę emerytowany profesor,
Feliks Czerwiński, zamieszkały w Kato-
wicach - Zawodziu, któremu akt oskarże-
nia zarzucał, że w stanie podchmielonym
dnia 7 sierpnia 1934 r. w jednej z restau-
cacyj w Zawodziu, wyraził się ujemnie o
małżonce p. Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Sąd skazał go na 6 miesięcy
więzienia, z zawieszeniem wykonania ka-
ry na 3 lata.

KRAKÓW |
Przeciw koedukacji w szkołach. — I na

terenie samego m. Krakowa i na prowin-
cji zaczęto coraz częściej wprowadzać

koedukację w wyższych klasach szkoły
powszechnej, Skutki nie dały na siebie
długo czekać. Pod względem wychowaw-
czym zarysowały się wyraźnie ujemne re-
zultaty tego pomysłu, na które samorzut-
nie zareagowali rodzice petycjami i dele-
gacjami W różnych punktach miasta od-
były się nadto wiece rodzicielskie. na
których przedstawiciele społeczeństwa
katolickiego bardzo stanowczo przeciw -
stawili się tej praktyce wiadz szkolnych  

Punktem kulminacyjnym akcji protesta-
cyjnej było odbyte 28 kwietnia b. r wiel-
kie zebranie rodziców i wychowawców w
złotej sali Domu Katolickiego.

Uchwalone zostały rezolucje, w któ-
rych rodzice katoliccy, zaniepokojeni
próbami wprowadzenia systemu koedu-
kacyjnego do powszechnych szkół kra-
kowskich, w głębokiem przekonaniu o
szkodliwości tego systemu uchwalają
zwrócić się do ministerstwa w. r. i o. p.,
by drogą rozporządzenia zmieniło osno-
wę artykułu 5-$o nowego statutu dla
szkół powszechnych z dnia 21.11.33, na-
dając mu brzmienie: „szkoła powszech-
na jest z reguły żeńska lub męska; w
wyjątkowych przypadkach, ściśle przez
ministerstwo w. r. io. p. określonych,

może być koedukacyjna”.

Opierając się na brzmieniu punktów
drugiego, trzeciego i czwartego rozpo-
rządzenia min. w. r. i o. p. z 31,3.34, któ-
re określa warunki, w jakich można

wprowadzać system koedukcyjny, rodzi-
ce proszą kuratorjum krakowskie o znie-
sienie koedukacji we wszystkich szko-
łach powszechnych i wypowiadają się ka-
tegorycznie przeciw próbom tworzenia
oddziałów mieszanych w klasach najwyż-
szych szkół powszechnych a tembardziej
mieszanych oddziałów w szkołach śred -
nich, o ile nie zachodzi istotna koniecz -
ność. (KAP)

NOWY SĄCZ

Aresztowanie prezesa Str. Narodowe-
go. — W czwartek dnia 25 kwietnia o
godz. 10 wieczorem został aresztowany
we własnem mieszkaniu przez organa P.
P. prezes zarządu powiatowego Stronni-
ctwa Narodowego major Józef Styś. Po-
wody aresztowania dotychczas nie są

znane.

Chłopski „Marsz na Mszanę Dolną*—
W roku 1933 na drodze Rabka — Msza-
na Dolna zrewoltowani chłopi zniszczyli
most na Rabie, zatarasowali drugi most
poręczami i wykopali rów przez jego
szerokość. Nadto ci sami sprawcy spo-
rządzili na gościńcu zapory, wzmacnia-
jąc je drutem kolczastym, zaś przez tory
kolejowe położyli ścięte słupy telegra-
ficzne. Sprawcami okazali się członko-
wie stronnictwa ludowego, których część
ujęto. Rozprawa przeciwko nim zakoń-
czyła się wyrokiem, skazującym na kary

od 4 lat do 5 miesięcy więzienia.

W toku przeprowadzonych dochodzeń
stwierdzono, że hasło do tej akcji, pomy-
ślanej jako przygotowanie do mającego
nastąpić bezpośrednio potem marszu na
Mszanę Dolną, celem uwolnienia osadzo-
nych w tamtejszych aresztach chłopów,
dał Franciszek Cieniawski, który w cza-
sie likwidacji zajścia przez policję zbiegł
Wedle dalszego planu Cieniawskiego
miano po zdobyciu Mszany Dolnej roz
prawić się z przeciwnikami politycznymi
Zgodnie z przygotowaniem, Cieniawsk
krytycznej nocy wydał pisemny „rozkaz“
który spowodował całe zajście. Za zbie
głym Cieniawskim rozpisano listy gończe.
które doprowadziły do ujęcia zbiega w
grudniu 1934 r. i osadzenia go w więzie-
niu.

Obecnie sprawę jego rozpatrywał sąd
okręgowy w Nowym Sączu w czasie sesji
wyjazdowej w Mszanie Dolnej. Po cało
dniowej rozprawie, w czasie której licz-
ni świadkowie stwierdzili kierownictwo
akcji przez oskarżonego, zapadł wyrok.  

kilkakortnie, za trzecim razem śledz=
two zostało umor/one.
Kary administracyjne są dla naro-

dowców prawie codziennym chlebem
Był czas, że sypały się bezustannie na
cały pow. brzeski, zwłaszcza po zabój-
stwie ś. p. Pierackiego. Ukaranie w 0-
statnich dniach koi. Wład. Augustyna,
powiat. ref. organ. Stron. Narod przez
Starostwo w Brzesku, grzywną 100 zł.
za brak karty rowerowej, jest zdaje się
zapowiedzią nowej fali mandatów kar-
nych.
Równocześnie ostrą akcję przeciw

narodowcom prowadzą socjaliści. Wy-
korzystując dobre swe stosunki z ży-
dami,denucjują narodowców wobec ich
pracodawców żydów i pozbawiają ich
w ten sposób pracy.

Nie szczędzą narodowców i ludow-
cy z pod znaku Michałkiewicza Zau-
fany Michałkiewicza p. Dubiel, b. po-
seł Piasta zaangażował niedawno
płatnego agitatora niej. Krakowskiego.
Tenże objeżdża wsie i na zwoływanych
zebraniach wymyśla narodowcom.Stra-
szy chłopów „reakcją endecką“ i za-
powiada, że narodowcy gdy dojdą do
władzy, będą... chłopom rozpruwali
brzuchy. Ag'tator ów nie chce pamię-
tać, że 90 procent szeregów obozu na-
rodowego w Tarnowszczyźnie stano-
wią właśnie chłopi, którzy wierzą, że
tylko program Stronnictwa Narodo-
wego dźwignie rolnictwo z upadku, a
chłopa polskiego uwolni od nędzy i od
żydowskiej pańszczyzny.
Mimo, że mamy tu tylu wrogów, sze-

regi nasze rosną z dnia na dzień,
Wzmacniają się kadry ludzi ofiarnych i
gotowych do walki. A masy rozumieją
dobrze, że przyszłość do nas należy.
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skazujący Tieniawskiego na cztery lata

więzienia.

MŁAWA

Zebranie Młodych Str. Narodowego. —
Nasz koresp. donosi: W niedzielę, dnia
28.1V. r. b. odbyło się w sekretarjacie
Stronnictwa Narodowego zebranie Mło-
dych, przy dość licznym udziale człon-
ków. Zebranie zagaił prezes Stronnic-
twa p. adwokat Reinhard. Referaty na
temat konstytucji i położenia gospodar-
czego w Polsce, wygłosili pp.: adwokat
W. Reinhard i Wojtecki. Po referatach
wywiązała się ożywiona dyskusja, która
wykazała, że młodzi żywo interesują się
kwestjami poruszanemi przez mówców.

RADOM
Nadużycia w magistracie, — Donosiliś-

my o nadużyciach w magistracie, w wyni-
ku których osadzono w więzieniu dwu u*
rzędników
Obecnie wyszły na jaw dalsze naduży-

cia, których dopuścił się siedzący w wię-
zieniu referent magistratu Krogulec. Wy-
dział opieki magistratu zawarł umowę z
fabryką wyrobów tytoniowych, na mocy
której miejska stacji „Kropli mleka”do -
starczała przez cztery lata monopolowi
mieszansę mleczną dla dzieci robotnic,
zatrudnionych w fabryce.
Fabryka płaciła regularnie, mimo to za

okres 4-letni wpłynęło do kasy miej-
skiej... 39 zł.| Pieniądze przechodziły
przez ręce referenta Krogulca. Suma zde-
fraudowana przez niego wynosi około
5.000 zł.

TOMASZÓW

Żydowska propaganda komunistycz-
na. — Do Piotrkowa przyjechała onegdaj
taksówka, która zatrzymała się przed
jednym z niepokaźnych domów, a na-
stępnie pasażer, żyd,*wsiadł z dużą pacz-
ką, mocno owiązaną sznurkami. Taksów-

ka wyruszyła w kierunku Tomaszowa,
dokąd też przyjechała. Pasażer wyszedł
bez paczki, która, ukryta w samochodzie,
dojechała do garażu. Tu szoferzy ukryli
ją natychmiast. Pasażer, który pełnił o-
bowiązki technika komunistycznego ko-
mitetu dzielnicowego, znajdował się pod
obserwacją wywiadowców i zarówno
podróż jego autem do Piotrkowa, jak po-
wrót z pokaźną paczką nie były tajemni-
cą dla policji Zaledwie też kolportowa-
na bibuła komunistyczna znalazła się w
zaimprowizowanym schowku, do garażu

wkroczyli wywiadowcy którzy podczas
rewizji znaleźli owe odezwy.
W rezultacie zostali aresztowani: Da-

wid Himmelfarb, właściciel garażu, imi-
tujący eleganckiefo podróżnego, Lejbuś
Bombel, szofer i Icek Nachmanowicz, po-
mocnik szofera. Obecnie oczekiwane są
dalsze aresztowania wspólników właś-
ciciela garażu.
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HASŁA A RZECZYWISTOŚĆ
Szeroko rozbrzmiewające hasła:

„Frontem do wsi!', „Frontem do sza-
rego człowieka!', „Przystosowanie
się powszechne do zmienionych wa-
runków' — niejednego obywatela, o-
bywającego się bez koszuli, butów,
solii zapałek, mogły napawać otu
chą, że przecież te „fronty' i „przy-
stosowania” coś tam nareszcie zmie-
nią w jego_marńej doli. Nie bez racji
pocieszano sie na wsze strony. że po
kateśorycznych oświadczeniach b
premiera, tak niezwykle ostro piętnu
jącego „niedolęstwo i słupotę nie-
których kierowników samorządu” o-
raz wysuwającego zasadę „przysto-
sowania', fako naczelny punkt. pro-
AAA TKOISET LATIT NTOSP

Spėlki Akcyjne
„ w 1934 r.

