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Rok XIX.

PÓŁŻYWE CIENIE
Lloyd _George'a |

W brytyjskiej Izbie  Lordow Lo-
czyła się 1 bm., zgoła nieoczekiwa-
nie, wcale szeroko zakrojoza roz-
prawa o rewizji traktatów. Byia ona,
przyznać trzeba, waczej narzucona
poważnemu i zazwyczaj rozważne-
mu: zebraniu szlachetnych lordów.
Wiszczęła ją mianowicie grupka le-
wicujących członków lzby Lordów

Rej wodził tam lord Lothian,
czasie

Konferencji Pokojowej w Paryżu na-
zywał się jeszcze tylko p. Philip
Kerr i był politycznym sekreiarzem
p. Lloyd Georgea. Obecnie w ©°
statnich miesiącach odwiedzi: Ber-
lin i starał się, w rozmowach z prze-
wódcami nacjonal-socjalistycznymi,
poznać i zgłębić ducha Trzeciej
Rzeszy.

Niespokojna ta grupka w labie
Lordów wystąpiła na rzecz ożywie-
nia słynnego art. 19-g0 paktu Ligi
Nanodów, „Šonas się w swym

y:
—..Rząd J. Kr. Mości przedsię-

wziął zabiegi, celem uzupełvienia
postanowień art. 19-go pakiu Ligi
Narodów utworzeniem, jako części
stałych urządzeń Ligi, zadowalają-
cego trybu postępowania na rzecz
skutecznych zmian na drodze poko-
jowej w stosunkach między państwa
mi i ną rzecz rewizji traktatów,

Popędu do takiego wystąpienia
zaczerpnęły niespokojne duchy
spokojnego zebrania nad Tamizą z
samowolnej zmiany przez Niemcy
części S-tej Trakitatu Wersalskiego
o zbrojeniach. Ale to posłużyło tyl-
ko jako odskocznia, Bo to już się
stało, a zwolennicy rewizji trakta-
tów i uruchomienia w tym celu art.
19-go myśleli raczej o tem, na co
może się on przydać jeszcze w przy”
szłiości.

1 tw właśnie lord Lothian wyliczył,

Później, jak. mówił, muszą wypłynąć:
Austrję, t. zw. Korytarz Polski, Ко-
lonje, przyczem popierał Niemcy aż
takiemi uwagami:

, — Jeśli artykułu 19-go paktu Li-|
& nie będzie można skutecznie uru-j
chomić, Liga Narodów będzie mu-
siąła, wcześniej czy później, mie-
uchronnie zniknąć.. Przeważnie u-
znaje się dzisiaj, że Traktat Wersal-|
ski był zbyt ostry... Niemcy są jed-
nem z wielkich mócarstw świata, a
wycierpiały one od lat dwudziestu
straszliwe rzeczy. Obecnie są one
może nieco niezrównoważone wobec
świata, z powodu postępowania, ja-
kiemu je poddano. Jeśli ma zapano-
wać pokój, trzeba Niemcom dać sta-
nowisko, należące się narodowi,
który prawidłowo powinno się uwa-
żać Za najsilniejsze poszczególne
państwo Europy.

Roztkliwiania się takie nad Niem-
cami są rzeczywiście nielada,aką ra-
chubą ma ludzki brak pamięci i
ludzkie przytępienie uwagi Bara-
nek niemiecki krzywdzony był przez
wilki dokoła. Że Niemcy ochoczo
poszły w wojnę, że chciały w niej
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2 pobytu min. Lavdla G Oarszawie |
WARSZAWA (Pat). Bawiący w War-

szawie minister Laval złożył w sobotę w
poiudnie wieniec na grobie Nieznanego

Zoinierza. Po powitaniu min. Laval w to-
warzystwie min. Becka, przy dźwiękach

marsza generalskiego przeszedi przed iron-

tem kompauji honorowej, poczem złożył
wieniec. W czasie uroczystości skiadania
wieńca orkiestra odegraia hymn polski,

Następnie min, Laval powitał się z kom-
batantami irancuskimi, zamieszkaiymi w

Warszawie, którzy ze sztandarem asysto-

wali w czasie uroczystości. Przy dźwiękach

marsza generalskiego ministrowie Laval i

Beck odjechali z przed grobu Nieznanego
żoinierza,

WARSZAWA (Pat). Minister Laval

przybył w sobotę o godz. 13-ej wtowarzy-|

stwie ministra Becka na Zamek, gdzie był!
przyjęty ma posiuchaniu przez Prezydenta |

Rzeczypospolitej. Po audjencji Prezydent|

Rzeczypospolitej i pani Mościcka podejmo-

wali ministra Lavala na Zamku śniadaniem.

WARSZAWA (Pat). Minister Laval
przybył w sobotę przedpoiudniem do pre-

zydjum rady ministrów, gdzie złożył bilet
wizytowy premjerowi. Zkolei premjer Sia-

wek złożył bilet w apartamentach ministra

Lavala. ,

WARSZAWA (Pat). Minister
Beck rewizytował ministra Lavala, W ra-
mach programu ministrowie Beck i Laval
odbyli przed południem dłuższą konie-
rencję. Popołudniu przewidziany jest dal-
szy ciąg rozmów. Spodziewane jest wyda-
nie komunikatu.

PARYŻ (Pat). W piątek wieczorem
radjostacje: paryska, tuluska i ljońska ogło-
siły następujące oświadczenie ministra La-

vala: „Po przybyciu do Warszawy i przed
udaniem się do Moskwy, uważam za uży-

teczne przypomnieć, że wizyty moje mają

na celu ułatwienie organizacji zbiorowego
bezpieczeństwa w Europie wschodniej.

Działalność dyplomatyczna rządu irancu-

skiego niema bowiem innego żądania, jak

tylko dopomódz do niezbędnego zbliżenia

pomiędzy narodami. Nasza polityka nie
jest zwrócona przeciwko komukolwiek.

Nasze wysiłki zmierzają naodwrót, do po-

zyskania wszystkich, bez żadnych wyjąt-
ków, rządów dla wspólnej akcji na rzecz

konsolidacji pokoju.*

Józef |

Wyniki rczmów warszawskich
WARSZAWA (Pat). Minister szczerem zrozumieniem. Dała ona

Beck i minister Laval przeprowadzili obu ministrom „możność stwierdze-

w czasie pobytu w Warszawieiran- nia, że wspólnym przedmiotem ich

cuskiego ministra spraw zagranicz”, wysiłkówjestuirzymanie pokoju i

nych przyjazne rozmowy, które dały bezpieczeństwa europejskiego przez

im sposobność do otwartej i serdecz- | zorganizowanie sterokw podjętej pra-

nej wymiańty poglądów. " ley międzynarodowej,dającej wszyst
Tematem rozmów były zagadnie-|kim możność współdziałania.

nią majważniejsze, tak z dziedziny) Ministrowie Polski i Francji

stosunków: wzajemnych jak i z dzie- | stwierdzili z zadowoleniem, że mogą

dziny spraw o charakterze ogólnym,|oddać na usługi tej 'woli poikoju

które w chwili obecnej zasługują na | ścisłą solidarność, wyrażoną w przy-

uwagę, Wymiana zdań była nace";
chowana zaułaniem i wzajemnem

ia TB skoTNS LNT Eh

| Wi š

mierzu polsko-irancuskiem,

жа

Juž nadeszty wszystkie nowošci

Kostjumy angielskie od 50 zł.

Kostjumy trzyówierciowe „ 60 zł.
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Odzywa się w ten sposób, ua

szczęście już niemal pogrobowo, raz
jeszcze polityka p. Lloyd George'a,
Iktórego p. Fhilip Kerr był pomocni-
kiem. Była to polityka dogadzania

Niemcom cudzym kosztem: najchęt-

niej kosztem Polski, Już za Konie”
rencji Pokojowej w r. 1919, dla do-
godzenia Niemcom, wydarł nam p.

Lioyd George przyznany nam
Gdańsk i cały: Górny Śląsk, potem
usiłował w r. 1921 mimo głosowania

ludności utrzymać Górny Śląsk pod

jarzmem pruskiem, następnie w r.

1922 w Gemui zmierzał do rewizji

Traktatu Wersalskiego naszym kosz
tem, a potem rok za rokiem wytrwa;
le szermował hasłem rewizji Naj-
lepsze powojenne wydanie polityki,

która dawniej nazywała się: pour le

roi de Prusse, W najmniej odpo-
wiedniej chwili adgrzewa tę polity-

dostać pod but Europę, że w dziki kę swego złowrogiego mistrza dzi-
sposób wojowały, o tem już może siejszy lord! Lothian,
ludzie zapomnieli? A w jaki sposób,! Ale to już nie popłaca w Anglji.
nie płacąc z wielkiej biedy odszko-, Wi Izbie Lordów odpowiadał

dowań za wyrządzone innym strasz- wnioskodawcom, wysuwającym art.
liwe i świadomie niszczycielskie spu! 19-ty, podsekretarz stanu spraw za-

stoszenia, uciułały miljardy nao- granicznych Lord Stanhope. I oto,
becne zbrojenia, o tem może ludzie chociaż nikt wogóle nie wspomniał
nie pomyślą? Trzeba jeszcze niem- p. Lloyd George'a poprzednio, on go

com schlebiać, że należy się im| wymienił mówiąc: łatwiej było chy-
pierwsze miejsce w Europie, Ta ba p. Lloyd George'owi w r. 1919

troska, iż Trzecią Rzeszę, głoszącą dobrze ułożyć Traktat Wersalski |

wyższość narodu niemieckiego i jego niż teraz nam go zmieniać, Lord|
prawo do panowania nad innemi, Lothian poczuł strzałę i wywiązała;
jeszcze podniecać trzeba w tym du- się utarczka między nim a em

chu, jest rzeczywiście rozbrajająca.' Stanhope'm, który miał jednak za

Mimo to wszystko ponowne wspo- | sobą ogromną większość lzby.
minanie o Pomorzu, jako o jednej ze! Bo i Anglia rozumie dziś już do-,

spraw, w której Niemcom coś się |kładnie, że dogadzanie Niemcom

mależy, jest ze stromy p. Philipa jest zawsze i niezmiennie tylko po”|
Kerra, a dziś lorda Lothian, wybry- mostem do dalszych ich roszczeń,|

kiem, który: nazwać trzeba poimie:| które są bez granic. :

niu; bezcz: i Stanisław Stroński,
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Wyniki iubskrypcji pożyczki
inwestycyjnej

Subskrypcja trzyprocentowej pre-
mjowej Pożyczki Inwestycyjnej we-
dług meldunków, które do północy
dmia 10 maja wpłynęły do delegata
ministra Skarbu dla spraw tej, po-|
życzki, osiągnęła kwotę
238.647,400. W tej kwocie zadekla-
rowano w obligacjach Pożyczki Na-
rodowiej 63.842.000 złotych.

Wobec powyższego, kwota g0-
tówikowa Pożyczki  Inwestycyjnej,
preliminowana na 150.000.000 zło”
tych, zgodnie z dotychczasowemi
meldunikami, została pokryta z nad-
wyżką,

Wobec tego, że wiele osób i firm
zadeklarowało udział w Pożyczce
Inwestycyjnej, jednak ze względów
technicznych nie mogło dotychczas|
dokonać wpłaty pierwszej raty, de-
legat do spraw 3/0 Premjowej Po-
žyczki Inwestycyjnej pozwolił na
przyjmowanie od tych subskryben-
tów wpłaty na pierwszą raię we
właściwych placówikach subskryp-
cyjnych do dnia 16 b. m. W związku
z tem bliższe dane statystyczne, do-
tyczące ogólnej sumy subskrypcji,
będą mogły być ogłoszone dopiero
po otrzymaniu końcowych raportów
od tych placówek.

Kte wygrał na loterji?
W DNIU 11 MAJA.

WARSZAWA (Pat). W czasie sobot-

' niego ciągnienia 32-ej polskiej państwowej

loterji klasowej główne wygrane padły na.
następujące numery:

ZŁ 50.000: 137.936, 180.545.

ZŁ 20.000: 75.331.
ZŁ 10.000: 56,742, 70.964, 72.438, 78.696,

98,060, 105.167, 109.389, 125.005, 126.743,

złotych |

«Nr. 129

| Gtosy prasy.
PARYŻ (Pat). Prasa francuska

omawia obszernie wizytę ministra
Lavala w Warszawie.

„L'Intrasigeant“ wyraža zadowo-
lenie ze sposobu przyjęcia ministra
Lavala w Warszawie, podkreślając,
że już pierwsza rozmowa ujawniła
chęć wzajemnego zrozumienia.
rozmowach, zdaniem dziennika, po-
ruszone były trzy sprawy: układ
francusko-sowiecki, układ w Stresie
i projekt organizacji naddunajskiej.
Zastanawiano się nad tem, jak wsta-
wić w ramy sojuszu francusko* 50
polskiego wszystkie decyzje, które 15 m. */, buty

1

sta ieite.
izostaną powzięte. wygodne, plecioneį Sansas (Pat). Aa sowiec-

a po: zymuje się omentarzy i

valia aš OUI Gi 30
Ostatnie modele

własnych w sprawie wizyty Lavala
w Warszawie. Informacje agencji

Opanek, rzymek,
sandałków, obuwia

 

80 A. '/, buty
"letnie dziurkowce 

TASS z Warszawy zaopatrywane są
tytułami: Prasa polska  ostudza
atmosferę (lzwiestja), Nieprzyjązne|
przyjęcie ministra Lavala w Mar-
szawie (Za Industrializacju), Roz
dražniony ton prasy polskiej (Kras"
naja Zwiezda), Pretensje polskiej
prasy — Wirzuty pod adresem Fran-
cji — Chłodne powitanie (Konsomol-
skaja Prawda). |

К Kieski žywiotowe na Wschodzie
|  TEL'AVIV (Pat), Gorący wiatr, i osłów. W] Tel Avivie zdarzyły się
który w: ciągu trzech dai wiał z nad. liczne wypadki omdleń.
pustyni, podnosząc temperaiurę —. TEL AVIV (Pat). Donoszą Z

| jak już donosiliśmy— do 54 C. w Bazry, w Iraku, o pojawieniu się
cieniu, wywołał kilka wypadków ogromnych mas owadów, dotychczas
śmiertelnych porażeń, Pozatem Z nierozpoznanego gatunku, które ni-
gorąca padło około 400 wielbłądów szczą palmy daktylowe. Zniszczyły

lone doląd około 300.000 palm, co
3 ромп‹;‹іиа'пеdużąEu.ę, gdyż daktyle

tych niedomaganiach S N są głównym, artykułem O A
Ib. WODA ŚGÓRZKA MORSZYŃSKA, Iraku, Rząd wysłał specjalną eks-
Żądajcie w aptekach i składach aptecznych. pedycję, celem zwalczania tejplagi.

HYSŁOWAnowikd noWiało da RADARY ASIAAOR OCE U TAKA

Epidemja tyfusu w powiatach północnych
| Po pewnej przerwie znowu do* szło 20 wypadków zachorowań na

noszą z pow. dziśnieńskiego i bra- | tyfus brzuszny i około 30 wypadków

sławskiego о licznych wypadkach! na tyfus plamisty, Na miejsce epi-
zachorowania na lyfus brzuszny i demji wyjechały kolumny przeciw-

»plamisty. W. ciągu ostatnich dni wj tyiusowe.
powiatach |tych zanotowano prze- o

'zSzkody w sadach i polu skutkiem mrozu.
Skutkiem ostatnich  przymroz- czereśni, wiśni i niektórych jabłoni.

ków stwierdzono znaczne szkody w| Z roślin w polach najgorzej przed-

| sadach. Pomarziy listki porzeczek, stawiają się rzepaki. Zboże, grochi

agrestu. Stan truskawek jest rów” mieszanki przetrzymały przymrozki
| nież niezupełnie dobry. Zniszczone| majowe i nie zachodzi żadna obawa
zostały przez przymrozki kwiaty| zniszczenia zbóż jarych.

Gbozy ietnie na pograniczu.
Dowiądujemy się, iż b. r. w oko- zy letnie dostosowane będą dla 1200

licach Oran, Porzecza i Druskienik uczestników, którzy spędzą całe lato

urządzone zostaną letnie obozy dla pod kierunkiem władz К.О.Р.
młodzieży, szkolnej i harcerzy. ,Obo-

Belka przygniotła na śmierć parolka

Na skutek porozumienia komisji granicznemi Mereczanką i Niemnem.

mieszanej polsko-litewskiej wzno-|Pierwsze tralwy z drzewem pol-

wiono w: b. r. spław drewna rzekami skiem spławione zostały w dniu
KCZEWKEIEUPIIOWI KOSYWOZYZEIGZWACAOWRAZAKAN"W|WcZzOrajszym przez flisaków  pol-

brezentowego.
"aSDEER mЗЕИ 

CHORA WĄTROBA
rujnuje organizm, Skutecznie pomaga w

 

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY |
przy Lecznicy Litewskiego Stowarzysze- |
mia Pomocy Sanitarnej w Wilnie, ul
Mickiewicza 33-a, tel, 17-77, z dniem
15 maja r. b. zacznie funkcjonować.
Wszelkie zabiegi wodolecznicze, jako to:
wanny, douche, natryski i t. p. Czynny

codziennie od 7—9 r. i 6—8 w.

 

przy ul.

| ma którem Poseł STANISŁAW ZIELIŃSKI

Palska a Niemcy 
|skich. Niemnem pierwsze tratwy

| polskie przez Litwę odejdą w dniu
13.b. m. Zaznaczyć należy, iż w b.r.

(rzekami temi spławionych będzie
około 5 tys. mtr. drzewa budul-
cowe$go.

‚Моно DNIE i di А МО МА СИРМИННМНИЩИЧЕТ Уч ЗОчао!ТРАУОСХЛЛНАННЛИНАОРЫРЧ RADNA

KOMUNIKAT STRQNNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę, dnia 19 maja, o godz. 12*/: odbędzie się

w sali Konserwatorjum Muzycznego,

Końskiej 1

ZGROMADZENIE PUBLICZNE,
I, b. konsul generalny R. P. w Beclinie, oraz

| -„ Poseł PIOTR SZTURMOWSKI z Pomorza wygłoszą przemówienia na temat:

w dobie obecnej
Wstęp wolny.

Uwaga. Ze względu na spodziewany duży napływ publiczności na zgromadzenie, po-

święcone tej specjalnie aktualnej sprawie, zaleca się o wcześniejsze

miejsc numerowanych w Sekretarjacie Stronnictwa (Mostowa 1).

rezerwowanie
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„POLITYKA POLSKA JEST ZAGADKĄ“
PRASA FRANCUSKA O WIZYCIE MIN. LAVALA

PARYŻ, 10.5 (PAT). Prasa fran-
cuska obszernie omawia znaczenie
podróży min. Lavala do Warszawy.
„L'Oeuvre“ stwierdza, że polityka

polska jest w dalszym ciągu zagadką
i narazie nic nie pozwala przypusz-
czać, że dokonała się w Polsce jakaś
ewolucja na korzyść francuskiej poli-
tyki organizacji pokoju. Min. Laval
zostanie przyjęty prawdopodobnie z
rezerwą. Nie odbędą się spontaniczne
manifestacje ludności i okrzyki „Niech
żyje Francja!', któremi witany był
Barthou, Niewiadomo, czy po rozmo-
wach min. Lavala w Warszawie Fran-
cja będzie znała prawdziwe intencje
rządu polskiego. Działalność polityki
poiskiej zwraca się obecnie w kie-
runku Rzeszy. Min. Laval podczas
swego pobytu w Warszawie wyłoży

niewątpliwie swe poglądy na układ

francusko - sowiecki. Po sposobie, w

jaki zostaną przyjęte te wyjaśnienia,
min. Laval będzie mógł osądzić szan-

se, czy Polska zgodzi się na wzięcie
udziału w organizacji bezpieczeństwa
na wschodzie. W razie pozytywnym,
sojusz francusko - polski mógłby od-

grywać w organizacji bezpieczeństwa
europejskiego bardzo ważną rolę.
drugiej strony mi. Laval ma zazna-

czyć, że Francja poza ogólnym pak-

tem bezpieczeństwa europejskiego

nie będzie prowadzić polityki bałtyc-
kiej, którą Warszawa mogłaby inter-

retować, jako wymierzoną przeciw-

ko interesom Polski nad Bałtykiem.
„Excelsior“ stwierdza, że wizyta

Lavala nie jest przypadkowa lub też
śrzecznościowa. Wizyta min. Lavala
była przedmiotem długich przygoto-

wań dyplomatycznych. Rozmowy min.

Lavala w Warszawie będą miały

trwały wpływ na orjentację polityki

francusko - polskiej, Polepszenie sto-

sunków między Polską a Francją na-

stąpiło w Genewie, gdy Polska głoso-

wała za przyjęciem rezolucji w spra-

wie zbrojeń niemieckich,
„Petit Parisien'* w korespondencji z

Warszawy stwierdza, że wizyta min.
Lavala przygotowywana była bez

podniecenia. Program przewiduje je-

dynie rozmowy polityczne i jedno

przyjęcie oficjalne. Warszawa nie

przygotowuje z okazji pobytu min.

Lavala żadnej manifestacji przyjaźni

francusko - polskiej. W przededniu
rozmów, które uważa się za decydu-

jące, nastrój Warszawy jest raczej

skupiony, niż entuzjastyczny. Autor

korespondencji wyraża przypuszcze-
nie, że przedmiotem rozmów min. La-

vala będzie zagadnienie bezpieczeń-

stwa Europy, konferencje o przymie-
rzu francusko - polskiem, sprawa u-
kładu francusko - sowieckiego i inne

zagadnienia, jak np. sytuacja emigran-

tów polskich we Francji oraz sprawy

jospodarcze. Pewne skargi ze strony
olski — pisze autor — będą napew-

no usunięte, ale również nie można

pominąć skarg francuskich, szczegól-

nie jeśli chodzi o traktowanie przed-

siębiorstw francuskich w Polsce. Te-

matów do rozmowy i wymiany pośglą-

dów nie brak. Wyjaśnienie stosunków
polsko - francuskich zależy od roz-
wiązania tych problemów.

„Ere Nouvelle“ stwierdza, že przy-
jazd Lavala witany jest przez polską

opinję z zadowoleniem. Francja nie

miała zamiaru nigdy stawiać Polski

na drugim planie, lub realizować trój-
stronne lub dwustronne porozumie-
nia, które pozwalałyby pewnym wiel-

kim mocarstwom ' kierować polityką
europejską. Po rozproszeniu przez
min. Lavala nieporozumień, sojusz

polsko - francuski powinien wyjść
wzmocniony.

„Figaro” stwierdza, iż rozmowy
min. Lavala z min. Beckiem pozwolą
stwierdzić żywotność przymierza

francusko - polskiego. Autor stwier-

dza, iż bilans 15-lecia stosunków pol-

sko - francuskich daje saldo pozytyw-
ne, mimo, iż istnieją pewne trudności,

które nie mają istotnego znaczenia.

