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Rok XIX Wilne, Wtorek 7:Maja

Sesja sejmowa i wybory.
W kołach politycznych Warsza-

wy mówią, że nadzwyczajna sesja,

dla uchwalenia ordynacji wyborczej
odbędzie się pod koniec maja. W,
każdym razie nie prędzej, jak po,
20-tymi !

Sesja potrwa prawdopodobnie.
około 3 tygodni, poczem z końcem:

czerwca Sejm: ma być rozwiązany.
Według dotychczasowych prze-

pisów, wybory musiały się odbyć
najdalej w 90 dni od dnia rozwią-
zania Sejmu. Obecnie ten termin.
ma być skrócony do 45 dni, wobec
czego wybory odbyłyby się w dru-
giej połowie sierpnia.

Konferencja w. sprawie ordynacji
wyborczej.

WARSZAWA (Pat). We wtorek, wyborczej do Sejmu i Senatu, na
7 b. m., o godzinie i0-ej rano odbę- którą zostali zaproszeni członkowie

dzie się u premjera Siawka w pre-| prezydjum klubu BBWR i ziączone

zydjum rady ministrów konierencja| grupy komisyjne, senacka i sejmowa.

w sprawie projektu nowej ordynacji

PREZYDENI ESTONJI W POLSCE.
BRASŁAW (Pat). Dziś o godz. się do salonki nr. 2, dołączonej do

19,52 przybył do lunmontu prezy” pociągu pośpiesznego, który odje-

dent republiki estońskiej Paels w to- chał do Warszawy o godz. 20,15.

warzystwie szeia kancelarji cywil- Pobyt pana prezydenia Paetsa w

nej. Na dworcu w luvmoncie przy”| koisce ma charakter ściśle pry”

witał p. prezydenia starosta bra-| watny. '

sławski Stanisiaw Trytek w towa-| Pociąg, wiozący prezydenia Esto--

rzystwie zastępcy dowódcy 19-go|nji Paetsa, zairzymał się w Wilnie

baonu KOP kpi. Beszyńskiego. 4|w poniedziałek o godz. 23.05. Pana

Warszawy przybył na przywitanie| prezydenta przywitali wicewojewo-

p. prezydenta adjutant prezydenta| da Jankowski w zastępstwie woje”

Kzeczypospolitej Mościckiego, kpt.| wody Jaszczołta i komendant kor-

Milikowski, ponadto poseł estoūskilpusu gen. Litwinowicz. Pociąg ru-

w Warszawie i estoński attachć |szył w dalszą drogę o godz, 23,45.

wojskowy. Fan prezyden. Boa RE

-Konierencja państw-bałtyckich
w Kownie.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą; międzynarodowej. :

W, dniu dzisiejszym rozpoczęta się w. = Ministrowie spraw zagranicznych

Kownie konjerenoja ministrówspraw Litwy, Łotwy i £sionji odbyli dziś

zagranicznych 3 pańsiw bałtyckich. dwa posiedzenia, jedno w godzinach

W. kołach dzienujkarskic zwracają południowych a drugie popołudnio-
uwagę na fakt, że wszystkie trzy de-|wyjch. Minister Lozorajtis, witając

legacje zostały w ostatniej chwili czionków konierencji, zaznaczył, że

wzmocnione przez dobranie znaw- ideą przewodnią obecnych narad jest

 

UROCZYSTOŚCI
w Londynie.

TŁUMY OSÓB NOCUJĄ
POD GOŁEM NIEBEM,

LONDYN (Pat). Wszelkie przygotowa-

nia do uświetnienia rozpoczynających się

dziś uroczystości 25-lecia wstąpienia na
' tron króla Jerzego, ukończono w ciągu no-

`cy. Napływ przyjezdnych do stolicy jest

oibrzymt Wczoraj spacerowały po ulicach

; i skwerach śródmieścia Londynu 3 miljony

ludzi. Około pół miljona ludzi przybyło z
poza Londynu, Wielu z nich nie znalazło
nociegu i zdecydowało się pozostać na uli-
cach w ciągu całej nocy, Wczoraj król Je-

„y zarządził jednak, aby Hydepark, który,

jak wiadomo, jest ogrodem królewskim, po-

zostai otwarty dla publiczności przez całą

noc. Wiadomość ta, podana przez głośniki

radjowe, spowodowała, że dziesiątki tysię-
cy osób, przybyłych z daleka, nocowało w
parku pod gołem niebem, Od godz. 2 rano
publiczność zaczęła się gromadzić w szpa-

iery wzdłuż ulic, któremi przejeżdżać bę-
dzie orszak królewski. Pogoda jest piękna,

sioneczna i ciepła.
LONDYN (Pat. W dniu dzisiejszym

Londyn sprawia nieopisanie uroczyste wra-

żenie, Na długości kilkunastu mil wszyst-
ko jest udekorowane sztandarami, kwiatami

i wieńcami. Na przestrzeni blisko 10 km.,
jaka wyniesie drogę orszaku królewskiego,
9 tys. policjantów umundurowanych pilnuje

' porządku, tworząc zwarty kordon, chronio-
cy przed napiywem publiczności.

ORSZAK KRÓLEWSKI
LONDYN (Pat). Na czele korowodu

orszaku królewskiego, który wyruszył z pa-
iacu Buckingham do katedry św. Pawła, je-
chali w 6 karocach premjerowie imperjum

brytyjskiego. Właściwy orszak królewski
rozpoczął się, poprzedzany przez eskortę

konnej $wardji królewskiej, otwartą karocą,

w której jechał książe Yorku. W drugiej!
karocy książę Kentu z księżniczką Maryną.|
W. trzy minuty później, poprzedzany eskor-|

1935 „r,

 

Nr. 124

Kościół po-Francisz-
‚ kański w Dziśnie.
i W miesiącu ubiegłym r. b. na ła-
imach „Dziennika Wileńskiego" po-

Wiktorja oraz córki pary królewskiej iks.|ruszałem sprawę remontu kościoła
Mary ze swoim małżonkiem lordem Hare-| w Dziśnie.
wood. Potem bezpośrednio ukazał się or- Zainteresowany tą wzmianką
szak króla i królowej, poprzedzany oddzia- Urząd Konsarwatorski w Wilnie

iem konnej gwardji, następnie eskorta dra-|„wrócił się przez starostwo dziśnień-
gonów i huzarów, wreszcie słynnych lange-' sk;ię do księdza proboszcza w Dzi-

JUBILEUSZOWE

w złoconej karocy król i królowa, witani

entuzjastycznie okrzykami tłumów. Wiwaty

i okrzyki na cześć króla i królowej trwały

wzdłuż całej drogi, aż do katedry św. Pa-
wia. Specjalną uwagę zwracaiy barwne i

bogate stroje $wardji indyjskiej z turbana-
mi, w których iskrzyły się brylanty, Jako
honorowi adjutanci byli przydzieleni 4 ma-

haradżowie. Orszak zamykał oddział gwar-
dji Przed pałacem najwyższego trybunału

sprawiedliwości parę królewską powitał

lord mayor City londyńskiej, oddając w
ręce króla miecz, wyrażający insygnja City,
dając tem samem wyraz wieaności poddań-

czej City londyńskiej. Miecz ten, z chwilą

śdy król znajduje się na terytorjum City,

przekazuje się z rąk lorda mayora w ręce

króla. Po tym uroczystym akcie lord mayor
City poprowadził pochód do katedry. Przy
wejściu do katedry św. Pawła króla i kró-
lowę oczekiwali biskupi Londynu, którzy

poprowadzili uroczysty orszak do główne-
go ołtarza, przed którym ustawione były
dwa trony dla króla i królowej. Król ubra-

my był w czerwony mundur marszałka po-
lowego, przepasany wielką wstęgą orderu
podwiązki. Uroczystą mszę odprawił arcy-
biskup Canterbury. Po skończonem nabo-

żeństwie uformował się orszak królewski,

który podążył z powrotem do pałacu
Buckingham, przechodząc innemi, niż po-

przednio, ulicami, zapełnionemi tłumem pu-

bliczności i wiwatującej na cześć króla i

królowej. :

KRÓL JERZY
DZIĘKUJE PODDANYM.

LONDYN (Pat). W godzinach wieczor-ców prawa w stosunkach między” niezależności

narodowych. Wiskazywałoby to, że
konżerencja kowieńska dużo uwagi

chęć utrzymania ‹
państw bałtyckich oraz utrwalenie
pokoju i bezpieczeństwa.

tą gwardji królewskiej, jechał powóz wio- nych król Jerzy wygłosił przez radjo prze-
zący królowę norweską, siostrę króla Je- mówienie, w którem dziękował wszystkim
rzego wraz z obu synami królewskimi, księ- "swoim poddanym za wyrażone mu z okazjizamierza poświęcić ogólnej sytuacji |

Wyniki wyborów w Jugosławii
BIAŁOGRÓD (Fat), Agencja Ava- BIAŁOGROWV (Pat). Ostatnie o-

la donosi: Centralny komitet wyko- bliczenia głosów z. wyborów. do par-

nawczy, który zebrał się dziś ogodz. lamentu wykazują, że lista premjera

 

5POPL

9-ej rano pod przewodnictwem pre- Jewticza zdobyła — 1.738.000, blok

zydenta rady państwa, rozpoczął ' opozycyjny Maczka 1.063,000, lista

werylikację podziału mandatów.'Maksymowicza 32.720, lista Ljoticza

Stronnictwo premjera Jewticza ma23,814,
już zapewnione 3/5 miejsc w Soyka
parlamencie, czyli że zdobyło 2214
mandatów na 3/0 i uczestniczyć bę*

dzie w podziale pozostałych 2/5 we :

wszystikich depantamentach wybor:| WENECJA (Pat). Medle. inior-

czych, gdzie otrzymało bezwzględną macyj węgierskich, w wyniku roz

większość. | | |mów weneckich, delegacje trzech

rządów zgodzić się miały na zawar”

cie kouwencji naddunajskiej o nie-

mieszanie się w sprawy wewnętrzne

 

| sygnatarjuszów. Węgry otrzymać

TO MOBŁONĘ: ł ad z : ewnienie ad to Bojąc
W niedzielę, 12 maja, na całym obsza- |“. DS ое ; b >

rze Państwa odbędzie się „Święto Moto-| niemuieszania się w SPODAWY W

cyklowe”, wnętrzne nie będzie podciąśnięta
Wileńskie kluby motocyklowe, w ści- propaganda, zmierzająca do poko-

słem porozumieniu i przy wydatnej pomo- A

Konferencja w Wenecji

cy i współudziale miejscowych władz, urzą-
dźają wspólnym wysiłkiem imprezę moto-
cyklową, na którą złożą się: deśilada na
placu Łukiskim oraz raid ulicami miasta na
dystansie 24 kilometrów. Początek deii-
lady o godzinie 13, raidu o 14 punkiualnie,

Celem imprezy jest propaganda sportu
motocyklowego, który ściśle łączy się z za- w sprawie równouprawnienia państw ,

\

i 4

SCR
MOSKWA (Pat). W a

gadnieniem motoryzacji, W. raidzie mogą
brać udział motocykliści, zrzeszeni w klu-
bach, jak również niezrzeszeni. Opłata za
udział w raidzie wynosi jeden złoty.

Zgłoszenia przyjmują: Klub Motocyklo-
wy Związku Strzeleckiego przy ul. Wiel-
kiej 68, oraz Wileńskie T-wo Cyklistów i
Motocyklistów przy ul. Mickiewicza
m. 2, w czwartek, piątek i sobotę (9, 10
i 11 maja), w godzinach 17—19,

Zwracamy się z $orącym apelem szcze-
gólnie do motocyklistów  niestowarzyszo-
nych, aby jaknajliczniej wzięli udział w
defiladzie i raidzie niedzielnym. Nikogo nie
powinno zabraknąć na starcie w dniu
Ogółnopolskiego Święta  Motocyklowego.
Wilno powinno dowieść, że nie tylko w
Biegu Narodowym potrafi przodować pod
względem ilości uczestników.

Zwycięzcy raidu otrzymają liczne na-
środy. Będzie ich sporo, bo na każdych|
5 zawodników przewidziana jest nagroda.|

Z regulaminem imprezy można zapo-;
znać się w wyżej wymienionych klubach.

jowej rewizji urakktatów. W sprawię

równouprawnienia w dziedzinie zbro”

jen Więgry, zadowolić się miały obie

tnicą, że Włochy podejmą tę spra-

wę niebawem i wystąpią z inicjaty”

wą zwołania specjalnej konierencji

rozbrojonych. į

iłynurzenia dygniiarzy sowieckich.

niu podczas przyjęcia na cześć ab-

solwentów akademji czerwonej armji
premjer Mołotow powiedział m.
że podpisanie układu z Francją si

ło się możliwe m. in, ze względu na

rosnącą potęgę armji czerwonej.

Woroszyłow zapowiedział, że potę-

ga armji czerwonej będzie dalej ro-'

kiego nie mogli pokusić się o prze”

Kalinin zapewnił, że anmja czerwona

odniesie zwycięstwo, jeżeli wojna

zostanie ZSRR narzucona.

in.,: że s
ta- postanowił usunąć

ciem Walji i księciem Gloucester. W na-'

: stępnej karocy znajdowała się księżniczka

|
!

|

 

jubileuszu uczucia.

 

Regaty żaglówek na Tamizie.

 

 

Usunięci z uniwersytetu kowieńskiego.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą, dentów-Polaków, Adama Dowgirda i

enat uniwersytetu kowieńskiego Anatola Paszkiewicza, którzy brali
z uniwersytetu udział w spoliczkowaniu redaktora

ną| na przeciąg jednego semestru 2 stu- „dziennika „Kuntaplis“.

Ponewna operacja Flandina
PARYŻ (Pat), Premjer Flandin

isła, aby wrogowie Związku Sowiec- poddał się dziś ponownej operacji
złamanego raimienia. Operacja trwa-

|kroczenie granic ZSRR. Prezydent łą dwie godziny. Po prześwietleniu
rękę umieszczono w gipsie. W
związku z tem miano odwołać ро-
siedzenie wtorkowe rady ministrów,|

które miało być poświęcone wizycie
Lavala w „Warszawie i Moskwie.
Dziś Flandin, ze względu na rychłą
podróż Lavala, prosić miał kolegów,
aby odbyli posiedzenie bez jego
udziału.

rów. Za tą malowniczą eskortą ukazali się śnie, gdyż sprawa remontu pięknej

' świątyni, jedynej ozdoby architekto-
„nicznej Dzisny, zapewne wielce go
„obchodzi. Sądzę, że p. dr. Lorentz
poruszy wszelkie sprężyny, by

. przyjść z pomocą komitetowi remon-
tu kościoła, komitet zas ze swej
„Strony zapewne starać się będzie o
, subsydjum czy to w Min, W.RAO.P.,
czy ileż w Min. Spraw Wewnęgrz-

, mych. 1

1 Chodzi tu o imponujący zabytek
„XVII wieku. Kościół po-Francisz-
« kański w Dziśnie zbudowany został
iz fundacji Krzyszt ta Malchiewicza-

, Chełchowskiego w r. 1630, pierwot-
«nie jako drewniany, w roku zaś 1773
- został przemiurowany.

O pół wieku wcześniej, t. j. w
"roku 1581 zbudowany był drewniany
„kościół parafjalmy podczas pobytu
w Dziśnie Stefana Batorego. Jak je”
"den, tak i drugi, w r, 181 uległy
konfiskacie. Powstała kwestja prze”
'róbki kościoła Franciszkanów na
cerkiew. Ponieważ jednak okazało
„się, że kościół dużych rozmiarów
wymagać będzie ogromnych nakła-
dów na remont, zaniechano pierwot-
nego zamiaru i w r. 1839 kościół
Franciszkanów oddano katolikom,
jako kościół parafjalny, Oszczędność
więc rządu uratowała od przeróbki
„na styll bizantyjski — jedyną šwiąty-
nię —zabytak, Dzisny.

| Ma ona w swym kilkuwiekowym
bycie niejedną kartę martyrologii.

! Ucierpiała w czasie wojen napoleoń-
"sikch, zeszpecona podczas pożaru
w 1882 r., — prawie zniszczona
ostainią wojną.