„MIRKOWSKA FABRYKA PAPIERU”

Zwyczajne walne zgromadzenie  akcjo-

narjuszów  Mirkowskiej Fabryki Papieru

Sp. Akc. za rok operacyjny 1934 odbyło się

w dniu 30 kwietnia b. r. Obradom przewod-

niczył nec. Korwin - Szymanowski.

Sprawozdarie z działalności spółki w

1934 r. złożył prezes zarządu p. Janusz Re-

gulski. Ze sprawozdania tego wynika, że

w przemyśle papierniczym dał się zauwa-

żyć dalszy wzrost: konsumcji w porównaniu

r r. 1933. Mianowicie zużycie papieru wzro-

sło o,11,6 proc. na rynku wewnętrznym, co

jest konsekwencją odpowiednich posunięc

w polityce cen papieru, którew roku spra-

wozdawczym uległy dwukrotnym znacznym

zniżkom.

Obroty finansowe Mirkowskiej Fabryki

Papieru uległy nieznacznemu zmniejszeniu,

a to wskutek skurczenia się eksportu o ca

jeden miljon złotych. Zjawisko to zostało

spowodowane silną konkurencją na rynkach

zagranicznych oraz przesunięciem terminów

przetargów w monopolach tytoniowych Da-

lekiego Wschodu, wobec czego  tranzakcje

zawarte w końcu 1934 r. znajdą swój wy-

raz dopiero w obrocie za 1935 r.

Nader ważnym taktem w życiu gospodar

czem Spółki było zapoczątkowanie w roku

sprawozdawczym budowy bocznicy  szero-

kotorowej, która połączy fabrykę z  linją

kolejową Warszawa — Radom. Budowa tej

tak ważnej dla fabryki bocznicy zakończo-

na będzie w połowie 1935 r.

Prócz. tego spółka rozpoczęła szereg po-

ważnych inwestycyj. mających na celu wy

datne zwiększenie siły produkcyjnej fabry-

ki Óraz dalsze jej usprawnienie.

W, dążeniu do usunięcia z rynku wyro-

bów zagranicznych, które mogą być wy-

twarzane u nas, zdecydowano wprowadzić

w fabryce nowy dział, a mianowicie wy-

rób pergaminu roślinnego. W tym celu za-

mówiońo już nową maszynę z uwzględnie-

niem najnowszych zdobyczy technicznych w

tej dziedzinie oraz przystąpiono do wznie-

sienia specjalnych budynków.

Rok sprawozdawczy po  uskutecznieniu

odpisów, na amortyzację oraz na nieścią-

galne należności wykazuje nadwyżkę w su-

mie zł. 821,910,82, z której zostanie wypła-

cona 7 proc. dywidenda.

W wyniku walnego zebrania udzielono

władzom spółki absolutorjum, a w uzupeł:

niających wyborach do rady nadzorczej wy-

brano następujące osoby: pp. L. Fróre, 4.

Woogvelst, E. Natansona, dr. A. Woło-

szyńskiego, R. Jędrzejewskiego. A. Wohla.

i A. Wyganowskiego. Pozatem dokonano

wyborów 5 członków komisji rewizyjnej.  

śramu rządowego, rychło zacznie się

nowa era w naszej gospodarce pań-

stwowej, a już conajmniej, że rychło

zostaną wycięte te liczne, a tak pot-
worne „garby”, oraz powstrzymany

zostanie rozmach w szafowaniu gro-

szem publicznym zarówno u śóry.

jak i tutaj na dole, mianowicie w tych

nie bez słuszności wystawionych w

mowie sżefa rządu na sztych samo-

rzadach powiatowych i gminnych..
Tak się zdawało potulnemu oby-

watelowi, aliści nasza „rzeczywista

rzeczywistość”, wbrew  programo-

wym zapowiedziom czynnika miaro-

dajneśo — idzie akurat w przeci-

wnym kierunku.
Między innemi świadczą o tem pe-

wne vcje w budżecie rady powia-

towej w Kaliszu. Wprawdzie prze-

wodniczący rady w osobie starosty

solidaryzował się w zasadzie z ha-

słami słoszonemi z sóry, wypowiada-

jąc na zebraniu rady nader podniosłe

przemówienie na temat oszczędności

w każdej dziedzinie, a więc także w

śospodarce samorządowej, ale jedno*

cześnie w przedłożonym radzie po-
wiatowej budżecie całkiem otwarcie
zaproponował uchwalenie 15-to pro-

ct..towej podwyżki uposażeń pra-

cowników komunalnych oraz marne

15 tysięcy złotych na kupno nowego
samochodu, aczkolwiek posiadany
przez radę samochód znajduje się
jeszcze w zupełnie dobrym stanie.
Tak oto wygląda nasza „rzeczy:

wista rzeczywistość” w zestawieniu
z zasadami wysuwanemi przez szefa

Rozwój „Pra
W. dniu 28 kwietnia 1935 r. odbył

się w Łodzi zjazd Rady Naczelnej Zje-

dnoczenia Zawodowego „Praca Pol-

ska”. Na zjazd przybyli przedstawicie-
le 19 związków zawodowych ważniej-
szych gałęzi przemysłu, obejmujących
82 oddziały. Referat o sytuacji na ryn-
ku pracy ze szcześólnem uwzględnie-

niem katastrofalneso położenia bezro-

botnych robotników na terenie m. Ło-

dzi i okolic, oraz o rozwiązaniu kwe-

stji bezrobocia w Polsce i roli samo-
rządów w tej akcji wygłosił mec. K.
Kowalski. Dyskusja nad referatem i
sprawozdaniem Zarządu Centralnego

Zjed. Zaw. „Praca Polska" wykazała,
iż potężniejący z dnia na dzień robot-
niczy ruch zawodowy ogarnia dziś już
prawie całą Polskę i zdecydowanie

rządu. W stosunku do roku zeszłego

ceny rolnicze zjęchały w dół o 15

proc. czy nawet więcej, i właśnie sa-

morząd kaliski o taki sam odsetek

podciagną! pobory swych pracowni-

ków w górę, dając im na dodatek do

użytku nowy samochód. I co najważ-
niejsze, na 40 panów rajców, 35 gło-

sowało za tym tak swoiście „przysto:

sowanym do zmienionych warun-

ków” budżetem, a tylko. 5 rajców

miało śmiałość wyrazić swój sprze”

ciw. Zatem usanowany samorząd о-

kazał się na wysokości swego zada-

nia, nie zawiódł pokładanych w nim

nadziei. Przezornie dobrani „kiwoni''

powierzone sobie role odgrywają bez

zarzutu. у A

Usanowany samorząd śminny rów-

nież w miarę sił i możności „przysto-

sowuje" swoje budżety do zmienio-

nych warunków. W wielu gminach,

zwłaszcza mających wójtów komisa-

crcznych, podwyższono im uposaże-

nia o kilkaset procent, nie zapomina-

jąc także o poborach innych praco-

wników śminnych. i
Taki juž widocznie jest u nas nowy

czy też utrwalający się porządek rze-

czy. Obywatel, zgodnie z jeśo trady-
cyjnym tytułem, może i powinien o-
bywać się nawet bez soli, skoro
zmienione warunki tego wymagają,
biurokracja zaś, jako klasa panująca,
żeby móc śodnie reprezentować $o-
łych przeważnie, jak święci tureccy,
obywateli, musi mieć odpowiednie,
reprezentatywne uposażenie. A więc
nie desperować!

ey Polskiej*
kroczy w jednolitym ruchu narodo-
wym. Przyjęto cały szereg uchwał i
rezolucyj dotyczących m. innemi za-
trudniania robotników sezonowych,
ośrodków pracy i ubezpieczeń społe-
cznych.
Do zarządu centralnego Zjednocze-

nia Zaw, „Praca Polska' zostali wy-
brani: pp. Artur Michael z Zagłębia
Dąbrowskiego, Aleksander Górecki i
Jan Cerański z Warszawy, Józef Bą-
kowski z Łodzi, Edward Zajączek z
Bielska, K. Łyczko z Sosnowca.

Przebieg zjazdu wykazał duże wy-
robienie i uświadomienie przedstawi-
cieli robotniczych związków „Praca
Polska”, a szczególne wyrobieniei
temperament robotników łódzkich.

Umarzanie zaległych należności
ubezpieczeń

Oczekiwane jest w najbliższym czasie
ogłoszenie rozporządzenia ministra opie-

ki społecznej w sprawie umarzania należ-
ności, zaległych z tytułu ubezpieczeń
społecznych. Rozporządzenie to wraz z

już ogłoszonem rozporządzeniem o po-

Dewaluacja guldena
Kupcy polscy z zupełnym spokojem

przyjęli wiadomość o spodziewanej de-

waluacji gułldena gdańskiego. Wszelkie

tranzakcje, zawierane z Gdańskiem, о-

piewały w złotych polskich. To też, po-

nieważ Gdańsk dość dużo kupował w

Polsce, należność * nie ulegnie redukcji.

Stracą na tej dewaluacji ci kapitaliści, którzy, obawiając się lokaty swoich kapi-

społecznych

datkach państwowych i oczekiwanem
rozporządzeniem o daninach komunal-
nych, stanowić będzie jeden z fragmen-
tów wielkiej akcji, przeprowadzanej 0-
becnie w kierunku likwidacji wszelkich

zaległości publiczno - prawnych, (Om).

a kupiectwo polskie
tałów w polskich bankach, zamieniali
złote na guldeny i lokowali je w bankach
gdańskich. |

Zachodzi częściowa obawa, że wsku-
tek dewaluacji guldena zbyt polskich to-
warów w Gdańsku odczuje zahamowa-
nie, a to wobec zmniejszonej zdolności
nabywczej obywateli gdańskich. (Om). 

ŻYDZI DO
Statystyka emigracyjna do Palestyny

za okres od 1920 dó 1934 r. włącznie wy-
kazuje, że w. okresie tym przybyło legal-
nie do Palestyny 196.240 osób. Najwięcej
przybyło w 1934 r., mianowicie 38.244.
następnie w r. 1925 — 34.788. Najmniej
w r. 1928, mianowicie, 2.170 osób.