Stwierdzenie to jest bardzo na cza-

sie, tembardziej, że rząd polski z ta-

ką rezerwą ustosunkował się do ukła-

EE

Prasa hitlerowska w Wiedniu
NIELEGALNA AGENCJA INFORMACYJNA

WIEDEŃ —10.5 (PAT) — „Welt-

blatt' zamieszcza ciekawe dane doty-

czące istnienia w Wiedniu prasy naro-
dowo - socjalistycznej. Mianowicie pod

pozorem pisma sportowego ukazuje się
w poniedziałki pismo polityczne „Der
Kampsport“ o chaarkterze antysemic-
kim. Pozatem wychodzi dwutygodnik
„Hans Sachs”, starając się za pomocą
zorganizowania koła czytelników swe-
go pisma stworzyć legalną organizację

narodowo - socjalistyczną Dla mło-

dzieży wychodzi czasopismo „Jung-

wien“. 3

 

du francusko - sowieckiego. Autor
wyraża przypuszczenie, iż Polska u-
wierzy, że pakt francusko - sowiecki
ma tylko na celu konsolidację na
wschodzie Europy.

„Journal des Debats' podkreśla, iż
wiadomość o odwołaniu wizyty min.
Lavala u marszałka Piłsudskiego wy-
wołała zdziwienie. Widocznie w War-
szawie pragnie się ograniczyć wymia-
nę poglądów do układu francusko-so-
wieckiego. Min. Laval uczyni prawdo-
podobnie wszystko potrzebne, aby u-
dzielić wszelkich wyjaśnień w tej
sprawie. „Journal des Debats" pisze:
Pakt francusko - sowiecki nigdy nie
wzbudzał u nas żywego entuzjazmu.
możemy go uważać za najgorsze wyj-
ście i winien być on utrzymany jedy-
nie w ramach Ligi Narodów. Pakt ten
nie jest równoznaczny z przymierzem.  Pożądanem jest, aby pod tym wzślę-

 

dem min. Laval udzielił Polsce jaknaj-
dalej idących wyjaśnień. Stanowisko
rządu polskiego w stosunku do Nie-
miec — pisze dalej autor — nie da się
pogodzić z praktyką przymierza pol-
sko - francuskiego. Autor uważa za
wskazane, aby Polska prźyłączyła się
do układu francusko - sowieckiego,
restytuując w ten sposób znaczenie
paktu wschodniego.

„L'Ami du Peuple“ stwierdza, że
wizyta min, Lavala ma charakter bar-
dzo delikatny. Min. Laval winien
przezwyciężyć te zastrzeżenia, które
u kierowników polityki polskiej zro-
dził francusko - sowiecki pakt wzaje-
mnej pomocy i przekonać ich, że u-
kład ten niczem nie naraża przymie-
rza Francji z Polską. Należy przyznać,
że układ został zredagowany w spo-
sób tak skomplikowany, że obawy
Polski są całkiem uzasadnione.
 

SWIĘTO NARODOWE RUMUNJI
300 TYS. OSÓB OGLĄDAŁO DEFI LADĘ

BUKARESZT, 10.5, — PAT, —
Święto narodowe w Rumunji obcho-
dzone jest z wielkim entuzjazmem.
Stolica została przybrana, powiewają
wszędzie sztandary narodowe. W
świątyniach wszystkich wyznań od-
prawiono uroczyste nabożeństwa. O
$odz. 11-ej zrana król Karol U w o-
toczeniu domu cywilnego i wojskowe-
śo przyjął defiladę wojska. Na trybu-
nach zasiedli członkowie rządu, ciało
dyplomatyczne, attaches wojskowi.
W loży królewskiej zasiedli ministro-
wie spraw zagranicznych Ententy Bał-
kańskiej , którzy przybyli na naradę.
Na placu zgromadziło się około 300

tysięcy widzów. Książe Mikołaj i wo-
jewoda Michał — pierwszy na czele
pułku gwardii, a drugi wśród wycho-
wańców szkoły wojskowej, byli
przedmiotem szczególnej owacji.
trybun padały kwiaty pod nogi kró-
la. Orszak królewski na drodze z pa-
łacu do Cotroceni, gdzie odbyła się
rewia, był witany przez nieprzeliczo-
ne tłumy entuzjastycznie. Podczas re-
wii nad polem ćwiczeń unosiły się set-
ki samolotów wojskowych. Wieczo-
rem zapalone zostaną pochodnie. Na
wszystkich placach stolicy grają or-
kiestry, a ludność pozostanie tłum-
nie na ulicach do późnej nocy.

Nowy protest Abisynji

ADDIS - ABEBA, 105 (PAT).
Rząd abisyński złożył na ręce posła
włoskiego protest przeciwko przemó-
wieniu w izbie podsekretarza stanu
do spraw kolonji Lessona. W nocie tej
rząd abisyński twierdzi, iż podsekre-
tarz stanu pominął zupełnie zobowią-
zania Włoch, wypływające z traktatu
włosko - abisyńskiego z 1928 r., na mo-
cy którego Włochy jako członek Ligi
Narodów winny respektować niepo-
dległość polityczną i nienaruszalność
terytorjum Abisvnji.

Katastrofa samochodowa
pod Poznaniem

* POZNAŃ, 10.5 (PAT). .W piątek
przedpołudniem wydarzyła się na
szosie pod Poznaniem, koło Szrenia-
wy, poważna katastrofa samochodo-
wa, mianowicie jadący ku Poznanio-
wi samochód osobowy, chcąc wymi-
nąć drugi wóz, jadący w przeciwnym
kierunku, a zauważony dopiero w o-
statniej chwili z powodu tumanów ku-
rzu na drodze, wjechał z wielkim im-
petem z szosy na dom, znajdujący się
tuż przy drodze, Wskutek zderzenia z
domem, samochód został zupełnie
rozbity, a z pośród pasażerów 2 oso-
by odniosły bardzo ciężkie rany, tak,
że musiano je przewieźć do szpitala
w Poznaniu, dwie zaś wyszły z kata-
strofy z lekkiemi kontuzjami.

Ciunkiewiczowa opuściła
więzienie

KRAKÓW, 10.5 (PAT). Znana z
głośnej afery ubezpieczeniowej Marja
Ciunkiewiczowa, po odcierpieniu ka-
ry, zwolniona została z więzienia św.
Michała w Krakowie.

 
Noa ołi okojo Gario o —

MOBILIZACJA W ABISYNJI
TRANSPORTY MATERJAŁO W CHEMICZNYCH Z NIEMIEC

RZYM, 10.5. — PAT. — Agencja

Stefani podaje w obszernem  stresz-

czeniu artykuł Gaydy w „Giornale

d'Italia", poświęcony zbrojeniomAbi-

synji. Autor artykułu twierdzi, że ce-

sarz Haile Salassie zarządził już mo-

bilizację, która została całkowtcie

przeprowadzona na obszarach Abi-

synji, graniczących z koloniami wło-

skiemi Somali i Eritreą. Mobilizacja

przeciwko Somali zostala przeprowa-

dzona w prowincji Harrar, którą w

tych dniach odwiedził cesarz abisyń-

ski. Przeciwko Eritrei zmabilizowano

wojska  abisyńskie w Tigrai oraz

wzdłuż granicy włoskiej od Adi Ba-

resso do Rendaconio. Charakter ofen-

zywny tej mobilizacji wynika z na-

gromadzenia wielkiej ilości materjału

wojennego w bezpošredniem sąsiedz-

twie kolonii włoskich w miejscach  

najodpowiedniejszych do inwazji. Od

kilku miesięcy prócz tego założono

wielkie składy broni, amunicji i ma-
terjałów wojennych w Antigas.

tymże miejscu znajdują się hangary

samolotowe. Oddawna rozpoczęto

budowę dróg samochodowych o cha-

rakterze strategicznym, w szczegól-
ności zwrócono uwagę na drogi w

kierunku Somali, W sposób intensy*
wny prowadzona jest budowa nowych
lotnisk oraz powiększone są już ist-
niejące. Zainstalowano nowe stacje
teleśrafu bez drutu oraz przeprowa-

dzono nowe linie telefoniczne pomię-

dzy Addis Abeba a miejscowościami,

znajdujacemi się w pobliżu kolonij
włoskich. Jednocześnie prowadzona
jest propaganda wojenna przeciwko

Włochom, w szczególności w Harra-
rze,

Zważywszy, iż Abisynja znajduje
się w sytuacji korzystnej w stosunku
do Włoch, odległych o 4.000 km od
swych kolonij, obrona Włoch musi
dążyć do zneutralizowania tej nieko-
rzystnej sytuacji, która przedstawia
się jeszcze poważniej wobec wrogiego
nastroju Abisynji, mogącej zmobilizo-
wać około 1 miliona żołnierzy.

Dziennik twierdzi, iż począwszy od
stycznia do połowy kwietnia do Abi-
synji przybyło z Europy 10.000 kara-
binów, 2 miljony naboi oraz 200. ka-
rabinów maszynowych. Niemcy do-
starczyły rzekomo bardzo obfity ma-
terjał chemiczny, który może być u-
żytv do wvrobu środków wvbucho-
wych i gazów. Zamówiono dalsze ka-
rabiny maszynowe, armaty przeciw-
lotnicze, samochody pancerne oraz
samoloty Junkersa. 

Litwa wobec Niemiec
B. litewski minister spr. zagr. Zau-

nius ogłosił w urzędowym „Lietuvos

Aidas“ (nr. 95) rozważania tej treści:
„Od kilku już lat świat, a zwłaszcza Eu-

ropa, coraz bardziej oddalają się od idea-

łów wiecznego pokoju, równości i swobody

narodów. Pokój europejski przeżywa dziś

nowy kryzys, nietylko gospodarczy, lecz w

większym bodaj stopniu polityczny. Lidze

Narodów było trudno przeprowadzić obro-

nę praw państw mniejszych wobec państw

silniejszych Gdy Liga Narodów bardziej sta-

nowczo zaczęła protestować przeciwko me-

todom polityki siły niektóre z państw, w

ich liczbie Japonja i Niemcy, z Ligi wystą-

piły, dążąc do zapewnienia sobie wolnej rę-

ki w realizowaniu swych interesów innemi

środkami, aniżeli środki prawne.

Taki zwrot polityczny nie może nie sta-

nowić troski również dla Litwy, która się

znajduje na drodze ekspansji mocarstw, w

punkcie zetknięcia się ich interesów iktó-

ra przez swe dwie żywotne sprawy: wileń-

ską i kłajpedzką, wplątana jest, wbrew wła-

snej woli, w politykę jej wielkich sąsiadów.

Wydawcą pierwszego pisma jest

niejaki Alfred Neugeborn wydawca
niemieckiej aryjskiej „Księgi adreso-
wej”, której lokal jest placówką pro -
pagandy narodowo - socjalistycznej.
Pozatem istnieje w Wiedniu zakonspi-

rowana doskonale postawiona agencja

informacyjna, nosząca urągający wła-

dzom tytuł „Illegale Korrespondenz".
W/ skrócie „Illkorr”. Biuletyny jej u-
kazują się prawie codziennie.Wiado-

mości tej agencji pochodzić mają z

„własnych źródeł* w urzędach pań -  stwowych.

Szczególnie zaostrzyły się dzisiaj stosun-

ki litewskie z sąsiadem zachodnim, Niemca-

mi, a to z powodu wtrącania się Niemiec do

polityki litewskiej w Kłajpedzie. Propagan-

da niemiecka codziennie za pośrednictwem

prasy i radja głosi swym obywatelom, a w

miarę możności i światu, o rzekomych nie-

legalnych posunięciach litewskich w Kłaj-

pedzie. Gdy się czyta oświadczenia prasy

niemieckiej, nasuwa się wątpliwość, czy

Niemcom chodzi o to, co podają, jako mo-

tyw tej propagandy, mianowicie o ochronę

legalnej sytuacji.

Nasuwa się pytanie, czy można oczeki-

wać wyjaśnienia się horyzontu politycznego.

Należy pamiętać, że pokój europejskich jest

całością niepodzielną. W ostatnich tygo-

dniach odbyły się w różnych stolicach eu-

ropejskich narady, zmierzające do utrzyma-

nia pokoju. Sprawa bezpieczeństwa litew-

skiego zajęła wszędzie odpowiednie miej-

sce. Narady te dały pozytywne rezultaty,
gdyż Niemcy zgodziły się z pewnemi za-

strzeżeniami na pakt wschodni, któremu

poprzednio się sprzeciwiały. Pozatem sto-

sunki włosko - francuskie zostały wyrów-

nane, zaś między Włochami, Francją i An-

ślią osiągnięto całkowite porozumienie.

Jednocześnie zacieśniły się stosunki fran-

cusko + rosyjskie, co nie może pozostać

bez wpływu na zmniejszenie się roli Polski

w polityce międzynarodowej.

Jeżeli chodzi o stosunki polsko - niemiec-
kie, wydaje się, że są one bardzo dobre.

Jednak i tu nie brak jest trudności. Miano-

wicie Polacy tłumaczą swe negatywne sta-
nowisko względem paktu wschodniego tem,
że nie mogą się zgodzić, aby obce wojsko
kroczyło przez ich terytorjum. Być może,

mają oni na uwadze raczej wojsko sowiec-

kie. Tem niemniej liczą się też Polacy z e-

wentualnością wkroczenia wojska niemiec-

kiego. Z tem oświadczeniem Polski zgadza

się wiadomość, iż minister angielski Eden,

bawiąc w Warszawie, zrozumiał, iż Polska

jest zainteresowana w tem, by niepodle-

'i wobec Polski
śłość Litwy nie była naruszona, Czy ostat-

nie wystąpienia oficjalnych niemieckich mę-

żów stanu podczas kampanji wyborczej w

Gdańsku nie otworzą oczu Polsce? Czy

Polska nie zrozumie, czego może oczekiwać

od ekspansywnej polityki swego zachod-

niego sąsiada? ю

Tak więc w polityce europejskiej wiele
rzeczy się zmieniło. Jednak Litwini błądzi-
liby, gdyby się zbytnio denerwowali, uwa-

żając że chmury na horyzoncie politycznym

są dla Litwy straszniejsze, niż dla innych
państw”,

Głos ten jest interesujący, szcze-
gólnie w zestawieniu z doniesieniem
o rozmowie, jaką miał w połowie
kwietnia w Genewie poseł litewski w
Paryżu p. Klimas z min. Beckiem.

LONDYN —10.5 (PAT- — Amery-
| kańskie czasopisma „Litterary Digest”
zamieszcza wywiad RE publicy-
sty amerykańskiego Price Bella z kan-
clerzem Hitlerem. W wywiadzie tym
kanclerz, kategorycznie odrzucając
propozycję paktu wzajemnej pomocy
w Europie wschodniej, oświadczył co
następuje: „Pod żadnym pozorem
Niemcy nie walczyłyby za bolszewi-
ków. Raczej powiesiłbym się, niż pod-
pisałbym tego rodzaju pakt. Nie ist-
nieją takie zagadnienia terytorjalne,
dla których Niemcy wszczęłyby wojnę:
„Zrezygnowały one. ze wszystkich te-
go rodzaju zamiarów. Odczuwamy, 0-
czywiście, głęboko sympatję dla braci
naszej krwi z poza granic Niemiec ale | dzić wojen. Jakim pożytkiem byłoby

 
 dla ich korzyści nie możemy prowa -

PRZED STU LATY

„GAZETA WARSZAWSKA"
z dnia 11 maja 1835 r.

WIADOMOŚCI KRAJOWE. Wiel-
ki Teatr. Onegdaj w Wielkim Teatrze
na przedstawieniu wznowionej opery
„Śpiewaczki Wiejskie” miejsca były
napełnione i publiczność ciągle zado-
wolona. Wszystkie piękne kawałki tej
przyjemnej opery rzęsistemi okrywa-
no oklaskami; po skończeniu zaś je-
dnogłośnie przywołane i hucznemi bra-
wo przyjęte zostały, J. P. P. Kapliń-
ska Ant. i Wołków, przedstawiające
główne role, oraz kapelmistrz Kurpiń-
ski, w dowód powszechnego zadowo-
lenia z przedstawienia całej opery. W.
operze tej, w której prawdziwy szcze”
gólny duch włoskich komicznych (But-
ła) oper jeszcze w młodzieńczej świe-
żości i właściwej mocy przyjemnie
błyszczy, znaleźliśmy wiele źródeł, ® `
których późniejsi sławni kompozytoro- -
wie, a między niemi Rossyni piękności
swoje bez ceremonji czerpali,
TEATR ROZMAITOŚCI. W zeszłą

Niedzielę dano wznowioną komedję
„ChwilaPłochości”. Sztuka ta, tłuma-
czona z Francuzkiego i odawna znana
publiczności należy do rzędu lepszych
i wyższego rodzaju Komedyi. Rzecz
zręcznie i delikatnie prowadzona, sy-
tuacje dramatyczne, charaktery dobrze
pojęte i utrzymane, te są niepospolite
pięknej tej Komedyi zalety. — Pani
Kurpińska, którą z radością ujrzała
publiczność, po kilkomiesięcznej sła-
bości, oddała rolę Pani Harcour z czu-
ciem i akcyą pełną wdzięku, szlachet-
ności i naturalności. Inne role główne
nie zupełnie odpowiadały grze P. Kur-
pińskiej; może to skutek niedostatecz-
nego przygotowania się, o czem nas
późniejsze wystawienia zdołają prze-
konać.
W poniedziałek wystąpiła po raz

drugi na scenie Panna Kamińska Gra-
ła rolę Maryanny w oryginalnej dwu
aktowej komedyi wierszem  „Zdzi-
sław”. Pana Kamińska ma postawę
przyjemną, sceny czułe oddała dobrze,
a jeśli jej zbywa na akcyi i wyrażeniu
twarzy, do chwilowego położenia za-
stosowanych, jest to zapewnie skut-
kiem nieśmiałości i nienawyknienia.

INOWROCŁAW — ZDRÓJ DAJE
ZDROWIE I WYPOCZYNEK

Wśród zdrojowisksrejowych zajmuje Ino=
wrocław osobne miejsce. Przypomina za-
chodnie miejscowości kuracyjne, posiada
bowiem wszystkie zalety letniska w połą-
czeniu z komfortem i wygodami, do ktė-
rych: przyzwyczajony jest przybysz z mia- .
sta. `

Okolicy Inowrocławia nie brak specyficz-
nego uroku, który tak dobrze oddali wiel-.
cy pisarze Kujaw Zachodnich, Jan Kaspro-
wicz i Stanisław Przybyszewski. To też
powodzeniem cieszą się wśród kuracjuszy
wycieczki do Kruszwicy nad jezioro Gopło,
do Gniazna z jego katedrą i t. p.
Klimat Inowrocławia podlega już w pew-

nym stopniu wpływom morza, jest równy,
łagodny. Jego zalety zaznaczyły się już w
roku obecnym. Z początkiem maja przy
przykrych zimnach i zawiejach śnieżnych w
całej Polsce
jeden tylko dotkliwy przymrozek nocny i
RE przejściowy opad śnieżny.

oza znanemi środkami leczniczemi zdro-
jowiska: silną solanką, ługiem i borowiną
coraz to większe powodzenie mają kuracje
u nowego źródła pitnego o charakterze sło-
nogorzkim, dającem wodę o swoistym indy=
widualnym składzie, zbliżonym poniekąd do
znanego źródła prot Rakoczy, a rów=
nocześnie do wód Karlsbadu i Marienbadu.
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Drugi sprawca napadu,
takže žyd

KRAKÓW, 10.5 (PAT.). Ubiegłej
nocy policja państwowa aresztowała
w Tarnowie Izraela Siegfrieda, drugie-
go sprawcę napadu rabunkowego na
listonosza pieniężnego w Krakowie.
Został on ujęty w Tarnowie w momen-
cie, gdy chciał dostać się pod osłoną
nocy do swojego mieszkania.

 

Niemey nie będą walczyły
za bolszewików

WYWIAD Z HITLEREM

uzyskanie kilkuset tysięcy dusz, kosz *
tem rzezimiljonów?”.

Zaznaczając, że Europa jest za ma-
ła dla prowadzenia wojny w obliczu
nowoczesnych zdobyczy. techniki wo =
jennej, kanclerz Hitler podkreślił wo-
lę Niemiec utrzymania pokoju i zwró*
cił specjalną uwagę na porozumienie z
Polską. „Ten traktat pokoju — o-
świadczył Fuehrer — nie był zawarty
pod przymusem i Liga Narodów w
żadnym stopniu nań nie wpłynęła”.

 PÓZ

Sza iapin wraca do zdrowia

PARYŻ, 10.5 (PAT.). Szaliapin po-
wraca do zdrówia i za 4 do 5 dni o-
puści szpital,

zanotowano w Inowrocławiu |

  



„ROBOTY“ .
POLITYCZNE

Rzeczownik, użyty w tytule, nie
jest rodzaju żeńskiego i nie oznacza

ani budowy kolei, dróg bitych, mo-

stów i urządzeń wodnych, zapowiada-

nych przed wyborami, ani bezpośred-

niej roboty. wyborczej, Jest to no-

wotwór rodzaju męskiego, — nowo-

twór dość szpetny, ale w sam raz od-

powiedni dla tematu, który tu chce-

my omówić, a który pięknością ide-

owo- polityczną się nie odznacza.

Zdarza się nieraz, że Opatrzność

przy pomocy rozmaitych znaków wi-

domych, lub zbiegu wydarzeń ostrze-
ga ludzi przed popełnieniem fałszy- |
wego kroku, czy — mówiąc popro-

stu — głupstwa. Takiem wydarze-

niem w stosunku do projektu nowej

ordynacji sejmowej bylo posiedze-

nie warszawskiej tymczasowej rady

miejskiej, które odbyło się akurat
tego dnia, kiedy ogłoszono nam spo-

sób tworzenia nowego sejmu wraz z
odpowiedniem uzasadnieniem.
Niedawno, bo zaledwie kilka mie-

sięcy, urzęduje ta tymczasowa rada
stolicy, złożona z 36 nominatėw.

Pomimo jdealnej harmonji politycznej,
pomimo że niema w tej radzie ani
odrobiny „jadu partyjnictwa”, trudno

byłoby powiedzieć, że jest ona wzo-'
rem dla „partyjnych” rad miejskich.
Dość powiedzieć, że miasto nasze

nie ma dotychczas budżetu i że za-
rząd miejski gospodaruje ciągle na
podstawie prowizorjów. Stara „par-
tyjna” rada pilnowała terminów
budżetowych, bo wiedziała, że zanie-

dbanie pod tym względem może ją

kosztować... życie. Ale sztuczny „ro-

bot” nie boi się utraty życia, bo go
wogóle nie posiada. Jest w ruchu wte-
dy, gdy go nakręcą, a potem wraca
do stanu naturalnej martwoty.