Do dzisiejszego dnia nosi w mu-
rze ślady wojny w postaci około
20 pocisków artyleryjskich, wmuro-
wanych na pamiątkę, Dzięki jednak
ofiarności miejscowych parafjan i
usilnej pracy księży proboszczów,
kościół został częściowo odremon-
towany. W. r. 1927, nie szczędząc
wysiłków, ks. proboszcz Bałaban,
przy poparciu społeczeństwa, odre-
montował całkowicie wnętrze świą*
tyni — natomiast na pokrycie ko-
ścioła nową blachą zabrakło fundu-
szów. Piękną dzwonnicę, będącą w
w opłakanym stanie, odremontował
częściowo w: r. 1932 ks. proboszcz
Łozowski — do całkowitego jednak
porządku, z powodu braku gotówiki,
doprowadzić nie mógł.

Na trudną niwę pasterską przy-
był przed pół rokiem ks. proboszcz
Romejko Jan. Po objęciu parafji,
niezwłocznie przystąpił do sprawy
remontu kościoła. Dzięki jego inicja”
tywie i staraniom powstał komitet,
który w drugiej połowie b. m. już
przystąpi do remontu świątyni.

Przypuszczam, że nietylko ofiar-
"ność paraljan, ale władze i całe spo”
,łeczeństwo miejscowe przyczynią się
do tego, by nie dopuścić do ruiny
historycznego kościoła dziśnieńskie-
go, stojącego o 20 kroków od Dzisny,
|z poza której niejeden katolik-Polak
LS do tej świątyni, gdzie mo-
dlimy się, zanosząc prośby przed
tron Królowej Korony Polskiej,

Józei Klimaszewski.

 
iNowe pismo narodowe

W. niedzielę, dnia 5 maja rano
ukazał się nowy dziennik pod tytu-
łem „Goniec Warszawski”. Założy-
cielami ,„Gońca Warszawskiego' są

|byli współpracownicy _„Wieczoru
' Warszawskiego” i „ABC'. Kierow-
nictwo redakcji „Gońca' objął re-
daktor naczelny „Wieczoru War-
szawskiego”, p, Stanisław Majewski,
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Plan gospodarczy
Roosevelta

WASZYNGTON — 5.5. (PAT) —
Prezydent Roosevelt oświadczył na
konferencji prasowej, iż jego plan od-
budowy gospodarczej kraju ma za so-
bą większość świata gospodarczego i
dlatego będzie on trzymał się ściśle
tego planu, nie zwracając uwagi na
kontrprojekty niektórych organizacji
gospodarczych.

Na pytanie w sprawie monitu udzie-
lonego komisji wojskowej izby repre -
zentantów, prezydent oświadczył z na-
ciskiem, iż rząd nie zamierza zbroić się
ani defensywnie, ani ofensywnie prze-
ciwko Kanadzie. Jak wiadomo, w dniu

"30 kwietnia prez. Roosevelt wystoso-
wał ostre pismo do przewodniczącego
Komisji wojskowej, w którem zastrze-
ga się stanowczo przeciwko ujawnia-
niu wiadomości z poulnego posiedze -
nia. Powodem do niniejszego wyjaś -
nienia stała się wiadomość w prasie
nieuzielnej, donosząca, iż szef lotnic-
twa jen. Andrews oświadczył, iż sztab
główny armji amerykańskiej postano-
wił zająć, w razie wybuchu wojny, wy-
spy brytyjskie i francuskie, leżące u
wybrzeży amerykańskich, albowiem
St Zjednoczone byłby bezbronne wo-
Fas ataku od strony Atlantyku. Prezy-
dent Rooseevlt podkreślił w swojem
piśmie, że te czysto taktyczne rozwa-
żania żołnierza nie mają nic wspólne -
go 2 polityką rządu.

Dziennikarze estońscy
w Krakowie:

KRAKÓW, 5.5 (PAT). Dzisiaj rano
przybyła z Warszawy do Krakowa samo-
dotem polskich linij lotniczych wycieczka
dziennikarzy estońskich. Dziennikarzom
estońskim z ramienia M.S.Z. towarzyszy
radca Glinka.
W południe w sali tetmajerowskiej

syndykat dziennikarzy krakowskich po-
dejmował gości estońskich śniadaniem.

Popołudniu goście estońscy udali się

samochodem do Wieliczki, dla zwiedzenia
salin, poczem przed wieczorem powrócili

do Krakowa.

W godzinach wieczornych dziennikarze

estońscy wraz z towarzyszącym im rad-

cą Glinką wyjechali do Gdyni,

Apel b.żołnierzy cesarskiej
gwardji niemieckiej

BERLIN, 5.5 (PAT.).
!

Dziś odbył

«się w Berlinie apel jubileuszowy b.

żołnierzy gwardji cesarskiej z udzia-

łem 20.000 uczestników. W obchodzie

połączonym z mszą polową przedb.

zamkiem cesarskim, wzięli udział m.

in, dawni generałowie śwardji z księ-

ciem Eitel Fryderykiem na czele. Mo-

wę wygłosił ostatni komendant pułku

piechoty  gwardyjskiej, przywódca

Kuffhauserbundu, Reinhard, który,

wspominając o przywróceniu powsze-

chnej służby wojskowej w trzeciej

Rzeszy, oświadczył: „Towarzysze na-

si nie nadarmo zginęli. Zaświtał nowy

dzień i naród niemiecki odzyskał swo-

ją cześć. Dawna zwycięska śwardja

wprawdzie już nie istnieje, ale duch

jej żyje nadal w związkach žolnier-

skich oraz w nowej armji niemieckiej.

Decydujące znaczenie dla nas ma wo-

la oraz siła zbrojna”.

Wyroki na greckich
rewolucjonistów

ATENY, 5.5 (PAT). Sąd wojenny

poza czterema wyrokami śmierci, ska-

zał 12 uczestników powstania na ka-

rę więzienia od 2 i pół roku do 20 lat.

Wśród skazanych znajduje się syn

Venizelosa. 10-ciu oskarżonych, a

między nimi Papanastasiou, Kafan-

daris i Sofoulis, zostało uniewinnio-

nych.  Majątki skazanych zostały

skonfiskowane.

BIAŁOGRÓD, 5:5 (PAT.). Z do-
tychczasowych wiadomości wynika, że
lista prorządowa premjera Jewticza
osiągnęła zupełne zwycięstwo w Ser-
bji, Czarnogórzu i w niektórych czę-
ściach Bośni i Słowencji, W wymie-
nionych okręgach na listę Jewticza pa-
dło do 90. procent głosów. Według
wiadomości nieoficjalnych, w Zagrze-
biu lista opozycyjna dr. Maczka uzy-
skała dwa razy więcej głosów, niż li-
sta Jewticza.

Oficjalne wyniki wyborów będą о-
głoszone dziś w nocy.

ANGLJA W

LONDYN, 5.5 (PAT). Dziś w przed-
dzień obchodu jubileuszu królewskie-
go, przez cały dzień, przy pięknej,
słonecznej pogodzie, przepełnione po-
ciągi, autobusy, autokary i tramwaje
dowoziły do centrum miasta setki ty-
sięcy osób, które od godziny 11-ej
stłoczyły się gęsto na bogato udeko-
rowanych ulicach, któremi w dniu ju-
trzejszym przeciągać ma orszak kró-
lewski. Dokoła pałacu Buckingham

„GWAŁT I ULEGALI

MIASTO WATYKAŃSKIE —5.5—
„Osservtore Romano“ podaje i szero-
ko omawia artykuł paryskiego „Figa-
ro“, zestawiającego z jednej strony
katolików którzy w Lourdes we wszy-
stkich językach głosili swe Credo i
wspólną jedyną wiarę wChrystusie, z
dwudziestu tysiącami neopogan w ber-
lińskim Sportpalast, słuchających prze-
mówień Hauera i Reventlowa, proro-
ków nowej pogańskiej religji germań-
skiej. Kontrast ten jeszcze bardzo u-
wypukla się, śdy zwróci się uwagę na
stanowisko katolickiego dziennika nie-
mieckiego „Germania', który, zmuszo-
ny do tego prasgwemi przepisami nazi-
stowskiego rządu słabo tylko, nieśmia-

„ łemi i żałosnemi napomknieniami mógł
krytykować antychrześcijańskie wy-
stąpienia. _ „Osseravtore Romano“
stwierdza, e nowe przepisy prasowe
w Niemczech są dowodem olbrzymiego
nadużycia, niesłychanego gwałtu i ule-
galizowanego rozboju na «ównej dro -
dze ($rassazione civile). Dalej dzien-

nik watykański podaje, że konfickaty
djecezjalnych katolickich tygodników

„niemieckich powtarzają się matema -

tyczną niemal regularnością. „Kir-

'chenzeitung” w Trewirze skonfiskowa-
ny został za artykuł, wykazujący, że

niema przeciwieństw między Kościo -

łem a władzą państwową, opartą o za-

sady chrześcijańskie, takież pismo w

MADRYT, 5:5 (PAT.). Po przepro-

wadzeniu rozmów z przywódcami

trzech partyj, które wraz z radykała-

mi tworzyły większość przed kryzy-

sem z dn. 29 marca, Lerroux przerwał

konsultacje, ażeby dać możność prezy-

dentowi Zamora przeprowadzenia no-

wych rozmów z przywódcami partyj,

poczem zwróci się z zapytaniem do 
Przemytnictwo na Górnym Sląsku

Z pomiędzy terenów przygranicznych,

strzeżonych z powodzeniem przez straż

graniczną, Górny Śląsk zalicza się do

miejsc najbardziej trudnych do upilno-

wania. Wynika to z powikłanego biegu

linji granicznej, przedzielającej nieraz

dwa łączące się domostwa, środki dróg,

lub ogrody, ułatwiającej dzięki temu jej

przekraczanie przez obeznanych dokład-

ńie z terenem przemytników. Nic dziw-

nego, że i wyniki straży granicznej na

Górnym Śląsku są obfitsze, niż gdziein-

dziej, W miesiącu marcu, jak wynika ze

statystyki, śląska straż graniczna ujęła

przemyt wartości 69.173 zł., udowodnio-

no przemytu na sumę 90.026 zł, w tem

1318 kilogramów sacharyny. Pojedyńcze

należności celne przychwyconego pr”2-

mytu wynoszą 345.805 zł. Zajęto nieo-

stemplowanych rachunków na sumę

383.077 zł. Wraz z przemytem schwyta-

no 724 osoby. Za nielegalne przekrocze- | 

nie granicy aresztowano 145 osób. Za in-

ne przestępstwa, dotyczące ruchu w stre-

fie granicznej, zatrzymano 10 osób.

Funkcjonarjusze straży granicznej użyli

broni palnej w 62-ch wypadkach. W му-

niku użycia broni palnej, raniono 3 0so-

by, z których jedna zmarła w szpitalu.

Między innemi przytrzymano 1853 kg. ar-

tykułów spożywczych, 563 kg. owoców

wschodnich, 94 kg. sacharyny, 217 k$.

spirytualij, 156 kg. eteru, 737 szt.zapal-

niczek, 8 kg. kamieni do zapalniczek, 72

talje kart do gry, 80 kg. przetworów che-

micznych, przeważnie wyrobów aptekar-

skich, 359 kg. wyrobów metalowych, 215

К& towarów tekstylnych, orazkontekcję,

przeszło 50 kg. futer i wyrobów skórza-

nych.  Ujetych przemytników oddano

władzom sądowym. Na uwagę zasługuje

fakt, że pomiędzy zatrzymanymi prze-

mytnikami figuruje i jedna nauczycielka

ludowa.

 

ZWYCIĘSTWO JEWTICZA
WYBORY W JUGOSŁAWJI

WYROZNIAN
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BIAŁOGRÓD, 5.5 (PAT.), Według
nadeszłych wiadomości, listy Maksy-
mowicza i Joticza nie osiągnęły mini-
mum, wyznaczonego przez ordynację
wyborczą, wobec czego wszyscy kan-
pu tych list przepadli przy wybo-

rach.
BIAŁOGRÓD, 5.5 (PAT). O godz.

23-ej ministerstwo spraw wewnętrz-
nych rozpoczęło ogłaszanie ostatecz-
nych znanych dotychczas rezultatów,
Lista premjera Jewticza uzyskała o-
koło 85 procent ogólnej liczby głosów,
oddanych w okręgu Wardaru.

PRZEDEDNIU
UROCZYSTOŚCI

OLBRZYMI ZJAZD W LONDYNIE

przelewają się stutysięczne tłumy, wi-
watujące ną cześć pary królewskiej.
Główniejsze gmachy publiczne, wiel-
kie magazyny i hotele są odświętnie
iluminowane. Nastrój świąteczny pa-
nuje nietylko w Londynie, lecz także
we wszystkich innych miastach, a na-
wet wioskach. Nawet na domach, za-
mieszkałych przez najbiedniejszą lu-
goa powiewają flagi i festony zie-
eni, ;

Watykan potępia politykę
: hitlerowską

ZOWANY ROZBOJ“

Monachjum uległo ko: 'i:kacie, ponie -
waż zacyto 'ało * oświetliło te punk-
ty konkordatu z Rzeszą, które są sta-
le gwałcone.

 rzystwie prez. Poincarć

 

Narady w Wenecji

WENECJA, 5. V. (PAT.) Podjęte
dziś narady włosko-węgiersko-austr-
jackie dotyczyły głównie spraw tech-
nicznych, które zostały sprecyzowa-
ne w rozmowach telefonicznych z
rządami wiedeńskim i budapeszteń-
skim. Zdaje się, że Węgry, które
wczoraj zajmowały w niektórych
sprawach stanowisko nieprzejednane,
stały się bardziej ustępliwe. 'Obec-
ność Węgier na konferencji rzym-
skiej zdaje. się być zapewniona, lecz
rezultaty obrad są jeszcze nieznaczne
i zasadnicze trudności nie zostały po-
konane.

Wiosi buduja fabrykę
pod Moskwą

TURYN, 5. V. (PAT.). Delegacja
sowiecka zawarła umowę z jedną z
firm włoskich na budowę wielkiej la-
bryki silników samolotowych w po-
bliżu Moskwy.

3 ofiary katastrofy

SAN DIEGO, (Kalifornia) 5. V.
(PAT.) Wczoraj wydarzyła się tu ka-
tastrofa samochodowa, w której zgi-
nęło trzy osoby: aktor Robert Hor-

ner z Los Angelos, Durkin, junior,

aktor kinematograficzny, i John Co-

osan, ojciec Jackie Coogana. Jackie
Coogan został ranny.

Aresztowsnia w Chorwacji

PARYŽ, 5. V. (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi z Zagrzebia: W czasie 0-
statnich dni kampanji wyborczej do-

konano w Chorwacji licznych aresz-

towań. Władze jugosłowiańskie wy-

jaśniają, że aresztowania te przepro-

wadzono na podstawie prawa o

i ochronie państwa. 

 

Przed wybuchem wojny światowej prezydent Francji Poincarć złożył wizytę królowi

Anglji Jerzemu V, obchodzącemu dziś jubileusz 25-lecia swego panowania. Wizyta ta

miała doniosłe następstwa polityczne. Ilustracja przedstawia króla Jerzego V w towa-

jadących ulicami Londynu

-związku-z rokowaniami--O 

PRZED STU LATY
„GAZETA WARSZAWSKA"

z dnia 6 maja 1835 r.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.
Z Hiszpanji. Przed kilku dniami Kró -
lowa przewodniczyła na radzie Mini =
strów, na której zaproponowano obcą
interwencyą, jako jedyny środek poło-
żenia końca wojnie w zbuntowanych
prowincyach. Lecz Minister wojny jak-
najgorliwiej sprzeciwiał się temu; mó-
wią nawet, że dobywszy szpady przy-
sięgł, że dopóki nią władać zdoła, nie
dopuści aby cudzoziemcy mieszali się
w sprawy Hiszpanji. Minister ochło-
nąwszy usprawiedliwiał się przed Kró-
lową z swego nieprzyzwoitego postępe
ku, przypisując go gorącej miłości
kraju. W innych czasach każdy, ktoby
śmiał w pałacu Królewskim wHisz -
panji dobyć miecza, zostałby śmiercią
ukarany.
— Wojsko, które przed kilku dnia-

mi tak śpiesznie Madryt opuściło, u-
dało się do Aranjuez, gdzie Karliści
wkroczyli i przez mnichów zostalt
przyjęci. Jednakże milicya i. wojsko
znowu ich wypędziło, zamordowawszy
wszystkich mnichów, którzy nie zdo=
łali się schronić.
WIADOMOŚCI ROZMAITE. Zna-

ny podróżnik nasz, Pan Józeł Kowa -
lewski, wygotowuje do druku nowe
dzieło, z którego prawdziwą dla litera-
tury naszej ozdobę rokować można.
Jest to odbyta przez niego „Podróż do
Mongolji i Chin". którą w języku Pol-
skim wydać przedsięwziął. Trzy tomy
mają zawrzeć listy o Burjatach i Mon-
gołach, czwarty i piąty o Chinach,
szósty poświęcony będzie jedynie dzie-
jom missyi katolickiej do Chin, a
zwłaszcza nowym i obłitym szczegó
łom o pracach jezuitów.