Emigracja z Polski do Palestyny

kształtowała się w sposób następujący:
w r. 1920 wyemigrowało 2.081, w. roku na-
stępnym 4,636, w r. 1922 — 3.053, a rok

później — 3.100, w r. 1924 — 7.987, w

r. 1925 — 17.740. W r. 1926 emigracja

DLACZEGO
„Kurjer Lwowski“ podaje:
„lymczasowy wydział powiatowy w

Tarnopolu drogą służbową podał do wia-

domości sołtysom, że wydaje rolnikom
zboże pod zasiew za poręką wekslową,

celem zapewnienia zwrotu zboża w na-

turze lub wyrównania strat w cenie.

Po złożeniu weksli rolnicy otrzymują

„polecenia* w wydziale powiatowym na

otrzymanie zboża z prywatnego, żydow-

skiego składu zboża przy ulicy Brodziń-
skiego. Jak się okazało, zamiast spro-

wadzanego zboża „doborowego” pod za-

siew, rolnicy otrzymują zboże z rynku

miejscowego, wprostz pod młynka, któ-

ry w obecności odbiorców dokonywa

szlachetnej przemiany.
Nie trzeba podkreślać, że takt ten nie-

TT Z.liioak i

Sytuacja walutowa

Na wczorajszych giełdach walutowych

— poza dewaluacją guldena gdańskie-

$o — nie zanotowano żadnych poważ-

niejszych zmian. Dewizy anglo - sas cie

miały tendencję mocniejszą, coby wska-

zywało na ponowny wzrost popytu na

dolara i funta, Dewizę na Londyn noto-

wano: w Warszawie 25,29 wobec 25,48
wczoraj, w Zurychu 14,91 i trzy czwarte,

wobec 14,84 w Paryżu przy otwarciu

13,20 wobec 72,93 przy wczorajszem

zamknięciu. Zwyżkowała również dewiza

na Nowy York, nie osiągając jednak gór-

nego punktu złota. i

Z pozostałych dewiz — Amsterdam

kształtuje się w okolicach parytetu, na-

tomiast Zurych naogół ponownie powró-

cił do kursów, zbliżonych do dolnego

punktu złota. Medjolan ma tendencję

niejednolitą.

Na giełdzie warszawskiej dewiza na

Paryż ponownie nieznacznie zwyżkowa-

ła z 34,94 do 34,94 i pół.

Frekwencja i trenzakcie
na Targach Po/nańskich

W ciągu pięrwszych 3 dni zwiedzilc

Targi Poznańskie 52.000 osób. Wielki

zjazd z całej Polski spodziewany jest na

3 maja.

Na Targach zawierane są liczne tran-

zakcje. W ciągu pierwszych 2 dni doko-

nano tranzakcji na sumę około 15 mi!jo-

nów złotych. Niektóre tranzakcje są po-

ważne i przekraczają sumę 1 miljona zło-

tych.
Bawiący w Poznaniu,wystawcy i kupcy

zagraniczni, stawiają Targi Poznańskie na

równi z. najpoważniejszemi tar$śami w

Europie i wyrażają się z uznaniem o ich

organizacji. ‚ .

Uwagę zwiedzających wystawę pocią-

"gają zwłaszcza wyroby polskiego prze-

mysłu ludowego. Tkaniny ludowe, kili-

my, koronki i tiule cieszą się wielkiem

powodzeniem. (Pr.).

-——
o

45) przyjemności w. towarzystwie swej przyszłej teścio-

wej. Młodego człowieka musiał rzygnębiać fakt, że
krześle, aby wyjąć jakąś pobożną książkę z górnej
półki, spadł i złamał sobie rękę. .

P.G. WODEHOUSE

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

Hamilton Beamish potrząsnął głową.

- — Pewnego dnia, Garroway, miłość obudzi się

w pańskiem sercu i wtedy zmienisz pan swoje po-

lądy.
wy 2 Pewnego dnia — odparł zimnym tonem po*

licjant — spotkam tego łajdaka o czerwonej gębie

i zmienię mu fasądę. Jak go wykończę, to nietylko

moje serce będzie krwawiło.

ROZDZIAŁ VIII.

Dzień ślubu Jerzego Fincha był piękny i jasny.

Słońce świeciło tak, jak gdyby Jerzy Finch, żenią.

się, robił mu osobistą przysługę. Lekki wiaterek,

igrający z jego promieniami, niósł słaby, ale wyraź

ny zapach kwiatu pomarańczowego. Wszystkie zaś

ptaszki, na parę kilometrów wokoło. ukończywszy

ranne praktyczne zajęcia z robaczkami. obsiadły

drzewa i śpiewały Mendelssohna „Marsz weselny”.

Był to jednem słowem dzień, w którym mężczyzna

musi wyprężyć pierś i nucić „Tra-la”! Jerzy to wła-

śnie robił.
Idączoberży po śniadaniu, rozmyślał z zach-

wyłem o tem, że za parę godzin on i Molly będą pę-

dzić czarodziejskim pociągiem, a każdy obrót kół

będzie ich zbliżać do Wysp Błogosławionych, od-

dalać zaś — co będzie może rzeczą najprzyjemniej-

szą — od pani Waddington.

Niepodobna zaprzeczyć, że w ciągu ostatnich

trzech tygodni Jerzy Finch nie znajdował żadnej 

nie udawało się jej ukryć bólu, jaki wywoływał

swoją osobą: Jerzy nie był zarozumiały i gdyby ma-

cocha Molly zadowoliła się traktowaniem go popro-

stu jako coś, co kot wygrzebał na śmietniku, był-

by to znosił cierpliwie. Ale pani Waddington posu-

wała się dalej. Cała jej postawa zdradzała przeko-

nanie, że kot, przyjrzawszy się Jerzemu, musiałby

odczuć ogromny zawód, popatrzyłby się nań z ża-

lem i pobiegłby grzebać gdżieindziej. Naogół każdy

zakochany, który liczy dni, dzielące go od chwili.

kiedy z jedyną dziewczyną na świecie stanie na

ślubnym kobiercu, widzi wszystko w różowem świe-

tle, ale Jerzy Finch, mimo najszczerszych wysił:

ków, musiał zrezygnować z optymizmu w stosunku

do pani Waddington.

Ostatecznie wszystkie te przykrości są drob-

nostką; to też myśl o tem, że w domu, do którego

teraz zdążał, siedzi kobieta cierpiąca, opłakująca

los pasierbicy, wcale nie pomniejszała rozsadzają-

cego go szczęścia. Wszedł do ogrodu, nucąc;przed

gankiem napotkał Hamiltona Beamisha, palącego w

zamyśleniu popierosa. ; :

— Hallo! — zawołał Jerzy. Jesteś już tutaj?
— Jak widzisz.
— Jak wygląda Molly?
—Czarująco. Ale widziałem ją tylko przelo-

tem przy odjeździe.

— Wyjechała? i

— Tak. Jakaś przeszkoda zjawiła się wtrak-

cie przygotowań. Nic nie wiesz?

'_— Mój Boże! Mówże prędzej!— zawołał Je-

rzy, chwytając przyjaciela za ramię.

— Uf! — jęknął Hamilton Beamish, pociera-

jąc ramię. Nic się nie stało, tylko tyle, że duchow-

ny, który miał wam udzielić ślubu, miał jakiś wy-

padek. Jego żona zatelefonowała, że stanął on na 

‚ — Nieszczęsny! — odezwał się Jerzy. Cóż vn

sobie myśli? Jak można w takiej. chwili robić takie

historje? Przecież powinien był raz na zawsze się

zdecydować, czy ma być duchownym, czy też akro-

batą i nie zbaczać ani na włos z obranej drogi. To

jest okropne, Hamilton! Muszę się spieszyć, by po-

szukać zastępcy. Do licha! Na parę godzin przed
ślubem nie mieć pastora!
— Uspokój się Jerzy. Wszystkie kroki zostały

już podjęte. Sądzę, że pani Waddington chciała, aby
cała sprawa wzięła w łeb, ale Molly zajęła się ener-

gicznie usunięciem przeszkody. Telefonowała na

wszystkie strony, aż wreszcie udało się jej odkryć

bezrobotnego pastora w okolicy Flushing. Ruszyła
z panią Waddington samochodem, aby go przywieźć.
W/rócą za jakie półtorej godziny.

Jerzy pobladł. \

— Czy to ma znaczyć, że nie będę widział Mol-
ly półtorej godziny?

—Nieobecność roztkliwia serce. Cytuję zna-

komitego poetę: Tomasza Hayne'a Bayly'ego. Bądź
mężczyzną, Jerzy. Zaciśnij zęby i cierp.
— Ależ to okropne!
— Bądź mężny — rzekł Hamilton Beamish

Pojmuję teraz doskonale, co czujesz. Ja równie
cierpię wskutek rozłąki z pewną kobietą.
— Okropność! Pastor i nie potrafi stanąć na

krześle, żeby nie upaść!
ae przyszła mu do głowy ponura myśl.
— Hamilton! Co to znaczy, kiedy pastor spada

z krzesła i łamie sobie rękę w dzień ślubu? '
— Nie rozumiem, o co ci chodzi.
— Czy to zły znak?
— Dla pastora — niewątpliwie.

— А @а tych, którzy mają wziąć ślub?

“e d o.)

PALESTYNY
spada do 6.809, wynosi w r. 1927 — 1.179
i dochodzi do minimum w r. 1928, wyno-
sząc 763 osoby. W roku następnym zwięk-
sza się ilość emigrantów do 2.372, wy-
kazuje w r. 1930 — 3.071, w r. 1931 —
2.099, w r. 1932—3.721, następnie 11.916,

wreszcie w r. 1934 — 18.329.
Emigracja żydowska z Polski do Pale-

styny nawet w latach ostatnich daleką
jest od cyfry przyrostu naturalnego ży-
dów w naszym kraju. Mimo wzmożonej
emigracji — żydów wciąż przybywa.