Ostatnie posiedzenie naszej tym-
czasowej rady miejskiej było rekor-
dem „sprawności”. Trwało ono przez

40 minut, w ciągu których uchwalono

prowizorjum budżetowe na miesiąc

maj, zaciąśnięto kilka pożyczek, zre-
formowano ważny podatek od szyl-
dów i „odwalono” jeszcze szereg in-
nych spraw. Razem było tego 15

punktów, czyli że na każdy wypadło
niecałe 3 minuty. Podobno sprawność
obrad była posunięta tak daleko, że
nie odczytywano nawet tytułów

Poszcześćinych spraw, ale tylko nu- |
mery porządkowe, poczem zarządza-

no głosowanie. Nie jesteśmy za nad-
miernem gadulstwem w instytucjach
obrądujących, ale nie uważamy też za
dobre, jeżeli funkcje radzieckie wy-
konywane są całkowicie, lub prze-
ważnie przy pomocy jednej tylko
części ciała,

Ale do tego dochodzi wcześniej
czy później, gdy rada jest mianowana

i jednorodna pod względem politycz-
nym. Bo — Bogiem a prawdą — co
ci ludzie mają mówić, jeżeli zgadzają

się na wszystko, co im „organ wyko-
nawczy” przedkłada? Mają ciągle
chwalić? Będą to robić, ilekroć tego

od nich zażądają, ale z własnej pil-
ności byłoby to nieraz przesadne, a
w końcu j nudne.

Więc nie mamy pretensji do miano-

wanej rady o to, że nie chce dużo

mówić i wogóle udawać prawdziwej,
" żywej. Ma ona spełniać to, czego od

niej żądają mocodawcy i — koniec.

Przyznajemy, że j rady, pochodzące z

wyboru, popadają stopniowo w ma-

razm, ale dzieje się to zazwyczaj po

kilku latach, gdzieś pod koniec ka-
dencji, gdy sztuczne „roboty”, jak

uczy doświadczenie z naszą tym-
czasową radą miejską, sztywnieją

przy każdem wyłączeniu motoru na-
wet w początkach swej działalności.

To, co się dzieje z warszawską ra-
dą przyboczną, byłoby i w sejmie, —
jeśli nie formalnie, to faktycznie
mianowanym przez administrację
poństwową. Taki „robot“ parlamen-
tarny ożywiałby się może przy roz-
patrywaniu spraw, dotyczących inte-

resów klasowych lub stanowych. Ale

w stosunku do zagadnień ogólnych,

do tego „dobra powszechnego”, o
kórem tyle mówi nowa konstytucja,
byłby on machiną martwą, wprawia-  

WSPÓŁPRACA POLSKO-FRANCUSKA
Jak było do przewidzenia, cała o-

pinja polska powitała z dużem zado-
woleniem przyjazd do Warszawy min.
Lavala.
W naszem społeczeństwie nietylko

są żywe uczucią dla Francji, oddawna
wrosłe głęboko w duszę polską, ale i
zrozumienie konieczności ścisłego
współdziałania obu narodów oraz
zgodnej polityki sojuszniczej.

Dlatego też chmury, jakie od pew-
nego czasu zaczęły pojawiać się na
horyzoncie naszych wzajemnych  sto-
sunków, nasuwając części opinji fran-
cuskiej wątpliwości co do wierności
sojuszniczej Polski, wśród nas nie wy-
wolywały podobnych nastrojów. Osół
polski rozumie bardzo dobrze, że po-
mimo różnicy zapatrywań na to czy
inne wydarzenie w polityce europej-
skiej, Polska i Francja.w każdej po-
ważniejszej próbie, znajdą się ramię
przy ramieniu. Zmusi je do tego sze-
reg warunków geograficznych i poli-
tycznych, które są realniejsze i trwal-
sze cd przemijających dążeń grup
rządzących, lub ideologji, modnych
chwilowo w polityce europejskiej. Są-
dzimy, że, chociażby ostatnie głoso-
wanie nad wnioskiem francuskim w  

Radzie Ligi Narodów, jest dowodem
słuszności tego poglądu.
To też przyjazd min. Lavala wywo-

łał w całej prasie polskiej naogół jed-
nolity ton. Dała ona wyraz nadziejom
jakie żywi społeczeństwo polskie, że
wizyta francuskiego ministra spraw
zagranicznych wyjaśni nieporozumie-
nia i naprostuje drogi naszego współ-
działania.

Sądzimy, że głównym tematem roz-
mów min. Lavala z przedstawicielami
polskiego rządu, będzie, obok kwestji
ogólnego systemu bezpieczeństwa,
sprawa paktu sowiecko - francuskiego.
Pakt ten, pomimo zgodności ze statu-
tem Ligi Narodów i sojuszniczemi zo-
bowiązaniami Francji, o których mo-
wa w dołączonym doń protokóle, bu-
dzi sporo wątpliwości w Polsce, Nie
zamierzamy ukrywać, że jest dla nas
zupełnie niezrozumiałe, jak sobie wyo-
braża Francja wojskową pomoc ro-
syjską. Wszak takie sprawy dzieją się
w przestrzeni, nie widzimy natomiast
tej przestrzeni, w której mogłyby
maszerować posiłki rosyjskie ku grani-
com państwa atakującego Francję.
Rosja oddzielona jest od Europy

obszarem terytorjalnym Polski i tery-

 

Minister Laval I ambasador Laroche  

torjami państw, których nietykalność
jest, już to formalnie poręczona przez
nas wzajemnemi umowami, już to
przedstawia dla nas duże polityczne
znaczenie. Dlatego też nie możemy się
zgodzić na to, aby terytorja te stały
się, pomimo naszej woli, mostem dla
posiłkowej armji sowieckiej.

Doświadczenia historyczne upoważ-
niają nas do tego, abyśmy mocno przy
tem stanowisku obstawali. Dlatego też,
o ile pakt sowiecko - francuski ma być
w rzeczywistości czemś więcej niż po-,
rozumieniem zawartem celem wzmoc-
nienia systemu Ligi Narodów, jeśli się
ma w praktyce zamienić na ścisłe
przymierze, nie będzie on wcale fak-
tem konsolidującym wschód. europej-
ski, ani też zdarzeniem pomyślnem
dla naszej polityki narodowej,
Doceniając w zupełności znacze-

nie wysiłków, jakie robi Francja na
rzecz utrwalenia systemu bezpieczeń-
stwa i pokoju Europy, Polska nie mo-
że zapominać o swojej roli, jaką we
wschodniej części kontynentu ma do
odegrania. Kto zna naszą historję i
zdaje sobie sprawę z obecnego nasze-
$o położenia, ten łatwo zrozumie, że
dla Polski jest kwestją bytu stać się
jak najrychlej mocnym, niezależnym
ośrodkiem politycznym, ku któremu
ciężyłyby pozostałe państwa w tej
części kontynentu.
Europa wchodzi w okres bardzo

poważnych przemian, wywołanych
przeobrażeniami, jakie zachodzą w
życiu politycznem i gospodarczem
świata.
Okres ten bezwątpienia będzie o-

kresem pełnym niepokoju i wstrzą-
sów, Wywoła on również duże prze-
sunięcia w hierarchji sił politycz-
nych Europy. W zmiennym okresie
ważnem jest, aby Francja, związana
z Polską ścisłem przymierzem, miała
silne stanowisko na zachodzie, Polska
zaś na wschodzie Europy.
Są to najrealniejsze i najpewniej-

sze wartości w naszej polityce sojusz-
niczej, których nie są w stanie zastą-
pić walory, wynikające z ogólniej-
szych ugrupowań i zobowiązań,
Byłoby bardzo dobrze, gdvby z roz-

mów, jakie prowadzi w Warszawie
min. Laval, wynikło zrozumienie tej
sytuacji i zarysowała się jaśniej droga
polsko - francuskiej MORE

› ` :

OBRADY B. B. NAD ORDYNACJĄ WYBORCZĄ
Wczoraj od godziny 10-ej rano do

8.30 wieczorem z przerwą obiadową
toczyły się dalsze obrady grup kon-
stytucyjnych B. B. nad projektem or-

 

Eksport... żydowski
z Polski

"H. Cajtlin omawia („Moment” nr.
100) projektowane ostatnio przez
+Jouint' sposoby przyjścia z pomocą
żvdowstwu w Polsce. Ponieważ ta
pomoc nie jest dostateczna, w kołach
„Joint“ powstał projekt rozwinięcia
pracy w dwóch kierunkach: 1) wy-
tworzenia dla Żydów domowego prze-
mysłu, 2) ułatwienia zbytu dla tego
przemysłu za śranicę, P. Paprocki, dv-
rektor Instytutu do spraw mniejszo-
ściowych w Polsce, w swoim wywia-
dzie z żarśonówką „Der Tog“ (N. Y.)
nadmienił, że w tej akcji weźmie u-
dział państwowy fundusz pracy, gmi-
ny żydowskie oraz żydowskie organi-
zacje zagraniczne. Autor, H. Cajtlin,
z uznaniem przytacza słowa p. Pa-

" prockiego, że.
„przy poparciu gorącem Żydów polskich,

zamieszkałych zagranicą, wywóz polskich

wyrobów może liczyć na dobre wyniki.

Taka pośrednia pomoc w postaci kupna za-

granicą wyrobów żydowskich rzemieślników

w Polsce „stanowi jedną z najwłaściwszych

form poprawy sytuacji tych rzemieślników,

którzy, wskutek kryzysu gospodarczego, u-

tracili możliwości zbytu. Musimy wziąć pod

uwaśę, że zagranicą zwłaszcza w Ameryce,

zamieszkują setki tysięcy Żydów, amigran-
tów z Polski i jeżeli każda rodzina nabę-

dzie tych wyrobów żydowskich tylko za

10—20.dolarów rocznie, będzie to miało
niesłychane znaczenie dla uruchomienia ży-

dowskich warsztatów pracy w Polsce”, |

Eksport żydowski z. Polski. Brzmi
to fantastycznie, ale ma niestety pod-
stawy zupełnie realne.

AASi TSS SAS

ną w ruch przez czynnik, formalnie
podległy jego kontroli,
A ponieważdla spraw gospodar-

czych i zawodowych konstytucja
przewiduje Naczelną Izbę Gospodar-
czą, — przeto zachodzi pytanie: po-

co tworzyć taki sejm, który w naj-

lepszym wypadku byłby drugim —

i to gorszym, bo sztucznym — grzy-
bem wgospodarskim barszczu?  

dynacji wyborczej do sejmu i senatu.
O obradach tych nie wydają żadnych
komunikatów i są one ściśle poufne, w
kuluarach krążą jednak pogłoski, że w
toku dyskusji ogólnej, w której zabie-
rało głos dwudziestu kilku posłów i
senatorów wysunięto propozycje licz-
nych zmian w projekcie premjera
Sławka. Najważniejsze z nich zmie-
rzają do rozszerzenia możliwości
zgłaszania kandydatów na posłów. Po-
jawiły się propozycje, aby tysiąc wy-
borców mogło bądź stawiać swego
kandydata obok kandydatów zgroma-

dzeń okręgowych, bądźteż delegować
swego przedstawiciela do owego zgro-
madzenia. у
Wczoraj zakończono dyskusję ogól-

ną i rozpoczęła się szczegółowa, w
której przedewszystkiem omawiano
zagadnienie t. zw. geografji wyborczej
czyli podziału na okręgi. Rozprawa
szczegółowa toczyć się będzie w dal-
szym ciągu na dzisiejszem posiedzeniu
grup konstytucyjnych B. B. Następne
po dzisiejszem zebranie, ma się odbyć
we wtorek, obrady potrwają podobno
do końca przyszłego tygodnia.

GRATULACYJNY TELEGRAM
do króla Jerzego V-go

Z okazji obchodu 25-lecia panowa-
nia króla Jerzego V-go, pan Prezy-

„J. K. M. Jerzy V-ty król Wielkiej Bry--
tanji, cesarz Indyj. Londyn.
W pamiętny dzień, kiedy imperjum

brytyjskie czci 25-lecie pełnego chwały
panowania Waszej Królewskiej Mości,
proszę Waszą Królewską Mość i Jej Kró-

lewską Mość o przyjęcie gorących ży-
czeń, które składam wraz z całym naro-
dem polskim, szczęścia osobistego i po-
myślności narodów W. K. M.

(—) Ignacy Mościcki”.

 

|

Dyplomaci z całego świata złożyli życzenia królowi

dent R. P. przesłał następującą depe-
szę:

W.odpowiedzi na tę depeszę nad-
szedł na Zamek następujący telegram
z Londynu:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa.

Serdecznie dziękuję Panu, Panie Prezy-
dencie, za uprzejme powinszowanie i ży-

czenia dla królowej i dla mnie z okazji
srebrnego jubileuszu mojego wstąpienia
na tron.

(—) Jerzy V-ty".

 

  
25-leciaangielskiemu z okazji

"panowania. Na lewo w kaska z wielką kitą stoi poseł Neapolu.  

PRZEGLĄD PRASY
SOCJALIŚCI I WOJSKO

Socjalistyczny „Tydzień Robotni-
ka”, ścisłemi węzłami związany z. u-:
rzędówką socjalistyczną, „Robotni-
kiem'', cytuje depeszę o pobycie kar-
dynała Pacelliego w Lourdes:
„Kardynał Pacelli., między innemi po- .

wiedział: „pewien jestem, że we wszystkich

duszach znajdę wierne echo, gdy w imieniu

Ojca św. w cudownej grocie wzniosę do
Najwyższego  suplikacje: Daj nam pokój,
Panie”. я

Kardynał Pacelli udał się później na plac.
przed dworcem i odbył rewję pułku pie- |
choty, który oddawał honory, poczem złożył

ukłon przed sztandarem”...

Depeszę tę socjalistyczny tygodnik
zaopatruje takim koment..rzem:

„Śliczny obrazek. „Reprezentant Ojca .
świętego zanosi modły do Boga o pokój, a.
później kłania się wojskowemu  sztanda*

rowi“. й

Notatka nosi tytuł: „Modli się pod. `
figurą, a ma wojnę za skėrą“.

zyli, że socjalistów. kole w oczy.
fakt pozytywnego ustosunkowania się: |
do wojskowości. Czy i uchylenie ka-
pelusza przed polskim sztandarem
pułkowym teżby ich raziło?

KOMBATANCI ŻYDOWSCY
Żydzi czynią wszystko, by się prze-

ciwstawić rosnącej w społeczeństwie
polskiem fali antysemityzmu. Prze-
dewszystkiem zaś — czynią to żydzi
łódzcy.
Do kategorji poczynań, mających |

na celu rehabilitowanie żydów w o-
czach społeczeństwa polskiego, na-
leży też i akcja „Związku żydów,
uczestników walk o niepodległość |
Polski“. W „Naszym Przeglądzie" |
znajdujemy obszerne sprawozdanie %°
uroczystości odsłonięcia w miejsco-'
wej synagodze tablicy pamiątkowej *
ku czci 59 żydów, poległych w wojnie
polskiej. ”

„Podnioslą uroczystość przeżyła ubiegłej

niedzieli żydowska Łódź.

pięknie udekorowanej synagogi, pluton ży=*

dowskich żołnierzy wszystkich pułków, stae''

cjonowanych w Łodzi, legion im. Berka Jo-

selewicza, pełniący wartę honorową, gospo+' *

darze uroczystości — Związek żydów u*

czestników walk o niepodległość Polski, “

różne delegacje ze sztandarami, ustawione
przed frontem imponującego

$machu świątyni żydowskiej przy Ul.

Kościuszki, — wywarły na wielkich tłu-*

  mach zebranych koło synagogi — olbrzymie” '*

wrażenie”,

Ale nietylko żydzi brali udział w
tej uroczystości.
„Zebrani zaś w świątyni — wice wojewo- у

da Potocki, dowódca O. K. IV generał Lan-
gner, komendant miasta płk. Alf-Tarczyński |

wyżsi oficerowie łódzkiego garnizony, ko-

misarz Rządu inż. Wojewódzki, prezes Sądu

Okręgowego Maciejewski, starosta, dr. Wro-
na, konsul Maks Kon, prezes gminy žydow- |
skiej poseł Mincberg, oraz przedstawiciele |
wielu jeszcze urzędów, instytucyj oficjal
nych i społecznych w skupieniu przysłuchi- - е
wali się pięknym modłom, odprawionym
przez nadkantora p. Lwowicza, przy udzia-

le chóru, oraz fisharmonji do której zasiadł
znany muzyk prof. Ryder. ›
Po wysłuchaniu wzniosłego kazania przez

kapelana wojsk polskich rabina Goldstein sę
i odśpiewaniu hymnu narodowego, obecni
przeszli do westibulu. Tutaj w uroczystym
nastroju generał Langner dokonał odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej £dzieło znakomite--
go artysty malarza Artura Szyka i inż. Łę-
czyckiego), poczem odbył się apel. pole-
głych, odprawiony przez rabina Goldsteina.”
Cyfra 59 poległych jest rzeczą zu- -

pełnie naturalną w kraju, w którym +
obowiązuje powszechna służba woj- |
skowa. Zresztą, gdyby się w tej:-
liczbie znalazło również kilku ochot-
ników, — szczerych przedstawicieli |
kierunku asymilacyjnego, —nie 'by-
łoby to żadnym argumentem na-rzecz
tezy o pożyteczności
węzłów między polskością a -żydo=
stwem

„| ŽYDZI W NIEMCZECH |||
Gdański hitlerowski „Der Danzi-'

ger Vorposten', w ten sposób przed:
stawia obecny stan liczebny ludności -'
żydowskiej w Niemczech. Żydów wy-
znania mojżeszowego — 475.000, ży-
dów czystej krwi, nienależących je-
dnak do wyznania mojżeszowego —
300.000, mieszańców w pierwszym i.
drugim stopniu — 775.000.- Ogólna
liczba ludności żydowskiej w Niem-
czech, według obliczeń pisma śdań-
skiego, wynosi — 1.550.000 dusz.

„ENDECJĄ ZAJMĄ SIĘ WŁADZE”
Znany przywódca żydów łódzkich,

porewolucyjny emigrant z Węgier, dr. *
Krausz, ogłosił w żydowskim „Nó- |
wym Dzienniku” artykuł, w którym-
znalazł się ustępnastępujący:
„Endecją zajmą się władze i odpowiednio

| postąpią. Żydzi muszą się zająć sami sobą," |

Jak widzimy, żydzi nie ustają w na- |
woływaniu władz do zastosowania re-
presyj wobec obozu narodowego,

Już. sam wido4 |

i pięknego ż.

zacieśnienia |
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WIZERUNEK h
JUNOSZY -STĘPOWSKIEGO

Towarzystwo krzewienia kultury
teatralnej w Polsce rozpoczęło wy-
dawnictwo zbioru monośrafij o wybit-
nych artystach i działaczach  teatral-
nych wPoleca (omawialiśmy już na
tem miejscu ec о
pióra Grzymały - Siedleckiego).
Z powodu 35-lecia pracy aktorskiej

Kazimierza Junoszy Stępowskiego u-
kazała się monografja o nim Leona
Schillera (Kazimierz Junosza Stę-
powski. Warszawa, 1935. Str. 39 i 1
nl. i liczne reprodukcje).

Związek  Junoszy Stępowskiego z
teatrem datuje się od roku 1900, w
którym to roku artysta zapisuje się
do warszawskiej Szkoły aplikacyjnej.
Wraz z Jadwigą Mrozowską —stresz-
czamy wywód Schillera — słucha mą-
drych rad mistrza Rapackiego i Szy-
manowskiego. W sezonie 1901 - 2 wi-
dzimy go już w zespole, prowadzonym
przez  Grubińskiego (ojca). ra
wszystko, co adept sceniczny grać
musi. Największe wrażenie na nim ro-
bi rola Nieznajomego w „Złotem ru-
nie”, jeszcze większe sam  Przyby-
szewski. Odrazu przystaje do jego
drużyny, przyjmuje nowy regulamin
życia, charakteryzuje się na bohate-
rów powieści i dramatów Mistrza, in-
scenizuje swe przeżycia w ich duchu i
stylu. Rzuca jednak teatr na lat sześć,
choć kontaktu z nim nie traci. Jeźd:i
do Petersburga, gdzie poznał styl wir-
tuózów realizmu scenicznego w te.
trze aleksandryjskim i poraz pierw-
szy zetknął się z próbami nowej kom-
pozycji realistycznej, zlekka styliza-
wanej, „nastrojowością” operującej i
niepozbawionej akcentów symbolicz-
nych, w teatrze Komisarzewskiej

Jak nagle rzucił teatr, tak nagle
doń powrócił. W r. 1908 angażuje się
Junosza do teatru Edmunda Rygiera
w Poznaniu skąd jeździ do Berlina, a-
by tam oglądać teatr Reichera i Bas-
sermana. W Poznaniu gra pastora
Mandersa w „Upiorach”, Ekdala w
„Dzikiej kaczce”, Brendla w „Rosiner-
sholmie“, Lėwborga м „Heddzie Ga-
bler“, „Mistrza Solnessa“, Barona w
„Na dnie“ i Tjetjerewa w „Mieszcza-
nach“. Na kreacjach ibsenowskich i
gorkijowskich formowala się jego in-
dywidualność i one stanowią podwali-
ny tej maestrji charakterologicznej,
jaka cechuje jego późniejsze twory
aktorskie,

Po dwóch latach ibsenizmu poznań-
skiego potrzeba rozszerzenia techniki i
współpracy z lepszym zespołem wie-
dzie go do Łodzi, gdzie Zelwerowicz
od roku 1907 prowadzi teatr. Tutaj
gra Holgera w „Ponad sily“ Bjėrnso-
na, Golicyna w  „Dymitrze Samo-
zwańcu” i Krasickiego w „Fryderyku
Wielkim”. Dwie ostatnie role zwra-
cają nań uwagę Solskiego, który za-
biera go do Krakowa, do miasta pierw-
szych o teatrze rojeń. Junosza jest

Iskim

sok czosnku f. f.
przy przewlekłych nieżytach dróg od-
dechowych,. artretyzmie, reumaty-
zmie, sklerozie. Apteka Mazowiecka,
Warszawa, Mazowiecka 10, Prospe-
kty bezpłatnie, 1225
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— Widzisz, szlachetny władco, dziś
we mnie spił się i zasnął anioł Bo
świnia moja nie pije, kropli alkoholu
do ryja nie weźmie. Wie mądrala, że
wódkę nie dla świń państwo wyrabia,
więc trzeźwe to jest paskudztwo, i kie-
dy ja się bawię, anioł zaś się urżnie,
ona zaczyna różne wtedy wyprawiać
świństwa: No, i wyłazi na wierzch,
wypycha się, plastyczna taka, szczera,
mocna w konsekwencji. Niesposób jej
nie zauważyć. Więc majster nie chwal
się zanadto tem, żeś taki spostrzegaw-
czy. „Świnię zoczyć to nie sztuka,
książę niech anioła szuka”, jak po-
wiada nasz boski poeta. Tak, tak, mo-
iście wy, kochany panie Wojciechu
czy jak tam...

ieronim, krzątając się w pobliżu,
słyszał potem cichą, pouiną rozmowę
tych dwóch panów, to jest malarza ż
jakimś bardzo bladym brunetem któ-
ry palił papierosy jeden po drugim.
nawet przy jedzeniu.
— Słyszałeś, Potuła? — szepnął

malarz swemu kompanowi. To gen-
jalny pomysł: woda do butelki. Wypi-  

szczęśliwy, że może na scenie, o której
marzył, ucieleśnić Pastora w „Upio-
rach“ i Brendla w „Rosmersholmie“.
Z Krakowa przenosi się do War-

szawy, którą podbija odrazu, Wielo-
stronny jego talent zaznacza się w na
stępujących rolach: Minister w „No-
wych Atenach", Anatol w sztuce pod
tym tytułem Schnitzlera, Cedric w
„Miodo miesiącu" Benneta, In-
dra w „Gwieždzie“ Bahra, Putyfa-
rowski w „Dziejach Jėzefa“ SZ
skiego i Nadworski w „Dzikich Po-
lach* Markiewicza. Juljusza Cezara
ucieleśnia z głęboką prawdą, co po-
zwoli mu później kusić się o interpre-
tację innych postaci tej miary,

W czasie okupacji odtwarza w mi:
strzowski sposób W. Księcia Konstan-
tego w „Nocy listopadowej". W melo-
dramatycznym „Jastrzębiu* stwarza
Junosza arcydzieło. W tej kreacji rzu-
cało się w oczy celowe uproszczenie
techniki, udramatyzowanie wszystkich
szczegółów charakteryzujących  po-
stać, eliminacja wszystkiego, co zbęd-
ne, co może podnosi rolę z punktu wi-
dzenia efektu teatralnego, lecz czyni
ją mniej prawdziwą, mniej ludzką I
ten ogrom — snuje dalej rzecz Schil-
ler — szczerego, spekulacją aktorską
niezafałszowanego, lecz na uwięzi
wyostrzonej świadomości artystycz-
nej trzymanego uczucia. Te łzy praw-
dziwe, a zjawiające się w porę, i w
porę na rozkaz twórcy schnące.
W różnorodnych odmianach widać

było bezkoturnowy,  antiestetyczny,
lecz liczący się z prawami tyki
scenicznej w  najulubieńszych krea-
cjach Junoszy: w „Samuelu Zborow-
skim' Goetla (Batory), w „Carze Pa-
wle'' Mereżkowskiego (rola YA,
w „Dziejach grzechu” (Płaza), w
„Henryku IV" Pirandella, w „Otellu”,
„Iwanie Grožnym“ Tołstoja, „Kaligu-
2 Rostworowskiego i „Kupcu wenec-
im .