TEATR NOWY ROZMAITOŚCI.
Dziś Duwr i Kale. Kwakier i Tancerka.

Dziś ciepła stopni 7, wczoraj w po-
łudnie ciepła 10.

 

 

 

Pożyczka francuska
dla Sowietów

MOSKWA, 5.5 (PAT). Prasa so-
wiecka, m. in. „Izwiestja”, zaprzecza
pogłoskom, jakie ukazały się w pra-
sie francuskiej, że rząd sowiecki w

traktat
wzajemnej pomocy czynił wysiłki u-
zyskania od Francji pożyczki.

Siekierą zarąbała ojca

BIAŁYSTOK, 5.5 (PAT.). W Sta-
rosielcach w pow. białostockim został

zamordowany siekierą przez 14-letnią

córkę niejaki Józef Pładko. Zabójczy-
ni po dokonaniu zbrodni zgłosiła się

na posterunek policji państwowej i

oddała się w ręce sprawiedliwości. A-
resztowano zarówno młodocianą za-

bójczynię, jak i jej matkę.

 

GIN POLSKI, MACHARDEL POLSKI, FABRYKI

JARZĘBIAK na kon

KRYZYS RZĄDOWY W H!SZPANJI

BLOK WIĘKSZOŚCI
prezydenta, czy ma w dalszym ciągu

kontynuować swą misję.

Zamiarem Lerroux jest utworzenie

rządu na podstawie większości z przed

kryzysu 29 marca. Większość ta przed-

stawiałaby się następująco: radykali,

ludowcy - agrarjusze, agrarjusze i li-

beralni demokraci. Lerroux dąży do

rozszerzenia tej podstawy, ażeby za-

pewnić sobie możność przeprowadze-

nia reformy konstytucji. Lerroux о-

świadczył, że misja jego jest niezmier-

nie trudna.
* : 

Przywódca powstańców
filipińskich w Tokjo

TOKJO, 5. V. (PAT.). Obecność w

Tokjo przywódcy sakdalistów fili-

piūskich Ramosa wywolalo tu duże

wrażenie. Ramos zaprzecza stanow-

czo, że przybył do Japonji w celu do-

konania zakupu broni dla powstań-

ców. Ramos przybył do Japonii rze-

komo na początku roku bieżącego

celem pozyskania opinii japońskiej,

lecz władze odmówiły mu wszelkiej

pomocy.

MANILA 5. V. (PAT.). Gubernator
wysp Filipińskich oświadczył, iż nie-

ma żadnych danych, które pozwoli-
łyby wierzyć rządowi filipińskiemu w

udział Japończyków w powstaniu

sakdalistów. 
 

jsku STARSZA i inne WÓ
do nabycia we wszystkich handlach i restauracjach

Warszawska  żydowsko - socjali-
styczna „Naje Folkscajiung" z dnia

28-go ub. m. oświetliła w korespon-

dencji ze Lwowa nastroje, wywołane

w społeczeństwie rusko - ukraiń-

skiem przez powstrzymanie się po-

słów ukraińskich od głosowania nad

poprawkami senatu do konstytucji, w
wywodach takiej treści:
— Właściwe motywy były zupełnie in-

ne od podanych w deklaracjach posłów

Zahajkiewycza (UNDO) i  Matczaka

(U. Sd. Rad.), bo poprzednio, zarówno

w komisji senackiej, jak na plenum se-

natu, Ukraińcy głosowali przeciwko kon-

stytucji, Na zmianę stanowiska posłów

ukraińskich wpłynęły dwie rzeczy. Prze-

dewszystkiem oświadczenie b. ministra

Matuszewskiego w „Gazecie Polskiej”, że

ci, którzy głosować będą przeciwko pro-

jektowi, nie będą już mogli powrócić do

sejmu, a dalej to, że z wysokich ster da-

"no do zrozumienia, iż jeśli Ukraińcy nie

będą głosować przeciwko konstytucji, to

będzie się im to pamiętać przy opraco-

wywaniu ordynacji wyborczej.

Pozatem są w UNDOi tacy, którzy wi-

dzą objawy autonomji w tem, że ostatnio

wiele instytucyj oficjalnych i półoficjal-

nych przenosi się ze Lwowa do Warsza-
ч 0 y.

Ale w szeregach UNDO i socjalistów

| radykałów panuje silne niezadowolenie.

 
l

DEK „SUCHOWOLA“
SEWERYNA KS. CZETWERTYŃSKIEGO
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Nastroje w obozie nacjonalistów

| „ukraińskich*
W OŚWIETLENIU PRASY ŻYDOWSKIEJ

Dlatego obydwie partje tulą się wzajem-

nie do siebie, aby łatwiej wytrzymać atak,

podjęty przeciwko nim przez 'dwa inne

obozy, które wyszły z ich łona.

Przedewszystkiem Front Jedności Na-

rodowej, organizacja czysto faszystow=

ska, zapuściła już mocne korzenie w u-

kraińskim obozie burżuazyjnym i ma

szanse pokonania UNDO. Od O.U.N. róż-

ni się ona tylko w sprawie teroru, a i to

nie we wszystkich wypadkach. Jej pro-

gram niepodległościowy jest szerszy, niż

UNDO, bowiem obejmuje także ziemie

ukraińskie i w Polsce. Dlatego nowa par-

tja przeciwna jest autonomii i kompro«

misom w stosunku do państwa polskiego,

Przywódca tej nowej partji, b. poseł Pa-

lijiw, nie od dziś ma wielkie apetyty i

wysokie aspiracje polityczne.Niedawno

jeszcze lwowscy czerwoni chwalili się,

że mają go w kieszeni i że z pewnością

zostanie on ich czławiekiem, a przecież

Palijiw odawna znany jest, jako reakcjo-

nista i antysemita, a również Front Je-

dności Narodowej jest nawskroś antyse-

micki. Obecnie Front Jedności Narode=

wej bije z powodzeniem inneorganizacje

'burżuazyjne i faszystowskie, a organy je-

go „Peremoha“ i „Batkiwszczyna“ roz-
chodzą się w wielu tysiącach egzempla-

rzy. Mówią nawet, że „Batkiwszczyna"
wkrótce zacznie ukazywać się codziennie,

 

9a



P

NADPROGRAMOWE
PODATKI

Na posiedzeniu powiatowego komi-

tetu funduszu pracy w Kępnie — jak

donosi jedno z pism stołecznych —

„uchwalono opodatkować się przez

cały rok na rzecz bezroboczych, by

móc im przez to stwarzać stałą pra-

cę i zajęcie”

Pomimo niewątpliwie szlachetnego

celu, jakim jest „stwarzanie stałej pra-

cy” dla bezroboczych, trzeba zająć się
trochę bliżej powyższą uchwałą, po-

nieważ nie jest ona oderwanym obja-

wem w naszych stosunkach. Pęd do

„opodatkowywania się' na rozmaite
cele rozwija się u nas żywiołowo,

przyczem zastosowana w tym wyraże-

niu strona zwrotna („się“) w prakty-

ce zamienia się na stronę czynną i po-

woduje dodatkowe opodatkowanie

warsztatów gospodarczych, nieraz do-

kuczliwsze od ustawowych ; ciężarów

na rzecz państwa, samorządów i ubez-
pieczeń społecznych.

Aby nie wracać już do owej uchwa-
ły kępińskiej, którą traktujemy tylko

jako przesłankę do wniosków ogólniej-

szej natury, trzeba zauważyć, że fun-

dusz pracy ma własne opłaty w licz-

bie około 10-ciu i że lokalne komitety

mogą pozatem uciekać się do dobro-

wolnych składek na cele doraźnej po-

mocy da bezrobotnych. Wprowadza-

nie jakichś nadzwyczajnych podat-

ków, które miałyby bezrobotnym za-

pewnić „stałą pracę”, jest z prawnego

punktu widzenia nadużyciem władzy

przez lokalny komitet, a pod wzglę-

dem rzeczowym jest naiwną (a może

właśnie bardzo sprytną?) demagogją,

ponieważ, traktując zagadnienie w

skali ogólnej, można łatwo obliczyć,

że fundusz pracy ze swoich normal-
nych, ustawowych środków może w

najlepszym razie zatrudnić 20 proc.

zarejestrowanych bezrobotnych, czyli

że „stworzenie stałej pracy” dla resz-

ty wymagałoby 4 razy większych fun-

duszów, z owego „opodatkowania się"

według uchwały elity miasta Kępna.

Nadzwyczajne podatki, niby dobro-

wolne, ale egzekwowane często bez-

względniej, niż zwyczajne, odnoszą

się do rozmaitych dziedzin życia spo-

łecznego i gospodarczego, prawie zaw-

sze jednak mają one podkład politycz-

ny. Pobiera się te podatki w formie
składek z tytułu członkostwa w róż-

nych instytucjach „opiekuńczych”, 0-

głoszeń w ustosunkowanej prasie, za-

kupu i prenumeraty okolicznościo-
wych wydawnictw, wreszcie opłat na

specjalne cele w rodzaju owego po-
datku kępińskiego. Na pograniczu nie-

jako między nadzwyczajnemi a zwy-

czajnemi podatkami znajdują się róż-

ne diety i koszty, o których niedawno

pisał konserwatywny „Czas“, podając

przytem olbrzymią cyfrę 20 miljonów,

obciążających z tego tytułu przemysł

prywatny. Dla porównania warto tu

przytoczyć, że przedsiębiorstwa pań-

stwowe, przedstawiające — wartość

przeszło 10_ miljardów zł., w roku

1934/5 wpłaciły do skarbu tytułem

czystego dochodu... 30 miljonów.

Ile wynoszą nadzwyczajne podatki

w łącznej sumie, tego nie podejmuje-

my się obliczyć. W niektórych przed-

siębiorstwach pozycja ta konkuruje

poważnie z ustawowemi podatkami.

Niewątpliwie mamy tu do czynienia z

dużym, acz ukrytym, współczynni-

kiem kosztów produkcji, który oczy-

wiście wpływa na rozwarcie „nożyc” i

to z pewnością w stopniu znacznie

większym, aniżeli np. cena biletów

tramwajowych.

Tyle z gospodarczego punktu wi-

dzenia. Ale jest tu także i wzgląd

skarbowo - budżetowy. Państwo i sa-

morządy są monopolistami w zakresie

nakładania podatków. Jeżeli państwo

tępi i karze fabrykację „domowych”

papierosów i „samogonki”, to tem wię-

cej powinno ono bronić swego mono-

polu podatkowego i powściągać wszel-

ką „radosną twórczość” podatkową,

choćby odnosiła się ona do najbar-

dziej „państwowo - twórczych" ce-

lów. :

Trzeba koniecznie zrobiė z tem po-

rządek, ale... bez żadnych wyjątków.  

- а.. -

ZAGROŻONA PRZYSZŁOŚĆ OSADNICTWA

Kilkunastogodzinne obrady zjazdu
osadników wojskowych pow. krze-
mienieckiego przedstawiły w czar-
nych barwach obraz przyszłości osad-
nictwa na kresach. Trzeba bowiem
śmiało i otwarcie powiedzieć, że byt
osadnictwa jest poważnie zagrożony.
Zdają sobie z tego sprawę sami osad-
nicy, którzy nie wahali się poruszyć
publicznie, w obecności starosty
krzemienieckiego oraz zaproszonych
gości, najboleśniejszych stron życia
osadniczego. Tę śmiałość i odwagę
należy ocenić, Wbrew bowiem sądom
i głosom różnych chłystków, grasu-
jących po podejrzanych tygodnicz-
kach, ukazujących się na kresach,
zasiedziali od lat 15-tu osadnicy kre-
sowi stwierdzają, że wraz z zagroże-
niem ich egzystencji, zagrożona jest
również polsnOŚĆ na tamtejszych te-
renach. W sprawie tej miarodajniej-
sze są wypowiedzenia się samych о-
sadników, aniżeli opinje dygnitarzy z
województwa, którzy o życiu osad-
nika kresowego zaledwie coś niecoś
słyszeli. ;

Wiele było głosów osadniczych.
Chcąc oceniać osadnictwo, jego do-
tychczasową pracę j zaniedbania —
mówił gen. Januszajtis — musimy
śmiało spojrzeć w naszą rzeczywi-
stość. Osadnictwo wojskowe na kre-
sach wschodnich miało i ma program,
o którym jasno mówi ustawa z 1920 r.
Według tej ustawy, osadnicy mają
bronić moralnych i materjalnych gra-
nic oraz stanu posiadania narodu pol-
skiego na kresach. Z chwilą, śdyśmy
o tem zapomnieli, gdy w szeregi na-
sze wkradły się męty społeczne —
osadnictwo zatraciło sens swojego
istnienia.
My, chwalebnie odznaczeni żołnie-

rze, starzejemy się. Musimy dbać o
to, co się stanie z naszemi dziećmi.
Wiadze administracyjne oraz nasze
władze organizacyjne nie stoją na
straży polskiego stanu posiadania. A
rezultat? Osadnicy żenią się z Ru-
sinkami, wydzierżawiają swoje dział-
ki żydom, którzy panoszą się na kre-
sach.

Dalej gen. Januszajtis omawia cięż-
ką sytuację finansową osadnictwa.
Przeciętny osadnik, obciążony długa-
mi z R udzielanej przez państwo
„pomocy” w formie pożyczek, nie
jest w stanie wywiązywać się ze
swoich zobowiązań tak długo, dopóki
nie zostanie przywrócona rentowność
gospodarstw rolnych. Podatków о-
sadnictwo nie wytrzymuje i płacić nie
może. W interesie pionierów kultury

polskiej na kresach leży, aby w cią-
gu lat zaklimatyzowywania się i wra-
stania, dano im moratorjum.
Również stosunki w zakresie szkol-

nictwa przedstawiają wiele do życze-
nia. Dzieci osadników muszą mieć
jak najdalej idące ulgi w szkołach
państwowych wszystkich kategoryj,
a tymczasem Liceum krzemienieckie
jest na usługi „ukraińców”, a nie Po-
laków. Doniosłem "ez jest
też sprawa opieki duszpasterskiej.
Nie wszyscy księża stoją na wysokoś-
ci swoich zadań. Są przecież wypad-
ki, że ksiądz bierze weksel za chrzest,
gdyż rodzice dziecka nie mają pie-
niędzy. Inny ksiądz katolicki wŁa-

nowcach podczas „spowiedzi mówi:
„Hospody pomyłuj”.

Posypały się też inne zarzuty: że
władze administracyjne przez swoje
nietaktowne postępowanie zražają
nawet ludność polską; żewybory sa-

morządowe w osadach, a więc wśród

elementu, który ofiarą własnej krwi

dał dowód miłości ojczyzny, przepro-
wadzano pod karabinami policji, że
ludność rusińska jest dobrze zorgani-
zowana i uzbrojona.
— Niech nam się tylkonoga powi-

nie, co nie daj Boże, a zobaczycie, co
z nami zrobią „ukraińcy' — mówił
jeden z osadników.

Szczególnie ostro atakowano usta-
wę szarwarkową oraz konwersję dłu-
gów. Na niektórych osadników nało-
żono obowiązek odrabiania po 80 dni
szarwarku! ; '

- — Pańszczyznę odrabiamy! To no-
wa pańszczyzna — słychać było gło-
sy.
W sprawie zaległości podatkowych
Aaa wprawdzie osadnikom 50

proc. ulgi, nie pytano się jednak, czy
osadnicy i przy tych ulgach wytrzy-
mają ciężar podatków i świadczeń.

y w swoim czasie przeciwko kon-
wersji podniosły się głosy sprzeciwu,
zarząd główny Związku osadników
uznał to za „sianie fermentu”. Teraz
zaś wysłannik władz organizacyjnych
przechwalał się, że wielką zasługą
ich jest doprowadzenie do zawarcia
konwersji. — To ochłap, a nie ulga—
stwierdził jeden z mówców.