OD ŻYDA?
tylko kompromituje wydział pow., ale
też dobrze nabija pieniędzmi kieszeń ży-
dowską. Warto też dodać, że rolnicy
wyzbyli się zbiorów jesienią, celem po-
krycia zaległych podatków, a resztę zbo-
ża wiosną zabrali sekwestratorzy. Obec-
nie każe im się tak drogo płacić za ziarno
gorsze, bo doborowe zostało — według
pogłosek — zużyte na „cele świąteczne”,

 

Giełda pieniężna
Notowania z dnia 2-$0 maja

DEWIZY

Belgja 89,75 (sprzedaż 90,05, kupno

89,45); Gdańsk 100 (sprzedaż 100,43,
kupno 99,57); Holandja 358,30 (sprzedaż

359,20, kupno 357,40); Londyn 25,59

(sprzedaż 25,72, kupno 25,46); Nowy Jork

(kabel) 5,29 i jedna czwarta (sprzedaż

5,32.1 jedna czwarta, kupno 5.26 i jedna
czwarta); Oslo 128,60 (sprzedaż 129,25,
kupno 127,95); Paryż 34,94 i pół (sprze -
daż 35,03, kupno 34,86); Praga 22,10

(sprzedaż 22,15, kupno 22,05); Szwajcarja
171,55 (sprzedaż 171,98, kupno 71,12);

Sztokholm 132,00 (sprzedaż 132,65, kup-

no 131,35); Włochy 43,75 (sprzedaż 43,87,

kupno 43,36); Berlin 213,35 (sprzedaż

214,35, kupno 212,35).
Rubel złoty — 4,70. Dolar złoty — 9,12.

Rubel srebrny — 1,96. 100 kopiejek bilo-

nu srebrnego — 0,94. Gram czystego zło-

ta — 5,9244. Marki niemieckie (bankno-

ty) w obrotach prywatnych — 194,50 —

194.00. Funt sterl. (banknoty) w obrotach

prywatnych — 25,57.
PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 42,25 — 42,45;
1 proc. poż. stabilizacyjna — 6400 —
64.75 (w proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna

serjowa 109,50; 4 proc. państw. poż.

premjowa dolarowa 52,00; 5 proc. kon-
wersyjna 67,50; 6 proc. poż. dol. 79,75 —
80.00 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku
gosp. kraj. i 8 proc. oblig. Banku gosp.
kraj. 90,00 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku
gosp. kraj. i 7 proc. oblig. Banku gosp.

kraj. 83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego
94,00; 7 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25;

4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,75 — 50.00;

5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.) 60.00 —

60,25; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 52,50.
! AKCJE

Bank Polski — 88,75 — 89,00; Lilpop
— 10,30; Haberbusch — 45,25.

Gielda zbožowa
Notowania z dnia 2-go 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 gł. 15 — 15,50;
Groch polny iadalny z workiem 23 —

25: Groch Victora z workiem 41 —

45; Wyka 29 — 30; Peluszka 28 —

29; Lubin nieb. 8 — 8,50; Lubin žėlty

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 czerwoną 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 0 —26 —28; 1 Е — 24 —

26; 2 B — 22 — 24; 2 D — 21 — 22;
-2 Е —20 —21; 2 С — 19 —20;3А—
14 — 15; Mąka żytnia | gat 55 proc. —
23 — 24.50; Mąka żytnia 65 proc. —

22 — 23: Mąka żytnia II gatunku —
16 — 17: Mąka razowa — 17 — 18;

Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 14 50;.
Jtręb: pszenne grube — 11.50 — 12.00;
Otręby średnie — 11 — 11.50. Otręby
miałkie — 11 — 1150: Otręby żytnie —
9,50 — 10; Kuchy lniane — 17.75 —
18,25; Kuchy rzepakowe — 12 —

1250; Kuchy słonecznikowe — 18 —
28.50: Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;
Mak niebieski (bez obrotu) 36 — 38;
Ziemniaki jadalne 3.25 — 3,75.

Ogólny obrót 1.371 tonn,
żyta 535 tonn.

Usposobienie stałe,

w tem 



 

 
 

Zamieč šniežna nad Warszawą
ODWOŁANIE REWJI WOJSKOWEJ 3-GO MAJA

W ciągu nocy onegdajszej i wczoraj-
szego ranka szalała nad Warszawą i
całem Mazowszem, niepamiętna od
wielu lat o tej porze roku, gwałtowna
zamieć śnieżna. Po kilku godzinach
pod grubą powłoką śnieżną, dochodzą-
cą niekiedy pół metra grubości, znikł
bez śladu krajobraz wiosenny. Ziele-
niejące pola, ogrody i lasy okryły się
bielą, niczem nie przypominającą, że
bądź co bądź nadszedł już maj, mie -
siąc słowików i wycieczek.

Nieoczekiwana zmiana w atmosferze
ołała szereg komplikacyj w życiu

Wórczewi, dając się we znaki ludności
szczególnie dotkliwie w dziedzinie ko-
munikacji.
Zwały szybko topniejącego śniegu

zaległy na chodnikach i jezdni, two -
rząc bajora trudne do przebycia,
Tory tramwajowe zasypane śniegiem

utrudniały w godzinach rannych regu
larny ruch wagonów, zmuszając wiele
osób do długotrwałego wyczekiwania
na przystankach tramwajowych. W
późniejszych godzinach wskutek uru-
chomienia przez dyrekcję tramwajową
specjalnych maszyn do czyszczenia
szyn, trudności te zostały usunięte,
Na szosach i drogach prowadzących

do Warszawy utworzyły się zaspy
śnieżne, tamując na niektórych odcin -
kach całkowicie ruch autobusów i wo-
zów, dowożących żywność. Zanim usu-
nięto tę przeszkodę, godzinami nieraz
stały pod Warszawą długie sznury po-
jazdów.
Zadymka śnieżna odbiła się również

na komunikacji kolejowej. Znaczna
większość pociągów przybyła z opóź-
nieniem. Skutki o:brzymich opadów
śnieżnych byłyby bez porównania dot-
kliwsze, gdyby nie stosunsowo wysoka
temperatura powietrza, wynosząca
koło północy około —1 st., a rano już
znacznie powyżej 0 st. Śnieg szybko
topniał i łatwo dawał się usuwać.

MAC
ŁKIz mARKĄ NN

STOSUJĄ SIĘ:
JAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYS;

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC. "63

ALLIEDILO NINTINDI
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Nove redukeje lekarzy
w Ubezpieczalni

Jak się dowiadujemy, ubezpieczal-
nia społeczna w Warszawie z dniem
1 b. m. wymówiła pracę około 70 le-
karzom. Wraz z poprzedniemi wymó-
wieniami liczba zredukowanych przez
ubezpieczalnię warszawską- lekarzy
dochodżi do blisko 200.
Redukcje lekarzy pozostają w zwią-

zku z przeprowadzeniem systemu t.
zw. lekarzy domowych. (pr).

Skazanie dwóch policjantów

Parę dni temu zapowiadaliśmy proces
funkcjonarjusza policji śledczej Śtanisła-
wa Sójko, oskarżonego o przywłaszcze-
nie 10 fałszywych banknotów po 500 zło-
tych, powierzonych mu, jako dowody
rzeczowe w sprawie o fałszerstwo pienię-
dzy i użycie jednego z nich w restauracji
„Bar Mieszczański" celem uregulowania
rachunku za kolację, spożytą w towa-
rzystwie brata, posterunkowego policji
Wojciecha Sójki i trzeciego policjanta

post. Herbsta,
Wczoraj sprawa znalazła się na wo-

kandzie Sądu Okręgowego. Na ławie o-
skarżonych zasiedli obaj bracia, bowiem
Prokurator doszedł do przekonania, że
współdziałali obaj w realizacji fałszywe-
go banknotu. W wyniku rozprawy, któ-
ra ujawniła nienaganną przeszłość obu o-
skarżonych i szczególnej natury kłopoty
rodzinne, z jakiemi musieli walczyć w o-
kresie popełnienia przestępstwa, sąd
wydał wyrok, skazujący Stanisława Soj-
kę na 2 lata i Wojciecha Sójkę na 1 rok
więzienia. .

Memorjał pracowników
wodociągów i kanalizacji

W wyniku  pertraktacyj, podjętych
przez zainteresowane strony, zarząd
związku zawodowego pracowników sa-
morządowych (urzędników) m. stoł War-
sżawy przedstawić ma dyrekcji wodo-
ciągów i kanalizacji memorjał, uzasad-
niający postulaty pracowników tego
przedsiębiorstwa, dotyczące zapropono-
wanych przez zarząd miejski zmian wa-
runków pracy i płacy. Memorjał ten, ma
być złożony do soboty, poczem podjęte
będą dalsze pertraktacje.
Jak wiadomo, pracownicy wodocią-

gów i kanalizacji mają złożyć odpowiedź,
czy przyjmują nowe warunki, do 15 bież.
miesiąca, (b).

Nieoczekiwany powrót zimy spo-
wodował odwołanie dorocznej rewji
wojskowej w dniu Święta Narodowego.
Rozmiękłe pole Mokotowskie nie nada-
je się obecnie zupełnie do tego celu.
Wyznaczone na dziś rozpoczęcie se-

zonu wyścigów konnych na polu Mo-
kotowskiem z tych samych względów
zostało odroczone do dnia 11 maja.

Szalejąca w nocy wichura pozrywa-
ła w różnych punktach miasta słabiej
umocowane szyldy i poprzewracała ca-
łe parkany: Wiele spustoszenia doko -
nała także w parkach, ogrodach, a tak-
że w inspektach, szkółkach i szklar -
niach. Wydział ogrodniczy zarządu
miejskiego zmobilizował cały personel
robotniczy i fachowy celem naprawie-
nia wyrządzonych szkód.
W sprawie tej zasięgnęliśmy opinii

fachowców z warszawskiego Towa-
rzystwa ogrodniczego. Ich zdaniem,
trudno jest w tej chwili powiedzieć,
jakie skutki będzie miała śnieżyca
dla roślinności; można jedynie snuć
przypuszczenia. Skutki więc śnieży-
cy są przedewszystkiem zależne *od
tego, jak długo będzie ona trwała, a
rośliny i drzewa zareagują dopiero po
pewnym czasie. Ponieważ zakwitły
już czereśnie i wiśnie, kwiaty tych
drzew owocowych przemarzną, a tem
samem tegoroczne plony będą całko-
wicie zniszczone, a w najlepszym wy-
padku znacznie obniżone. Inne drze-
wa owocowe, jak jabłonie i grusze,
odporniejsze na zimno oraz mające
jeszcze małe pączki, ucierpiały mniej,
w plonach więc tych drzew nastąpią
mniejsze straty,
Drzewa i krzewy ozdobne ulegną

niewatpliwie częściowemu zniszcze-
niu, Młodsze listki tych drzew i krze-
wów już obecnie przemarzły, a ciężar
śniegu niszczy gałęzie, które masami
łamią się. W dalszej konsekwencji
ponowne wypuszczenie liści znacznie
osłabi żywotność drzew i krzewów,
co odbije się na ich rozwoju.
Wskutek śnieżycy najwięcej ucier-

pią warzywa w ogrodach, w dużych
ilościach już posadzone. Niektórzy o-
grodnicy np. pośpiesżyli się z zasa-'

dzeniem pomidorów, które zniszczeją,
narażając ogrodników na oczywiste
straty. Tak więc nieoczekiwana i od-
dawna nienotowana śnieżyca przynie-
się poważne szkody i straty dla ogro-
dnictwa.
W ciężkiej sytuacji wskutek opa-

dów śnieżnych i zamieci znajduje się
ptactwo, które z wielką trudnością
może znaleść pokarm. Ptaki cierpią
głód, a ptactwo przelotne narażone
jest pozatem na zimno. Niewątpliwie
część pożytecznych dla rolnictwa pta-
ków, tępiących szkodników ogrodo-
wych i polnych, zginie wskutek zimna
i głodu, Wskazanem więc byłoby, a-
by miłośnicy ptactwa, którzy w okre-
sie zimy zajmowali się jego dokarmia-
niem, pomyśleli o tem również w o-
becnej chwili. Karmniki dla ptaków
powinny być znowu wypełnione po-
karmem.