Szczytem twórczości komicznej, w
nawskroś nowoczesnej formie ukaza-
nej jest jego występ w komedji „Aza-
cie
3 х

Interesujący szkic monograficzny
Schillera o Junosz$ czyta się z przy-
jemnością i zaciekawieniem  przede-
wszystkiem dlatego, że autor, jako
dobry znawca teatru i jego kulis od
tej właśnie strony potrafił nam uka-
zać świetnego aktora icały ów —
skomplikowany mechanizm życia sce-
nicznego.
Poważną natomiast a

Schillera jest jej wysoce polemiczny
charakter. Zdaniem naszem należało
uniknąć wycieczek zbyt już jaskra-
wych, kierowanych pod adresem pu-
bliczności i krytyki. „Grudy błota, ku-
bły pomyj, święte oburzenie...” — o
kreślenia takie nie mogą dodawać po-
wagi tezom teatralnym Śchillera, Pra-
ca monograficzna ma bowiem inne ce-
le i zadania, niżeli propagowanie wła-
snego — choćby najsłuszniejszego
przypuśćmy — programu artystyczne”
go i rozprawianie się z jego przeciw-
nikami.
Wydano książeczkę bardzo staran-

nie, na ładnym papierze; składano i
tłoczono ładną czcionką Adama Pół-
tawskiego. (£. s.)

pracy

jesz dziesięć kieliszków, a а52
dwa, różnicę wypełnisz w butelce
z: Nesu de la pompe? Prawda?

?
Blady kompan z granatową, mocno

wtył zaczesaną czupryną zśniótł nie-
dopalonego papierosa w kieliszku i
ksztusząc się a krzywiąc z obrzydze-
niem, powiedział:
— Cóż to za wstrętny nałóg! Od ju-

tra stanowczo przestaję palić.
— Pomyśl. Potuła — czarował

swego d: Ogór ekstatycznym szep-
tem, — Dziesięć kieliszków wypitych,
dwa w rachunkul
Blady gość chwiał głową, snać pe-

łen wątpliwości. Zapalił papierosa, za-
ciągnął się, zbladł jeszcze bardziej, a
potem, tłumiąc w sobie otrząs wstrę-
tu, i:
— Gabinetowy,
W barze ani rusz.

Chw'la rozwagi.
— Chyba, że kombinować z konia-

kiem, a dziurę z zawartości flaszki
łatać horbatą. To już by sięRoja 0-
płacić. Ale to nie dla mnie zabawa,
mój drogi — nie wolno mi pić Zgła-
= swoje desinteresment w tej ma-
terji.
” — Więc tak — rozmyślał Hieronim,
ustawiając flakon z kwiatami w po
bliżu tego miejsca, na którem zazwy-
czaj siadał profesor Gosterski, więc
obok nakrycia przeznaczonego dła
„pułkównika”, Co jest łatwiejsze do
zauważenia: świnia czy anioł? Jak te
on o tem mówił, ten malarz? Aha, in+

kameralny chwyt.

NOWE KSIĄŻKI
KULTURA DUCHOWA I FIZYCZNA

Dąbrowski Kazimierz, dr. fil. i medycyny.
Nerwowość dzieci i młodzieży. Warszawa,
1935 r. str. 339, Nasza Księgarnia.

Jako nowy tom znanej powszechnie, po-

ważnej, od 9 lat wydawanej „Bibljoteki dzieł
pedagogicznych”, nakładem „Naszej Księ-
garni", ukazała się oryginalna praca, opar-
ta na wieloletnich obserwacjach autora, ze-

branych podczas praktyki pedagogicznej w
różnych szkołach. Książka przeznaczona jest
przedewszystkiem dla wychowawców, nau-
czycieli i lekarzy szkolnych. W bogatej tre-
ści mówi o metodach, obserwacjach, bada-

niach, wynikach przyczynowych nerwowo-

ści, zaburzeniach strefy umysłowej, o śnie,

daje obszerne wskazania wychowawczo-

lecznicze, i omawia teorie nerwowości.
Kiken I. dr. Badania eksperymentalne nad

ortografją. Z doświadczeń na terenie szkoły
powszechnej w Katowicach, Warszawa,

1935, str. 68. Nasza Księgarnia.
Treść: Część teoretyczna: Psychologja

błędów, perseweracja, gonitwa uwagi { & 4.
Część praxtyczna: cel i technika badań, me-

todyka ortografji. Autor powiada w przed-

mowie: Absolwenci szkół powszechnych nie

umieją poprawnie mówić i pisać po polsku.

Smutny ten fakt powinien skłonić nas do re-
rewizji dotychczasowych metod nauczania.

Lisowski Stanisław. Współpraca szkoły z
domem. Z doświadczeń przeprowadzonych

na terenie szkoły ćwiczeń w seminarjum na-

uczycielskiem w Wilnie. Wstęp napisała

Marja Grzegorzewska, Warszawa, 1935, str.

44. „Nasza Księgarnia*.
Broszura, wydana w serji „Z praktyki

szkolnej” zawiera treść następującą: Środo-

wisko domowe uczniów, Stosunek rodziców
| do dzieci, Charakterystyka dzieci, Współ-
praca szkoły z domem.

Krawczykowski Fr, Przez ćwiczenia ciele-
sne do zdrowia ciała i duszy, Warszawa,
1935, str. 90. „Nasza Księgarnia",

Praktyczny, bagato ilustrowany podręcz-

nik mowi z zapałem i przekonaniem o ćwi-
czeniach cielesnych jako środkach rozwojo-
wych i przeciw gnuśnieniu, podaje układ i
sposób stosowania ćwiczeń codziennych, »-
raz przykłady tych ćwiczeń. Zamyka rzecz
zwięzła bibljografja polska.
Krawczykowski Fr. Święto wychowania fi

zycznego w szkole powszechnej. Warszawa,
1935, str. 54, „Nasza Księgarnia".
Książeczka daje wiele rad praktycznych

każdemu nauczycielowi, omawia prócz tego
gry drużynowe: siatkówkę, w dwa ognie,
kwadrant, palant, oraz tańce: trojak i kra-
kowiak.

Osmólski Władysław dr. Teorja spraw-
ności ruchowej. Warszawa, 1935, str. 175.
„Nasza Księgarnia”,
Zmarły niedawno lekarz i wybitny znaw-

ca wychowania fizycznego, autor „Higjeny
sportu”, „Medycyny sportowej” i in. prac,
przeznacza ostatnią swą książke nie dla spe-
cjalistów wychowania fizycznego. choć może
i im będzie pomocną), ale dia kandydatów
na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcą-
cych Książka stanowi zarys teoriiwychowa-
nia fizycznego. Interesującą i bardzo bogatą
treść jej zawarto m. in. w takich rozdzia-
łach: Człowiek i jego środowisko, przysto-
sowanie, hartowanie, rośnięcie, niedoskona-
łość budowy cielesnej, powstawanie czynno-
ści, mechanizm ruchu, sprawność fizyczna,
rodzaje sprawności ruchowej i in.

HISTORJA NAUKI I SZTUKI

Barycz Henryk. Historja Uniwersytetu Ja-

giellońskiego w epoce humanizmu. Kraków,
1933, str. 762, Akademja Umiejętności.

na konsystencja, inna esencjonalność,
inna wypukłość.
Poczem Hieronim zaczął się zasta-

"nawiać, dlaczego panowie, którzy dzi-
siaj w tym salonie się zbiorą, choć się
gromadzą nie dla interesu, ale dla
przyjemności, nie żywią do siebie sym-
patji.

— Za dobrze się znają — orzekł po
chwili — i widzą się nawzajem od
strony, jak to powiedział ten kancia-
sty malarz? Aha,widzą się od strony
н tej". Trudno im dostrzec a-
nioła, bo komuż on się da oglądać w
życiu codziennem, nawet wśród po-
rządnych, naprawdę porządnych go-
ści, tych, naprzykład, którzy tutaj
wnet się zaczną schodzić? |

Hieronim w sądach swych o ludziach
lubił być powściągliwy. Wiedział, że
osób, gromadzących się przy stole
„wielorybki" niepodobna  klasyfiko-
wać według ich „wypukłości”, W tem
towarzystwie nikt nigdy niczego ta-
kiego nie popełnił, co prawo albo opin-
amogł jy potraktować jako „wypu-
łość'. Ostatecznie jeśli ci panowie

nie byli żywymi sztandarami, woj-
skiem zasad, zakonem idei, to tylko na
tem właściwie polegał grzech ich na-
tury: nie byli żywymi sztandarami,
nie byli wojskiem zasad, ani zakonem
idei. A za to nie idzie e kozy i nie
pokutuje się niesławą. Większa wra-
żliwość na własny interes niż na inte
res zbiorowości, większa odporność na

j cudzą niedolę niż na własną; scepty-
| cyzm jako miara stosunku wobes ta-

 

Szczupłą parterową salkę w pałacu
Potockich wypełniło w ub. piątek
spore śrono literatów i dziennikarzy,
zaproszonych na trzeci wieczór dy-
skusyjny Akademii Literatury. Tym
razem poświęcono go sprawom „ele-
mentów organizacyjnych w sztuce.

Referat wygłosił dr. Władysław Za-
wistowski, naczelnik wydziału sztuki
Min. Oświaty. Sztuka — mówił —
napewno potrzebuje opieki i pomocy
ze strony państwa, lecz metody inge*
rencji państwa w te dziedziny, sto-
sowane przez naszych wschodnich i
zachodnich sąsiadów, budzą obawy w
naszem społeczeństwie do wszelkich
poczynań na tem polu u nas i trwogę,
że przejmujemy wzory obce.

Preleśent płynnie i szybko czyta
swój gładki elaborat, mający zadanie
ująć rzecz w całokształcie praktycz-
nie. Zastrzega się, że bierze pod uwa-
gę wyłącznie sprawę organizacji wa-
runków sztuki, a pragnie głównie
przezwyciężyć atmosferę niechęci i
obaw, która całe zagadnienie w obec-
nej chwili utrąca.

Niestety, nie wnika w przyczyny tej
atmosfery, głęboko tkwiącej w zu-
pełnej nieufności społeczeństwa do
wszelkiej inicjatywy rządowej w dzie-
dzinie formowania spraw  kultural-
nych, nieufności, która wzrosła w in-
nej sferze, ale objęła już wszystkie
тебопу.
W naszych warunkach — przeko-

nywal dalej dr. Zawistowski — two-
rzenie norm organizacyjnych wysu-
wać się będzie na plan pierwszy. Ale
wkroczenie państwa w dziedzinę sztu-
ki, może wszystko przekreślić, sami
artyści nie dadzą rady, przedsiębior-
ca prywatny nie jest do pomyślenia
na dłuższą metę, cóż więc zostaje?
Otóż najbardziej celowa jest — wedle
prelegenta — organizacja typu spo-
łecznego, podlegająca kontroli pu-
blicznej i wyręczająca w tej kon-
troli państwo. Dlatego to państwo
tworzy: Akademję Literatury, I. P.
S$. T. K. K. T., etc, biorąc na siebie
jedynie rolę koordynatora i inicjato-
ra, a pozostawiając dalszą akcję czyn-
nikom społecznym, które górują nad
państwowym,z reguły centralistycz-

Ogromne dzieło dr. Barycza kontynuuje

znaną wielką monografję prof. K. Moraw-

skiego. Mówi o pełni rozkwitu Uniwersytetu,

nowych prądach renesansu i humanizmu, o

zmierzchu świetności i schyłku odrodzenia

do 1610 r. Nie pomija życia wewnętrznego,

ani też dziejów książnic Uniw. Jag. Wszę*

dzie oparte na materjale źródłowym daje

pracę niezwykle cenną, którą obszernie o-

mówimy.

Mańkowski Tadeusz. Sztuka Islamu w
Polsce w XVII i XVIII w. z 40 tabl. Kraków
1935 r., str. 126. Akademja Umiejętności.

Rozpraw Wydz. Filologicznego.

Autor dzieła o „Sztuce Ormian lwow*
skich”, daje obecnie dalsze wyniki rewela-

cyjnych badań nad sztuką Wschodu w Pol-

sce. Pisze o kolporterach sztuki Islamu u
nas, o kobiercach perskich w Polsce, oma+
wia: rolę Zachodu i Wschodu w tkactwie

polskiem XVII w., polskie kobierce welnia-

kich pojęć, jak np. przyjaźń, jak in-
stynkt gromadzki, jak potrzeba wfiar-
ności, jak wiara w człowieka; pozatem
wyraźna, z tego sceptycyzmu zapewne
zrodzona niechęć do brania udziału w
ścieraniu się prądów lub choćby na-
miętności, umiłowanie własnego w ży-
ciu spokoju i żywiołowa potrzeba od-
grodzenia się od tragicznej Pea,
tyki czasów — więc to chyba już
wszystko, wszystko, co możnaby w
tem gronie „uwypuklić”, „uplastycz-
nić”,
— Metryka człowieka domaga się

rewizji — oświadczył kiedyś przy što-
le pan poseł Czesław Kolaszko. Doku-
ment jest fałszowany. Powiedzmy to
sobie jasno i wyraźnie, że szlachectwo,
w tej metryce uwydatnione, prezentu-
'jące nam naturę ludzką jako sumę po-
zytywnych możliwości i wibrację szla-
chetnych choć może nieświadomych
tęsknot, nie opiera się na materjale
autentycznym. Wskutek tego właśnie
nieporozumienia wynikają te uporczy*
wie powtarzające się, a od jakiegoś
półtora wieku coraz częstsze kompli-
kacje i katastrofy. Nie bądźmy ślepi!
Nie bądźmy głusi! Człowiek w masie
kapituluje ze swego szlachectwa zrze-
(ka się praw do wolności, przekonaw-
szy się, że nie wie co ma począć z tem
szlachectwem i z tą wolnością.
— Zmienić metrykę człowieka? —

dumał teraz Hieronim, obrzucając by-
strem spojrzeniem nakryty starannie
stół, gotów już na przyjęcie gości. Czyją zmieniać metrykę? Czy może  

ORGANIZACJA SZTUKI
W POLSCE

DYSKUSJA WAKADEMIJI LITERATURY

nym i nie mogącym szczegółowo wni-
kać w potrzeby sztuki. Nieufność do
norm organizacyjnych państwa opó-
žnia jednak rozwój organizacyjny
sztuki w Polsce. Prelegent kończy
wyrażeniem nadziei, że budzący się
instynkt organizacyjny w społeczeń-
stwie zwycięży i państwo sztukę zor-
ganizuje.

Nie można zaprzeczyć dr. Zawi-
stowskiemu dużych zalet dyplomaty-
cznych i w pewnym sensie medjator-
skich, które w pełni ujawnił w swoim
programie, mającym teoretycznie wie-
le zalet. Rzeczywistość jednak mówi
w Polsce o czem innem,
W dyskusji nad referatem nie za-

brał głosu żaden z akademików lite-
ratury, prócz prezesa Sieroszewskie-
go, który z energją powiedział, że
obecnie nadchodzi wojna na kultury.
My jesteśmy zapóźnieni i nieprzygo-
towani do niej, musimy stworzyć no-
we formy, bo inaczej zginiemy,

Przed prezesem przemawiało jea-
nak kilku mówców: Melchjor Wan-
kowicz, Jan Lorentowicz,  Breiter,
Hulewicz, Wittlin, których opinje po-
winien był skrzętnie notować sekre-
tarz, i zamknąć do akt. Niestety, ze-
brań tych, jak widać nie protokułuje

się. (p. £.).
 -——
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ne, pasy wschodnie a pasy polskie, wschod-
ni charakter manufaktury Iwowskiej oraz

charakteryzuje sarmatyzm i sztukę Islamu.

Dodaje słowniczek wschodnich nazw tkac-
kich. Cenne dzieło domaga się osobnego
omówienia.

Siedlecki Franciszek. Fragmenty. War-
szawa 1935, str. 252. Dom książki polskiej.
Rozpowszechniony zw,czaj wydawania

zbiorów recenzyj teatralnych nie idzie u

nas w parze z łączeniem w edycjach książ-

kowych sprawozdań plastycznych. Przeto
witamy jako nowość „Fraśgmenty* nieodża-
łowanego Fr. Siedleckiego, w których ze-
krano z kilku lat jego oceny wystaw war-
szawskich i uwagi o sztuce. Pięknie wydana

książka, świadczy o rozważnym, spokojnym

i głębokim sądzie autora, jego bogatej kul-
turze i dużej wrażliwości. W ubogiej naszej

literaturze plastycznej, zbiór artykułów
Siedleckiego, może służyć w pewnym sen-

sie jako przewodnik plastyki dzisiejszej.
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( być wspólna, dla wszystkich obowią-
zująca metryka? Toż inaczej chyba
wyglądają papiery takiego malarza,
który obmyśla sobie własny sposób
płacenia rachunku, a inny będzie do-
kument pana Kropieńskiego, a jeszcze
inny pana Gosterskiego? Toż jeśli
przy każdym gościu trzeba byłoby
stawiać kontrolera, albo i policjanta,
to kto w końcu pilnowałby policjan-
tów i kontrolerów? Kto? Chyba anioł.
A co to jest anioł, ten, o którym ope-
wiadał w barze malarz, anioł, które-
go niesposób złapać za połę, niedo-
EA, a jednak chyba prawdzi-

wy? To nic innego, jak ż w czło-
wiekuw Tak jest, wstyd.
— Józek! — huknął znienacka Hie-

ronim na chłopca, który wstawiał wi-
na do niklowych wiaderek z lodem.
To ty, durniu jeden, czerwone mrozić
będziesz? Jeszcześ się tego nie nau-
czył, co w czem, jak i gdzie? Ty masz
wstyd, bydlaku? Ty wiesz co to wstyd,
hyclu jeden? Kto was upilnuje, hoło-
to? Przy każdym Kontrńliórą postawić
mam, czy policjanta? Ja ci, draniu je-
den!!!

Podniósł rękę i postąpił krok, jakby
chcąc biec do chłopca.
Ale hyžy i rączy „pikolak“ już um-

knął na korytarz,

chód n.

 
 



Szlachta wyszogrodzka w posłudze publicznej
Ziemia Wyszogrodzka to nietylko

nazwa — ło stary żywotny organizm
gospodarczy. Dolną granicą jego Wi-
sła, górną rzeczka Płonka w przeciw-
nym kierunku płynąca; zachodnią gra-
nicą Mułtawka, wpadająca do Wisły,
wschodnią Żórawianka do Płonki. Mię-
dzyźródle Płonki i Mułtawki zamyka
dość poważne wzniesienie, (o którem
czytaliśmy kilka lat temu, jakoby ule-
gło wstrząsowi ziemi); południowe
między źródłem Żórawianki zamyka
płaska równina ku Wiśle.

 

 
Jan Piotr Norblin:

Szlachcic (1777 r.)

Obszar to niewiększy od dawniej -
szego powiatu, a większy cokolwiek od
połowy obszarów dzisiejszych powia-
tów b. Kongresówki. Przecinają go
wpoprzek dwa pasma niezbyt szero --
kich łąk z sączącymi się strumykami
wdłuż Łębowianki i Daniszewki ku
Mułtawce i Żórawiance, a w północnej
części od Płonki oddziela wyżyna zam-
knięta jeszcze wydatniejszem, wspom-
nianem wzniesieniem.

Wisła główna arterja komunikacyj-
na i handlowa — to ojciec ziemi wy-
szogrodzkiej; żyzne południowe zbo -
cza moreny wyszogrodzkiej nazwać
można matką; — Wyszogród to głów-
ny szlak komunikacyjny z Mazowsza
płockiego przez Sochaczew, Wisłę do
stołecznego Krakowa.
Osłonięta w dalszym promieniu wiel-

kiemi puszczami, jak na wschodzie te-
mi, które dochodziły do Brudna i Goc-
ławka pod Warszawę i rozciągały się
puszczą biskupią za Narwią ku borom
kurpiowskim; na zachodzie obszerny-
mi lasami gostyńskiemi, które stanowi-
ły naturalną osłonę boczną dla szlach-
ty kujawskiej, biorącej się do obrony
linji Wisły przed Szwedami w końcu
panowania Zygmunta Trzeciego, od
północy wielką puszczą pamiętną błą
dzeniem Jagiełły w 1419 roku, gdzie
dopiero za Sierpcem i koło Bieżunia
zaczęły powstawać wioski, i na połud-
niu puszczą Jaktorowską, gdzie były
jeszcze tury i skąd ramieniem szły bo-
ry młodzieszyńskie, z których . przy
schyłku Jagiellonów sprowadzało sta-
rostwo wyszogrodzkie drzewo na bu -
dowle.

ROJOWISKO SZLACHTY
Ziemia wyszogrodzka była natural-

nem 'starem rojowiskiem szlachty, u-
prawiającej wśród łęgów polnych i
leśnych role w swych wioskach nie-
rzadko zakończonych patronimicznemi
końcówkami.
Wyszogród w tych warunkach roz-

rósł się na. duże miasto na ówczesną
miarę, a rody rycerskie wyszogrodzkie
niektóre wyniosły się do rzędu rodzin
senatorskich. Tacy Wilkanowscy dali
swymi dobrami potęgę Działyńskim i
pośrednio są twórcami fundacji kur-
nickiej. Tacy Karnkowscy tu swe do-
bra miewali; tu siedlisko Pilichow-
skich, z których jeden jest znany w
16-stym wieku, jakopierwszy działacz
agrarny, na swoim Pilichowie miał 26
gospodarstw chłopskich i był zwolen-
nikiem czynszów w królewszczyznach.