Cóż począć w tak ciężkiej sytuacji  

WOJSKOWEGO
(Od specjalnego wysłannika)

osadnictwa wojskowego? Mówi się
dużo o rozkoszach życia osadnicze-
go. Lecz ci, co o tych rozkoszach
mówią, gdyby wysłuchali żalów i
skarg osadników z jednego tylko po-
wiatu ,przekonaliby się naocznie, jak
trudne jest życie przednich straży
polskości na kresach wschodnich.
Społeczeństwo zbyt mało interesuje
się życiem kresów. Zapomniano też o
dawnych żołnierzach, którzy osiedli
na tutejszych terenach. Nie wystar-
czy podciągnąć ich pod szablon rów-
ności obywatelskiej i zostawić samo-
dzielność w organizacji. Organizacje
osadnicze nie spełniły swojego zada-
nia, śdyż miały na widoku jedynie in-
teresy partyjne oraz ambicje i ambi-
cyjki lokalnych wielkości. Dobrze
byłoby również, gdyby władze woj-
skowe zechciały bliżej zainteresować
się dolą żołnierzy - osadników.
Sami osadnicy zdają sobie sprawę,

że niezależnie od pomocy z zewnątrz,
musi nastąpić gruntowna reorganiza-
cja ich własnvch szereóów. Przene-
dzili już precz dotychczasowych ma-
todorów, a pozatem myślą realnie o
odbudowie życia ideowego i organi-
zacyjnego. Na zjeździe wiśniowiec-
kim gen. Januszajtis zgłosił szereg
wniosków, dyrektyw i dezyderatów,
które zostały jednomyślnie i burzli-
wemi oklaskami przyjęte. Uchwały
osadników pow. krzemienieckiego
dotyczą również żywotnych zaga-
dnień polskości na kresach. Uchwa-
ły te brzmią jak następuje:
Wobec tego, że naczelny cel osadnic-

twa wojskowego na kresach wschod-

nich — utrzymanie, a nawet wzmożenie
stanu posiadania polskiego — nie jest
dostatecznie przez osadników  zrozu-
miany i przestrzegany, wkłada się na
wszystkich osadników, a w szczególno-

ści przewodniczących ognisk, obowią-
zek, aby o wszelkich wypadkach, w któ-
rych osadzie wojskowej lub cywilnej
śrózi przejście w ręce obce, bezzwłocz-
nie zawiadamiali zarząd powiatowy. Tak
samo obowiązkiem każdego. osadnika

jest bacznie śledzić obrót ziemią w je-
go okolicy i w wypadku zagrożenia ja-
kiemukolwiek gospodarstwu polskiemu
przejściem w obce ręce natychmiast po-
wiadamiać władze związku.
W stosunku do osadników, oddających

ziemię polską obcym, władze związku
zastosują jaknajenergiczniejsze rygory.

2) Domagamy się zapewnienia wła-
dzom osadnictwa wojskowego wybitne-
go wpływu na kontrolę obrotu ziemią na
kresach. Osadnictwo wojskowe jest po-
wołane do pełnienia straży ziemi pol-
skiej na kresach i dlatego wyrażamy
zdanie, że organizacja urzędów ziem-
skich powinna przewidywać koleśja, w
skład których wchodziliby osadnicy
wojskowi celem udzielania opinji w każ-
dym poszczególnym wypadku zaśroże-
nia gospodarstwu polskiemu przejściem
w obce ręce.

3) żądamy zwrotu wszystkich zabra-

nych przez rząd rosyjski kościołów kato-
lickich, parafjom polskim i obsadzenia

ich przez chętne do pracy duchowień-
stwo.

4) żądamy, ażeby dzieci osadników
wojskowych i cywilnych miały zabez-
pieczoną zupełnie bezpłatną naukę we
wszystkich rodzajach państwowych szkół
w Polsce.

  

 

  

 
WKŁADY i LOKATY
na książeczki wkładkowe imienne i na okaziciela przyjmuje

POLSKI BANK KOMUNALNY
Warszawa, Piac Napoleona Nr. 7 (gmach własny)

`
Bank, założony w r. 1919, liczy 570 akcjonarjuszów,wtem 213 miast, 180 po-

wiatów, gmin i związków specjalnych oraz 127 Komunalnych Kas Oszczędn.

BANK wykonuje zlecenia giełdowe, inkasowe i przekazowe w kraju i zagranicą,

wynajmuje w skarbcu swoim kasetki, załatwia wszelkie czynności bankowe.

Wiśniowiec, kwiecień.

5) Przejazd osadników i ich rodzin
koleją do szpitali wojskowych powinien
być bezpłatny.

6) Wycieczki osadników i ich rodzin
wgłąb kraju począwszy od pięciu osób
winny korzystać z bezpłatnego przejaz-
du koleją.

7) Z uwagi na to, że z racji bezplano-
wej i bałamutnej dotychczasowej poli-
tyki osadniczej tak ze strony władz
państwowych, jak i władz związku byt
osadnictwa na kresach nietylko nie zo-
stał utrwalony, ale przeciwnie poderwa-
ny i katastrołalnie zagrożony oraz w 0-
bawie, ażeby cały wieloletni dorobek o-
sadnictwa nie został zmarnowany na co
się w groźny sposób zanosi — domagamy
się natychmiastowego wprowadzenia na-
stępujących środków zaradczych:

a) każdy polski osadnik wojskowy
jak i cywilny na kresach wschodnich z
chwilą objęcia gospodarstwa rolnego zo-
staje włączony do osobnej ulgowej kate-
gorji podatników. Osadnicy zaliczeni do
tej kategorji opłacają tylko jedną dzie-
siątą część podatków i wszelkich cięża-

rów publicznych w ciągu 25 lat od obję-
cia działki.
b) w odniesieniu do zadłużenia osad-
nictwa wszelkie stosowane dotychczas
środki uważamy za niecelowe. Należy
przyjąć, że stan rolnictwa stale się po-
garsza i niema żadnych widoków popra-
wy wypłacalności rolników. Jedynie o-
głoszenie długoterminowego moratorjum
dla osadników wojskowych i cywilnych,
aż do odbudowy rentowności gospo-
darstw rolnych może uratować osadnic-
two. Wszelkie inne zabiegi pogłębiają
zamęt i przygnębienie, budzą niepew-
ność jutra, a nawet wywołują panikę i
chęć ucieczki.

c) Jako rolnicy domagamy się od
władz państwowych i organizacyjnych
zastosowania środków, przywracających
rentowność  gospodarstwom rolnym
przez wytępienie pasożytniczego - žy- |
dowskiego pośrednictwa w obrocie arty-
kułami rolnemi. Łącznie z tem rozumna
i energiczna rozbudowa spółdzielczości
rolniczej wszelkiej kategorji, a w szcze-
gólności organizacja zbytu, prowadzi do
uzdrowienia rolnictwa, a zatem i polep-
szenia doli osadnictwa.
Domagamy się uzdrowienia ustawo-

dawstwa spółdzielczego, stojącego dziś
na straży raczej interesów pośrednictwa
żydowskiego niż polskiego życia gospo-
"darczego.

Ze szczególnym naciskiem domagamy
się, aby na wsi czy osadzie, gdzie po-
wstała spółdzielnia, nie udzielano świa-
dectw przemysłowych żydom.

W świetle tych uchwał oblicze ide-
owe osadników kresowych występuje
aż nadto wyraźnie. I czyż trzeba dzi-
wić się, że ludzie, sterani wojną i pra-
cą, pa podczas śpiewania „Ro-ty”

I jeszcze jedno. Podczas gdy w hi-
storycznym zamku magnatów  kreso-
wych obradowała brać wojskowo - 0-
sadnicza, w ciemną i zadeszczoną noc
na murach walących się domów oraz
łotach nędznej mieściny Wiśniowca
kraińska organizacja nacjonalistycz-

na rozlepiała odezwy do „narodu u-
kraińskiego"”, nawołujące do zbrojne-
śo odbierania ziemi „ukraińskiej
przybyszom - osadnikom,

J. BIAŁASIEWICZ
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ŻYDZI PRZESTAJĄ LICZYĆ
° па sukcesy w Polsce

Dr. Thon zastanawia się („Hajnt” |
Nr. 96) nad sprawą, jakie stanowisko
winni zająć sjoniści wobec zagadnie-
nia „polityki krajowej”, w związku z |
nowym układem życia,
wanym w Polsce przez nową konsty-
tucję i oczekiwaną ordynację wybor-
czą. Autor przypomina, że należy
do tych działaczów żydowskich, któ
rzy wzięli większy udział w narzuce
niu szeregowi państw traktatu o

zapoczątko- |

mniejszościach. Jednak uważa on, że |
zaszły w Europie okoliczności, które

na sprawy w diasporze. Nie chce bli-
żej tego wyjaśnić, wskazuje jedynie |

winny wpłynąć na osłabienie nacisku |24

sporze nie rokuje poprzednich wido-
ków. Po drugie, żydzi mają poczucie

"swoich wpływów w Son, już
przestali być bierną masą. Po trzecie
w przecież został już wywalczony pe-

wien „poziom” polityczny. Czy się chce, czy |

nie chce, już muszą nas traktować, jako

zwartą mniejszość narodową o pewnem mi-

nimum praw narodowych. Niewątpliwie to |

minimum można jeszcze zwęzić, ale całko-

wicie znieść go już nie można.”

Państwo żydowskie odbudowuje się
uad Jordanem, natomiast
w— nie możemy tutaj (czytaj w Polsce) nic

poważnego dokonać, a tam czeka nas no-

na'3 okoliczności: Praca żydów w dia- | wy: wielki, piękny świat:”

l 
|

i

3

PRZEGLĄD PRASY

KSZTAŁCĄCA SIĘ MŁODZIEŻ
WIEJSKA

„Polska Zbrojna” pisze:
„Kończący się wkrótce rok szkolny stawia

nas przed koniecznością rozwiązania w ja

kiś sposób palącego zagadnienia, jak ma
postąpić młodzież wiejska, która ukończy,

gimnazjum, a nie ma środków na kontynuo-

wanie wykształcenia na wyższych uczel-

niach.

Nędza wsi staje się przysłowiowa! O tem,

by wieśniak mógł ponosić wysokie stosun-

kowo opłaty szkolne i łożyć na utrzyma-

mie dziecka w miastach uniwersyteckich,

niema co myśleć. Jeżeli są tacy, to jest ich

znikoma ilość.

Siłą rzeczy wysiłek finansowy wieśniaka,

by przepchać jakoś syna przez gimnazjum,

jest tak wielki, że z reguły kończy się nad-

miernem obdłużeniem gospodarstwa i tak
już mało rentownego, by w rezultacie za-

przestać dalszego płacenia na kształcenie

jednego członka rodziny, a szczupły dochód

przeznaczyć musi na spłatę dokuczliwych
długów.

Tak oto z roku na rok narasta na wsi
warstwa ludzi półwykształconych o du-

żych aspiracjach, niezaspokojonych a pode

nieconych ambicjach, która w zaraniu ży«

cia staje na rozdrożu z podciętemi skrzyd-
łami i z goryczą pyta: „co dalej, młody
człowieku?'.

Zagadnienie powyższe — jedno z
najważniejszych z naszych zagadnień
społecznych — jest oddawna przed-
miotem żywego zainteresowania Obo-
zu Narodowego; między innemi wysu-
wało się na pierwszy plan w zeszło-
rocznej dyskusji o sprawie inteligencji
na łamach „Gazety Warszawskiej

Cieszyć się należy, że obecnie za-
gadnienie to zaczyna być coraz czę-
ściej przedmiotem zainteresowania
odłamów prasy, stojących od ruchu
narodowego zdala.

Jeżeli chodzi o tych, którzy siedzą na
wsi, a będzie ich przybywać rok rocznie,
to słusznie się wydaje, by zatrudnić ich ja-
"ko przodowników życia na wsi na polu spo
łecznem, gospodarczem, spółdzielczemi t. d.
Za jaką taką znośną egzystencję, po krót-
kiem przygotowaniu fachowem, mogą być
doskonałymi sekretarzami, instruktorami
rolniczymi, spółdzielczymi i oświatowymi.
Trzeba im tylko tę egzystencję zapewnić.
Te rzeczy są do zrobienia i wykonane być
mogą względnie łatwo, o ile zostaną nale-
życie ujęte i celowo, a jednolicie pokiero-
wane,”

Jest w tem połowa racji — i poło»
wa błędu. Ujęto bardzo kc i
słusznie sprawę pola, na którem bez-
robotną inteligencję miejską mozna-
by zatrudnić. Ale nie jest słusznem
wvobrażanie sobie, że da się to do-
konać mechanicznie. („Zapewnić”,
„ująć', „jednolicie pokierować').
Owe „ujęcia” od góry niczego tu

nie dokonają. Nowa warstwa (bo wy-
kształceni wykolejeńcy są nową war-
stwą'' musi sobie pole pracy stworzyć
sama, — nikt go jej nie jest w stanie
dać sztucznie. Warstwa ta nie może
marzyć o nosadach (bo wolnych po-
sad w kraju niema), ale musi sobie
zwłaszcza w życiu gospodarczem
stworzyć samodzie!ne stanowiska, —
(spółdzielczości i t, p.] Na przykładzie
Rusinów w ziemi Czerwieńskiej widzi-
m" jak się takie rzeczy robi.
Warstwie tej trzeba pomóc — ale

nie w formie „kierowania”, „ujęcia”,
„ujednolicenia. Ta pomoc — to musi
być danie wolnego pola.

Trzeba dać możność życia spole-
czeństwu i „szaremu człowiekowi,
Trzeba obniżyć podatki, dokonać od-
wrotu od etatyzmu, pozwolić na swo-
bodną działalność społeczeństwa.

Trzeba obok tego — rozwiązać
sprawę żydowską.

ZIEMIANIN I BEREZA

Jedno z czasopism przypomina, że
w okresie dużego „ruchu w obozie
izolacyjnym w Berezie, znalazł się
adwokat - żyd, niejaki Szymon Rein-
ber$, który

„chciał skorzystać z wywiezienia do obo-
zu jednego ze swojch kolegów adwokatów
i zająć po nim posadę w Banku Amerykań-
skim.”

Czasopismo to przytacza jednak
fakt jeszcze ciekawszy, którego boha-
terem jest, niestety Polak.
„Ziemianin z województwa lubelskiego,

właściciel majątku  Wilczów, p. Stanisław
Oksza-Strzelecki, zwrócił się do władz wo-
jewódzkich z propozycją oddaniapewnego
obszaru nieużytków ze swego majątku na
założenie... drugiego obozu izolacyjnego.
Wielce był zdziwiony, gdy mu odmówiono
przyjęcia ofiary. Liczył na wzrost zbytu
produktów wiejskich, oraz na to, że izolo-
wani... naprawią mu drogi.”

O ile wiadomość ta jest prawdziwa,
| należy wyrazić głębokie ubolewanie
ziemiaństwu lubelskiemu, że w jego
środowisku znalazł się podobny „oby-
watel",    



 

 

 

 

 

BUDOWA DWORCA GŁÓWNEGO
ELEKTRYFIKACJA WĘZŁA WARSZAWSKIEGO

Prace związane z rozbudową i elek-
tryiikacją węzła warszawskiego posuwa-
ją się szybko naprzód. Na Dworcu Głów-

nym układa się w dolnym poziomie dal-
sze tory, które w ogólnej ilości 8 zosta
ną oddane do użytku na wiosnę 1936 r
Jednocześnie trwa budowa dolnej kon-
strukcji przyszłego dworca głównego o-
sobowego t. j. wbijanie pali betonowych
oraz montowanie i fundamentowanie że
laznej konstrukcji, nak którą będzie się
wznosił budynek stacyjny. Niezależnie

oa tego prowadzi się prace elektryfika-
cyjne na prawym i lewym brzegu Wisły
Odcinek zachodni, ciągnący się do sta-

cji Warszawa Zachodnia (na Czysteni
będzie uruchomiony z końcem b. r. Ze
stacji tej będzie kierowany ruch osobo-
wy z linij podmiejskich i z otwartej nie.

dawno linji Warszawa — Radom na lin-
ję średnicov'ą i naodwrót. Ponadto sta-
cja ta będzie obsługiwała ruch towaro-
wy na węźle warszawskim, zarówno z
linji obwodowej, jak i z trzech szlaków
kolejowych lewego brzegu Wisły. Stacja
ta otrzyma nowoczesne urządzenia dla
ruchu osobowego, zarązem zaś zostaną

przebudowane i uzupełnione już istnie-
jące urządzenia dla ruchu towarowego
Na tej stacji będzie odbywała się wymia-
na parowozów na elektrowozy w ruchu
dalekobieżnym dla pociągów, przybywa-
jących z zachodu oraz odwrotnie wów -
czas, gdy ruch na linji średnicowej będzie
już zelektryfikowany.
Podobne prace odbywają się i na le-

wym brzegu Wisły. Stacja Warszawa —
Wschodnia (na Pradze) jest przebudowy*
wana, gdyż cztery tory górnego poziomu
zostaną odpowiednio przedłużone ku
wschodowi, przyczem ogólna liczba to-
rów zostanie powiększona do 8, przy wy
od>iębnieniu ruchu podmiejskiego i da-
lekobieżnego. Na stacji tej będzie wy*
budowany tunel osobowy. dochodzący do
ul S-aryszewskiej dla ułatwienia dostę-
pu do dworca publiczności z obu części
Pragi, przeciętej stacją. Przeróbce u-
legnic cównież tunel bagażowy, gdzie zo-
staną urządzone nowe schody, dźwigi.
tory i łącznice dla ruchu osobowego i to-

warowego. Stacja Warszawa — Wschod-
nia będzie posiadała analogiczny charak-
ter do Warszawy — Zachodniej, gdyż i
tutaj będzie się odbywała zmiana trakcji

Przy zaparciu stolca, wzdęciu brzucha, łago-
dnie działająca naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józeta”* daje łatwe wypróżnie-
nie, uwalnia organizm od pozostałości w je-
litach. Pytajcie się lekarzy. 3267

WE TN TVLMTESI TR RZE

KRONIKA WYPADKOW

ŚMIERTELNY SKOK Z 4 PIĘTRA

Nocy ub. w szpitalu na Czystem zmar-
ła 23-letnia Ryfka Szkopówna (Nowoli-
pie 10), służąca, która w ub. sobotę przy
ul. Karmelickiej 3, wyskoczyła z okna
4-$o piętra klatki schodowej upadając na
aslalt podwórza i doznając złamania że-
ber oraz ogólnego potłuczenia.