*

Służba synoptyczna dyrekcii dróg wo-
dnych przewiduje możliwość nowego
przyboru na rzekach górskich z powodu
opadów śnieżnych. Przybór ten szczegól-
nie zagraża na rzekach w woj. stanisła-
wowskiem, gdzie utrzymuje się jeszcze
dość wysosi stan wód.
Jak wynika z zapisek meteorologicz-

nych, podobnie obfitych opadów śnież-
nych w m. maju nie notowano już w Pol-
sce od 25 lat. Duże śniegi padały bowiem
w 1910 roku, kiedy zanotowano nawet
śnieg w dniach 9 i 10 maja.

Z powodu zasp śnieżnych па szosach
zahamowana została międzymiastowa ko-
munikacja autobusowa. W dniu wczoraj-
szym przybywały z kilkugodzinnemi o-
późnieniami autobusy z Lublina, Płocka
i innych miast prowincjonalnych.
Zadymka śnieżna odbiła się ujemnie

na dowozie żywności do stolicy. Okolicz-
ność tę wykorzystali dostawcy warzyw,
śrubując ceny; tak np. za korzec kartofli
sprzedawanych normalnie po 4 — 5 zł.
żądano 7 złotych.
Koła lekarskie przewidują, iż nagłe

wahania temperatury spowodować mogą

nawrót epidemii grypy, która ostatnio
zupełnie wygasła. (i).  

Plenarne posiedzenie
tymczasowej rady

miejskiej

We wtorek, 7 b. m., o godz. 6 wiecz.
odbędzie się plenarne posiedzenie tym-
czasowej rady miejskiej w sprawie
prowizorjum budżetowego miasta na
maj, zaciągnięcia pożyczek w Banku
Gospodarstwa Krajowego i Funduszu
Pracy na prowadzenie robót inwesty-
cyjnych, zwolnienia różnych instytucji
z opłat za rozlepianie afiszów na słu-
pach miejskich oraz w sprawie zmiany
statutu podatku od plakatów i szyl-
dów. (b) -

Wycieczka polskich kupców
do Persji

W najbliższym czasie wyjechać ma
pierwsza wycieczka sfer gospodarczych
do Persji, celem nawiązania pertraktacyj
o dostawę różnych artykułów przemysło-
wych. W delegacji tej wziąć mają udział
przedstawiciele: łódzkich i białostockich
fabryk włókienniczych, oraz wytwórcy
elektrotechniczni. (i).

Ra 

   
Marja Modzelewska

jako Szekspirowska „Poskromiona sekutni-
ca' w Teatrze Narodowym

ZWOLENNIK HAZARDU ZA CUDZE PIENIĄDZE
Z CYKLU SPRAW „WYŚCIGOWYCH

Sąd grodzki 11-go oddziału rózpatry-
wał wczoraj jedną z cyklu spraw, . po-
wstałych na tle gry w totalizatora.
Kombinator wyścigowy, Władysław

Bocheński, wpadł na pomysł gry bez ry-
zyka, na cudzy koszt, Informował mia-
nowicie naiwnych zwolenników hazardu,

że posiada poułne wiadomości od perso-
20 wyścigowych, jakie bedą wy-

niki poszczególnych biegów i wiadomości
te sprzedawał za udział w ewentualnej
wygranej. Odbywało się to tak, że
zwolennik gry „na pewniaka” składał
pewną sumę pieniędzy, za którą Bocheń-
ski nabywał odpowiedni bilet w kasie |
totalizatora, Jeśli koń przychodził bez

miejsca, pieniądze. przepadały. bezpo-
wrotnie, Jeśli wygrywał, zyskiem dzie-
lono się do połowy.
Zdarzyło się jednak, że za konia, na

którego postawił Bocheński 5 złotych, o-
trzymane od trzech osób, wypłacano
537 złotych, W tym wypadku B. postano-
wił nie dzielić się wygraną, ale przy-
właszczyć sobie całą sumę. Nie chcąc na
wszelki wypadek pokazywać się sam przy
kasie totalizatora, porozumiał się ze
swoim znajomym, Leonem Wasilewskim,
który wzamian za sumę 137 złotych, po-
djął się realizacji szczęśliwego biletu.
Klijenci Bocheńskiego okazali się jednak
jeszcze bardziej przewidujący i porobili

 

STOSUNKI W LEGJI INWALIDOW
OŚWIETLĄ PROCESY SĄDOWE

W nadchodzący piątek będzieob- |
radowała w Warszawie komisja
5-ciu członków rady naczelnej Legji
Inwalidów W. P., wyłoniona na osta-

tniem walnem zebraniu rady, celem

zbadania zarzutów, podnoszonych
lprzez inwalidów przeciwko prezesowi
zarządu głównego Legji pos. Borec-
kiemu. Jak wiadomo, działalnością
pos. Boreckiego na terenie inwalidz-
kim zajmują się sądy państwowe,
gdyž inwalidzi wytpczyli pos. Borec-
kiemu sprawę o zniesławienie. `
W wyłonionej z rady naczelnej ko-

misji zasiadają między innymi prezes
głównego sądu koleżeńskiego Legji
sędzia Gielniowski, przeciwko które-
mu inwalidzi również wystąpili na
drogę: sądową, oraz p. Kozłowski,
prezes zarządu wojewódzkiego Legji
w Wilnie. Ponieważ sąd umożył skar-
$ę w stosunku do sędziego Gielniow-
skiego z racji zajmowania przez nie-
go stanowiska sędziego, inwalidzi wy-
stępują o pociągnięcie sędziego Giel-
niowskiego do odpowiedzialności dy-
scyplinarnej za nadużycie władzy na
stanowisku prezesa zarządu główne-
$o sądu koleżeńskiego. W wypadku
uzńania winy przez sąd dyscyplinar-
ny sądu apelacyjnego w Warszawie
sprawa sędżiego Gielniowskiego. zo-
stanie skierowana do sądu państwo-
wego. | '

Inwalidzi nie oczekują od komisji
decyzji, potępiającej prezesa Borec-
kiego, śdyż znają dobrze zasiadające
w komisji osoby. Pamiętają też dzia-
łalność p. Kozłowskiego w Wilnie.
Tak więc stosunki, panujące w Le-

gii Inwalidów pod rządami pos. B. B.
p. Boreckiego, powoli wyjaśniają się,
a wyroki sądów państwowych znako- micie do tego pomogą.

Wspomnieć wreszcie należy, że w
w związku z prowadzoną przez nas
kampanją prasową, pos. Borecki wy-
toczył naszej redakcji sprawę sądo-
wą. Na wynik procesu oczekujemy z
całym spokojem, gdyż odsłoni on na-
reszcie kulisy stosunków  inwalidz-
kich, Dobrze również się stało, że
sprawą tą zainteresowały się władze
sądowo-śledcze.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie
przystąpił do rozpatrywania ponurej

4 sprawy o morderstwo i bójki nożowe.
| Trzej oskarżeni — młodzi ludzie — w
wieku od 20 — 24 lat, póchodzą z najgor-
szych mętów stolicy, Są to Mieczysław
Radzio, pseudonim  „Djablik”, Marjań
Kałużyński, pseud. „Kaczkada” i Zyg-
munt Mataliński, notowani wielokrotnie
za awantury, szybko zmieniające się w

Aresztowanie kasjera
miejskiego

30 kwietnia zwolniony został ze służby
jeden z kasjerów miejskich, Tadeusz
Brzozowski W czasie przejmowania ka-
sy stwierdzono przy badaniu doltumen =
tów, że Brzozowski popełnił, na krótko
przed swojem zwolnieniem, defraudację
w kwocie trzydziestu kilku tysięcy zł. Po
stwierdzeniu nadużyć, Brzozowskiego na-
tychmiast arcsztowano.
Kasa miejska nie poniesie żadnej stra-

ty wobec tego, że zdefraudowana suma
będzie pokryta przez Związek giełdowy,.
który poręcza za wszystkich kasjerów
miejskich. (b) 

 

 

odpowiednie zastrzeżenia w kasie. W re-
zultacie Bocheński i Wasilewski stanęli

wczoraj przed sądem i zostali skazani:
pierwszy na karę 2 mies. aresztu, drugi
na 1 miesiąc aresztu, Jednocześnie sąd
polecił rozdzielić pomiędzy trzech współ-
właścicieli biletu złożoną przez totaliza-
tora do depozytu sądowego sumę 537 zło-
tych w trzech równych częściach.

 
 

Odbiór poczty
na szosach i traktach

Ministerstwo poczt i telegrałów wpro-
wadziło jeszcze jedną inowację, mającą
na celu usprawnienie doręczania kores-
pondencji dla wsi. Inowacja ta polega
na odbiorze korespondencji przez dele-
gatów gmin i gromad na szosach i trak-
tach od przejeżdżających listonoszów.
Zarządy gmin i gromad porozumieć się

mają z właściwemi urzędami i agencjami
pocztowemi co do godzin, w których li-
stonosze będą przejeżdżać przez daną
okolicę i w których delegat gminy lub
$romady oczekiwać ma na odbiór poczty.
Korespondencja, przeznaczona dla da-

nej gromady lub gminy, wydawana będzie
delegatom w zamkniętej torbie. (Pr.)