Książęta mazowieccy, żywiący wiel-
ki kult dla rzeczy wiecznych, nadają
duchowieństwu dobra, ciąśnące się
nad Wisłą podwójnym wieńcem wokół
królewszczyzny i poza gniazdamiry-
cerstwa na łęgach Mułtawki, Łęto-
wianki i Daniszewki.

Za Jagiellonów spotykamy tutaj już
większe zagęszczenie ludności, dużo  

Na podstawie badań archiwalnych
większy dobrobyt kmieci, nawet win-
nice. Urzędników znaczną część
szlachta wybiera sama bezpośrednio,
bądź pośrednio, gdyż mniejsze urzędy
są zależne od większych urzędników
miejscowych. Po Pilichowskich, Wil -
kanowskich, Karnkowskich przychodzi
za Jana Kazimierza hegemonja La-
sockich, która trwa poza drugie wojny
szwedzkie. Są kasztelanami, starosta-
mi, sędziami, podkomorzymi. Olbrycht
Lasocki buduje na pozawiślu kościół
obronny w Brochowie z portretem swo-
im na którym pisze „choć jestem kasz-
telanem do Ciebie Panie wznoszę mo-
dły wraz z plebanem”.

Nadeszły straszne wojny szwedzkie,
a miarą zniszczeń jakie spowodowały
w całej Polsce niech będzie to, że
wszystkie wioski pod Warszawą zosta-
ły doszczętnie spalone. W Burakowie
niedaleko Warszawy połowa miesz-
kańców wybita, druga połowa z po-
moru zginęła. Trakt Sochaczew —
Wyszogród był tą drogą „którą masze-
rowano w tereny nadbałtyckie Wisły
prawobrzeżnej. Tu nieraz zakładały
sobie kwatery wojska wybierające hi-
bernę i żołd. Pułki koronne, saskie, ta-
tarskie. I tak za króla Sasa Augusta
Drugiego trzech dowódców tatarskich
o nazwisku Ułan (starszy, średni i
młodszy), którzy dali nazwę konnicy
ułańskiej, wybiera żołd.
Czasy zarania pierwszych walk o

niepodiegłość miały reprezentantów w
ziemi wyszogrodzkiej. Byli z Leszczyń-
skim na wygnaniu dziadowie Deotymy,
Łuszczewscy, do których w swoim cza-
sie Nacpolsk należał; był Mokronow-
ski, syn z podkomorzanki wyszogrodz -
kiej Bromirskiej; był Krasiński z Go-
ry, który po stryju wziął Łubki, Tu
walczył Sawa pod Chmielewem.

Wywieźli Moskale w czasie konfe -
deracji Barskiej marszałka Malew-
skiego z Cybulina, pradziada Podcza-
skiego rady T. K. Z. z Kliczewa; Ka-
dłubowskiego. Stąd był rodem marsza-
łek konfederacji ziemi gostynskiej
Dzierżanowski; ztąd Mikorski, pa-
miętny poseł sejmu grodzieńskiego;
ztąd Tomasz Tański podwojewodzy
Wyszogrodzki, dziad Klementyny
Tańskiej, który wraz z żoną padł za-
mordowany w 1794 roku na Pradze.
Wpływ rodzin, czy jednostek na

dzieje polityczne i reprezentacje był
najściślej zależny od zamożności ro -
dzin i jednostek. A zamożność ta wy -
pływała z łaski i awansów jakie mia-
no u królów, a pośrednio u biskupów.
A dobra duchownych i królewszczy-

zny stanowiły bardzo poważny odsetek
gruntów. Dobra duchowieństwa osią-
gały prawie 30 proc. ogólnych docho-
dów ziemi. Dobra królewskie do 8 proc.
Dzierżyciele tych dóbr wzbogacali swe
rodziny. Starostowie mieli w ręku wła-
dzę wykonawczą i możność obsadzania
podległych im urzędów:
Drobna szlachta, której ilościowo

było więcej, nie bierze żadnego udzia-
łu czynnego w życiu publicznem Na -
wet na sejmie elekcyjnym trudno do -
łuskać się podpisu drobnego szlachci -
ca. Na swoich wioskach, położonych
na północnej wystawie wyszogrodzkiej
moreny, słabiej prowadzą gospodar -
stwa; dwa razy więcej wysiewając np-
tatarki, a dwa razy natomiast mniej
pszenicy.

Pola wszyscy mają oczywiście w u-
prawie trójpolowej, położone na roz -
maitych: gajewiskach, zagajewiskach,
przeczach, załężach, pod. dąbrową,
za drogą koło Męki Pańskiej, lub w
kierunku od dróg magistralnych czy
to wyszogrodzkiej, czy bodzanowskiej,
czy płockiej.

Zresztą nie było mowy nietylko o u-
dziale należytym drobnej szlachty, ale
i poważniejszej, gdyż każdy szlachcic
był związary wraz z ziemią z temi
przemianami, jakie sprowadza gospo -
darzenie na roli.

SPORY GRANICZNE

Obrona granic przed wypasaniem,
dopilnowywanie pańszczyzny, napra-
wa budynków i inne sprawy gospodar-
cze nie pozwalały na ciągłość pracy,
jakiej wymagają sprawy publiczne
Czasem spory graniczne trwały dłu-

go i miały cężki przebieg, jak proces o
folwarczek Butary, między starostami
bulkowskimi, a Ignacym Tańskim,
(pewnie ojcem Klementyny), lub spra-
wa o załęże między sędzią Miszewskim
w Węgrzynowie, a ojcem historyka
Gawareckiego i wychowawczynią Kle-
mentyny, Szymanowską; gdzie jako
strona występuje posesor wojtowstwa
w Rembowie Tomasz Tański. Lata ca-
łe przeciągały się sprawy. Strony po-
woływały się na dokumenty i prece -
densy z przed 300 lat, jak w sporze o
przewóz na Wiśle między Drwałami
Benedyktynów, a właścicielami Giżyc  

Dąbskimi. Sprawy ciągnęły się długo,
ale wykonanie było poważne i szybkie.
Często należności wydzielano w  na-
turze.
Wszystko należycie uwieczniano w

księgach, te mieściły się w starym
zamku książąt mazowieckich. W czasie
najazdu szwedzkiego za Sasa urzędo-
wano nawet w starościńskim Orszymo-
wie; później księgi były u Franciszka-
nów na chórze. Po rozbiorze Polski 0-
piekę nad nimi miał Ostrzykowski z
Ostrzykowa. Już za Jana Kazimierza
była mowa i troska o ich należytym
przechowywaniu. Tu spoczywały do-
wody wielu zapisów pobożnych dla o-
kolicznych klasztorów. . Franciszkanie
prawie na każdym majątku większym
mieli legat. :
Gdy stolicę Polski przeniesiono. do

Warszawy, przet-zebiono puszcze za-
warszawskie i pobieranie cła wodne-
$o przeniesiono z Wyszogrodu do Za-
kroczymia, również tam skierował się
tranzyt na Płockie Mazowsze, Wyszo-
gród znacznie podupadł; nie miały też
znaczenia miasteczka Czerwińsk i Bo-
dzanów, a właściwie osady raczej o
prawie miejskiem. Ożywienie Wyszo-
środowi nadawali, a właściwie jego
handel przeważnie prowadzili żydzi,
spekulując pieniędzmi, czasem  loko-
wanemi przez opatów czerwieńskich; a
częściej operując pieniędzmi ze zwło-
ką wypłacanemi za zboże, lub uiszcza-
nemi towarami w naturze. Ziemia wy-
szogrodzka posiadała tę wyższość w
stosunku do innych ziem, że miała zbyt
do Warszawy, która stawała się wiel-
kiem stołecznem miastem.

RODY SZLACHECKIE
NA URZĘDACH

Trudno dziś w każdym wypadku
sprawdzić, w tej starej ziemicy mazur-
skiej, co zacz była ta szlachta; nązwi-
sko zaświadcza tylko, że w chwili u-
stalenia się nazwisk siedział szlachcic
w wiosce. Naprzykład kasztelan wy-
szogrodzki Maciej Sieciński, stryjeczny
brat pradziadów Ignacego Krasickiego.
Natomiast nazwisko: Uzieržanowski,
niekoniecznie dowodzi, że wszyscy
Dzierżanowscy byli z tego samego
gniazda. Raczej dalszą wskazówką są
przydomki szlacheckie, w pewnych o-
kolicach mówiące o wspólnem pocho -
dzeniu. Z tego zasobnego roju szla-
checkiego wyszogrodzkiego wylatywa-
ły, jak pszczoły, jednostki i tworzyły
na kresach gęstą sieć komórek, którą
nieudolni nasiępcy często niszczyli,
lub osłabiali. 5
Po Lasockich starostwo wyszogrodz-

kie objęli Szymanowscy dziedzice na
Lesznie, którzy trzymali je za Sasów,
aż do upadku Polski; oni wtedy mieli
wpływ największy wraz z Nakwaskimi
na rządy ziemi wyszogrodzkiej.
Obsadzają najlepsze probostwo or-

szymowskie; syn po Szymanowskiej,
Miszewski, zostaje sędzią i posłem na
sejmy. Nakwascy bez przerwy w
18-stym wieku dzierżą podkomorstwo,
notarjat i wicenotarjat ziemi wyszo-
grodzkiej. Jako podkomorzowie drogą
obecności i znajomości spraw, opieki,
wreszcie kupna przejmują Grodkowo
po Kurowskim (zdaje się pradziadzie
Klementyny Tańskiej); Święcice i Ra-
kowo po Karczewskiej, z domu Przez-
dzieckiej, a przedtem Święcickich;
trzymają w czasie sejmu czteroletnie-
go piątą część dochodów dóbr szla-
checkich ziemi wyszogrodzkiej na 14
wioskach. Mają zdawna * wójtowstwo
na Wyszogrodzie. Małowieski, Mikor-
ski posłowie — to zięciowie Nakwa-
skich.

Stąd wychodzą rodziny Sobańskich
z Sobanic, Korytowskich z Korytowa.
Tu pierwsze dygnitarskie godności
Bromirskich i tu ich majątek po Kemp-
skich. Tu mieli majątki Romoccy, tu
zamożni, a mniej znani Nowowiejscy,
tu dziedziczą Zboińscy, Żórawscy, Roś-
ciszewscy, tu mają swe działy Kar-
czewscy, Szydłowscy, tu starostwo
bulkowskie Jabłonowski, tu na Sosen-
kowie szambelan królewski Sosenkow-
ski, Największe folwarki były nad Żó-
rawianką.
Mawiano „kto ma Nacpolsk i Kuci-

ce, mówi do króla, jak się masz ami-

ce“.

NAKWASCY

Jeszcze za Jagiellonów wiemy o

trzech podkomorzych Nakwaskich; ale

w 18-stym wieku zaczyna ich poczel

Józef, później kasztelan łęczycki, teść

Macieja Sołtyka. Drugi skolei Franci-
szek, który bodaj 50 lat pracował, jako
czynny urzędnik ziemi wyszogrodzkiej
i bodaj, że na każdym chyba sejmie
posłował; miał wieikie poważanie w
swej ziemi, zarówno jak i w sejmie;
godził wnuczkę Jana Klemensa Bra-
nickiego, a żonę księcia Kochanku w
sporach granicznych z Lubomirskimi.  „lat będą wojewodami,

W sejmie bywał rzeczowym i czynnym
członkiem. Bratanek jego Klemens,
jeszcze nim został podkomorzym, już
z sejmu lustrowat starostwa. Był pre-
zesem komisji cywilno - wojskowej i
dożył czasów pruskich i widział syna
swego starostą wyszogrodzkim.

Wojciech Józef, syn Franciszka,
trzeci z rzędu, jeżeli nie czwarty od
wojen szwedzkich notarjusz Nakwa-
ski, umierając w czasie sejmu cztero-
letniego, też ten urząd zostawił dla sy-
na swego Felicjana. Miał ów Wojciech
faktora żyda, z którym wdowa mu-
siała prowadzić proces o duże rozra-
chunki. ,

SĄDY KAPTUROWE

Juž przed czasami saskiemi widzimy
na ziemiach Mazowsza północnego ob-
jawy rozprzężenia, a zarazem zadatki
siły, które mówią, że w warunkach
sprzyjających Polacy mogą się jedno -
czyć i działać. Mianowicie w czasach
bezkrólewia działalność sądów  kap-
turowych. Po śmierci króla Sobieskie-
go sądy te sądzą sprawę graniczuą
podkomorzego Lasockiego bratanka
Olbrychta, którego ludzie pod prze -
wodnictwem dzierżawcy Lasockich, a
pradziada Kraszewskiego, Szymona
najeżdżają Nowowiejskich. Zjeżdża
też sąd kapturowy na dobra starosty
płockiego Bogusławskiego i windykuje
poddanych, których on sobie przy-
właszczył.
Wojny saskie sprowadzają cięmię-

życieli ze wschodu; pod stopami ich
jęczy Polska i siermiężna i karmazy-
nowa. Przychodzi dużo elementu cu-
dzoziemskiego; faworytów, ale nie Ja-
giellońskich. W tej atmosferze wycho-
wujemy sobie Poniatowskiego i całą
plejadę podobnych napchanych dobra-
mi, a obciążonych grzechami.
Czy mogły to życie podźwignąć inne

warstwy? Czy powołani byli do tego
mieszczanie, jeżeli drobna szlachta nie
brała w niem pełnego udziału. Jeżeli
szlachta ze względu na swój stan po-
siadania nie brała, to nie mogli brać
udziału i mieszczanie, element ciemny
(palą za czasów saskich dwie czarow-
nice w Bodzanowie, Bogu ducha win-
ne kobieciny, swoje współmieszczan-
ki). Element to coprawda zabiedzony,
narówni z warstwami innych stanów.
Dają się popychać obcym i w tym za-
kresie w jakim potrafili burzą się w
mieście Wyszogrodzie,  podsycani
przez żydów: Wołkowicza i Mędlowi-
cza, po sejmie czteroletnim.

NĘDZA CHŁOPSKA I PAŃSKA

Chłopi nie mieli wesołego życia, je-
żeli patrzeć dzisiejszemi oczyma, ale
zaprawdę i drobna szlachta lepiej nie
miała. Były to skutki i obraz owocze-
snego stanu rzeczy, niezależny nawet
specjalnie od rządów kraju. Nawet
dosyć zamożny szlachcic korzystał z
urządzeń cywilizącji w tym zakresie,
któryby się dziś nazywał biedą, a więc.
brakło szyb zaciekały dachy  (rzad-
ko bywały całe) it. p. Stan podda-
nych niezawsze był stanem złym. O-
drabiano pańszczyznę, która  wlašci-
wie była dzierżawą z gruntów i najzu-
pełniej odpowiadałaby dzisiejszej ce-
nie tych świadczeń. Była duża ilość
najemnej czeladzi, która po przeli-
czeniu świadczeń pobierała dzisiejsze
wynagrodzenie; a poddany właściwie
był już czemś wyższem od najemnego
pracownika. Poddanych w zrozumie-
niu dzisiejszem, trudno było 'znaleźć.
Było to pojęcie względne.
Gospodarstwo było pewną  wielo-

krotną, odpowiadającą pewnej ilości
sprzężaju, ten kto nie miał danych, by
wejść w ramy tego gospodarstwa, był
żebrakiem. Spotykamy żebraków w
najzamożniejszych wsiach, przy rów-
noczesnym braku robotnika. Rodziny
szlacheckie często upadają do rzędu
gospodarstw kmiecych i ten objaw
idzie poprzez wieki.

KTO RZĄDZIŁ?

„Najzamožniejsi rządzili; z ich ra-
mienia wybierano posłów, jak nie pra-
wem, to lewem; w miejscu i czasie'o
którym przeciwnicy nie wiedzieli, z
dobyciem szabel.
Nakwascy byli powagą, ale nie po-

tęgą. Życiu politycznemu przewodzili
inni, Za Sasa Trzeciego Podoski wła-
ściciel,dopięćdziesięciu wiosek od Ry-
pina ku Przasnyszowi, był motorem
polityki, o ile już nie krajowej, to nie-
podzielną potęgą dzielnicową, Sekun-
dowali mu Dębowscy.
Weźmy pod uwagę sejm 1746 roku.

W dobrzyńskiem, płockiem, ciecha-
nowskiem, wyszogrodzkiem, ziemi go-
styńskiej wybrani posłami ludzie naj.
pierwszych rodzin. spokrewnieni, naj-
możniejsi bodaj w swoich  zienriach,
młodzi, którzy dopiero za trzydzieści  kasztelanami, į

podkomorzymi, a wtedy juž за staro=
stami, podkomorzymi, notarjuszami.

Przeprowadzeni niebardzo prawną
drogą, tracą czwartą część okresu sej-
mowania na przeprowadzenie rugów
poselskich i t. p. i nie spełniają w sej-
mie tej roli, jaką im ojcowie (np. wo-
jewoda płocki Podoski) naznaczyli.
Niezrozumienie wzajemne; niezrozu-
mienie przez jednostki i niemożność
zmian z powodu przeklęteśo łatum,
czy nie fatum, a liberum veto.

— Nie widać, by posłowie mazo-
wieccy i wyszogrodzcy odczuwali moc=
niej te nieszczęścia, które groziły oj=
czyźnie, 'co najwyżej je rozumieli,
Szukano ratunku w sojuszach, a te ro-
zumiano rozmaicie. Była grupa ludzi
za Augusta Trzeciego Sasa, któr.y
chcieli coś robić dla kraju; niezależna
prawie od potężnych rywalizujących
stronnictw. Byli to Mokronowski (z
matki wyszogrodzianin), Gadomski,
Spinek z pobliskiego Zawiśla. Prze-
rzucają się od konstelacji francuskiej
do pruskiej i odwrotnie. A_ Francja
już nie wierzy w Polskę; przez prze-
marsz rosyjski chce zabezpieczyć Pol-
skę przed Prusami. (Duszą pruskiej
polityki jest Beck sekretarz Branic-
kiego). Dążą wszyscy do zmiany. Ko-
sztem utrwalenia Rosji zabezpiecza
się możność reformy, ale zapóźno.

JAK JEST DZISIAJ?

Mija przeszło sto lat, nadchodzi
wielka wojna, mocą wyroku dowódz-
twa rosyjskiego płoną siedziby Na-
kwaskich i Małowieskich. Dawne rody
wygasły. Koło dziejowe zmiażdżyło
jedne, wysunęło drugie rodziny. Los
wielu zaoszczędził. Istniejące dziś
szlacheckie rodziny, chociaż czasem
zachowują ciągłość władania, dosz-
czętnie zgubiły włodarstwo dawnej
Polski.
Obcy zniszczyli Polskę. Wielkie

koło dziejów wyniosło ją nam znowu
Samorzulnie różniczkuje się naród i
powstają nowe warstwy rządzące.
Jednak wśród pięciu posłów okręgu,
reprezentującego całkowicie ziemię
wyszogrodzką, wszyscy pochodzą z
rodzin miejscowej szlachty: Rudow-
ski, Pomianowski, Rutkowski, Biało-
skórski, Niedziałkowski: Rudowo, Po-
mianowo, Rutki, Białoskóry, Niedział-
kowo.

—Zniszczomo dawną strukturę spo-
łeczną i dawny podział administra-
cyjny. W. dzisiejszym samorządzie
wyszogrodzkim jawnie prowadzi się
akcję zwalczania ziemian. Sprawdza-
my wykazy majątków wziętych na re-
formę rolną, czy się oczy mylą, czy to
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nie nazwiska wyjęte z księgi, 18-te-
go wieku, omawiającej żywoty slaw-
nych rycerzy?

Bierze się ziemię po znikomej cenie
za małowartościowe papiery pod przy-
musem; jakgdyby jej ad libitum nie
można było dostać gdzie indziej bez
przymusu.

Niszczy się tych, co z tytułu rozu-
mu, wykształcenia, energji, posiada-
nia i zamożności są w stanie poświęcić
czas sprawie publicznej.

BOLESŁAW ZDZIARSKI  



            

JUGOSŁAWIA
Dokonane świeżo wybory w Jugo-

sławji zwracają uwagę świata na to
młode państwo, położone nad brzega-
mi morza Adrjatyckiego.
Cóż to jest Jugosławja? — Jest to

zjednoczone dopiero w niedawnych la-
tach królestwo szczepów południowo-
słowiańskich.

SZCZEPY POŁUDNIOWEJ SŁO-
WIAŃSZCZYZNY

_ O ile Słowiańszczyzna północna
(zachodnia i wschodnia) oddawna po-
dzieliła się na kilka narodów o odręb-
ności wyraźnie zarysowanej (Polacy,
Rosjanie, Czesi), między któremi już
tylko małą rolę odgrywają grupy po-
zostałe (Rusini, Białorusini, Słowacy,
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Łużyczanie),—o tyle Słowiańszczyzna
południowa do czasów bardzo jeszcze
niedawnych stanowiła miazgę szcze-
pów, bardzo niewyraźnie między sobą
rozgraniczonych.

Główne narody południowo-sło-
wiańskie są cztery.

Nad morzem Czarnem żyją Bułga-
rzy. Jest to lud słowiański , który ma
jednak zgoła nie słowiańską nazwę:
około roku 680 dzisiejsza Bułgarja
podbita została przez azjatycki szczep
Bułgarów, którzy utworzyli państwo
bułgarskie, lecz z czasem zupełnie się
zesłowiańszczyli i zlali z ludnością
tubylczą. Bułgarzy przyjęli w roku
864 reliśję prawosławną, W roku 1393
państwo bułgarskie podbite zostało
przez Turków. Odtąd Bułgarzy pozo-
stawali przez pół tysiąca lat pod pa-
nowaniem tureckiem, Odrodzone pań-
stwo bułgarskie powstało w roku 1878
dzięki pomocy i opiece rosyjskiej — i
istnieje po dziś dzień jako drugie o-
bok Jugosławii państwo południowo-
słowiańskie. Ma ono dziś około 5 i
pół miljona mieszkańców, a więc jest
od Jugosławji więcej niż o połowę
mniejsze.

Dalej na zachód, — nad środkowym
Dunajem, nad .Morawą, Sawą i Driną,
— mieszkają Serbowie. Jest to naj-
dzielniejszy naród poludniowo-sto-
wiański. Mieli oni już potężne pań-
stwo — w średniowieczu. Król Stefan
VII Duszan (1331 — 1355) panował
nie tylko nad Serbją, ale nad Albanją
i Macedonją. Serbja powalona została
przez Turcję w krwawej i bohater-
skiej walce. W tragicznej, będącej ol-
brzymią katastrofą narodu bitwie na
Kosowem Pelu (w roku 1389) zginął
kwiat rycerstwa serbskiego z królem
Łazarzem na czele. W roku 1459 zgi-
nęły ostatnie resztki państwowości
serbskiej. Przez około 350 lat żyła
Serbja pod straszliwym tureckim u-
ciskiem, z którego wyzwoliła się w
roku 1804 własnym wysiłkiem i bez
obcej pomocy. Państewko serbskie by-
ło początkowo maleńkie, ale stopniowo
rosło, w roku 1882 przyjęło tytuł kró-
lestwa, a w chwili wybuchu wielkiej
wojny było już państwem całkiem spo-
rem, liczącem około. 4 miljonów miesz-
kańców. Serbowie są wyznania pra-
wosławnego. Mieszkają nietylko we
właściwej Serbji, ale również i w in-
nych dzielnicach dzisiejszej Jugo-
sławji. Jest ich około 6 miljonów 800
tysięcy.  