WYPADKI SAMOCHODOWE

Na ul. Chełmskiej róg Czerskiej do-
stał się pod samochód 13-letni Stani-
sław Geleciński (Czerska 8), doznając
potłuczenia głowy i rąk.
Na rogu ul. Nowogrodzkiej i Brac-

kiej, wskutek starcia samochodów, zra-
niła się odłamkiem rozbitej głową szyby,
45-letnia Anna Osińska bez pracy
(Wspólna 47).
Na rogu ul. Marszałkowskiej i Złotej,

została potrącona przez samochód 24-
letnia Marja Demkowa, przy mężu,
(Zdołbunów), doznając poranienia  gło-
wy:

ŚMIERĆ POD POCIĄGIEM

Na stacji Warszawa - Czyste dostał

się pod pociąg jakiś młodzieniec. który
poniósł śmierć na miejscu. Ze znalezio-
nych przy denacie dokumentów, okaza-

ło się, iż jest to 19-letni Piotr Joński, u-
czeń, (adres nieustalony). Zwłoki prze-
wieziono do prosektorjum.

ARESZTOWANIE

DZIECIOBÓJCZYNI — ŻYDÓWKI
Brat dozorcy domu (Pawia 41), Broni-

sław Dubczyk, wszedłszy do piwnicy go-
spodarskiej, celem sprawdzenia wodo-
miaru, znalazł jakąś paczkę. Rozwinąw-
szy ją, ujrzał z przerążeniem nagie zwło-
ki noworodka płci męskiej z poderżnię-
tą szyją, ukryte w torbie od: cukru. O
odkryciu swem D. zawiadomił nie-
zwłocznie st. poster. dzielnicowego Dą-
browskiego, który przeprowadził szcze-
gółowe dochodzenie. Wtedy wyszło na
jaw, iż sprawczynią zabójstwa jest 19-
letnia Idesa Flintówna, właścicielka
sklepu spożywczego w tymże domu.
Dzieciobójczynię przeprowadzono do IIl
komis., skąd po sporządzeniu protokułu
odesłano do lekarza. Ten po zbadaniu
Flintówny — polecił ją umieścić w za-
kładzie położniczym św. Zofji, gdzie
przy łóżku wyrodnej matki czuwa poli.

cjant. Sklep został zamknięty.  

parowej na elektryczną i odwrotnie, w
michu dalekobieżnym.

Stacja postojowa Grochów, położona
pomiędzy Warszawą — Wschodnią a
Wawrem, którą obecnie buduje się, bę
dzić miała te same zadania co stacja
Szczęśliwice na zachodnim brzegu Wisły.
Będą tu przyjmowane składy pociągów
do mycia, czyszczenia i przygotowywa-
nia do drogi ze stacji Warszawa —
Wschodnia. Stacja zostanie oddana do

użytku już w jesieni b. r. i będzie posia-
dała zupełnei nowoczesny charakter.

Wreszcie przystanki i stacje na linji
Dęblińskiejs Wawer, Międzylesie, Ra
dość, Miedzeszyn,Falenica, Józefów, Świ-
der i Otwock będą przebudowane, po-
dobnie jak po stronie zachodniej stacje
na odcinku Warszawa — Pruszków.
Tak na rok bieżący przedstawia się

sprawa rozbudowy i elektryfikacji węzła
warszawskiego.

Olaka ia rrr i RRSZ PORE ZACKAP CZYZEDO УОЫМЫЕОа

Wakacje letnie do 3 września
Jak się dowiadujemy, minister W. R.

i O. P. powziął decyzję w sprawie refor-
my roku szkolnego w szkolnictwie po-
wszechnem i średniem. Odnośna decy-
zja została już zakomunikowana władzom
szkolnym.

Na mocy rozporządzenia ministerjal-
nego rok szkolny rozpoczynać się bę-
dzie dnia 3 września i kończyć dnia 21
czerwca. Wyjątkowo w roku bieżącym
koniec roku szkolnego nastąpi dnia 15
czerwca, ale ferje letnie trwać będą już
do 3 września, w którym to dniu roz-
pocznie się nowy rok szkolny.

Ferje Bożego Narodzenia w zreformo-
wanym roku szkolnym ustalone zostały
na czas od 22 grudnia do 9 stycznia
włącznie. Ferje wielkanocne trwać będą
od środy przedświątecznej do wtorku po-
świątecznego.
Rok szkolny podzielony został na 3 o-

kresy, zamiast obowiązujących dotych-
czas 4 okresów, oraz na 2 półrocza. Na
koniec pierwszego okresu, trwającego
do Bożego Narodzenia, wydawane będą
półroczne świadectwa szkolne. Od ferji
zimowych do końca roku szkolnego
trwać będzie drugie półrocze, podzielo-
ne na 2 okresy. (pr).

WŁAMYWACZE UKRADLI,
a żydzi chcą zarobić

SKRADZIONE LISTY ZASTAWNE ZNALEZIONO W PIWNICY DOMU
Wydział I cywilny sądu okręgo-

wego rozstrzyśnąć ma sensacyjny
spór. W roku 1929 banda kasiarzy
włamała się do biur koncernu cu-
krowniczego  „Lublin* . „Garbów*
„Nieledew“ przy ul. Mokotowskiej
Nr. 25, gdzie przy pomocy elektrycz-
nych przyrządów rozpruto kasę pan-
cerną, zabierając duży pakięt akcyj
i listów zastawnych. Banda kasiarzy
nie została ujawniona, a celem unie-
możliwienia sprzedaży skradzionych
papierów wartościowych, i
koncern odpowiednie zastrzeżenia.
W Monitorze Polskim ogłoszono wy-
kaz papierów z numerami. Sprawa u-
legła zapomnieniu i dopiero po sześ-
ciu latach łup włamywaczy został od-
kryty w niezwykły sposób. Na giet-
dę zgłoszono do sprzedaży listy za-
stawne Warszawskiego  Towarzy-
stwa Kredytowego wartości blisko
40.000 złotych, które pochodziłyz
włamania. Podjęte zostało dochodze-

+ 

 

Bėk» žydėw na odezycie
Ż boiyń k ego

W sali teatru „Wielka Rewja” przy
ul. Karowej, wczoraj podczas odczytu
Włodzimierza Żabotyńskiego, „wodza
rewizjonistów, został pobity przez grupę
„Bejtarowcėw“ Benjamin Datoczny (Wa-
liców 5). Otrzymał on kilka ran tłuczo-
nych głowy wskutek pobicia laskami i ka-  

nie. Okazało się, że obligacje te zna-
leźli w szczelinie muru w piwnicy ka-
mienicy przy ul. Krochmalnej dwaj
żydzi, właściciele tego domu, Gros-
kopł i Silberberg. znalazcy obligacyj
odmówili ich wydania powołując się
na przepisy prawa cywilnego o u-
krytych skarbach, które w razie zna-
lezienia stanowią własność znalazcy.
Poszkodowany koncern wystąpił wo-
bec tego do sądu z powództwem cy-
wilnem, domagając się przyznania
mu prawa do odnalezionego pakietu
listów zastawnych. Zatarg ten znaj-
ir się na wokandzie sądowej w

„m.
 

 

Stronnictwo Narodowe
w War»zawie

W poniedziałek dn. 6 maja r. b. od-
b-dzie się zebranie koła Grochow-
skiego o godz. 7 wiecz. przy ul. Do-
brzynieckiej 46, Przemawiać będzie
inż, Al, Około-Kułak.

Zainteresow: nie Polską
w Szwecji

W Warszawie bawi p. Stig Jagerskióld,
członek zarządu Zwiążku Studentów w Up-

psali, który bada możliwości wymiany stu-

dentów pomiędzy Polską i Szwecją. Szwedz-

ki gość stwierdził, że wśród jego rodaków

istnieje duże zainteresowanie Polską.

W Sztokholmie ukazała się ostatnio cie-
kawa książka p. Gunnar Gunnarsona o sto-
sunkach ekonomicznych w Polsce.

Rewizja opłat
za ubój rytualny

Agencja Press donosi:
Jak się dowiadujemy, ministerstwo

W. Ri O.P. upoważnić ma w najbliż-
szym czasie wojewódzkie władze
administracyjne do uporządkowania
sprawy opłat za ubój rytualny. Upo-
ważnienie to wydane będzie na -
stawie przepisów o organizacji żydow-
skich gmin wyznaniowych. *
Do czasu uzyskania upoważnienia

od min. W, R.i0. P. wojewodowie po-
djąć mają na własną rękę odnośną ini-
cjatywę w drodze bezpośredniego po-
rozumienia z żydowskiemi gminami
wyznaniowemi. Nie naruszając usta-
wowych przywilejów ludności żydow-
skiej w zakresie uboju rytualnego,
wojewodowie dążyć mają do wydatne-
$o zmniejszenia obecnych obciążeń z
tego tytułu.

Meteoryt z pod Łowiec.a

Wielką atrakcją dla zwiedzających zbiory
Muzeum przemysłu i techniki jest odłamek

meteorytu z pod Łowicza. Meteoryt, będący

nadzwyczaj rzadkim gościem z przestrzeni
międzyplanetarnych, ofiarowany został przez

obserwatorjum astronomiczne w Warsza-

wie. Obecnie do meteorytu wyknywane są w

pracowni Muzeum fotomontaże wyjaśniają-

ce w sposób popularny zjawisko spadku me-
teorytów na ziemię,

—

Likwidacja zaległości podatkowych
Ministerstwo skarbu podjęło prace ba-

dawcze nad sprawą uzupełnienia dotych-
czasowych rozporządzeń w sprawie li-
kwidacji zaległości podatkowych Roz-
porządzenia te zawierają lukę nie pre-
cyzując, jak postępować mają władze
skarbowe wobec tych płatników, którzy
w r. 1933 i 1934 nie mieli wymiarów po-
datkowych z uwagi na likwidację swych
przedsiębiorstw, a którzy to płatnicy po-
siadają zaległości z lat dawniejszych.
Ponieważ płatników takich jest bardzo
znaczna ilość i w wielu wypadkach sta-
nowią oni element nie mogący płacić po-
datków, tworząc w księgach bierczych
urzędów skarbowych olbrzymie t. zw.
martwe konta — ministerstwo skarbu

stetami. Okazuje się, iż Datoczny był | zamierza zająć się i tą kategorją płatni-
swego czasu komendantem „Bejtaru”. ków.  

Według intencji władz skarbowych
wspomniani płatnicy mają byćpodzieleni
na dwie kategorje. Do pierwszej kate-
gorji zaliczeni będą płatnicy, których za-
ległości powstały faktycznie w związku
z ciężką ich sytuacją materjalną. W od-
niesieniu do tych płatników nie jest wy-
kluczone całkowite skreślenie zaległości
podatkowych. Do drugiej kategorji zali-
czeni będą płatnicy, których zaległości
powstały ze złej woli. W odniesieniu do
tych płatników władze skarbowe mają
uzyskać prawo indywidualnego załatwia-
nia ich zaległości podatkowych.
Według zamierzeń ministerstwa skar-

bu dodatkowe wymiary nie mają być ob-
jęte temi ulgami. Odnośne rozporządze-
nia ukazać się mają już w najbliższych
dniach.

 

Z TORU WYŚCIGOWEGO
JAK PRZEZIMOWAŁY KONIE

W numerach poprzednich naszego pi-
sma podaliśmy pobieżny przegląd koni,
z większych naszych stajni. Trzeba jesz-
cze wspomnieć o kilku, dużej wartości,
koniach znajdujących się w stajniach
mniejszych.
Do takich wartościowych i bezwzględ-

nie posiadających klasę należy 3-letni
Bandit Szwarcsztajna, zaliczany do gro-
na najpoważniejszych kandydatów do
błękitnej wstęgi.
Znakomitość ta w wieku dwuletnim

(wygrał w 4 wyścigach 63.000 zł.) obec-
nie dobrze galopuje, lecz stosunkowo
mało rozrosła się. Ciekawą będzie kar-
jera Bandita na dłuższym dystansie, po-
nieważ pochodzenie jego, Bofrer i der-
bistka Barbara Bella, wskazuje na to, że
jest flycrem (szczególnie ojciec jego nie
daje zbyt wytrzymałego potomstwa) czy
będzie więc trzymał dystans — to znak
zapytania.
"Również ciekawą będzie karjera bar-

dzo szybkiej córki Balura i Nabotoris
Napaści (stajnia pułk. L. Szwejzera), któ-
ra przezimowała dobrze, wyrosła i jest
szykowana b. oględnie do klasycznych
nagród. Klacz ta w roku ub. odniosła
swe dwa najcenniejsze zwycięstwa tax
różnorakim stylem, że robi wrażenie
konia posiadającegn dużą klasę.
W stajni Enderów znajduje się półbrat

żelaznzgo Kratera (który zakończył już
swą karjerę wyścigową) — Niezłomny.
Koń ten jako dwulatek miał jakieś dole.
śliwości w nogach, obecnie wygląda
zdrowo, galopuje dobrze i powinien zre-
habilitować się za swą karjerę dwulet-
nią.  

Po półtorarocznej przerwie ujrzymy
znów klasowego Wisusa, derbistę z ro-
ku 1933, który po wygraniu stu kilku-
dziesięciu tysięcy złotych jako trzylatek,
musiał poddać się dłuższej kuracji po
spaleniu narośli na nogach. Obecnie do-
brze galopuje i o ile nie powrócą daw-
ne dolegliwości, powinien odegrać bar-
dzo dużą rolę we wszystkich nagrodach
klasycznych dla niego dostępnych. Do-
siadać go będzie specjalnie do niego za-
kontraktowany żokiej Fomienko, które-
go po rocznej przerwie obecnie znów uj-
rzymy na torze. Żokiej ten dosiadał Wi-
susa we wszystkich gonitwach, które
ten ostatni w swej karjerze wygrał. Na
tem zakończymy nasz pobieżny przegląd
koni,

NOWINY Z TORU
Sam program wyścigów przewiduje w

sezonie wiosennym 37 dni wyścigowych,
podczas których rozegrane zostanie 286
gonitw. Obecnie jak i w roku ubiegłym,
stanowisko startera obejmie p. K. Zale-
ski, zastępcą jego wreszcie stałym bę-
dzie p. Mirny b. właściciel stajni wyści-
gowej. Cieszymy się, iż nareszcie skoń-
czą się nauki puszczania koni przez do-
rywczych zastępców p. startera.
W pierwszym dniu sezonu (11 maja)

rozegrane zostaną 2 cenniejsze nagrody:
handicapy „Otwarcia”, jeden dla koni
trzyletnich na dystansie 1600 mtr. drugi
dla czteroletnich i starszych na dystan-
sie 2100 mtr.
Wiosenny sezon zapowiada się dosyć

interesująco, a to ze względu na dużą
ilość koni, których obecnie będziemy
mieli około 650. Jest to rekordowa cyfra
lat ostatnich. Aby zapobiec ciasnocie w
stajniach wykorzystano wszystkie bu-  

dynki, a jak słychać część nawet koni
ma być umieszczona w stajniach na Słu-
żewcu.