KOMUNIŚCI — NOŻOWCY
ZBRODNIA NA UL. RADZYMIŃSKIEJ

krwawe rozprawy nożowe. Pozostawali
oni przytem, a przynajmniej jeden z nich
Radzio w bliżej niewyjaśnionym kontak-
cie z komunistami.
Akt oskarżenia zarzuca im dwie zbro-

dnie. Pierwszy wypadek rozegrał się w
dniu 12 maja r. ub. na ul. Ziemowita. Ban-
da opryszków napadła wówczas na Fran-
ciszka Rosiaka i z okrzykami: śmierć
konfidentom! śmierć „bojarom“!  po-
raniła go ciężko nożami, Jedynie
interwencja przechodniów uratowała
napadniętego od śmierci, Nożowcy dzia-
łali, jako narzędzie zemsty komunistów,
którzy mielizRosiakiem swoje pora-
chunki od czasu, gdy dopomógł policji do
ujęcia jednego z wywrotowców.

Drugiej zbrodni dokonano w dwa ty-
godnie później, 26 maja. W przypadko-
wej, jak się zdaje, bójce nożowej, po
wyjściu z restauracji, na ul. Radzymiń-
Skiej, został zabity Bolesław Pawłowski,
zaś ciężko ranni Aleksander Przybylski
i jeden z oskarżonych Kałużyński.
Stawieni przed sądem, wszyscy trzej

nie przyznali się do winy. Ponieważ na
rozprawę powołano znaczną liczbę
świadków, sprawa zakończy się wyro-
kiem dopiero w dniu jutrzejszym.

 

 

Kalendarzyk

Dziś: Królowej Korony Polskiej.
Jutro: Florjana i Moniki.
Wschód słońca 4,06, zachód 19,01. z
Wschód księżyca 3,42, zachód 20,29.

PIM o pogodzie

Stan pogody w Polsce dnia 2 maja о #&

14-ej: w godzinach popołudniowych było
prawie w całej Polsce pochmurno z opa-
dami w postaci deszczu lub śniegu, Dość

* słoneczną pogodę miały częściowo dzielni-

ce południowe i Pomorze. Temperatura e
godz. 14-ej wynosiła: 7 st. w Wilnie i Po-

hulance, 6 st. w Zaleszczykach, 5 st. w To*

runiu i Pińsku, 4 st. w Poznaniu i Brzešciu
nad Bugiem, 3 st. w Krakowie i Leśnej koło

Baranowicz, 2 st. w Grodnie i Cieszynie,
1 st. w Tarnopolu i Suwałkach, zero st. w
Mławie i Lublinie, minus 1 st. w Warsza«
wie i Dęblinie, minus 2 st. w Zakopanem,

Radomiu i Siankach,
Przewidywany przebieg pogody do wie»

czora dn. 3 maja b. r. Zachmurzenie zmien-
ne, duże z przelotnemi opadami (śnieg I
śnieg z deszczem) we wschodniej połowie
kraju i w górach, a z przejaśnieniami w za.

chodniej. Chłodno, nocą i rankiem przy+

mrozki, Umiarkowane, chwilami porywiste *
wiatry północne i półónocno-zachodnie, po:

wodujące miejscami w dzielnicach wschoda

nich zawieje śnieżne,

Z życia stowarzyszeń

ŚWIĘTO SZKOŁY IM. ZAMOYSKIEGO

W maju b. r. gimnazjum im. J. Zamoy-
skiego w Warszawie (ul. Smolna 30) ob-

chodzić będzie święto swego patrona, kane-

lerza i hetmana wielkiego koronnego, Jana

Zamoyskiego.

Święto szkolne organizuje młodzież gime |

nazjalna przy pomocy dyrekcji i nauczycieli,

koła rodzicielskiego, władz T-wa, „Unji“ —

stowarzyszenia b. wychowanków b. gimna-

zjum gen. P. Chrzanowskiego oraz koła b,

wychowanków gimnazjum im. J. Zamoye
skiego.

Program uroczystości przewiduje ódsłow
nięcie w gimnazjum tablicy pamiątkowej

patrona szkoły oraz otwarcie tamże wysta»

wy, ilustrującej znaczenie postaci Jana Zae

moyskiego w dziejach politycznych i kultu«

ralnych Polski. у
Początek uroczystości — 25 maja o godzą

9 rano,

Odczyt prof. Piccarda

We wtorek dnia 7 maja o godz. 20 w

zakładzie fizycznym politechniki (Koszyko*

wa 75) odbędzie się zebranie naukowe

oddziału warsz. Pol. Tow. Fizycznego, na
którem prof. dr. A. Piccard z Brukseli wy»
głosi odczyt „O środkach do badań nad
stratosferą“ (w języku niemieckim).

Urlop vice prezydenta
miasta J. Ołpińskiego

W dniu 1 b. m. rozpoczął urlop wice-
prezydent miasta J. Ołpiński. (by

Zuchwałe kradzieże
przez podkop

Korzystając z zadymki śnieżnej, niewy*

kryci złodzieje - podkopywacze, dokónali
2-ch zuchwałych kradzieży w centrum mia«

sta. W domu Nr. 22, przy ul. Nowy Świat,
po zlikwidowanym zakładzie fryzjerskim

Piotrowskiego, odbywa się remont. Złodzie-

je korzystając, że sklep ten jest zamykany,

od frontu tylko na klucz, dostali się tam,

przebili ścianę i przez otwór weszli do są-

siedniego składu wyrobów tytoniowych i ga«
lanteryjno-skórzanych Józefa Kaźmierskie«
$o. Złodzieje skradli wyroby tytoniowe,

skórzane, stalowe, karty do gry, fajki, znacze .

ki stemplowe i pocztowe, blankiety wekslo*

we i t. p. oraz 200 zł. gotówką. Poszkodo*
wany oblicza straty na sumę około 13.000

złotych. 3
Druga podobna kradzież dokonana zo-

stała przy ul. Nowy Świat 49, gdzie przez
drzwi od podwórza dostali się złodzieje do
magazynu ogrodniczego p. £. „L. Gronow-
ski”, gdzie przebili otwór w ścianie i do-
stali się do sąsiedniego magazynu konfekcji
i galanterji męskiej, Stanisława Bobowni+
ka. Podkopywacze skradli 50 palt jesien=
nych, 10 garniturów, bieliznę, najdroższe
krawaty i szale, rękawiczki, szelki i t. P.
wartości około 10.000 zł.

Piesek za 10 tysięcy zł.

Jedna z najbogatszych obywatelek sto-
łecznych, pani Ś., kupiła w tych dniach
w Wiedniu pieska, ostrowłosego terjera,
płacąc za swego pupila, nagrodzonego
na wystawie, 10 tysięcy złotych.

4 turnieju zapaśniczego
w cyrku

W 12-ym dniu turnieju o mistrzostwo
świata murzyn Thompson w 25 minucie
uzyskał zwycięstwo przez dyskwalifika-
cję Saint - Marsa, Krausser w 16-ej minu:
cie pokonał Spewaczka, Włoch Trava-
glini nie rozegrał walki z Meksykańczy-
kiem Sambuco, jak również Grabowski
z Schikatem. Pooshoff w 4 minucie zwy»
ciężył Lubuśkę.
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Kronika wilefska,
Remonty,„w szpitalach

MW. okresie letnim magistrat ma

przeprowadzić remont lokali szpi-

tali miejskich.
Narazie odremontowane zostaną

oddziały chirurgiczne i położniczo”|

ginekologiczne w szpitalach św. Ja- tym czasie zamknięty będzie od-

kóba i żydowskim. 'dział  położniczo - ginekologiczny,

Od dnia 20 maja do 20 lipca z Chorzy zaś skierowani będą do szpi-

racji remontu unieruchomiony zo” tala św. Jakóba.

talu św. Jakóba, a na ten czas cho”
rzy zostaną przetransportowani do

szpitala żydowskiego.
W) szpitalu zaś (żydowskim. w

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Zagadkowy samobójca. Do mieszkania

R. Papkowej (Słowackiego 38) wpadł nie-

znany osobnik, który na oczach kobiety

porwał nóż i poderżnął sobie gardło i ar-

terje na rękach, W' trakcie gdy Papkowa

j wybiegła aby zaalarmować pogotowie ra-

tunkowe, nieznajomy desperat znikł w ta-

jemniczy sposób z mieszkania, pozóstawia-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół pogoda słoneczna o zachmu-

rzeniu umiarkowanem. Nocą miejscami

przymrozki głównie na wschodzie i w g0-

rach. Dniem większy wzrost temperatury.

Słabe wiatry miejscowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki: ; Eu? 'jąc liczne ślady krwi na podłodze.

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33 Powiadomiona policja poszukuje owe-

(tel. 10-98); „Swiętojańska” — Narbuta — go osobnika, !

ul. Św. Jańska Nr. 2; Mańkowicza — ul. — Mięso z tajnego uboju.

skiego — „ul. Tyzenhauzowska Nr. 1; Szyr-'nym z dziedzińców przy ul. W. Pohulanka

windta i Turgiela — ul. Niemiecka Nr. 15 zatrzymał trzech osobników, trudniących

(tel. 9-22), sz „wszystkie na przedmie-' się sprzedażą mięsa, pochodzenia z tajnego

ściach, prócz Śnipiszek, |uboju. Jeden z zatrzymanych zdołał zbiec,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.dwaj zaś niejacy Brojdes i Grodziański o-

—Pielgrzymka do kalwarji W dniu (sadzeni zostali w areszcie Centralnym.

wczorajszym Raiwarję odwiedziły liczne* — Porzucone dzieci. Ww ia

pielgrzymki i procesje Z prowincji. cią- | PrZY ul. Straszuna 1 znaleziono 3 dzieci w

i j 2 "į wieku od 4 — 11 lat porzuconych przez

P saaa. pei bio Oką matkę Dolą Szklaz zam. Straszuna 11, któ-

— Nabożeństwó żałobne za  Kurato- |"* zbiegła wniewiadomym, kierunku. |

rėw Fundacji im. Montwilia. Zarząd Fun- — W pobliżu Hali Miejskiej znalezio-

dacji im. S. i J, Montwiłłów powiadamia, | 28 porzuconą 3 letnią dziewczynkę imie-
OO.| niem Róża, której matka będąc w ciężkich

warunkach materjalnych
na pastwę losu. Matka pozostawiła list w

sukience

że z powodu zlikwidowania przez

Franciszkanów kaplicy przy ul. Trockiej

Nr. 14, nabożeństwo za zmarłych kuratorów

odbędzie się w poniedziałek 6-go maja o

godz. 10 r. w kościele Ś-tego Jerzego, brych ludzi o zaopiekowanie się  dziew-1 ry
SPRAWY KOLEJOWE.| "ži,

— Ilošė osėb ježdžących bez biletów — Kradzieże: Nocy wczorajszej do

kolejowych. Według danych w m. kwietniu

rb. w obrębie Wileńskiej Dyrekcji Kolejo-

wej zatrzymano 111 osób, którym się za-

rzuca jeżdżenie na „gapę” pociągami. Naj-

więcej zatrzymano osób na linji Wilno —

Grodno, Wilno — Lida, Wilno- -Mołodecz- — Zaginione dziecko.

no i Lida — Baranowicze — Brześć. Osoby|dniami wyszedł z domu (Kalwaryjska 79)

te zostały pociągnięte przez władze admi- 10 letni uczeń A. Kurczyło i więcej doń nie

stracyjne do odpowiedzialności  karno-są- powrócił. Chłopak zaginął gdzieś

dowej. 1 |і№іщ sposób. Zaniepokojeni

jednego ze sklepów spożywczych mieszczą-

cego się przy zbiegu ulicy Krótkiej i Soł-

taniskiej dostali się złodzieje, którzy 0-

kradli doszczętnie sklep z towaru, warto-

ści kilkuset złotych.
Przed kilku

p
NK losem dziecka powiadomili policję.