Dalej na północ, — nad Sawą, Dra-
wą i na wybrzeżach morza Adxja-
tyckiego, żyją Chorwaci. Jest to
naród katolicki. Mówią oni tym
samym językiem, co Serbowie, ale pi-
szą go literami łacińskiemi, podczas
gdy Serbowie używają tych samych li-
ter, co Rosjanie i Rusini Chorwaci są
jedynym narodem południowo-słowiań
skim, u którego ciągłość historycznego
rozwoju nie uległa przerwie. Mieli oni
już we wczesnem średniowieczu wła-
sne państwo (w roku 1076 przyjęło o-
no godność królestwa). Wprawdzie to
państwo dostało się później pod wła-
dzę węgierską — ale zachowywało
pod tą władzą daleko idący samorząd
i samodzielność, O ile w Serbji i Buł-
garji szlachta została wytępiona, a
wyższe duchowieństwo było greckie,
a więc serbskie i bułgarskie poczucie
narodowe utrzymywało się tylko w
dławionej w krwawym ucisku masie
chłopskiej, oraz — co najwyżej — u
nieoświeconych, wiejskich popów, —
o tyle Chorwacja posiadała nieprzer-
wanie własną szlachtę, własną inteli-
gencję, własne miasta, własne szkoły,
własnych biskupów i prałatów, — ży-
ła więc pełnią życia kulturalnego i na-
ogół i politycznego. Chorwaci są więc
dziś wśród narodów południowej Sło-
wiańszczyzny narodem najbardziej
kulturalnym i najwszechstronniej roz-
winiętym. Jest ich w tej chwili nieca-
łe 3 miljony.

Czwartym narodem południowej
Słowiańszczyzny są Słoweńcy. Żyją o-
nina samej północy, — u podgórzy
Alp. Są oni katolikami. Własnej, wy-
bitniejszej historji nie posiadają. Żyli
przez długie wieki pod panowaniem
austrjackiem — wzrošli więc pod
wpływem kulturalnym  poludniowo-
niemieckim. Świadomość narodową
zdobyli w wieku XIX, wypracowując
sobie własne życie narodowe stopnio-
wym wysiłkiem, podobnie, jak np. Ło-
tysze, czy Estończycy, albo jak nasi
ślązacy. Jest ich w tej chwili niecałe
półtora miljona:

Ale na tem nie koniec. Oprócz tych
czterech głównyćh narodów potu-
driowo-słowiańskich istnieje jeszcze
szereg szczepów, które nie wiadomo,
gdzie zaliczyć.

Na samem południu żyją Macedoń-
czycy., stanowiący ogniwo pośrednie
między Serbami i Bułgarami., tak. że
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ny z tronu, za to, że w czasie wielkiej
wojny ugiął się przed Niemcami i
Austrją i zawarł z niemi przedwcze-
sny pokój. Czarnogórcy wyrobili się
w ciągu wieków na coś w rodzaju od-
rębnego narodu, — ale teraz zlewają
się, znowu stopniowo z serbskim
pniem narodowym, z którego wyszli.
Osobną odmianą Chorwatów są Dal-

matyńcy, — na wybrzeżach i wys-
pach Adrjatyckich, Żyli oni pod
wpływem  nietyle węgierskim, co
włoskim (republiki weneckiej), Mają
oni silne poczucie związków narodo-
wych z Serbami, z którymi duża ich
część bezpośrednio graniczy, — а
więc stanowią już jakby ogniwo po-
średnie między Chorwatami i Ser-
ami.
Odrębną grupę stanowią potur-

czeńcy. Pod panowaniem tureckiem
wielu Serbów uległo naciskowi i
przyjęło wyznanie muzułmańskie.
Zachowali oni język serbski, są Ser-
bami czystej krwi, dzisiaj są już o-
władnięci silnem  jugosłowiańskiem
poczuciem narodowem, — ale dzięki
odrębności religji zajmują stanowisko
osobne, trzymając się zdala i od
Serbów i od Chorwatów.

W okolicach Suboticy żyją tak
zwani Buniewcy, — Serbowie-katoli-
cy. Stanowią oni także rodzaj ogniwa
pośredniego między Serbami i Chor-
watami.
Dziwną mieszaninę rozmaitych ży-

wiołów, religij i narzeczy, stanowią
mieszkańcy Bośni i Hercogowiny,

I tak dalej.

ZJEDNOCZENIE JUGOSŁAWJI

Dla światłych ludzi z tych wszyst-
kich szczepów i narodów było ja-
snem,. że ich wyzwolenie narodowe z
pod obcego., to znaczy austrjackiego,
węgierskiego, tureckiego, a dawniej
także i włoskiego (weneckiego) pano-
wanią da się osiągnąć tylko pod wa-
runkiem połączenia się ich razem.

Myśl o zjednoczeniu południowej
słowiańszczyzny nie obejmowała Buł-
garów, których kraj leży na boku i
„którzy mają dostateczne warunki po-
temu, by tworzyć państwo odrębne.
Ale wśród Serbów, Czarnogórów,
Chorwatów, Dalmatyńców,Słoweńców
it. d. oddawna już nurtowała myśl o
utworzeniu jednego, silnego państwa.

mica pańsłu. — "granica narod.
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Jugosławja

nie wiadomo, do kogo ich zaliczyć.

W górach na pograniczu Albanji
żyją Czarnogórcy. Jest to szczep
serbski, — ale o silnem poczuciu
odrębności. Gdy Serbja została zdo-
byta przez Turków, — górale w nie-
dostępnych górach Czarnogórza zdo-
łali się przed Turkami obronić. W
ciasłych bohaterskich walkach z Tur-
kami i przy pewnem poparciu ze
strony republiki weneckiej, zdołało
góralskie  księstewko czarnogórskie
utrzymać poprzez wieki swoją nie-
podległość. W roku 1910 ogłosiło się
królestwem., — mimo, że liczyło za-
ledwie niecałe ćwierć miljona lud-
ności. W roku 1918 Czarnogórze zo-
stało wcielone do Jugosławii,.a król
czarnogórski, Mikołaj, został złożo-
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Istnienie bowiem szeregu mniejszych
państw i państewek na tym obszarze
jest ze względu na wielkie pomiesza-
nie ludności, oraz na niesprzyjające
warunki geograficzne, rzeczą na dal-
szą metę niemożliwą.

Ośrodki działalności politycznej,
stawiającej sobie za cel zjednoczenie
południowej Słowiańszczyzny (bez
Bułgarji) były dwa.
Z jednej strony — myśleli o tem

Serbowie, Bitny i dzielny naród, któ-
ry własnemi siłami wyzwolił się z
pod przemocy tureckiej, a potem
stopniowo powiększał swoje pań-
stwo, — marzył o tem, by zjednoczyć
z czasem w tem państwie wszystkich
Serbów (a więc i tych co żyli jeszcze
pod panowaniem tureckiem, i tych co
żyli pod panowaniem austrjackiem, i
tych, co żyli pod panowaniem wę-
gierskiem, i tych co żyli w Czarnogó-
rzu), — a z czasem i wszystkich Sło-
wian południowych.
Z drugiej strony — myśleli o zjed-

Słowian południowych
Chorwaci. Wśród tego mającego naj-
większe polityczne wyrobienie i nie-
przerwaną polityczną tradycję naro-
du rozwinął się ruch t. zw. illiryjski,
później nazwany jugosłowiańskim (t.
1,  południowo-słowiańskim), który
stawiał sobie za cel zjednoczenie Ser-
bów, Chorwatów i Słoweńców.

 

„winien król,

 

Po raz pierwszy nastąpiło częścio-
we zjednoczenie Jugosławii (więk-
szość Chorwatów i Słoweńców, oraz
małej garstki Serbów) w roku 1809.
Dokonał tego Napoleon, tworząc tak
zwane „Prowincje lIlliryjskie, ściśle
związane z Francją. Chorwaci mieli
wówczas swój wielki dzień. Ale wraz
z upadkiem Napoleona, w roku 1814,
znikła i zjednoczona Illirja.

Zjednoczenia Jugosławii dokonali
Serbowie. Gdy w roku 1918 zawaliła
sie Austrja, zwycięskie wojska serb-
skie, pod wodzą króla Piotra I i bo-
haterskiego Królewicza Aleksandra
późniejszego Króla, — zamordowa-
neśo w zeszłym roku) zajęły wszyst-
kie ziemie serbskie, chorwackie i sło-
weńskie (z wyjątkiem małych skraw-
ków, zajętych przez Włochy, lub
przez nową republikę Austrjacką).

Ogłoszone zostało utworzenie
„Królestwa Serbów, Chorwatów i Sło- |
weńców" („Kraljevina Srba, Hrvata '
i Slovenaca'”, w skróceniu „SHS*).
Po kilku latach, królestwo to prze-
mianowane zostało na Jugosławię.

TARCIA WEWNĘTRZNE

Jugosławia jest państwem tak nie-
jednolitem, że z natury rzeczy musia-
ły się w niem przejawić silne tarcia
wewnętrzne.

Ścierają się tam Serbowie z Chor-
watami (w mniejszym stopniu ze Sło-
weńcami). Ścierają się prawosławni z
katolikami (w mniejszym stopniu z
mahometanami), Ścierają masoni z
antymasonami. Ściera chłopska Serb-
ja z szlachecką Chorwacją—pierwot- |
ne bałkańskie, pełne śladów tureckie- |
$o panowania południe z cywilizowa-
ną, europejską północą,

Z tych wszystkich tarć i zmagań
wyłania się przedewszystkiem rzecz
jedna: dwoistość poglądu na to, czem
Jugosławja ma być.

Serbowie, którzy Jugosławię stwo-
rzyli, widzą w niej powiększoną
Serbię. Serbskie wojska wyparły
wrogów, — serbski wysiłek pokonał
piętrzące się trudności, — serbska
myśl polityczna zbudowała państwo.
To też Serbowie uważają, że i nadal
powinni Jugosławią rządzić, Serbski
pogląd na ustrój Jugosławii jest cen-
tralistyczny i nacechowany serbską
wyłącznością. Rządzić Jugosławią po-

który jest Serbem, a
oparciem i pomocą dla tychże rzą-
dów powinni być Serbowie, Wszyst-
ko, co w Jugosławii nieserbskie, po-
winno się woli serbskiej podporząd-
kować.
Pogląd Chorwatów jest inny, Uwa-

żają oni, że Jugosławja powinna być
luźnym związkiem ziem, rządzących
się samodzielnie, Niech w Serbji rzą-
dzą Serbowie, w Chorwacji Chorwaci,
w Słowencji Słoweńcy, w Dalmacji
Dalmatyńcy, w Czarnogórzu Czarno-
górcy, w Macedonji Macedończycy i
tak dalej, — a ponad tem wszyst-
kiem stoi król i rząd naczelny, o wła-
dzy bardzo ograniczonej. Ten pogląd
chorwacki ma za sobą i ine Srwioly
nieserbskie w Jugosławii.
Ani jednemu, ani drugiemu z tych

dwóch poglądów nie można przyznać
pełnej racji. Pogląd serbski oparty
jest na założeniu, że dławione będą
wszelkie żywioły nieserbskie, które
mają przecież słuszne prawo do za-
chowania swojej odrębności. Pogląd
chorwacki zmierza do takiego osłabie-
nia i rozproszkowania państwa, któ-
re mogłoby się skończyć jego zupeł-
nem rozbiciem i upadkiem.

Serbowie są najliczniejsi w Jugo-
slawji, — są przytem żywiołem, naj-
bardziej uzdolnionym do rządzenia,
To też jest rzeczą słuszną, by władza
naczelna była w ich ręku. Ale Chor-
waci są najkulturalniejsi. To też jest
rzeczą słuszną, by mieli pełną swobo-
dę rozwoju. Z

Należy życzyć Jugosławii, by roz-
wój jej potoczył się w kierunku po-
średnim między obu  skrajnemi po-
ślądami, |

Obce, nieraz bardzo ostre walki
polityczne w Jugosławii są wyrazem
zmagania się tych dwuch skrajnych
poglądów, które jeszcze nie wyszły
ze stanu początkowej ostrości i krań-

  
 

Książka Jędrzeja GIERTYCHA

ZA PÓŁNOCNYM KORDONEM
(PRUSY WSCHODNIE)

do nabycia w administracji „Gazety Warszawskiej”

Książka prócz tekstu zawiera barwną mapkę

cowości. Krańcowość tę dopiero ży*
cie i upływ czasu zdoła złagodzić.
Ofiarą tych walk padł w zeszłym ro-
ku ś. p. król Aleksander, zamordo-
wany na rozkaz tajnej organizacji
chorwackiej. Był on Serbem i zwolen-
nikiem naogół poglądu serbskiego, —
jednak bynajmnej poglądu tego nie
urzeczywistniał krańcowo. Sprawo-
wał on w ostatnich latach władzę
dyktatorską. Dyktatura króla Alek-
sandra posiadała charakter serbski—
ale liczyła się również z warunkami,
stawianemi przez różnolitość narodo-
wą Jugosławji, Król Aleksander my
ślał raczej o zlaniu szczepów jugosło-
wiańskich w jednolity naród jugosło-
wiański, w  którymby pierwiastki
serbskie silnie się zaznaczały, aniżeli

 

Królowa wdowa Jugosłowiańska z królem

1 królewiczami

o zupełnem zserbszczeniu Chorwa+
tów, Słoweńcówi t. p.

Po śmierci króla Aleksandra kierus
nek dyktatorski rządów uległ pewne-
mu złagodzeniu. Wyrazem tego są
ostatnie wybory, w których wzięli też
udział i Chorwaci,

DZISIEJSZA JUGOSŁAWJA

Jugosławja obejmuje obszar 248665
kilometrów kwadratowych, — jest
więc od Polski, mającej 388 328 klm,
kw. mniejsza. Ma ona około 14 mil.
jonów mieszkańców (Polska 32 mil«
jony). Serbów jest w niej (dane z ro+
ku 1921) — 6.800.000 (54,4%), Chor«
watów 2.850.000 (22%), Słoweńców
1.200.000 (9,3 proc), Niemców
540.000 (4,2 proc.), Węgrów 470.000
(36 proc.), Albańczyków 450.000
(3,5 proc.), Rumunów 230.000 (1,8
proc.), Czechów i Słowaków 150.000
1,2 proc.), żydów 65.000 (0,5 proc).

Pod względem wyznanio й
woslawnych jest 2600.000, karolis
kėw 4.735.000, mahometan 1.340.000,
ewangelików 220.000, żydów 65.000,
unitów 42.000.

Stolicą Jugosławii jest Białogród,
miasto serbskie, które przed wojną
było tylko miasteczkiem, a dziś ma
już 225.000 mieszkańców. Drugą sto-
licą jest chorwacki Zagrzeb (150.000
mieszkańców), trzecią stolicą słoweń»
ska Lublana (57.000), Z innych miast
wymienić należy serbsko-węgiersko«
niemiecką Subaticę (104.000), mace+
dońsko- tureckie  Skoplje (72.000),
serbskie, o mieszanej, prawoslawno-
muzułmeńskiej ludności Sarajewo
(65.000), serbsko-niemiecki Novi-Sad
(51,000), macedoński Bitoli (39.000),
serbski Nise (37,000), słoweńsko-nie-
miecki Maribor (30.000), dalmatyński
Split (30.000) i inne Nie można też
zapominać o stolicy malusieńkiego
królestwa czarnogórskiego, — Се-
tyvji (5473).
Mimo tarć wewnętrznych, Jugo-

slawja rozwija się szybko i szczęśli-
wie. Jest już państwem silnem i wie«
le w Europie znaczącem.

W polityce zagranicznej idzie na-
ogół ręka w rękę z Francją, a nato-
miast znajduje się w zatarśach z Wło-
chami i z Węgrami.

     
   Cena 6.50 zł.seei o Ć
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SMIERTELNY WRÓG NAPOLEONA
Nieznane listy feldmarszałka Kutuzowa

Wszystko co ma jakikolwiek zwią-
zek z wielką, a tak drogą naszemu
sercu, epopeją napoleońską, witane
jest zawsze przez nas z ciekawością
i — przyznajmy się do tego — z pew-
nem wzruszeniem. Ojcowie nasi ser-
cem i krwią zbyt bliski w tem udział
brali, abyśmy mogli zupełnie zimno
przeżywać te wspomnienia,

Ale wiekowy przeszło okres czasu
dzielący nas od tej chwili dziejowej,
jak też odmienne już zupełnie warun-
ki polityczne, pozwalają nam na więk-
szą bezstronność w dociekaniachi
rozważaniach historycznych; jest to
zwłaszcza, konieczne wtedy, gdy sta-
ją przed nami postacie tych, którzy w
gigantycznych zmaganiach odegrali
pierwszorzędną rolę. Temu też za-
wdzięczamy ostatnio opublikowanie
przez znany miesięcznik francuski
„Revue de Paris”, nieznanych listów
feldmarszałka Kutuzowa.

Dziwnym zbiegiem okoliczności sta-
ło się to w parę tygodni zaledwie po
solennem wystawieniu w lutym, w
Paryskiej Bibljotece Narodowej, nie-
znanych również listów Napoleona,
nabytych przez rząd francuski z licy-
tacji w Londynie, a pochodzących z
tego samego okresu, To prawie jedno-
czesne pośmiertne dojście do głosu
dwóch śmiertelnych wrogów, po 120
latach, jest czemś niezwykłem i cie-
kawem, bo rosyjski bohater narodowy
był przecież właściwie tym, który
pierwszy zwyciężył „Boga Wojny” i
głównie przyczynił się do jego upad-
ku. Wiemy, że pomogły mu w tem
śnieg, mróz i głód, ale on to potrafił
wykorzystać w walce wszystkie geo-
graficzne i klimatyczne właściwości
BARZO. On również kazał spalić
Moskwę, a wśród uzbrojonych przez
siebie chłopów rozpuścił szeroko
wieść, że to francuzi podpalili święte
miasto i sprofanowali stare świątynie,
czem pobudził fanatyzm ludu do bez-
litosnej, eksterminacyjnej wojny świę-
tej. On też cołającą się armję wroga
odgrodził od żyznych połaci kraju,
zmuszając ją do powtórnego przemar-
szu przez okolice, uprzednio już zu-
pełnie zdewastowane i zniszczone.

Podczas całej tej długiej kampanii,
generał Kutuzow pomimo podeszłego
wieku, dał niezaprzeczne dowody du-
żej siły, woli i charakteru, jakoteż
przezorności, przebiegłości i wyjątko-
wej energji Wyzyskał też umiejętnie
doświadczenie wojskowe zdobyte pod
rozkazami Suworowa i w czasie dłu-
gich zwycięskich wojen z Turkami.
Nie bez korzyści również było dla
niego uprzednie już spotkanie z Na-
poleonem, zakończone klęską pod

„ Austerlitz,
Michał Ławronowicz Kutuzow, póź-

niejszy książę Smoleński, urodził się
w 1745 r., w starej szlacheckiej rodzi-
nie rosyjskiej. Był dzieckiem zdolnem
ale odznaczał się usposobieniem bar-
dzo popędliwem, uczył się niechętnie,

a sypiać lubiał długo. Dopiero wysła-
ny dla studjów do Strasburga, nabrał
zamiłowania do kultury umysłowej i
nauk, Przyszła cesarzowa Katarzyna

wyróżniła go już w 1762 r. i wymogła
u Piotrą III, aby mianował go adju-
dantem Księcia Holstein - Beck, ów-
czesnego gubernatora w Rewlu.
dziesięć lat później, z powodu ostrych
nieporozumień z szelem swoim gene-
ralem Rumiancewėm, vy Bio
do Krymu, gdzie w wojnie z Turkami
rozpoczyna wielką karjerę wojskową.
Na rozkaz carowej wyjeżdża potem
do Berlina. Tam studjuje organizację
osławionej podówczas armji Pruskiej.
Służy później pod rozkazami generała
Suworowa. W 1792 r. udaje się do
Konstantynopola, gdzie prowadzi per-
traktacje zakończone podpisaniem po-
koju w Jassach. W 1805 r. dowodzi
sprzymierzonemi wojskami przeciw
Napoleonowi pod Austerlitz, Od 1807
do 1811 walczył zwycięsko z Turkami
i zawarłszy z nimi pokój w Bukaresz-
cie, umożliwił Aleksandrowi I skon-
centrowanie wszystkich sił do prze-
widywanej walki z wielkim cesarzem.

Gdy Napoleon przekroczył Niemen,
Kutuzcw zostaje głównodowodzącym
i 11 sierpnia 1812 r., po dłuższych mo-
dłach w katedrze Kazańskiej, wyru-
sza na front.

Listy jego, które ukazały się obec-
nie w „Revue de Paris“, ads la-
ta 1810, 1811, 1812 i początek 1813 r.
Pisane były do córek, z których jedna,
Katinka, była żoną generała Kudasze-
wa, druga, Lisanka, 1-sze voto hr.
Tiesenhausen, wyszła powtórnie za-
mąż za generała Chitrowo, później-
szego posła rosyjskiego w Florencji;
pierwszy mąż, hr. Tiesenhausen, zgi-
nął w bitwie pod Austerlitz. Kore-  

spondencja ta w drodze spadku stała
się własnością księżnej Montelfi-Sto-
łypin, której też zawdzięczamy jej
opublikowanie.

Listy rzucają wogóle ciekawe świa-
tło na duchową postać rosyjskiego
wodza, ale uwagę naszą zwracają
przedewszystkiem naturalnie te, ma-
jące bliższy związek z kampanją 1812
r, w których ojciec pisze córkom o
swojem powodzeniu i o strasznej klę-
sce wrogów.

I tak w liście z października 1812 r.
czytamy: „Powiem ci, że Napoleon
zmęczony mniejszemi i większemi bit-
wami, pozbawiony żywności, opuścił
Moskwę. Ucieka drogą na Smoleńsk...
Mógłbym być dumny, gdyż jestem
pierwszym generałem przed którym

 

wielki Napoleon ucieka, ale że Bóg
karze próżnych, więc powstrzymuję
się od tego grzechu”,

A w kilka dni później: „Dzisiaj Bóg
dał nam zwycięstwo, które opisuje
wam Kudaszew. Twój mąż, Katinka,
odznaczył się i ograbił całą armię
francuską, o czem przekonają cię pre-
zenty z tych łupów pochodzące”.