Szeregi naszych żokiejów zostały za-
silone trzema żokiejami zagranicznymi
sprowadzonymi z Węgier. Stefan Takacs
został zaangażowany do stajen „Podko-
wa” i „Broszkiewiczowej”, gdzie na
zmianę będzie jeździł z naszym żokiejem
Jedraszewskim, którego waga nie po-
zwala uczestniczyć mu we wszystkich
gonitwach, żokiej Gulays Balent zaan-
gażowany przez p. Tuńskiego i najmłod-
szy Hatscher Tabor prawdopodobnie do
stajni publicznej pozostającej pod kie-
rownictwem p. Stokowskiego.
Również grono trenerów powiększone

zostało o siłę zagraniczną w osobie
Charlesa Korba, byłego współpracowni-
ka Butters'a, znanego trenera głośnych
stajen ks. Agi Khana i lorda Derby.

Pisząc o zagranicy musimy wspomnieć,
iż w bieżącym roku nasze 2 cracki Łeb
w Łeb i Kerry Rock ze stajni Łochów
spróbują swych sił w dniu 1 sierpnia w
Monachjum w międzynarodowej nagro-
dzie „Das Bronne Band von Deutschland“
wynoszącej 50.000 marek, a do ktėrej za-
pisanych jest 60 koni niemieckich i za-
granicznych. Jak się tam spiszą, trudno
przewidzieć — przyszłość okaże. jedy-
nie czego życzyć możemy, by tak się
nie skompromitowały jak w swoim cza-
sie próbujące szczęścia zagranicą Faust
w Baden - Baden, względnie nasze dwa
najlepsze konie powojenne Forward |
Granat w nagrodzie „Austria Preis"
gdzie zawiodły zupełnie i splendoru na-
szej hodowli powojennej absolutnie nie
przyniosły a jedynie naraziły naszych
hodowców na dotkliwe koszty,  

Kalendarzyk

Dziś: Jana Apostoła.
Jutro: Domiceli.
Wschód słońca 4,02, zachód 19,05.
Wschód księżyca 4,58, zachód 22,47.

PLM o pozodzie

W dniu 5 maja w całej Polsce panos
wała pogoda słoneczna 0 zachmurzeniu
przeważnie niewielkiem, a temperatura a
godzinie 14-ej wynosiła: 10 st. w Tarno-
wie, 12 st. we Lwowie,Łucku,Pińsku, Sue
wałkach, Gdyni i Zakopanem, 13 st, w
Wilnie, Brześciu n/B. i Kielcach, 14 st.
w Krakowie i Lublinie, 15 st, w Warsza-
wie i Katowicach, 16 st. w Grudziądzu i
Przemyślu, 17 st. w Bydgoszczy, Kaliszu,
Łodzi i Cieszynie, a 19 st, w Poznaniu.
Przewidywany przebieg pogody do

wieczora dnia 6-$o maja b. r.: pogoda
słoneczna. Ciepło. Słabe wiatry z kierun-
ków południowych.

Odczyty
ZE STUDJUM

FILOZOFICZNO-RELIGIJNEGO

We wtorek dn. 7 maja r. b. o godz. 20-ef

w aud. VII gmachu głównego Uniw. Warsa.
odbędzie się (staraniem Studjum Filozoficz-

no-Religijnego S$. U. W.) odczyt prof. dr. S.
Poniatowskiego na temat: „Ewolucjonizm,
psychologizm i historyzm w badaniachnad

początkami kultury ludzkiej”. Wstęp wolny.

Z kasy literackiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Kasy Literackiej w drugim ter-
minie, ważne bez względu na ilość obeo-
nych, odbędzie się dnia 27 maja r. b. (po-
niedziałek) o godz. 7 m. 30 wiecz. w lo-
kalu P. Macierzy Szkolnej, uł. Krak.
Przedmieście Nr. 7 m. 4 z tym samym
porządkiem dziennym, a mianowicie:
1) zagajenie, 2) wybór przewodniczące»
go, asesorów i sekretarza, 3) sprawozda-
nia: a) ogólne i b) kasowe, 4) protokół
komisji rewizyjnej, 5) budżet na rok
1935, 6) wnioski komitetu, 7) wybory do
władz kasy, 8) wnioski członków.

Kolonje letnie nad morzem

Wzorem lat ubiegłych zarząd warszawe

skiego koła T. N. $. W. (Bracka 18) organi-
zuje od dn. 24 czerwca do dn. 5 sierprfla
b. r. kolonje wypoczynkowe dla młodzieży
szkół średnich. Dla starszych uczennic szkół
średnich (kl. V — VII) zostanie zorganizo-

wana kolonja w Wsi Hallerowo, dla młod-

szych uczennic szkół średnich oraz uczennic

szkół powszechnych przy gimnazjach od 10
roku życia) zostanie zorganizowana kolonja

w Swarzewie. Pozatem w Chłapowie zosta-
rie zorganizowana kolonja dla uczniów star-
„szych, « w Swarzewie dla uczniów młod-
szych.
Szczegółowych informacyj wdziela rrząd

Koła (Warszawa, Bracka 18 tel. 876-60).

„Czarna lista” wodociągów

Przepisy prawne upoważniają dyrekcję
wodociągów i kanalizacji do wyłączania
wody w tych domach, w których inkaso-
wanie należności napotyka na wyjątkowe
trudności. Na „czarnej liście" wodocią-
gów znajduje się kilkanaście posesyj, na-
leżących do właścicieli, złośliwie unika-
jących kasy dyrekcji wodociągów.

Dotychczas jeszcze dyrekcja wodocią-
gów nie przystąpiła do realizowania
swych uprawnień. Po raz ostatni zwróci
się do opornych właścicieli domów, za-
wiadomi następnie lokatorów, wystąpi do
starostwa grodzkiego i dopiero wówczas
wyłączy wodę. (Om)

Kata trofa motocyklowa

Wczoraj o godzł 13-ej, na ul, Grójec-
kiej przed domem Nr. 62, pod jadący mo-
tocykl dostał się 66-letni Franciszek Ma-
łecki, dozorca domu (Grójecka 68). Do-
znał on poranienia głowy i ogólnego po-
tłuczenia. Motocyklista, 31-letni Witalis
Szlagatys (Opaczewska 46), technik bu-
dowy maszyn, również spadł z motocy-
klu, wskutek czego doznał wstrząśnienia
mózgu, krwotoku żołądkowego i poranie-
nia górnej wargi. Ofiary katastrofy opa-
trzył lekarz Pogotowia, przewożąc je do
szpitala Dz. Jezus. Stan Szlegatysa cięż-
ki. Motocykl policja zabrała do XXIII
komisarjatu.

Samobójstwo

Wczoraj wystrzałem z rewolweru
w usta pozbawił się życia 44-letni
Stanisław Jaskólski, rolnik (Mary-
mont, Cieszkowskiego 3). Przyczyna
samobójstwa nieustalona.

Walki zapaśnicze w Cyrku

Wczorajsze zapasy toczyły się przy
żywem zainteresowaniu publiczności, W
pierwszej parze Czaruchin w 16-ej min.
pokonał Bentolda. Poshoff nie rozegruł
walki z Oliveirą, jak również Krauser +
Schikatem Priborski w 4-ej min. zdu-
sił w nelsonie Baganca. Wreszcie Gra-
bowski w 23-ej min, zdławił nelsonem
Motla. :

a



WIADOMOŚCI
KU NAPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ SPORTOWEJ

WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

Po „zamachach stanu” Państwo-
wego Urzędu W. F., po długich pra-
cach i konferencjach uzgadniających,
stworzeniu instytucji delegatów P. U.
W. F, do związków, jednem słowem
po szeregu pociąśnięć ze strony „ster
miarodajnych* (t. j. P. U. W. F., czy-
li czynników reprezentujących na te-
renie sportowym rząd państwa) przy-
szła wreszcie kolej na wypowiedze-
nie się samego sportu w tej sprawie
naprawy.
— Cóż mu zostało do powiedze-

nia?
— Nie, tylko poddać się orzecze-

niom faktycznej władzy, posiadają-
cej siłę i pieniądze.

I tak też posłusznie zrobił na nie-
dzielnem walnem zebraniu Związku
Polskich Związków Sportowych. Na
zebranie licznie przybyli delegaci
prawie wszystkich związków sporto-
wych, zarząd Z. Z. i Pol. Komitetu
Olimpijskiego — w komplecie. Pań-
stwowy Urząd Wychowania Fizycz-
nego reprezentowany był przez swe-  

śo dyrektora, płk. dypl. Kilińskiego
oraz mjr. Wojciechowskiego,

Zebranie zagaił prezes Z. Z. płk.
dypl. J. Ulrych, podnosząc zasługi po-
łożone na polu w. £. i sportu w Pol-
sce przez zmarłego niedawno płk.
WŁ. Osmólskiego. Pamięć zmarłego
uczczono przez powstanie.

Płk. Ulrych podkreślił, że zebranie
ma charakter i znaczenie historyczne,
ze względu na to, że zdecyduje ono
o dalszych linjach rozwojowych pol-
skiego sportu w związku z reorgani-
zacją sportu, wprowadzoną przez
czynnik państwowy — Państw. U-
rząd W. F, iP. W. Zebranie zdecy-
duje o tem, jak dalece czynniki spo-
łeczne i organizacje sportowe —
pójdą na projekty P. U. W, F.

Zebranie miało przebieg spokojny,
a w swoich uchwałach — jednomyśl-
ny. Bez dyskusji i przez aklamację
przyjęto wszystkie sprawozdania z
działalności Z. Z.iP. K.O.L. iu-
dzielono im absolutorjum.
W omawianiu programu na rok

Piłka nożna w całym kraju
MISTRZOSTWA

WARSZAWSKIEJ KLASY A.

W niedzielę odbył się w Warszawie z
cyklu rozgrywek o mistrzostwo Okręgu
ciekawy mecz piłkarski pomiędzy dru-
żynami Ib — Warszawianki i Polonii.
Zwyciężyła Warszawianka 3:1 (1:1).
Obie drużyny wystąpiły w składach

wzmocnionych $raczami ligowymi , A
zatem w  Warszawiance debiutował
Smoczek na środku ataku, a w Polonji—
Ciszewski na lewym łączniku. Warsza-
wianka miała z graczy ligowych złożoną
trójkę środkową a Polonja — cały na-
pad.
Gra żywa, przy technicznej przewadze

Warszawianki. Prowadzenie zdobył He-
risch dla Polonji rzutem głową, poczem
wyrównał Pirych. Po przerwie dalekim
strzałem drugą bramkę dla Warsza-
wianki zdobył Pirych, a wynik dnia u-
stalił Sonntag.
Widzów — 500.
Pozatem PWATT pokonał Barkochbę

10:2, Skra — Hapoel 4:0, Czarni — E-
lektryczność 3:0, Marymont — Makabi
1:0.

—:-; 

LOTWA MISTRZEM EUROPY

W KOSZYKÓWCE

W niedzielę zakończone zostały mi-
strzostwa Europy w koszykówce panów,
rozegrane w Genewie spotkaniem finało-
wem, w którem Łotwa pokonała Hiszpa-
nję w stosunku 24:18.

Ostateczna klasyfikacja mistrzostw Eu-
ropy przedstawia się następująco: 1)
Łotwa, 2) Hiszpanja, 3) Czechosłowacja,

4) Szwajcarja, 5) Francja, 6) Belgja, 7)
Włochy, 8) Bułgarja, 9) Węgry, 10) Ru-
munja,
W turaieju pocieszenia pierwsze miej-

sce zajęła Francja, bijąc w decydującem
spotkaniu drużynę Włoch 29:27,  

MINERWA WYGRYWA Z WARTĄ

W Poznaniu bawiła w niedzielę ber-
lińska Minerwa, która pokonała po
ciężkiej walce Wartę 3:2. Obie drużyny
grały słabo. Wszystkie bramki padły w
drugiej połowie. Pierwsza Warta uzy-
skała prowadzenie przez Kryszkiewi-
cza, Berlińczycy wyrównali z karnego,
a potem uzyskali dwie dalsze bramki, w
tem jedną ze strzału samobójczego о-
brońcy Warty Pawlaka. Wynik dnia u-
stalił Kryszkiewicz. Widzów zebrało się
około 5.000.

PORAŻKA RUCHU W BIELSKU

Mistrz Polski Ruch rozegrał w nie-
dzielę mecz propagandowy z reprezen-
tacją Bielska, przegrywając 1:2 (0:1)
Ruch, poza przegraną, stracił jeszcze

kilku graczy, którzy ulegli kontuzjom.
Byli to Giemza, Rurański, a przede-
wszystkiem Wilimowski, którego odwie-
ziono nawet do szpitala. Jest to o tyle
ważne dla nas, że gracze ci mieli wejść
w skład reprezentacji na mecz z Austrją,
a obecnie niewiadomo, czy to będzie mo-

żliwe.
Mistrz Polski, który wystąpił bez Ta-

tusia, nie zasłużył na porażkę, ale przy
stanie 1:1 sędzia podyktował, niewiado-
mo z jakiego powodu, rzut karny dla
Bielska. Zadecydowało to o zwycięstwie
Bielska.
Widzów około 3.000.

KLĘSKA GARBARNI
W CZĘSTOCHOWIE

Garbarnia krakowska bawiła w Czę-
stochowie, gdzie walczyła z miejscową
Brygadą, ulegając jej niespodziewanie
wysoko cyfrowo 0:5 (0:3). Garbarnia
wystąpiła w osłabionym składzie. Mimo
to jej występ ńależy uważać za kompro-
mitujący.

Widzów zebrało się około 2.000.  

1935 przedstawił płk. Glabisz zasady
nowej organizacji sportu naszego, za-
inicjowanej przez P. U. W.F. a u-
zgodnionej z władzami Z. Z, i P. K.
O. L. Mówiąc o dotychczasowej or-
ganizacji sportu polskiego, płk. Gla-
bisz szczególną zwrócił uwagę na
braki tej organizacji, a mianowicie —
dorywcze interwencje P. U. W. F.,
niedostateczny autorytet i egzekuty-
wę Z. Z, brak dyscypliny w naszej
hierarchji organizacyjnej i. t. d. Ww
wyniku tych wad i braków — praca
kulała. Ten stan rzeczy doprowadził
do reorganizacyjnej inicjatywy P. U.
W. F., która m. in. przewiduje znako-
mite zwiększenie uprawnień P. U.
W.F.,i rozszerzenie oraz zwiększe-
nie egzekutywy Z. Z.
Co do rozszerzonych uprawnień

P. U. W. F. — walne zebranie nie ma
nic do powiedzenia, śdyż Państwowy
urząd miał prawo zwiększyć je we-
dług swego uznania na podstawie
rozporządzenia z r. 1922. Co do no-
wych uprawnień i kompetencyj Z. Z.
— walne zebranie może je dyskuto-
wać i nawet uchwalać zmiany, ale
konsekwencje tych zmian mogłyby
być nieobliczalne.

Następnie zabrał głos płk. Kiliński
i oświadczył, że mógł wystąpić z
własnym wnioskiem reorganizacji
naszego sportu i początkowo uczynił
to na własną wyłącznie rękę.
Jednak aczkolwiek zgodził się na

uzgodnienie swej akcji z władzami
7. 7. 1 Р. К. ©. 1.., Państwowy Urząd
miat uprawnienia po temu, aby sam
— z racji swojej wladzy — wpro-
wadzić nową organizację sportu,

Pierwsze wspólne wytyczne zostały
już uzgodnione między temi instytu-
cjami, Jest to dopiero początek na-
szej pracy — zakończył swe przemó-
wienie płk. Kiliński, Wkrótce nastąpi
dalszy jej etap, zajęcie się najmniej-
szemi komórkami  organizacyjnemi
sportu, a mianowicie — klubami, któ-
rych rola w rozwoju sportu jest bo-
daj najważniejsza.
Oba przemówienia wywołały krót-

ką dyskusję, w której mówcy wypo-
wiadali się za reformą. Następnie --
jednogłośnie uchwalono projekt reor-
ganizacji, przyczem powzięta została
nast, uchwała: „Walne zgromadzenie
Z. Z. przyjmuje tezy reorganizacji
sportu polskiego, opracowane przez
P.U.W.F, i Z.Z., do wiadomości i po-
leca zarządowi: 1) przygotować odpo-
wiednie zmiany statutowe Z.Z. i
przedstawić je walnemu zgromadze-
niu do zatwierdzenia; 2) dopilnować
dostosowania statutów wszystkich
związków sportowych do rozszerzo-
nych uprawnień P.U.W.F. i Z.Z. w
myśl przewodniej idei reorganizacji
sportu polskiego”, ё
A więc sport polski stał się tym

aktem poddania sportem państwo-
wym. Teraz większa część odpowie-
dzialności za jego dalszy rozwój spa-
da na państwo,
Oby mu to na gorsze nie wyszło!