W ciągu dnia wczorajszego  огбапа PAB,

sporządzily kilkanaście mandatów karnych

za handel świąteczny w sklepach.

"Popierajcie Polską Macierz

Szko'ną.

ИЛ МН
 

 

Rewelacja
w arcyfilmie

„te Indjanki"
WKRÓTCE

w kinie „HELIOS“.

stanie oddział chirurgiczny w szpi-

:
W dniu

Piłsudskiego Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołow- | wczorajszym posterunkowy P. P. w jed-

dziewczynki wyjaśniający powody ,

w. tai
rodzice

— Mandaty karne za handel wświęto.

Magistrat zabrał się do uporząd-
kowania „Cielętnika'.Dawno się to

| należało „zwłaszcza w dobie rozpo-
'czynających się wycieczek  tury-
"stycznych, które na całą Polskę
„rozsławiać' mogły niechlujstwo
naszych ogrodów publicznych. Lecz
jak zwykle zabrano się do tego po-
łowicznie, Trawniki skopano, oczy”
ściwszy je tyllko częściowo z gruzu i
kamieni (kupki ich dotąd leżą nie
sprzątnięte na ścieżkach). Nie na"
wieziono ich nową ziemią aby po-
ziom ich wznosił się ponad alejami,

, więc w wielu miejscach są poniżej
. poziomłu, podatne do wydeptywania.
' ich przez naszą niekulturalnąs
; ność, Dziur w parkanie tu i tamnie

| (, PLANTACJE MIEJSKIE W WILNIE

k

!

 

Izba 'Rzemiešnicza w  Milnie
przysiąpiła ostatnio do energicznej

akcji, mającej ma celu wzmożenie

wywozu naszych wytworów tze-

mieślniczych i rozszerzenie rynku

zbytu dla produkcji rękodzielniczej.

Sfery fachowie. zwracają uwagę,

iż wiele towarów z terenu Wileń-

szczyzny i imnych województw
wschodnich z powodzeniem znajdu-

je zbyt w szesegu państwach euro

pejskich, a nawet azjatyckich. |

W. związku z tem nawiązane zo”

Protest

W związku z projektem założe”

nia parku sportowego nad brzegiem

Wilji i połączenia go ze siadjonem

sportowym na Pióromoncie, powsta-

ła konieczność przeprowadzenia dro”,
gi przez stary cmentarz żydowski,

Rokowania z żydami w tej spra”

porzuciła dziecko |

porzucenia dziecka, przyczem prosi do-,

Podczas przeprawy przez rzekę

Trytwia w: śm. mikołajewskiej uto-|

nął 19 letni Wacław Mikułowicz,!

HELIOS|

W rol. gł: Magda SCHNEJDER,

  

Pod protekioratem

Akcji Katolickiej w

Warszawie i w Wilnie
ьЕ M

Kołosalne powodzenie!!! _ Dziś

P A 8 początek o godz. 2-ej
atariR orzeom   

PRZEOR KORDECKI
OBROŃCA "CZĘSTOCHOWY

Uwagał Jutro w niedzielę początex seansów o godz. 12-ej jp. p.

CASINO | Dziś początek ojgodz. 2-ej. Kolosalne powodzeniel

— н
Spieszcie Sa

'

г L l P i F L w najnowszej wielkiej

„BYLI SSOBIE
komedji p. t.:,

Nadprogram;

AP
DWAJ HULTAJE“

Konstytucji I inne ostatnie nowości.

Wkrótce Wielki Trzy gwiazdy Joan C'awford, Clark Gable Robert Montgo

Przebójlil mery w sajn, filmie, MĘŻOWIE LO WYBORU

paweł Staśko w młodych oczach?
Ukazało się w Wilnie pisemko świat trzeba patrzeć oczami szero-

młodzieży gimnazjalnej pt. „W mło” ko otwartemi.

dych oczach”. Bardzo piękny tytuł o „Nie prosimy o wyrozumiałość”...

Cóż, kiedy nazwa nieludzko przypo”

mina książkę Piotra Choynowskie-

go również zatytułowaną „W. mło-

dych oczach”. Tylko, że książka

Choynowskiego wyszła znacznie,

znacznie wcześniej. Mniejsza zresz-

tą, nie jest znów takie ważne ao ko-

go należy autorstwo tytułu.

Chodzi o tmeść.

Jestem zawsze po stronie tych,

którzy się buntują. Dotychczas

mniemano, że młodzież jest buntow-

micza, bo kto, jak kto, ale młodość

ma ideały. Ma, to nie znaczy, że je

tworzy, ale to znaczy, że niemi żyje.

Z tego punkiu widzenia bardzo

„Nie sugestjonujemy. Nie zapew”

niamy. Z entuzjazmem młodych sta-

jemy do pracy,..'
Ślicznie. Wiertujemy pisemko i

szukamy śladów tej pracy. Czy”

taimiy:

„„„emergja księżyca będzie wpocie

miljonach lamp „księżycowych”';

skute, jak galerniki, wulkany ogrze”

ją swą olbrzymią ilością ciepła izby,

baseny i hale. W! retorcie chemików

będzie poczęte życie. Strzeliste

maszty radjostacyj sięgną ponad

wzgórza Synaju, by głosić przestrze”

byłoby; ciekawe przyjrzeć się mło” „eręEw ode i SAWOROCZA

eo) spoarerigapicUJĄĆapawanjcryywapiagkczać
RENEE BOO ody| en MO| kaiężych
oczach.

skaną enengję wulkanów i księżyca,

Na 'wstępie oświadczają: a nie mogą dostrzec czyja to

; SE | energja, czyja praca porusza świat

„Skromnie oczu nie spuszcza”|dzisiejszy, jakie to galerniki wydo-

my“... I słusznie, lsochani, bo

Mydawca: 'ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

wielkie zimowe manewry Wcjsk Polskich, uroczyste podpisanie nowe;

Ito się chwali, bo w tem jest duma. '

poruszać dźwigi portowe i spalać w;

na bywają energję ciepła, którą mimo;

. wszelakich

(Akcja izby Rzemieślniczej w sprawie

rynków zbytu.

Albacb-Retty bohater f. „Wiesenna,Parada”.

załatano — a więc znów okazja dla
szumowin, panujących

zwłaszcza wieczorem i nocą w ogro-

dzie, do deptania i niszczenia. Tak

więc zaczęła się znów praca nad po-

rządkowaniem wyglądu miasta, ale

nazwać ją można pracą Danaid,

Gdy się porėwna  uirzymanie

ogrodów publicznych, skwerów i

zieleńców Wilna z takim 70-cio za-
ledwie tysięcznym Toruniem—gdzie

wszystko to stoi na europejskim po”,

ziomie, ochraniane przez władze,

miejskie i publiczność z całympie-|

tyzmem i zamiłowaniemto patrząc.

na wileńskie ,„porządki” w tej dzie-

dzinie — gorzko się robi na sercu.

|
|
|

stały w ostatnim miesiącu pertrak-

tacje z rynkami angielskim,  belgij-,

skimi, francuskim, jugosłowiańskim, .

szwajcarskim i greckim w sprawie |

eksportu wędlin, skór, rękawiczek, |

beczek, koszyków, mebli, galanterii |

skórzanej, wyrobów drzewnych itp.

Równoczenśie projektuje się!

nawiązanie kontaktu z rynkami za”

morskiemi jak z. Kanadą, Brazylją,

Marocco, Egiptem, Palestyną, Chi-|

nami itp. ‚

żydów.

wie nie odniosły dotąd rezultatów i,

jak się iadujemy, w związik:

tą sprawą, partje narodowo-żydow |

skie mają zwołać wiec protestacyj-

ny, zaś Związek Rabinów jednodnio-

"wy post żydów ogłosić. |

1
\
|

Nieszczęśliwa przeprawa з

Ъ‘ід% wywrócił się z łódki. г

czoraj zwłoki topielca wydo-

byto z rzeki, RA

(LS IKT I TIKIELE

į Najnowszy film prod. austrjackiej 1935 r.

CzarOiedeiskiego Oulcaz" >: -::
słynny śpiewak Leo Slezak oraz Hans| nie.

Czarujące melodje wiedeńskie.

 

 

rutynowanego kupca branży spożywczej

poszukujemy do sprzedaży masowego ar-

tykułu pierwszej potrzeby. Tylko pierw-

szorzędne siły fachowe, zechcą nadesłać

zgłoszenie, życiorys, odpisy świadectw,

referencje i fotografję do „Dziennika Wi-
leńskiego" pod „Przedstawiciel.

Strunnictwa Narode
wego uprzejmiePoszukuję

pokoja nieumeblowa- jakiejkolwiek

nego w okolicach uł.
Mickiewicza, Mosto- lub zatrudnienia, cho

wej, Zygmuntowskiej.
Konieczne są wygódy.
Zgłoszenia do Admi-

mistracji „Dz. Wil”
pod lit. „Z.“

| anGREDEDABODCHE

Wiinie | na prowia

swych członków.

<dministracja „Dzien
uaa Wilenskiego”,  

to nie mogą ogrzać tysięcy własnych

izb... Czy w wyjm obrazie fantastycz”

nej przyszłości czytelnik ma się do-

patrzeć entuzjazmu ргасу?...