To co czytamy dalej pod datą 29
octobra 1812 r. maluje, jakże wyraž-
nie, tę okropną sytuację, w jakiej zna-
lazły się wojska francuskie, a także
zawziętość i brak rycerskiej szlachet-
ności u zwycięzcy: „Oto Bonaparte,
ten dumny zdobywca, ten Attyla
współczesny, ten Bicz Boży, który u-
cieka przedemną już na przestrzeni trzysta wiorst, jak dziecko ścigane

 

przez nauczyciela! Wróg ponosi o-
gromne straty, Mówią, że żołnierz2,
a nawet generałowie żywią się padli-
ną końską, Kilku moich oficerów u-
trzymuje nawet, że na własne oczy
widzieli jak dwóch takich nieszczęśli-
wych piekło na ogniu członki zabite-
go towarzysza broni dla zjedzenia go.
Zapominając, że się jest generałem i
panem odczuwa się dreszcz zgrozy
widząc takie sceny! Czy jest już do-
prawdy mojem smutnem przeznacze-
niem zmuszać wielkiego Wezyra, aby
żywił się padliną końską, a Napoleo-
na, żeby spożywał jeszcze okropniej-
sze rzeczy? Płakałem nieraz nad lo-
sem Turków, ale wyznaję, że nigdy je-
szcze nie uroniłem ani jednej łzy nad
dolą Francuzów, gdyż oni przyszli do
nas aby nas dręczyć i zgnieść”,

PÓŁ WIEKU „PLACÓWKI” PRUSA
W roku bieżącym mija 50.lat od

chwili, sły z pod pióra Bolesława
Prusa wyszła w 1885 r. chłopska po-
wieść obyczajowo - społeczna, „Pla-
cówka”* — karta z życia wsi pol-
skiej w dobie wielkiego nacisku kolo-
nizacji niemieckiej w dorzeczu Wisły
i Bugu. Dzieje rodziny Ślimaków w
walce z osadnikami niemieckimi — to
zawsze żywy i aktualny epizod zma-
gania się żywiołu polskiego z od-
wiecznem pruskiem „Drang nach O-
sten“, Charakterystyczną cechą „Pla-
cėwki“ jako powieści społecznej jest
podkreślenie roli, jaką w tej walce
dwóch kultur odegrał chłop polski,
Powieść polska XIX w. zajmowała się
niejednokrotnie chłopem; Orzeszko-
wa, Sienkiewicz, Reymont, Orkan,
Tetmajer, Rodziewiczówna opiewali
dolę i niedolę wsi, Prus jednak pierw-
szy zwrócił uwagę na rolę warstvry
chłopskiej w walce z obcym żywio-
łem, w życiu narodowem, on też
pierwszy podniósł ciemnego i tępego
chłopa do godności symbolu, składa-
jąc tem samem hołd atawistycznemu
instynktowi umiłowania ziemi. In-
stynktowi ślepemu i podświadomemu,
który jednak stanowi niespożyte źró-
dło siły żywiołu chłopskiego, mimo je-
go wszystkich wad, ciemnoty i nędzy.
Prus bowiem nie idealizował współ-
czesnej sobie wsi. Bynajmniej. Ślimak,
to chłop setnie głupi, ciemny i tępy,
zawzięty w swym uporze i ciasnym
konserwatyźmie, podejrzliwy, nieuf-
ny, pełen zabobonnego lęku przed
nieznanemi mocami techniki i cywili-
zacji, przed maszyną i torem kolei że-
laznej, której pojawienie się burzy
spokój wsi, niechętny każdej zmianie
iinowacji, leniwy i bezmyślny, po-
słuszny jedynie podświadomym
nakazom drzemiącego w nim in-
stynktu samoząchowawczego, który
wstrzyrnuje go od sprzedania gruntu
Niemcom i zmusza do trzymania się
„zębami i pazurami” uprawianej ski-
by ziemi, owej „placówki w walce z
żywiołem niemieckim,

Ciemnota i zabobony chłopstwa,
bezład i nędza wsi rażą szczególnie
w zestawieniu z wzorowem urządze-
niem osady ruchliwych i wyrobionych
życiowo kolonistów niemieckich. Prus
zdawał sobie sprawę z tego, że wieś
nie dorosła do roli w życiu narodo-
wem, że w walce ze światem germań-
skim nie staje na wysokości zadania,
lecz pomimo całej trzeźwości swych
poglądów nie umiał być pesymistą.

„Genjusz uczucia” zawsze i wszę-
dzie wierzył w zwycięstwo irracjo-
nalnych pierwiastków duszy ludzkiej,
dlatego tragedja Ślimaka kończy się—
na progu klęski — zwycięstwem gło-
su sumienia, przemawiającego przez
usta umierającej Jagny, dlatego
„Placówka' tchnie mocną wiarą w
nadprzyrodzoną niemal siłę instynktu
drzemiącego w duszy chłopskiej, tego
instynktu, który rozbudzony i należy-
cie rozwinięty, może uczynić z chło-
pa ową potęgę, którą chciał w nim
widzieć Wyspiański, Zagadnienie roz-
budzenia tego instynktu, które dziś
należy rozumieć jako problem una-
rodowienia chłopa i prze-
kształcenia go ze ślepego żywiołu w
świadomego swych celów i praw i
stojącego na wysokości swych zadań
obywatela, to hasło, które nasuwa się
w związku z historją Ślimaka, a które
do dziś nie straciło swej aktual-
ności, podobnie jak i inne problemy
„Placėwki“. O ile bowiem większość
powieści XIX w. przeżyła się, a kwe-
stje w nich poruszane są dziś niezro-
zumiałe i nieistotne z powodu doko-

nywującej się przemiany pojęć i rewi-
zji światopoglądu, o tyle 50 lat dzielą-
ce nas od powstania „Placówki” w

| niczem nie osłabiło jej aktualności,

Pomimo powstania niepodległej
Polski, mimo doniosłych zmian w ży-
ciu si i calegonarodu,odwieczna wal-
ka polsko - niemiecka toczy się w dal-
szym ciągu, zmaganie się ludnošci pol-
skiej z naporem germańskim w dziel-

 

 

Bolesław Prus

nicach zachodnich nie ustaje ani na
chwilę. Wskutek szalejącego kryzysu i
nędzy oraz postępującej stale paupe-
ryzacji rolnictwa, majątki i wsie pol-
skie niszczeją, ziemia przechodzi w
obce ręce, wykupywana przez Niem-
ców i żydów, którzy coraz bardziej u-
macniają swój stan posiadania w Pol-
sce. W zachodnich dzielnicach kraju
obserwujemy od pewiiego czasu zjawi-

  

NOWE WYDANIE

„PLACOWKI“
W zbiorowem wydaniu Pism B. Prusa,

ukazującem się obecnie pod redakcją prof.

Ign. Chrzanowskiego i prof. Z. Szweykow-
skiego (nakładem Gebetnera i Wolffa), wy-

szła świeżo, jako tom X „Placówka”,

Drukował ją Prus po raz pierwszy w

warszawskiem „Wędrowcu”  (1885-6), W

wydaniu książkowem ukazała się „Placów-

ka“ w 1886 r. aż dwukrotnie nakładem A.
Gruszeckiego. Od tego czasu utwór ten zy-

skał ogromną poczytność i był wielokrot-

nie wydawany.

Prus — zaznacza w posłowiu prof. Szwey-

kowski — kilkakrotnie tekst utworu popra-
wiał, opracowując szczególnie jego język i

partje opisowe powieści. Ostatecznie tekst

ustalił w piątem wydaniu „Placówki” z 1904
r. W Bibljotece Publicznej w Warszawie

znajduje się właśnie egzemplarz czwartego

wydania „Placówki* z własnoręcznemi po-

prawkami autora. Egzemplarz ten przezna-
czony był dlą drukarni. Z niego korzystali

też obecni wydawcy przy ustalaniu tekstu. |  

sko powrotnej kolonizacji niemieckiej,
t. j. osadnicy niemieccy, którzy wyemi-
growali do kraju po objęciu Pomorza
przez Polskę, obecnie powracają i
wykupują parcele od zrujnowanych
nędzą włościan polskich, napór żywio-
łu germańskiego rośnie, prześladowa-
nie Polaków w Niemczech nie ustaje,
na ludność Wielkopolski, oraz na Ka-
szubów wywierany jest nacisk, aby
podawali się za Niemców i zapisywali
dzieci do szkół niemieckich.

Wobec wymowy tych faktów, oraz
w obliczu nowej fali „Drang nach
Osten“ któremu towarzyszy wyścig
zbrojeń niemieckich i krzykliwa wew-
nątrz hitlerowskiej Rzeszy propagan=
da za rewizją granic wschodnich —
jubileusz symbolicznej „Placówki” na-
biera specjalnego znaczenia.

Uwieczniony przez Prusa fragment
walki z kolonizacją niemiecką przypo-
mina i podkreśla w szczególny sposób
tak żywe dziś i groźne niebezpieczeń-
stwo zagrażające Polsce i polskiemu
stanowi posiadania od strony zachod-
niej granicy. Jednocześnie lektura
„Placówki” nasuwa niewesołe reflek-
sje na temat dzisiejszego i ówczesne-
go stanu wsi polskiej. Pokolenie
współczesne Prusowi niebardzo umia-
ło opierać się propagandzie niemiec-
kiej, ale czy dzisiejsza Polska, wy-
nędzniała i zrujnowana kryzysem,
Polska z 6-oma miljonami analfabe-
tów i z 4 miljonowym garbem žydo-
stwa toczącym organizm narodowy
będzie mogła, z łatwością oprzeć się
skutecznie potężnej ekspansji niemiec-
kiej i zorganizowanemu naporowi ger-
maństwa? Oczywista, że oprzeć się
musi, ale przyjdzie jej to tem łatwiej
im prędzej wieś dorośnie do roli oby-
watelskiej i pozbędzie się Polaczek.
które tak żywo przedstawił Prus w
„Placėwce“ t. j. przedewszystkiem nę-
dzy, ciemnoty i żerującego na niej ży-
dostwa. Prus jakkolwiek pozytywista
nie był zwolenikiem modnych wów-
czas prądów filosemickich i asymila-
cyjnych, a na rolę żydów w Polsce za-
patrywał się bardzo krytycznie, wi-
dząc w nich czynnik destrukcyjny, de-
moralizujący społeczeństwo i niszczą-
cy organizm gospodarczy narodu.

Żydostwo — rak toczący wieś pol-
ską występuje w „Placówce” w posta-
ci karczmarza Josela, oraz kupców na-
bywających dwór w rodzinnej wsi Śli-
maka. Karczmarg trudniący się li-
chwą i paserstwem rozpijający chło-
pów wódką i wydzierający im zaro-
bek, pokątny doradca i zły duch
chłopstwa, inspirator kradzieży i wy-
stępku we wsi, kupcy - pośrednicy,
pająki czepiające się polskiej ziemi, to
typy wymownie świadczące o stosun-
ku Prusa do kwestji żydowskiej.

Zagadnienie destrukcyjnych wpły-
wów żydostwa na wsi nabiera dziś
szczególnego znaczenia w związku z
coraz częstszem zjawiskiem osiadania
żydów na roli, oraz projektami kolo-
nizacji żydowskiej na Polesiu. Oto
jeszcze jeden aktualny problem „Pla-
cówki”. Mimo tych przykrych reflek-
syj, dokonany już niemal zupełnie w
dzielnicach zachodnich, a postępujący
w całym kraju, pomimo straszliwej
nędzy i szalejącego kryzysu, zwycięski
proces unarodowienia wsi i uświado-
mienia obywatelskiego warstwy wło-
ściańskiej pozwala wierzyć wraz z
autorem „Placówki”* w zwycięstwo in-
stynktu narodowego w odwiecznej
walce polsko - germańskiej. .

4.J.
 

Wśród tej korespondencji jest rów=

nież jedno pismo niezmiernie ciekawe,

w którem Kutuzow opisuje córce swój

sen, który wywarł na nim bardzo silne

wrażenie. Gdy uprzytomnimy sobie,

że umarł w parę miesięcy później, nie

zobaczywszy się już z dziećmi, treść

tego snu staje się dziwnie wymowna.

„Przed kilku dniami, pisze do córki,

widziałem we śnie Bonapartego, co

nasunęło mi pewne myśli. Odnotowa-
łem dla Ciebie ten sen.

Widziałem siebie ubranego w galo-

wy mundur j wszystkie ordery, leżą-

cego na wznak na mojem łożu bardzo

spokojnie, wpół mroku i słuchałem
pięknych, a słodkich chórówaniel-

skich, które napełniały mnie nie-

wymownie błogiem uczuciem. Zwolna,

po pewnym czasie, słyszeć się dały in-

ne odgłosy, jakby miarowo, w takt bę-

bnów, po zamarzniętej ziemi maszeru-

jących oddziałów wojskowych. W tej
samej chwili ujrzałem u stóp mo-
jego łoża Napoleona bez czapki,
widać na nim było zmęczenie.
Usta jego poruszały się, nie wymawia*
jąc jednak żadnych słów. A ja wciąż
leżałem rozciągnięty, nieruchomy.
Wówczas Napoleon odwrócił się ode-
mnie i odszedł bardzo powoli pochy-
lając się coraz bardziej, aż stawszy,
się zupełnie małym znikł, W tym cza-
sie wszystkie odgłosy przycichły i
słyszałem tylko jakby szum cofają-
cych się od wybrzeża morskich fal. W;
miarę jak Napoleon oddalał się od
mego łoża, pokój mój wydłużał się,
przybierając początkowo kształty ko<
rytarza, a później teleskopu. Zauwa-
żyłem równocześnie zbliżającego się
do mnie dużemi krokami Wielkiego
księcia, następcę tronu. Wstyd mi się
zrobiło że tak leżę i usiłowałem po-
wstać, ale ciało moje stało się ciężkie
jako ołów; bezskuteczne wysiłki, aby
się ruszyć sprawiały mi dużo cierpień
i męki. Wtedy podeszła do mnie mała
Katinka (wnuczka), płacząc głośno i
złożyła na mojej twarzy wiązankę
wilgotnych, świeżych kwiatów, a ja
wzruszony rozpaczą tego dziecka,
które jest mi tak drogie, zrobiłem
wielki wysiłek i obudziłem się... By-
łem we łzach, z poduszką na twarzy i
uczuciem dużego ciężaru w piersiach.
Przykre bardzo uczucie potęgowało
się tem, iż zmora ta przygniatała mnie
dalej na jawie. I byłem bardzo smut-
ny, śmiertelnie smutny.

Jak widzisz, drogie dziecko, czło-
wiek nawet otoczony honorami i sła«
wą, a od długich lat przyzwyczajony
do wojen, nie może jednak pozbyć się
udręki na widok cierpień i nieszczęść
innych ludzi — nawet wrogów. Nie
mów o tym śnie nikomu, tylko Katin-
ce Kudaszew, ale pomyśl nad tem i
napisz mi jak myślisz — coby to mo-
gło wróżyć, $dyż nie był to zwykły,

”
sen ,

_ W liście z dn. 16 grudnia 1812 r.
Kutuzow zawiadamia córki z Wilna,
że wojska francuskie opuściły już zie-
mie rosyjskie i że car mianował go
księciem Smoleńskim. W temże piš-
mie zaznacza, że Karol XII wkroczył
do Rosji na czele 40 tys. ludzi, a wy-
cofał się z 8 tys. tylko, zaś z armji
Napoleońskiej liczącej 480 tys. pozo-
stało tylko 20 tys., przyczem do nie-
woli wzięto 150 tys. i zdobyto ogółem
850 dział,

Znajdujemy wreszcie list pisany z
Płocka 1 lutego 1813 r., w którym
czytamy takie ustępy: „Od czterech
już dni generał Miłłoradowicz zdobył
Warszawę... Miejscowe elegantki £.-
wędzą bardzo mile, wygłaszając zda-
nia w rodzaju: „pomyślcie tylko jakie
my jesteśmy nieszczęśliwe, zmuszacie
nas żebyśmy was kochały i pogardza-
ły Francuzów”... Bonaparte przejeż-
dżając przez Warszawę powiedział do
ministra Potockiego: „6 oktobra by-
łem jeszcze zdobywcą świata, a dzi-
Stuj już nim nie jestem; jakże mało
dzieli sławę od šmiesznošci!",

Feldmarszałek Kutuzow, wręczyw-
szy Aleksandrowi I 26 marca 1813 r.
klucze od fortecy Toruńskiej — cięż-
ko zaniemógł i wparę tygodni później
rozstał się z tym światem — w 67-m
roku życia, W czasie jego choroby
król Pruski przysłał mu swego na-
dwornego lekarza, słynnego dra Hufe-
landa, ale stary żołnierz nie wierzył
medykom i nie chciał poddać się le-
czeniu. ›

Spędził ostatnie dnie na modlitwie i
umarł 26 kwietnia 1813 r. Trumnę je-
go, niesioną na przestrzeni tysiąca ki-
lometrów, złożono w Katedrze Ka-
zańskiej,

A. R.
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LETNIA MODA DLA DZIECI
(zo) Przed kilkoma tygodniami pi-

saliśmy już o ubraniach dziecięcych, a
jeżeli raz jeszcze powracamy do tego

tematu, to dlatego, że wciąż jeszcze w

tej dziedzinie niektóre panie popełnia-

ją pewne błędy. Są mamusie, które

nie chcą pozbawić się przyjemności

strojenia swych malusieńskich, powo -

dowane zarówno miłością jak i macie-

rzyńską, próżnością pragną, aby ich

dzieci miały zawsze najładniejsze su-

kienki. I jakkolwiek wiele się już o

tem mówiło, pisało, nie wszystkie pa-

nie dają się przekonać, że pierwszą za-

sadą musi być jaknajdalej idąca pro-
stota, że jak doświadczenie uczy tylko

w skromnem ubraniu dziecko dobrze

się czuje i miłe sprawia wrażenie.

Szczególnie w sezonie letnim należy

zwracać uwagę tak na prostotę kroju,

jak na rodzaj materjału, bo gdy dziec-

ko ciągle jest za domem, gdy ma tyle

sposobności ubrudzenia się i gdy nad-

chodzą upalne dni ubranie trzeba co-

dziennie zmienić i uprać. Jak nieprak-

tycznemi są w tych okolicznościach

wszelkie zbędne ozdoby i skompliko-

wany sposób zrobienia utrudniający

pranie i prasowanie i wiele sprawia

to w domu kłopotu, a służbie przyczy-

nia pracy, o tem chyba wszystkie do-

brze wiemy.

Pozatem należy sobie przyswoić

drugą podstawową i niewzruszaną za-

sadę, aby wyekwipowanie dziecka u-

trzymać w jaknajbardziej ścisłych gra-

nicach, to znaczy, aby nie sprawiać

zbyt wielu rzeczy z których szybko

wyrasta i które stają się zupełnie bez-

użyteczne. Letni ekwipunek powinien

składać się z bardzo niewielu sukienek

które swą świeżością i ,apetytnością”

o wiele lepiej odpowiadają wymaga-

niom czasu i higjeny, aniżeli wszelkie

riuszki, falbanki, wstążeczki i t p.

Do szkoły, sportów i na wycieczki
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wystarczy zupełnie jedno ubranie, o-

czywiście nieskomplikowane. Dla

dziewczynki będzie to sukienka z

płótna, albo innego materjału do pra-

nia w kraty lub paski, o zgrabnej,

szerokiej spódniczce i obcisłym sta-

niczku. Krótkie rękawy wyślądają

bardzo wdzięcznie, ozdobę sukienki

stanowi barwny sznur okalający wy-

cięcia z przodu związany i zakończo-

ny dwoma pomponami.

Chłopczyk natomiast włoży płó-
cienne spodenki, z dość szerokim skó-

rzanym paskiem opatrzonym dwoma

kieszonkami, niezbyt jasną koszulę
sportową z odwiniętymi rękawami i

odpowiednią do koszuli sportową cza-

peczkę. (Rysunek środkowy).

Na chłodne dni deszczowe, kiedy

dziecko skazane jest na siedzenie w

domu, najodpowiedniejszą będzie cie-

plejsza flanelowa sukienka bez koł-

nierzyka z fałdowaną spódniczką, w

katorze pastelowym, różowym czy

 

Puma - przyjaciel człowieka
(Fragment z podróży)

W miaręgęstniejących ciemności z

lasu napływały [ale przeróżnych

dźwięków: piski małp, ujadanie kujo-

tów, krzyki nocnych ptaków, jakieś

wrzaski przerażenia, jęki i ryki, jak-

gdyby tam stada szatanów mieszka-

ły. Choć nie należę do ludzi bojažli-

wych, jednak doznałem uczucia ne-

wnego lęku.

Odczuwałem niedołęstwo człowie-

ka z miasta wśród tej dzikiej przyro-

dy, gdzie życie osobników jednvch

gatunków służy do podtrzymania ży-

cia gatunków innych, gdzie jedni

cierpią z trwogą i żałosną skargą a

inni bez wyrzutu sumienia tucząsię

ich cierpieniem. Coś, jak w ludzkiej

gromadzie...

Naraz w pobliżu, na samym skraju

lasu jakieś zwierzę przeraźliwie ry-

knęło. Wzdryśnąłem się i umiosłem

na posłaniu.
Znów ryk przeraźliwy, świszczący

i donośny przebiesł pustkę nad plan.

tem kolejowym i wrócił odbity od

tamtej ściany leśnej. Czyżby jaguar?

—Ralf! Ralf Johansen! — zawoła-

łem, uderzając w nakryte kocem nogi

towarzysza, — słyszysz ryk jaguara?

Szwed poruszył się i zaklął po swo-

jemu. :

Zwarjowałeś? Czego mię bu-

dzisz! Przecież nie ryczy żaden jaguar,
tylko zwyczajna „wielka żaba”.

Odprężyły się nerwy. Szwed mi za-

imponował: zna przyrodę!

Niedość na tem: Ralf umiał, jak tra-

per — nawet przez sen, wyczuć nie-

bezpieczeństwo. ; :

Dogasały ostatnie głownie w ogni- 

sku. Szwed spał. Przestały mię już

trwożyć ryki zwierząt i bawić krążące

dokoła piękne, zielone iskry latarni-

ków jaśniejszych od naszych święto-

jańskich robaczków. Sen poczynał

kleić mi oczy, gdy naraz posłyszałem

cichy szelest trawy tuż przy naszem

obozowisku i instynktownie poczułem

obecność jakiegoś drapieżnika.

Uniosłem ostrożnie głowę. Czarna

sylwetka zwierzęcia wielkości dużego

psa zamajaczyła na placyku po wycię-

tej trawie, Latarkę elektryczną mia-

łem tuż przy sobie. i

Sięgnąłem po nią ostrożnie i poci-

snąłem sprężynkę. Na podchodzącego

zwierza padła smuga białego światła.

W jego blasku dojrzałem wielkiego

złocisto-płowego kota, jak przestra-

szony rzucił się w bok i zniknął mo-

mentalnie w trawach.

Była to puma - kuguar. Miałem

możność widzieć ją kiedyś w Galwe-

stonie, prowadzoną na łańcuszku

przez jakiegoś cowboya.

Puma jest okrzyczaną plagą bydła.