W. KAT.  

SPORTOWE_
Boje ligowe

AWANTURA NA ZAWODACH
W WARSZAWIE

Niepięknie zakończyło się spotkanie
piłkarskie o mistrzostwo Ligi pomiędzy
Pogonią lwowską i Legją, a właściwie
nie skończyło się wcale.
Gra była przez cały czas bardzo ostra,

a przytem chaotyczna i bezplanowa. Do-
brze pracujące napady obu drużyn two-
rzyły wciąż groźne chwile pod bramka-
mi przeciwników. Jednak bramkarze
Albański i Keller bronili przytomnie, tak
że długi czas wynik był bezbramkowy.
Dopiero pod koniec pierwszej połowy
Pogoń zdobyła przez Niechcioła pierw-
szy punkt z winy Kellera, który się zbyt
długo bawił piłką. Od tej chwili gra się
jeszcze bardziej zaostrza. Sędzia p. Le-
racz z Poznania nie umie zupełnie opa-
nować położenia, przyczem popełnia
szereg rażących omyłek, denerwując o-
bie drużyny. Między innemi, po słaulo-
waniu  Albańskiego przed przerwą,
wstrzymał wogóle grę aż do czasu jego
obandażowania. Ofiarą ostrej gry pada
jeszcze w pierwszej połowie Przeździec-
ki.
W kilka minut po zmianie pól Marty-

na zderzył się z Zimmerem. Sędzia usu-
wa Martynę z boiska, a gdy ten nie
chciał opuścić boiska sędzia przerwał
grę i odgwizdał walkower dla Pogoni. W
chwili przerwania meczu wynik brzmiał
1:0 dla Pogoni.

„ Widzów około 6000.

WOJNA DOMOWA W KRAKOWIE

W Krakowie Wisła pokonała zdecydo-
wanie Cracovię 4:0 (1:0).

Cracovia wystąpiła bez Pająka i My-
siaka, z nowopozyskanym Przeorowskim
na lewem skrzydle. Wisła — bez Balce-
ra i z rezerwowym na obronie.

Z CAŁEGO KRAJU
W PARU WIERSZACH

— W Sosnowcu odbyły się. zawody
motocyklowe z udziałem zawodników z
całej Polski, Tryumfowali Ślązacy.
— Bieg kolarski dookoła Śląska na

dystansie 100 klm. wygrał Maj (Nowy
Bytom), w czasie 3:10:18. 2) Wandor
(Kraków) 3:10:19. 3) Jasiński (Wilno)
3:10:20. 4) Duda (Kraków). 5) Łazarz
(Częstochowa).
— W Bydgoszczy nastąpiło uroczyste

otwarcie sezonu  wioślarskiego, połą-

czone z uroczystym obchodem 10-lecia
klubu „Gryf”.
— Z okazji otwarcia sezonu tenisowe-

go we Lwowie rozegrany został mecz po-
między Pogonią a Klubem Tenisowym
24. Zwyciężyła Pogoń 6:3.
— Bieg sztafetowy w Łodzi 7 X 2 km.

wygrała drużyna Zjednoczonych przed
Geyerem i ŁKS, bijąc rekord trasy cza-
sem 39:43,6.

— Tradycyjną sztafetę 10 X 1000 m.
rozegraną w Wilnie wygrała drużyna
AZS w czasie 28:38,6 przed ształetą O-
gniska 29:49,4 i sztafetą Śmigłego.
— W niedzielę przybył do Gniezna

raid konny z Poznania, Zwyciężył por.
Skorupski (Poznań — 15 pułk ułanów)
zdobywając cenną nagrodę, ufundowaną
przez Ambasadora St. Zjedn. A. P.
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P. G. WODEHOUSL

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

— Jak możesz nawet przypuszczać? Nie nale-
żę do tego rodzaju ludzi.
— Nawet teraz wydaje mi się, że gdybyś po-

zaa coś, coby napełniło wstrętem tę pannę
tubbs.,, coby odepchnęło ją od ciebie...

—Ale co?
— Muszę pomyśleć — rzekł Hamilton Bea-

mish, ;
Zrobił jeszcze cztery kroki.
—Przypuśćmy, żeś popełnił jakieś przestęp-

stwo? — odezwał się. Przypuśćmy, że dowie się, iż
jestes złodziejem. Nie chciałaby ciebie za męża,
skoro miałbyś iść do więzienia.
— Tak, Ale nie chciałaby również i Molly.
— To prawda. Muszę jeszcze pomyśleć,

3 Dopiero w parę chwil później Jerzy, obserwu-1
jący swego przyjaciela z coraz większym niesma-
kiem (który stale wzbudzają w nas wyższe umysły,
kiedy nie dostarczają nam środków zaradczych na
aa obecnego kryzysu) zauważył w nim nagłe
poruszenie.
— Zdaje się, że wymyśliłem — odezwał się

Hamilton Beamish.
— Co? ®
-- Tę pannę Stubbs, Powiedz mi, czy jest

skromna? Wstydliwa? Jak większość wiejskich
panien?  Jerzy zamyślił się.

— Nie pamiętam, nie zauważyłem tego. Nigdy
= popełniłem nic takiego, coby ją mogło zawsty-
zić.

— Wobec tego możemy przypuścić, że miesz-
kając całe życie w East Gilead, jest skrostna i wsty-
dliwa, W takim razie rozwiązanie trudnośiiipolega-
łoby na tem, żeby w nią wmówić, że statgś się nic-

poniem.
— Czem?
— Donżuanem, libertynem, rozpustnikiem. To

będzie bardzo łatwo. Musiała ona widzieć filmy
z życia nowojorskiego, nie będzie więc trudną rze-

czą przekonać ją, żeś uległ zepsuciu wielkiego

miasta. Plan naszej akcji jest zatem prosty. Musisz
tylko sprowadzić tu jakąś dziewczynę i oświad-

czyć, że nie masz prawa żenić się z nikim, tylko

z nią.
— Co takiego? |
— Widzę już tę scenę. Panna: Stubbs, nie-

zgrabna, nieokrzesana dziewczyna wiejska, w pro-
stej, domowej sukience, siedzi obok ciebie. Rozma-

wiacie o dawnych czasach. Głaszczesz ją po ręce.

Nagle podniesiesz głowę i drgniesz, Otwierająsię

drzwi i wchodzi dziewczyna z bladą twarzą w czar-

nej sukni, Oczy ma obłąkane, włosy potargane. W
ramionach tuli małe zawiniątko.

—Nie, nie! Tylko nie to!
—Dobrze, niech będzie bez zawiniątka, Wy-

ciąga ręce do ciebie. Słania się. Podbiegasz do niej.
Następuje scena, podobna do tej, którą opisuje pe-
wien znakomity powieściopisarz, nie pamiętam tyl-
ko jego nazwizka.
— Co w niej się działo?
— Cóż mogło innego? Narzeczona zrozumiała,

że uwiedziona dziewczyna ma większe od niej pra*
wa, złączyła więc ich dłonie i sama w milczeniu wy*
sunęła się z pokoju. й  

PRIE A DUPSTT III LTE

Jerzy roześmiał się niewesoło.
, — Zapomniałeś o jednej rzeczy. Gdzie znaj-

dziemy tę dziewczynę z bladą twarzą w czarnej
sukni?

Hamilton Beamish podrapał się w brodę.
—Tak, to jest trudność, Muszę pomyśleć,
— Myśl, a tymczasem — odpowiedział chłod-

no Jerzy — ja zrobię to jedno, co w gruncie rzeczy
pozostało mi do zrobienia, a mianowicie pójdę na
stację, żeby ją spotkać, rozmówić się i ułagodzić.
— Może to będzie najlepsze, Czuję jednak, że

mój plan byłby idealny, gdyby się tylko udało zna-
leźć odpowiednią dziewczynę do tej roli. Szkoda
właściwie, że nie jesteś człowiekiem o ciemnej
przeszłości,

— Zato przyszłość moja jest ciemna, jak noc
—odparł gorzko Jerzy,

Odwrócił się i pobiegł przez ogród w stronę
drogi. Hamilton Beamish, wciąż zamyślony, ruszył
w stronę domu.

Doszedłszy do trawnika, przystanął, aby zapa-
lić papierosa, chcąc tem pobudzić swój mózg do
żywszej pracy. W tem zobaczył coś, co zmusiło go
do rzucenia zapałki i cofnięcia się za drzewo.

Hamilton Beamish stał, patrzył i słuchał, Ja-
kaś dziewczyna wychyliła się z poza skupiny rodo-
dendronów i cicho przekradała się przez trawnik
w stronę okien jadalnego pokoju.

Panieństwo jest okresem marzeń, Fanny Welch
otrzymawszy od Siśsbee H. Waddingtona ostatecz-
ne instrukcje, zaczęła się zastanawiać nad całą
sprawą i wówczas wpełzła jej do głowy, jak pszczo-
ła do kielicha kwiatu dziwna, fantastyczńa myśl —
żeby dostać się do tego domu o godzinę wcześniej,
skraść naszyjnik i zatrzymać go dla siebie.

(e, d. n.)

 

 

Do przerwy gra równorzędna, . -dyną
bramkę dla Wisły zdobył Obtułowicz,
lecz po przerwie zaznaczyła się przewa-
ga Wisły, dla której dalsze bramki zdo-
bywają Artur (2) i Kopeć (1).
U zwycięzców wyróżnili się Kotlarczy-

kowie, Koźmin i Łyko, a u poko. «nych
Doniec.
Widzów około 6000.

TABELA LIGOWA

Wobec tego, że Ruch w niedzielę nie
grał, na czoło tabeli wysunęła się Po-
goń, jeśli uwzględnić, że w spotkaniu z
Legją przyznane jej będzie zwycięstwo,

gier st. pkt. st. br.

1 Pogoń 5 1:3 8:5
2. Ruch 4 02-158
3. Garbarnia 4 6:1 6:2
4. Warta 3 5:1 8:2
5. Wisła 4 44 109
GA BED; 4 4:4 1:9
7. Legja 3 З 4:1
8. Cracovia 4 2:6 5:12
9. Šląsk 3 2:4 3:9

10. Warszawianka 3 1;5 3:6
11. Polonja 3 0:6 1:9
 

Różne wiadomości
STANOSZKÓWNA MISTRZYNIĄ

POLSKI WE FLORECIE
W niedzielę w sali Kasyna Garnizo*

nowego w Warszawie odbyły się zawo-
dy floretowe pań o mistrzostwo Polski.
Do zawodów stanęło 11 zawodniczek z
całej Polski. Walki były ciekawe i sta-
ły na dobrym poziomie.
Po dodatkowej walce o pierwsze miej-

sce zwyciężyła i tytuł mistrzyni Polski
na rok 1935 zdobyła ślązaczka Stanosz-
kówna. Tytuł wicemistrzyni Polski wy-
walczyła Laskowska (AZS W-wa). Dalsze
miejsca zajęły: Duchówna (Polonja), 4)
Krokowska (Lwów), 5) Serini (AZS), 6)
Godzielińska (Lwów), 7) Srokowska
(Katowice), 8) Adamiakowa (Lwów).
W turnieju pocieszenia zwyciężyła

Herzokowa (Warszawianka), przed Rye
szłeldówną z Polonji i znaną malarką —
W. Goryńską z Warszawianki.

WYŚCIG KOLARSKI W WARSZAWIE
W Warszawie odbyły się wyścigi ko-

larskie, organizowane przez Fort Bema.
W biegu na 150 klm. zwyciężył J. Ka-

piak (Prąd) w czasie 4:44:30, 2) Ignaczak
(Prąd) 4:44:31, 3) M. Kapiak (Prąd)
4:44:38, 4) Michalak (Fort Bema). Orga-
nizacja dobra, trasa wyboista.
W wyścigu na 75 klm. zwyciężył Wąt-

kowski (Fort Bema) w czasie 2:18:40, 2)
Stalpiński (Orkan), 3) Szostak (Orkan).

SPOTKANIA LEKKOATLETYCZNE
C. I. W. F..u POLSKIEGO

I RUMUŃSKIEGO
Na stadjonie Wojska Polskiego rozes

grane zostało spotkanie lekkoatletyczne
pomiędzy reprezentacjami CIWF'u pol-
skiego i rumuńskiego. Zwyciężyli zde-
cydowanie lekkoatleci polscy w stosun=
ku 74:40. Rumuni słabi. Pierwsze miej-
sce udąło im się zająć tylko w jednej
konkurencji, t. jj w biegu na 100 m.
Wszystkie inne wygrali Polacy.
Techniczne wyniki: 100 m. — Covacsi

(R.) 11,4 przed Galickim. 400 m. — Bra-
chocki (P.) 54,9 przed Millerem. 1500 m.
Strzałkowski (P.) 4,27 przed  Walkow-
skim. 110 m. przez płotki — Pławczyk
(P.) 16,7 przed Lokajskim. 3000 m. —
Strzałkowski 9:49,9 przed Walkowskim.
Rzut oszczepem Lokajski (P.) 59,39 m.

przed Hake. Lokajski zawiódł, dyskiem
Pławczyk (P.) 38,43 m. przed Heroldem
(R.) 33,30 m., kulą — Zieleniewski (P.)
13,01 m. przed Rolewskim. Skok wzwyż
Pławczyk (P.) 181 przed Heroldem (R.)
170, wdal — Szczerbicki (P.) 6,76 przed
Galickim.

Sztafeta 4 X 100 m. — CIWF polski
45,1 przed CIWF'em rumuńskim.
Pozatem w koszykówce warszawski

CIWF wygrał 44:26, a w siatkówce —
2:0 (15:10, 15:6).

Z PIĘŚCIARSKICH RINGÓW
— W sali YMCA odbyły się zawody

pięściarskie, w których Polonia pokona-
ła YMCA 7:5 Poza konkursem w dwu
walkach zawodnicy YMCA pokonali
przedstawicieli Elektryczności.
— W drugiem spotkaniu Warszawian-

ka pokonała Makabi 10:0.
— Zawody w Łodzi, zapowiadające się

bardzo ciekawie — zawiodły. Przede-
wszystkiem nie chciał walczyć Chmie-
lewski z Ożarkiem, który jest obecnie w

wadze półciężkiej, Dano mu więc na pa-
stwę jakiegoś nieszczęśnika, którego
Chmielewski bohatersko znokautował w
drugiej rundzie. Pozatem odbyły się jesz-
cze cztery, niemniej beznadziejne walki.

WALASIEWICZÓWNA
BIJE REKORDY

Walasiewiczówna startowała w  nie-
dzielę w zawodach lekkoatletycznych w
Cleveland, na których ustanowiła nowy
rekord Stanów Zjednoczonych w biegu
na 70 y., uzyskując wynik 8,2 sek.
Dawny rekord należał do Heleny Fil-

key i wynosił 8,4 sek,

 

  



- datów, życzących przystąpić do egzaminu

 

Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ODCZYTY.

W dalszym -ciągu pogoda słoneczna, — Na kolejnej Środzie Mickiewiczow-

Ciepło. © skiej zabiorą głos: Konrad Górski, Stani-

Słabe wiatry miejscowe. sław Cywiński i Stefan Jędrychowski na

DYŻURY APTEK. temat: „Mickiewicz wobec współczesnych”.

aż Z powodu transmisji, początek punktualnie
w mocy dyżurują następujące godz. 20-ej, ”

Kiekis a ul. Wileńska Nr. + (tel. | WYPADKI.
2-90); sukc. jomiczewskiego — ul W. A :

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filemonowi- D e, A zacz zjmady, da

cza i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 „T (Kra Oa ) usiłował pozba”

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,' ar I 5, m, życia, przez Wypiciedenatu-

oraz wszystkie na przedmieściach prócz o: rzyczyna: brak środków do życia.
Pogotowie ratunkowe  odwiozto Dąbrow-

Śnipiszek. | skiego w stanie ciężkim do szpitala św.