Szukajmy dalej. W innym arty

kule: й Lė

„„„Ktos nosil piekne imię: ona,

Ona pachniala jaśminem bielą, jej

słowa były błękitno - jaśminowe, u,

nosiły się w! nieuchwytność.., Nad-

chodziła wiosna... Olkno w pokoju

'wypatrywało listonosza”.

„Listy przychoaziły śwałtownie, '

- gwałtowniej*. į

„Jednasty list—to właśnie pierw-

szy. Pisała go pienwotność, cofnięcie

się wmroki jaskini na leża mchowe,

pisała go dzikość nieokiełzana wie-

kami kultury i zapachem jaśmin,

Instynkt zachowuje gatunek...
„Cały pokój oddychał radością,

ubarwioną jaśminem.  „Nieuchwyłt-

ność i nieogarnięcie zmieniły się w

marzenia, sny i gorączkę, łzawiące

oczy. To nie jest czekanie dziewięt”

nastego siulecia na sakrament, to

jest głód czerwony, pożar gwaltow-

ny, natychmiastowy, to jest radość

tem silniejsza, że ubarwiły ją wonie

jaśminu i słowa błękitu iwyczeki-

wany szelest najcieńszego jedwabiu.

 

<YVYYYYYYYYYYYYYYYVVY
SEKCJA MŁODYCh

pros
o 'askawe zgłoszenie

pracy

ciażby czasowego w|————_— — ®—
' 2 SZOPY,

cji dla bezrobotaysi
— |raż, stajnię lub skia-

Lgioszenia przyjiauje

również reperacje

racji katarakty ocz-. Wykonanie

kach _ materjalnych,| Chmielew+kt.
prosi litościwe serca „ucz "EH

sztują około 30 zł.
Łaskawe ofiary pro-
simy kierować do
„Dz. Wil“ dla „ta-
chowca*, Adres tam-
że. gr-—4

Rutynowany
<erepetytor,

odpowiednie na ga- dy. Mostowa 1, do-| pod adres podany P
„lwiedzieć się u do-|ocka 26—m. 2.

zorcy.

Szelest ten przychodził w snach i
maiszeniach. Przychodził nieodpar-

cie, stale, strasznie. Szelest jedwa-

biu i czarne kędziory nad czołem,

głowa rzucona niespokojnie i upoje”

nie z bolkw na bok, i czyjaś młodość

pachnąca radością i jaśminem —
gorączka paliła oczy”.

Co to jest? Ma to być
„Pojęcie czyste doskonałe... je-

dyny, ostatni sens życia, to jest ży”

cie“,
„To jest Bythos — to jest

,wszystko, jakikolwiek się to nazy”

wa", !

Więc tak wygląda ten świat w

młodych oczach? Taki jest ten Byt-

hos w retorcie? Więc o tem tylko

myślą, tem żyją? Nie, są i inne za*

interesowania: |
„Najważniejsze zajęcie, to -

czenie „sympatyj”, pudrowanie no-

sów, i interesujące polemiki na te-
mat: „jak włożyć beret?' Jakie ku-

pić pantofle?... W jakim kolorze mi

do twarzy?” į

Ale przecież o czemś marzą,
czegoś chcą? Owszem: !

„Chcę by to było na łące :
„Wśród złotej słońca powodzi;
„Twe usta szeptały gorące,

Lakituoanisaboi
STARUSZEK po ope- | opakowanie mebli, —

° а*аг ; solidas
nej, znajdujący się wi ceny niskie. ul, Mio
b. ciężkich  warun- kiowicza +4 m. 17. 3.

81

o pomoc wkupieniu.„ALLAL LALALA ty z adresami kiero-

okularów, które ko-; wać do „D. W.* pod

male
natyki i fizyki, w cię-
:kicn warunkach ma- Е Е
erjainych. Prosi P. P, jną szkołą średnią po-

ё „otrzebujących kore
ostycyj z przedmio
tów wyżej wymienio
1ych o zgłoszenie si:

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka: Dziś o

godz. 8 wiecz. komedja St. Kiedrzyńskiego
pt. „Kobieta i jej tyran”.

Jutro, o godz. 8 wiecz. „Kobieta i jej
tyran“,

— Niedzielna popołudniówka. W nie-
dzielę o godz. 4 dana będzie komedja wie-
.deńska w 3 aktach pt. „Gotówka”, z Wa-
cławem Ściborem w roli głównej. Ceny
propagandowe,
— Teatr Muzyczny „Luinia”., Dziś gra-

na będzie op. Falla „Rozwódka”, która od-

niosła wielki sukces artystyczny i zdobyła

sobie ogólne uznanie. Zespół baletowy wy-

kona efektowne tańce holenderskie.
— Popołódniówka niedzielna w „Lut-

ni”, W niedzielę o godz. 4 pp. ukaże się
po cenach. propagandowych op. Abrahama
„Wiktorja i jej huzar”,

Polskie Radjo Wilne.
Sobota, dnia 4 maja 1935 roku.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka, 6.50: Mu-
zyka. 7.15. Dziennik poranny. 7.25: Muzyka.
1.50: Pogadanka L. O. P. P. 7.55: Giełda

rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 8.05:

Audycja dla poborowych. 8.20: Przerwa.

11.57: Czas.-12,03: Kom. met. 12.05: Płyty.

12.50: Chwilka dla kobiet. 12,55: Dziennik
południowy. 13.05: Zygmunt Noskowski —
Kwartet smyczkowy. 13.30: Płyty. 13.50:

Pogadanka muzyczna prof. Michała Józe-

fowicza. 14,35: Odcinek powieściowy, 14.45:

Płyty. 14.55: Podolskie pieśni ludowe.

15,30: Recytacja prozy. 15.45 Koncert.

15.30: Skrzynka techniczna. 15.45: Pienśi w
wyk. Marji Trąmpczyńskiej (pow.  pop.).
17,00: Nabożeństwo majowe z Ostrej Bra-
my. 17.50: „Kangur” — pog. przyr. 18,00:

Słuch. dla dzieci. 18.30: Wsiewołod Bajkin

wygł pog. pt. „Życie kulturalne Rosjan w

Wilnie. 18.40: Życie artystyczne ; kultural-

ne miasta. 18,45: Płyty. 19.15: Przegl. rol.

prasy, 19.25: Wiad sportowe. 19,35: Reci-

tal skrzyp. 19.50: Felj. aktualny, 20.00: —
lekka audycja muz. 20.45: Dziennik wie-

czorny. 20.55: Jak pracujemy ! żyjemy w

Polsce. 21.00: Aud. dla Polaków zagranicą.
22.00: Koncert reklamowy. 22.15: Literat

u z|w literaturze — szkic lit, 22,30: Nawesołej
lwowskiej fali (misz. lk.). 23, Wad. met.
23.05: Retransm. z zagranicy.

OFIARY.
złożone w Administracji „Dzien. Wil".

Zamiast kwiatów na grób śp. Wacława

Domėyki — na Herbaciarnię dla Bezrobot-

nej Inteligencji składają: Władysław i Mar-

ta Osiecimscy zł. 10, Dmochowska Jadwi-

a zł, 5, Bronisława Bochwicowa zł. 5.
Dla najbiedniejszych zł 3 składa p.

Tomasz Żukowski,

 

 

ESC

RA Ė DUKAN RANNA
į PRACA. ORGANISTA

(GTTT270470V Ja z muzycznej Szkoly
MŁODA | Rakiszskiej, poszuku-

osoba poszukuje pra- je pracy w tejże dzie-

jako gospodyni, dzinie w Wilnie lub
świadectwa

dobrze i wszechstron pracy posiada b. do-

Posiada Świa-|bre. Łaskawe zglo-

dectwa i rekomen-|szenia do Administra-

dacje. Wilno, Wiłko- cji „Dzien. WiL“ pod

Nadprogtam: trakcja kolorowa i inne. * mierska 15—16 S. P.|„Organista”,  225—2

AA
SNLARZ ag 4)WAZA

Przedstawiciela TTE (Zk| Student
na woj. Wileńskie, rzutkiego, solidnego|| 4 roboty wobodzące w |EKSPEDJENTKA-  |U. S. B. udziela. lek-

p KASJERKA, |cyj w zakresie gimna-
sprytna, z kaucją 300 |ZJUm, Specjalność: ła-

— 400 zi. potrzebna |ina; matematyka. Ce-

zaraz do samodziel-|ny kryzysowe. Zgło-

nego prowadzenia in- |szenia w Adm. „Dz.

teresu spożywczo -|Wil* dla „R”.

mleczarskiego.  Oier-
 

 

Młoda panienka z u-
«ończoną szkołą Prze-
nysłowo - handlową
»oszukuje pracy do
izieei jako bona lub
lo szycia. Może Ra
yjazd. Łaskawe o-
ierty prosi klerować
1o „Dz. W." dla „bo-
1y” lub p-adr. Szka-
„lerna 68 u gospo-
iarza domu. gr.

„ekspedjentka*, —4

 

Młody
człowiek z ukończo-

szukuje posady biura-

listy (chętnie na wy

jazd do majątku).Re-

ierencje poważne, Po-

siada świadectwa pra-

sy. Uniwersytecka 4,
fa. 22, S. H.
  

„Że cię choć troszkę obchodzę”.

„Chcę byś mnie potem: całował,

„Tak lekko warg końcami... itd

Wogóle wpisemku jestwiosennie,

kwieciście.

| „trzeba w biegu przez łąki

kwiaty zrywać za głowy, lecz

wprzódy się wokoło rozejrzeć i po”

znać, co nas otacza”.

Otóż to, to włanśie.

poznać, co nas otacza,

Bo czyżby w młodych oczach te-

go bythosu w retoncie przebijał się

tylko jakiś | dziwaczny, naiwny,

zdzieciniały Paweł Staśko?

Jeśli się jeszcze zważy, że w

próbie własnej psychoanalizy mło-

dzież ta mówi słowami Remargue'a,

że „nie chce być wcale zrozumiana,

chce tylko pozostać taka jaka jest“,

— to, dalibėg, miewiadomo komu

winszować: czy tej młodzieży, czy

też Wileńskiemu Związkowi Litera”

tów, który udzielił jej swego „mo*

ralnego į materajalnegopoparcia”.

Ale może to_wszystko male nie-

porozumienie? *

Nie sugestjonujemy, Nie zapew-

miamy. Jesteśmy wyrozumiali, Z

entuzjazjmem czekamy na dalsze nu-
mery. L.

Rozejrzeć i
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