SPRAWY MIEJSKIE.| оа,
— Zmiany w Radzie Miejskiej. Radny

Koła Narodowego, p. Wł. Mazurkiewicz,|

wobec przeniesienia służbowego z Wilna,|

zrzekł się mandatu. Na jego miejsce wcho-

dzi p. A. Żukowski ze Zwierzyńca.

SPRAWY PODATKOWE.
— Umarzanie podatków. Urzędy skar-

bowe Wileńskiej lzby Skarbowej w ub.

miesiącu, na skutek podań i próśb zainte-

resowanych petentów i firm, umorzyły na

sumę 19.765 złotych zaległych podatków.

Dziś
apteki:

KRONIKA POLICYJNA.
— żelazem po głowie- Mojżesz Rabi-

jnowicz (ul. Safjana 2) doniósł, że w dniu

'5 b. m. Wacław Hawrylczuk (Nowa Ale-

ja 3) uderzył go żelazem po głowie. Stwier-

dzono, że Rabinowicz doznał złamania
czaszki, wobec tego odesłany Za” do,
szpitala żydowskiego.  Hawrylcz: za-
trzymano. i

< е r — Wybryki awanturników. Dnia 5 bm.

— Lustracja zakładów pracy. Z dniem | godz. 23.30 na ulicy Zawalnej napadło 4

wczorajszym w mieście rozpoczęły się lu-|osobników Bera Rozentala (Bazyljańska 9)

stracje kontrolne zakładów pracy przez|; po zapytaniu o godzinę pobiło go.

kontrolerów Urzędów Skarbowych. Kon-|Wkrótce potem wydarzył się podobny wy-

trolerzy sprawdzają „listy płac, ilość zatru-|padek z Abramem Krzyżewskim (Subocz

dnionych pracowników i potrącone składki| 5), Doniósł on, że przy zbiegu ulicyWiel-

za podatki dochodowe i kryzysowe, — Lu-| kiej i Subocz został również pobity przez

stracja potrwa kilka dni. trzech nieznanych mu osobników. Zatrzy-

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.|mano Leona Bielawskiego (Piłsudskiego 6),

— Państwowa Komisja Egzaminacyjna Anatola Korzuna (Ostrobramska 9) i Igora

przy Wydziale Sztuk Pięknych U,S.B. dla Piekarskiego (Sierakowskiego 23). Ronzen-

 

egzaminów @ rysunku, jako przedmiotu tal rozpoznał w Bielawskim jednego z na-

nauczania w szkołach średnich ogólno- pastników. Krzyżewski oświadczył, że za-

kształcących i seminarjach nauczycielskich, trzymani znajdowali się w towarzystwie

napastników, lecz jego nie bili. Dochodze-
podaje niniejszem do wiadomości kandy-| 13

nia w toku.

w terminie wiosennym, że podanie o do-

puszczenie do egzaminu wraz z załączni-

kami należy składać na imię Przewodniczą-

cego Komisji w Dziekanacie Wydziału

Sztuk Pięknych U.S.B. (ul. Uniwersytec-

ka 3) do dnia 11 maja włącznie, w godzi”!

nach od 14-ej de 16-ej.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— 10-lecie T-wa Św. Kazimierza. Li-

twini wileńscy czynią przygotowania do ob-

chodu  10-lecia działalności litewskiego

T-wa Św. Kazimierza, działającego na tere-

nie młodzieży litewskiej, zam. na Wilen-
szczyźnie. W, związku z tem w czerwcu,

około Zielonych Świątek T-wo organizuje

w Wilnie wystawę litewskiej sztuki ludo-

wej, na którą złożą się tkackie wyroby lu-

dowe, ceramika, wyroby drzewne i t. p.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rada Adwokacka w Wilnie zaleca

członkom Izby wzięcia  najintensywniej-

szego udziału w subskrypcji Pożyczki In-

westycyjnej.
Rada przytem wychodzi z založenia, že

odpowiednia część tej pożyczki zostanie
użyta na podniesienie poziom: gospodar-

czego ZiemPółnocno-Wschodnich, najbar-

dziej w Polsce zaniedbanych.
Rada wyraża przekonanie, że udział

Kolegów w Pożyczce Inwestycyjnej będzie|
niemniej wydatny, niż w Pożyczce Naro-į

 

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

godz. 8 wiecz. „Kobieta i jej tyran“, ko-

medja trzyaktowa Stefana Kiedrzyńskiego.

Jutro o godz. 8 wiecz: „Kobieta i jej

tyran“.

— Wileūski Teatr Objazdowy — gra w

šrodę, dn. 8, V. w Lidzie — komedję wie-

deńską p. t. „Gotówka”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Występy

M. Nochowiczówny. Dzisiejsze przedstawie-

nie wypełni operetka Leo Falla „Rozwód-

ka“. Akt Ill-ci urozmaicają efektowne tań-

ce holenderskie w układzie baletmistrza J.

Ciesielskiego. Początek o godz. 8 m. 15

wiecz.

— Koncert baletowy Sawiny-Dolskiej.

W. teatrze „Lutnia” w sobotę, dn. 11 maja

r. b, o godz. 4-ej popoł. odbędzie się wy-

stęp baletowy p. Sawiny-Dolskiej z udzia-

łem uczenic jej studjum. W programie ba-

let „Legenda Wschodu” oraz „Szmer lasu".!

Ponadto. divertissement, składające się #

,występów solowych i śrupowych. Koncert

ten będzie nosił charakter egzaminu dla

wykazania skutków pracy studjum w ciągu

ubiegłego roku szkolnego. Bogata wysta-

  
 

 

 

 

 

      

 

Młodzież z Gdańska spędzi wakacje
na Wileńszczyźnie.

W. połowie czerwca r. b. na ko-
lonje letnie na Wileńszczyznę przy-
jeżdża grupa młodzieży szkolnej z!

Gdańska. Młodzież z Gdańska spę*
|dzi całe ferje letnie w Wileń-
szczyžūte,

Ożywienie na rynku drzewnym.
Z Dzisny donoszą, iż w. ostatnich

dniach na rzece Dźwinie panuje wiel-
kie ożywienie wobec spławiania wię-

trzech kupców przemysłowców
drzewnych z Francji, którzy zawarli
większe tranzakcje drzewne z miej-

kszych partyj budulca i drzewa z la"|scowymi przemysłowicami.

sów Wileńszczyzny do portu ry-
skiego.

W, dniach 1 i 2 maja r. b. w pow.| osób.
dziśnieńskim i brasławskim bawiło

Pelskie Radje Wilne.
Wtorek, dnia 7 maja,

6.30: Pieśń. 6,36: Gimnastyka.
Muzyka. 7.15: Dziennik poranny.
Muzyka. 7,50: Chwilka społeczna,
Giełda rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół.
8.05:—8.20: Audycja dla. poborowych. 11.57:

Czas. 12.03: Kom. met. 12.05: Koncert.

12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik
południowy. 13.05: Płyty, 13.50: Z rynku

pracy. 13.55—14.00: Wiadomości o ekspor-
cie polskim, 15.35: Odcinek powieściowy.

15.45: Koncert. 16.30: Niepokojący spo-

kój — felj. 16,45: Płyty. 17.00: Skrzynka

P. K. O. 17.15: Koncert solistów. 17.50:
Skrzynka językowa. 18.00: Koncert chóru

Juranda. 18,15: Audycja dla dzieci. 18.30.
Koncert reklamowy. 18.40: Życie artystycz-

ne i kulturalne miasta. 18.45: Płyty. 19.15:

Ze spraw litewskich. 19.25: Wiad, sporto-
we. 19.35: Utwory na fort. 19.30: Feljeton
aktualny. 20.00: Gwiazda nie chce krę-

cić — audycje muzyczno-słowne. 20.40:

Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy
i żyjemy w Polsce? 21.00: Koncert. 22.00:

Aleksander Tansman: Serenada na skrzyp”

ce, wiolonczelę i fort. 22.30: Biuro Studjów

rozmawia ze słuchaczami. 22.45; Nowości

6.50:
1.25:

płytowe. 23.00—23,05: Wiadomości met.

Środa, dnia 8 maja.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:

Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-

zyka. 7.50: Audycja lniarska, 7.55: Giełda

rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół, 8.05—

8.20: Audycja dla poborowych. 11.57: Czas.

12.03: Kom. met. 12.05: Trio Jana Dwora-

kowskiego i Bolesława Mierzejewskiego

(tenor). 12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55:

Dziennik południowy. 13.05: Koncert.
13.55—14.00: Wiadomości o eksporcie pol-

skim. 15.35: Odcinek powieściowy, 15.45:
Orkiestra. 16.30: Odczyt z cyklu „Ze świa-
ta dziewcząt”. 16.45: Płyty. 17.00: Poli-
tyka państw europejskich po wojnie —

wygł. Jan Dąbrowski. 17.15: Muzyka

współczesna dla  niedowiarków. 17.50:

Książka i wiedza — odcz. 18.00: Zespół
Harmonistów Warszawskieh. 18.15: Wesoły

skecz. 18,30: Audycja dla dzieci. 18.40: Ży-
cie arstystyczne i kulturalne miasta, 18.45:

Utwory Schumanna. 19.15: Przegląd litew-

ski. 19,25: Wiad. sportowe. 19.35: Tadeusz

Olsza śpiewa swoje piosenki. 19,50; Felje-

ton aktualny. 20.00: Muzyka z płyt. 20.15:
XVI wieczór Mickiewiczowski (TIransm. z

Celi Konrada). 20.45: Dziennik wieczorny.

20.55: Jak pracujemy i żyjemy w Polsce?

1,55: |

5;‘ Strawiński, Prokofjew,

W. związku z masowym spławem
drzewa, pracę znalazło przeszło 500

(Z za kotar studjo.
| Muzyka współczesna dla niedowiarków.
' (Cykl pogadanek popularnych wygłosi przed

'mikroionem P. Radja p. Michał Kondracki).
Wydział Muzyczny P. R. organizuje

"drogą eksperymentu cykl pogadanek mu-

zycznych, mających na celu spopularyzowa-

'nie zagadnienia współczesnej muzyki wśród

szerokich mas radjosłuchaczów. Przed mi-!

| krofon zaproszony został, jako prelegent,

muzycznemi z płyt.
nia, że niechęć społeczeństwa

uprzedzenia lub nieufności do współczesne-

go kierunku muzycznego, zwanego potocz-

nie modernizmem. Dyrekcja Polskiego Ra-
dja zwraca się z apelem do swych słucha-

taki wilk straszny, jak go malują”. Przy

pomocy prelegenta, p. Kondrackiego, radjo-

słuchacze będą mogli zaczerpnąć wiado-

mości ze źródeł nieznanego pięknego pięk-

na nowej sztuki, którą młode rzesze kom-

pozytorów reprezentują w sposób najbar-

dziej przystępny. Cykl obejmuje 6 odczy-

tów popularnych, nadawanych w każdą

środę tygodnia o godz, 17.15, z których

pierwszy w dniu 8. V. dotyczyć będzie kil-

ku informacyj o charakterze ogólnym i za-

wierać będzie kilka przykładów muzycz-

nych z epoki francuskiego impresjonizmu:

| Debussy, Ravel). Drugi odczyt-reportaž
 
odniesie się do młodszej szkoły francuskiej ,

(Honegger, Milhaud), trzeci — do współ-

! czesnych kompozytorów niemieckich, czwar- !

będzie emigrację rosyjską —

piąty — kompozy-
torów włoskich i węgierskich, jak Respighi,

Malipiero, Bela-Bartok i wreszcie szósty

zwróci uwagę na kompozytorów polskich z
Szymanowskim na czele,

„Od gwiazdy do atomu”,

Pośród dzieł popularno-naukowych, któ-

re ostatnio ukazują się ze wzmożoną szyb-

kością na półkach księgarskich, początko-

wo widniały jedynie przekłady autorów

obcych. Ostatnio z zadowoleniem należy

stwierdzić, że cordz częściej zaczynają się

zjawiać prace pióra polskich uczonych.

Jedną z tych ciekawych książek jest zbio-

rowa praca „Od gwiazdy do atomu" profe-

sorów: Weysenhoifa, Białobrzeskiego, Wer-

tensteina i Szczeniowskiego. O niej

! ty obejmować

też

 
jeden z przedstawicieli nowoczesnej muzy-| nat, Dnia 4 b. m.

ki polskiej p. Michał Kondracki. Pogadan- ,tymże granatem przy reparacji wozu. Gra-

ki te nosić będą charakter gawęd popular- nat eksplodował i urwał Romańczukowi 2

nych, ilustrowanych bogato przykładami, pajce prawej ręki oraz skaleczył mu brzuch.

Wychodząc z założe-|przewieziony do szpitala państwowego w

e polskiego;Głębokiem,
do twórczości kompozytorów obecnej doby operacji.

wynika raczej z niezrozumienia, względnie| łamki

||
czów, aby zechcieli przekonać się, że „nie“

 

TAJNE GORZELNIE
NA WILEŃSZCZYŹNIE.

Na skutek przeprowadzonej kontroli

przez urzędy skarbowe w obrębie Wileń-

skiej Izby Skarbowej, ujawniono 34 tajne

gorzelnie samogonki. Równocześnie skon-

tiskowano 350 litrów samogonki wyprodu-
kowanej oraz preperaty.

WŁAMANIE DO CERKWI.
W. nocy z 4 na 5 b. m. do cerkwi pra-

wosławnej w Siemianowiczach, gm. niewia-

rowskiej, włamali się złodzieje, którzy zra-

bowali kilka obrusów, rozbili skarbonki z

ofiarami, a następnie uciekając pobili do-

tkliwie stróża nocnego, Fiedoroczenkę Stie-

pana, którego umieszczono w szpitalu.

SKUTKI WYBUCHU
POCISKU ARTYLERYJSKIEGO.
BRASŁAW. Antoni Błaszkowski, słu-

żący Jana Ochocińskiego, m-ca miasta

Widz, usiłował w dniu 29 z. m. rozebrać

znaleziony pocisk artyleryjski. Pocisk eks-

plodował, skutkiem czego Błaszkowski do-

znał oderwania brody z końcem języka,

3 palców lewej ręki i oderwania lewej nogi

poniżej kolana.

ODŁAMKI GRANATU
W BRZUCHU,

GŁĘBOKIE (Pat), 27-letni Piotr Ro-

mańczuk, m-c wsi Łozicze, od dłuższego

czasu używał jako miotka znaleziony gra-
anipulował Romańczuk
 

 

 

został poddany natychmiast

Lekarze wydobyli z brzucha od-

granatu. Stan Romańczuka jest

ciężki.

STRASZNA TRAGEDJA

CHOREGO REUMATYKA.

MOŁODECZNO (Pat). We wsi Widzew-

szezyzna, gm. kraśnieńskiej, wybuchł 3 bm.

pożar, którego oliarą padło 8 gospodarstw.

Straty obliczane są na 18 tys. 340 zł. Do-

chodzenia wykazały, że pożar powstał skut-

kiem podpalenia przez chorego na reuma-

tyzm mieszkańca tejże wsi, 31-letniego Fili-

pa Drozda. Drozd podpalił dom mieszkalny

swego brata, a następnie popełnił samo-

bójstwo przez powieszenie się na strychu

płonącego domu.

WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE
KOLEJOWYM.

GRODNO (Pat). Na przejeździe kolejo-

wym, niedaleko stacji Kuźnica, na szlaku

Kuźnica—Grodno wydarzył się tragiczny

wypadek. Mianowicie przez przejazd kole-

jowy przejeżdżała furmanką 23-letnia Jani-

na Szydłowska, zam. w osadzie Kuźnica

Młyn. Z powodu zakrętu niezauważyła ona

nadchodzącego pociągu. Pociąg roztrzaskał

wóz i zranił ciężko Szydłowską. Z odciętą

nogą odwieziono ją do szpitala w Grodnie.

USTALENIE GRANICY
POLSKO-ŁOTEWSKIEJ.

BRASLAW (Pat). W) dniu 1 maja
przybyła do Brasławia komisja gra”

niczna, celem ustalenia granicy pol-
jglko-łotewskiej. W. dniu 3 i 4 b. m.

odbyła się w Dynebu:gu konferencja

kierowników poszcześólnych odcin-

ków granicznych z władzami łotew-
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3 przedstawienia o 4, 6.30 I 9-ej.

zw R)

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

    J. Jasińskiego 13—4.
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