Na ludzi podobno się nie rzuca, lecz

jeśli potrafi zarżnąć krowę, czemże

dla niej jest bezbronny człowiek? —

rozumowałem poprostu i sen mię od-

biegł na chwilę.
Z dalekiej głuszy wyrębu leśnego

doleciał łoskot nadjeżdżającego pocią-

gu. Puszcza na chwilę przycichła. Jak

milkną ludzie na wspomnienie mo-

mentu śmierci, tak na dźwięk i łoskot

niesamowitej stalowej potęśi przyci-

chł; głosy zwierząt. Wynalazki białe-

go człowieka wstrząsające swym

dźwiękiem puszczą, to jej „memento

mori“, :

niebieskim, Ažeby sukienkę ile mož-

ności uchronić od poplamienia damy

małej pannie fartuszek na szelkach z

dwoma nałożonymi kieszeniami, zro-

biony z płótna. Upranie takiego far-

tuszka nie sprawi nam żadnego kło-

potu. Bardzo milutkie są też fartuszki

 

 

 

 
zaczął. Nie wsłuchiwałem się już teraz

w jego dźwięki, zrezygnowałem nawet

z otulania się przed moskitami. Znu-

żenie przemogło obawy i ukłócia. U-

snąłem.

Naraz zbudzilo mię silne tarmosze-

nie ramieniem i głos Ralfa:

Martin! Maartin! Śpisz, jak le-

niwiec  trójpalczasty, stara trąbo!

Śpisz wtedy właśnie, kiedy spać nie

można! Gdzie jest latarka?

— (o? co takiego? spytałem na-

wpół przytomny,

— Dawaj prędzej latarkę. Jaguar

w pobliżu,

Oprzytomniałem w jednej chwili i

sięgnąłem po leżącą przy boku lamp-

kę.
Ralf pocisnął spreżynkę i snop

światła oświetlił ścianę leśną.

— Słyszysz?

— Słyszę rechot żab i tysiąca in-
nych głosów.

A basowego mruczenia nie sły-

szysz?
— Owszem, ale to pewnie mruczy

puma, którą tylko co spłoszyłem świa-

tłem latarki, ‹

— Ładnie „tylko co!“ Godzinę te-

mu uslvszal.m ryknięcie jaguara wy-

soko, w gałęziach drzewa i odtąd nie

śpię. Z.pewne małpa, nawet w nocy

czujna, z przed nosa mu uciekła. Te-

raz z1-:1 na ziem'ę i jest tu w zar-

ślach. Więc powiadasz, że była pu-

ma? Wiadomość dla nas pomyślna.

Jeśli p..na była, to pewnie i jest w po-
bliżu. Pilnuje nas i może bronić bę-
dzie. .

Mimo niebezpieczeństwa, Szwed
mię rozśmieszvł C-uiny. Zna się na

wrzask ch i pomrukach puszczy, lecz
teraz bzdurę powiedział. 

 

 

z kretonu lub krepy bawełnianej w ja-

kiś wesoły wzór, kwiaty, liście, ptasz-

ki i t. p. Materjał musi być trwały, bo

jeżeli przy pierwszem praniu straci
swą barwność stanie się przyczyną

wielkiego zmartwienia dla dzieciaka i

wyciśnie rzeki gorzkich łez.

Dla chłopczyka odpowiedniem bę-
dzie ubranko, składające się ze spod-

ni i bluzy w fałdy, z karczkiem, za-

pięty na jeden rząd guzików. Materjał

„pepita“ jest tu bardzo wskazany, bo

na drobnych kratkach nie bardzo znać

małe, a nieuniknione plamy. Ubranku |

nadaje świeżość biały kołnierzyk wy-

kładany z piki (Ostatni rysunek).

Jeżeli idzie o jakiś „wielki występ”

mamusia stanowczo nie zrezygnuje ze

strojniejszego ubrania dla dziecka.

Pełny efekt można jednak osiągnąć

nader prostymi środkami, jak tego do-

wodzi pierwsza grupa na rysunku.

Widzimy tu najpierw małą dziew-

czynkę w sukience z jasnego batystu

 

  

w drobne kwiatki, Szeroka, marszczo-
na spódniczka i rękawy w formie

skrzydełek wykończone kokardami z

aksamitu, składają się na świeżą i

śliczną całość,

Najmłodszy chłopczyk ma granato-

we ubranie marynarkowe z niebieskim

kołnierzem, na którym wyhaftowane
są białe, albo czerwone kotwice, oraz

marynarską czapeczkę. Ten rodzaj nie

zmienia się-od lat i zdaje się zawsze

pozostanie „modnym“ co najlepiej za

nim przemawia.

„Wiemy, że marzeniem każdego nie-

co już większego chłopca są pierwsze

długie spodnie, Nie są one może zbyt

zgrabne i w krótkich lepiej wygląda,

ale jeżeli już chcemy spełnić tak go-

rące życzenie, sprawimy mu ubranie

płócienne, takie jak widzimy na ry-

sunku z kolorową koszulą..

SUKNIE HAFTOWANE '

Zarówno dlą dzieci, jak i dla doro-

słych bardzo ładne są suknie ozdobio-

ne ręcznym haftem, czy to będą nasze
wzory huculskie i inne, czy motywy z

kwiatów. lm prymitywniejszym jest

materjał, tem efektowniej odbija od

niego haft utrzymany w jaskrawych

kolorach. Najodpowiedniejszem  za-

tem będzie płótno w naturalnym kolo-
rze. I tu oczywiście trzeba uważać,

aby włóczka, bawełna, czy jedwab,
którymi haftujemy nie zbladły w

pierwszem praniu.

Na rysunku naszym widzimy jak
efektownie wygląda suknia ozdobiona

dwoma bukietami kwiatów, z których

jeden wyhaftowany jest przy wycię-

ciu, drugi wychodzi z pod paska.

    
Ka, który coś wie o zwierzętach —

dzika puma nie jest przecież domo-
wym psem, jeno kotem, łakomym na
ciepłą krew...
— Ale nie ludzką! Puma z pośród

wszystkich kotów jest jedynym i pra-
wdziwym przyjacielem człowieka „a-
mico del Christiano“, jak ją nazywają

Hiszpanie, Nieraz bywały wypadki, że
pilnowała śpiącego człowieka i przed
jaguarem broniła.

— Jaguar większy i mocniejszy od
pumy...
— Oczywiście, ale nie lubi wdawać

się z nią w awantury i tracić czas,

przeznaczony na polowanie. Słyszysz
szelest w trawie?
Przy blasku jasno świecących

gwiazd i wąskiego sierpa księżyca wi-

dać było, jak zakołysały się wierz-

chołki traw pod lasem. Zwierz przy-
suwał się pod nasz obóz.

Ralf trzymał w jednej ręce zgaszo-
ną latarkę, w drugiej rewolwer, Noc

i niebezpieczne sąsiedztwo zaostrzały
nasz słuch i wzrok.

Dojrzałem, jak tuż przed nami, w

w innem miejscu, poruszyły się rów-

nież trawy. Rozkołysane wierzchołki

zbliżyły się ku sobie i ozwał się teraz

dziwny duet, ni to warkot, ni to mru-

czenie przerywane jakby gluchemi
ziewnięciami i kociem prychaniem.

— Słyszysz? — szepnął Szwed z
triumfem, — stało się, jak mówiłem.

Głos jaguara brzmiał donośniej, niż

głos pumy. Czekałem teraz chwili, gdy
się w trawach zakłębi, gdy się zacznie

walka, w której silniejszy nasz wróg—

ja$uar, zwycięży słabszego przyjacie-
la — pumę. Lecz w prawach puszczy,

uznanych przez zwierzęta, są dziwne,

nieznane jeszcze ludziom artykuły: 
  

Przynoszą ulgę t a

uśmierzają, bóle! =

Gdy echa stukotu kół ucichły w —Pleciesz, niewiadomo co, ode-|może poszanowanie sentymentów

stronie przeciwnej, koncert się znów zwałem się z przekonaniem człowie-| przeciwnika...
Człowiek część tych praw już po-

znał, Wiemy, że życie puszczy stwa-

rza sytuację, w których walka jest

zabronioną, konieczną, dopuszczalną
lub zbędną.
Wiemy, że walka przy wodopoju

jest wzbronioną i żadne zwierzę jej

nie podejmie; wiemy o konieczności
walki przy rozmnażaniu gatunku i
zdobyciu pożywienia, o jej dopuszczal-
ności przy podziale łupu, ale niewiele
wiemy o prawach obrony słabszego
lub przyjaciela, nie wiemy, jak dosło-

wnie brzmi sprzeczka, jakie są racje

słabszego zapaśnika, skoro mocniejszy
daje się przekonać i bez walki opusz-
cza teren łowów.

Pospolity człowiek wiele sprytu i
wiedzy wkłada w sztuczne sposoby

mordowania zwierząt, mających o nim

lepsze pojęcie, niż on na to zasługuje,
a natomiast lekceważy czucie zwie-
rzęcia i nieraz bardzo szlachetną,pel-

ną poświęcenia ofiarność dla niego,
największego ich wroga!
Po kilku minutach prychania i ziew-

nięć umilkł koci duet. Trawy zakoły-
sały się w kierunku lasu.

aguar się cofnął, Puma została i
legła w trawie.

Ralf padł na swój wygodny materac,

— Możesz teraz spać spokojnie.
— Jaguar wprawdzie zasadniczo

nie rzuca się na człowieka, zwłaszcza

białego, lecz ma zupełne prawo go

zarżnąć, jeśli jest głodnyi jeśli czło-

wiek śpi, jak niemądre cielę. W sto-
sunku do tego zwierzęcia przezorność,
latarka i Colt w garści nie zawadzą.
Ale co kieruje pumą, że staje w na-
szej obronie? Doprawdy, nie wiem!
Wszak ją bez litości tępimy!

Jan Szczepkowski.

‚ @
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W dniach od 7 do 10 czerwca b r.
odbędzie się w Królewcu zjazd delega-
tów У. D. A. („Volksbund fir des
Deutszhtunn 1m Auslande''), organiza-
cji, działającej na terenie Rzeszy na
rzecz Niemców, żyjących poza grani-
cami kraju. Jak można zorjentować się
już dzisiaj, zjazd ten będzie skiero-
wany przeciwko Polsce. Według za-
powiedzi prasowych zjazd ma dać wy-
raz przywiązania Rzeszy do niemiec-
kich ziem wschodnich oraz ma zająć
stanowisko wobec aktualnych zadań
żywiołu niemieckiego, żyjącego na te-
renach, położonych na wschód od gra-
nic państwa niemieckiego,
Program zjazdu jest bardzo urozma-

icony. Zapoczątkowaniem zjazdu bę
dzie zebranie zarządu głównego VDA..
zwołane na dzień 7 czerwca do Kwi-
dzynia a mające znaleźć swe zakoń-
czenie w wspólnem zwiedzeniu znaj-
dującej się w pobliżu granicy polsko-
niemieckiej, dla Pk się na
miejscu „niesprawiedliwemu i krzy-
wdzącemu” Niemcy pociągnięciu gra-
nic. Tego samego dnia odbędą się
jeszcze w Kwidzyniu wielkie uroczy -
stości plebiscytowe na dziedzińcu zam-
kowym, przyczem delegacje z poszcze-
$£ólnych terenów plebiscytowych złożą
pod pomnikiem wieńce,
W tym samym dniu odbędzie się w

Królewcu uroczyste otwarcie zjazdu
Przy udziale przedstawicieli władzi
organizacyj społecznych. Główne uro-
czystości przewidziane zostały na dnie
8, 9i 10 czerwca. W ramach progra-
mu na te dni odbędą się specjalne ze-
brania, poświęcone sprawom  wycho-
wania narodowego w szkole, młodzie-
ży akademickiej, roli włościan niemiec-
kich z terenów zagranicznych, i t. d.
Równocześnie z tem odbędą się nor-
malne zebrania organizacyjne. Całość
imprezy zostąnie zamknięta w dniu 10
czerwca wielkim pochodem przez ulice
Królewca.
W związku ze zjazdem odbędzie się

jeszcze w dniu 13 czerwca wielka ma-
nifestacjap e` przy

pomniku plebiscytowym pod Olszty -
nem oraz obrady władz VDA. w dniu
15 czerwca w Gdańsku. :
O rozmiarach powyžszej imprezy

niech świadczy podany ostatnio przez
pra niemiecką fakt, że do chwili o-
ecnej wpłynęło już ponad 30 tys.
zgłoszeń na wzięcie udziału w tej im -
prezie. Rozgłos, jaki zjazdowi nadaje
strona niemiecka, świadczy o tem, że
tegoroczny zjazd VDA, będzie impre-
zą polityczną, której wagi w  dzisiej-
szym układzie stosunków polsko-nie-
mieckich społeczeństwo polskie nie po-
winno zbagatelizować. Nagromadzone
w programie zjazdu momenty odweto-
we (wycieczka nad granicę polsko-nie-
miecką, manifestacje pod Olsztynkiem
i in.) pozwalają już dzisiaj stwierdzić,
że antypolski jego charakter nie ule-
ga żadnej wątpliwości,
Należy to jasno sobie uświadomić

szczególnie w ostatnich czasach, niosą-
cych wyraźny renesans niemieckich
prądów imperjalistycznych, które mu-
szą być i będą tłumione siłą

taki na polskie społeczeństwo na
polskiej Warmji odbywają się stale,
skierowane przedewszystkiem w pol-
skie szkolnictwo. Ostatnio prasa
wschodnio - pruska zała z nieu-
krywanem zadowoleniem za olsztyń-
ską „Allensteiner Zeitung“ wiado -
mość, że polski nauczyciel przy pol -
skiej szkole mniejszościowej w Śzafał-
dzie został odwołany „do Kongresów -
ki'i że kilku uczniów przeszło do szko-
ły niemieckiej, Wiadomość ta została
sfabrykowana, aby zastraszyć miesz-
kańców Szafałdu i nakłonić radzi-
ców - Polaków do przenoszenia swoich
dzieci do szkoły i ochtonki niemieckiej.
Zanotować należy jeszcze i inne fak-

ty. :
W Olsztynie odbyło się zebranie u-

czenic szkoły gospodarstwa domowe-
go. Z wygłoszonego na tem zebraniu
referatu wynikało, że ludność polska w
Prusach Wschodnich nie jest ludnością
tubylczą i że język polski, jakim ta
ludność mówi, nie jest pradziwym (!!)
językiem polskim. Należy więc ostro i
zdecydowanie występować przeciwko
wszystkim, którzy języka tego używa*
ją, i pouczać ich, że winni posługiwać
się jedynie językiem niemieckim, gdyż
„żyjemy w Niemczech” (!). W ten spo-
sób stwierdzi się jasno i wyraźnie że
us „korytarza“ žyje lud niemiec-
i
Trudno o klasyczniejszy przykład

niezrozumienia zasadniczej myśli wo-
dza dzisiejszych Niemiec, kanclerza
Hitlera, w odnies'eniu do sprawy ger-
manizacji elementów niemieckich w
pa niemieckiem Oto jego słowa,
tóre widocznie nie są znane ultrapa-

trjotom niemieckim z Olsztyna: „Prak-
tyczne doświadczenia ostatnich stuleci

ko

 

imprezy
Dd własnego korespondenta)

wykazały, że naprawdę wartościowych
żywiołów albo wcale nie można wyna-
rodowić, albo też można tego dokonać
z wielkim trudem i bardzo powoli Ca-
ła korzyść ogranicza się niemal wy-
łącznie do chwiejnych, a naskutek te-
go małowartościowych ludzi'*
W Kwidzynie otwarto z ramienia

„Landesverkehruband Ost und
Westpreussen' kurs dla przewodni-
ków, których zadaniem będzieopro -
wadzanie wycieczek, przybywają -
cych na pogranicze wschodnio - pru-
aka Kurs poza celami propagandy
turystycznej, ma za zadanie wykształ -
cić przewodników w tym kierunku. a-
by umieli przedstawiać wynikłe z roz-
śraniczenia wersalskiego położenia ob-
szarów pogranicznych nad Wisłą.
W kursie wzięły udział jednostki,

rekrutujące się z wszystkich warstw
społeczeństwa miejscowego. Kierow-  

Przygotowania do wielkiej antypolskiej

Olsztyn, w maju.

nictwo kursu objął wyższy radca budo-
wlany Schmidt zMałborga. który 0so-
biście oprowadzał uczestników kursu
po Kwidzynie i Malborgu, kończąc
wycieczkę w Gdańsku.
Kwidzyńska „Weichsel - Wacht"

donosząc o tej akcji zaznaczyła m in.
że w przeciwieństwie do rządów po-
przednich obecny rząd narodowo-so-
cjalistyczny nie gołosłownem nawoły-
waniem do zwiedzania Prus Wschod-
nich, lecz czynem pragnie spowodo -
wać, aby każdy Niemiec poznał pro-
wincję wschodnio -« pruską. Ten właś-
nie cel ma spełnić kurs.
Jak wynika z powyższych faktów

Niemcy na terenie Prus Wschodnich
przeszli do wyraźnej antypolskiej 0-
fenzywy, którą należy bacznie obser-
wować, aby w stosownym momencie

6 gotowym do przeciwdziałaniakyć gotowym do p aa  

RUCH NARODOWY
W ZAKOPANEM

(Od własnego korespondenta)

Dotychczas panowała opinja, że w
Zakopanem ruch narodowy nie jest
silny. A wsie okoliczne, to przecie do-
mena ludowców! Tak mówiono.

Aż tu nagle ku memiłemu ździwie -
niu „elity” narodowcy zgłosiwszy u*
dział w obchodzie 3-cio majowym, wy*
legli na ulicę niespodziewanie w ilości
około 400 ludzi. Wszystkie inne orga-
nizacje razem wzięte okazały się słao
sze i niedorównały — szaremu końco-
wi pochodu, gdzie maszerowalinaro -
dowcy. Prowadził szeregi kierownik
zakopiańskiego obwodu, kol. Kamień -
ski „ofiara osławionego szupasu b sta-
rosty p. Korniaka, W pierwszej
„wszestanowej”* czwórce  przedsta-
wiciel placówki w Bustryku niósł bar-
wny proporzec z wyszytym mieczem
Chrobrego, obok niego kroczył akade-
mik, robotnik i góral. Za proporcem

| maszerowali członkowie zakopiańskie-
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Wyrok na żydów - fałszerzy. — Od

maja do lipca 1934 r. na terenie Będzina
kolportowano ogromne ilości fałszywych
monet 10, 5 i 2-złotowych. W połowie
lipca ub. r. udało się dzięki obserwacji
niektórych osobników - żydów dojść do
źródła, skąd wychodzą fałszywe monety.
To też w dniu 24 lipca wydział śled-

czy w Będzinie zaaresztował Berka Zaj-
dlera, który posiadał kilkanaście fałszy-.
wych monet 2-złotowych, a jak się oka-
zało na śledztwie, był centralą rozdziel-
czą falsyfikatów. W tymże dniu zostali a-
resztowani Mendel Owieczka w Będzi-
nie, Szlama Dyner w Częstochowie, któ-
ry pełnił funkcję transportowca falsyfi-
katów z Łodzi do Będzina oraz herszt
bandy Chain Frydman z Łodzi, który do-
starczał w Łodzi falsyfikaty Dynerowi
dla przewiezienia do Będzina.
Przewód sądowy ustalił, że Frydman

uciekł z Niemiec w roku 1933 do Polski.
W Niemczech Frydman siedział 3 i pół
roku w więzieniu za puszczanie w obieg
fałszywych pieniędzy; przyjechał do Pol-
ski, gdzie nadal uprawiał swój proceder.
Ciekawe jest to, że falsyfikaty Frydman
miał sprzedawać klientom, a jak Dyner
wyjaśnił sądowi, miał rzekomo zapłacić
Frydmanowi za 1.000 zł. fałszywych mo-
net 285 zł.

Szajka żydów posługiwała się małymi
chłopcami, ażeby odwrócić wwagę orga-
nów policyjnych i tak syn Owieczki no-
sił pieniądze do domu Zajdlera. Pienią-
dze z Będzina, gdzie była centrala, szły
na Zagłębie, Katowice, Kraków, Często-
chowę.

Sąd okręgowy po rozpatrzeniu spra-
wy skazał Chaima Frydmana na pięć lat
więzienia i 10 lat zawieszenia praw o-
bywatelskich. Szlamę Dynera na 3 lata
więzienia, Mendla Owieczkę na rok wię-
zienia oraz Berka Zajdlera na dwa lata
więzienia, poza tem wszystkim trzem za-
wiesił prawa obywatelskie na lat pięć.

CZĘSTOCHOWA

Pies wytropił przemytników. — Straż
graniczna częstochowska otrzymała wia-
domość „iż po stronie niemieckiej u go-
spodarza Kąpały koło miejscowości Ta-
nina znajdują się dwaj przemytnicy, któ-
rzy, objuczeni bogatym towarem, mają
zamiar przejść granicę polską. Straż gra-
niczna, zabrawszy ze sobą tresowanego
wilczura, udała się na zasadzkę, pód-
czas której pies zwęszył ślady przemyt-
ników i począł ich tropić. Straż granicz-
na udała się w pościąg, idąc za psem,
który przez las dobiegł do miejscowości
Tanina i doprowadził funkcjonarjuszy po
przebyciu 3 km. w kierunku rzeki Lis-
Warty, gdzie w krzakach spali przemyt -
nicy. Usłyszawszy szczekanie psa prze -
mytnicy zbudzili się i podczas gdy jeden
został zatrzymany, dru.i usiłował zbiec.
Za uciekinierem puszczono w pogoń

wilka, który po krótkiej chwili dopadł do
szmuślera i przytrzymał go. Przemytnik,
chcąc się oswobodzić od psa, począł go
okładać trzymanym w ręku kijem, lecz w
odpowiedzi na ten atak pies nietylko nie
puścił człowieka, ale rozwścieczony po-
czął go gryźć po nogach, wobec czego
szmugler dał za wygraną. Pokąsanego
natychmiast obandażowano. Przy szmu -
ślerach znaleziono 13 kg. brendki w pę
cherzach. }

DĄBROWA GÓRN.

Brudne sprawki „duchownego - zna-
chora. — Władze śledcze w Dąbrowie
prowadzą dochodzenia w sprawie du-
chownego „kościoła narodowego” Husz-
ny, który zwrócił się do policji ze skar-
gą przeciw swej b. gospodyni, oskarżając
ją o szantaż.
Równocześnie gospodyni zarzuca Hu-

sznie różne brudne sprawki. Dochodze-
nia prowadzone przez władze śledcze
niewątpliwie ustalą, ile jest prawdy w
tych wzajemnych oskarżeniach. Zazna-  

LEGO
czyč naležy, že Huszno jest bardzo za-
możnym, ma własne auto, a dochody jego
płyną głównie ze znachorstwa i sprze -
daży ziół. Prowadzi on również „szkołę
zielarską* w Dąbrowie! Dawniej miał on
duże dochody z... udzielania rozwodów,
ostatnio jednak to źródło zaczęło się wy-
czerpywać.

KRAKÓW
Władze wojskowe wydają „Pięcio-

ksiąg* dla żydów. — Jak donosi Il. K C
władze wojskowe w Krakowie wydały
specjalnie dla żołnierzy wyznania moj-
žeszowego odbywających powinność
wojskową Pięcioksiąg Mojżesza. Na
wniosek naczelnego rabina W. P.
mjr. Szteinberga Pięcioksiąg wraz z
modlitewnikami rozdawany będzie żoł-

nierzom bezpłatnie. Dary te oprawione
są w okładki koloru biało-amarantowego
isą zaopatrzone godłem państwowem.
Bez komentarzy!
LUBLIN
Żydzi rządzą w Tow. Kredytowem —
W tych dniach odbyło się zebranie lu-
belskiego Towarzystwa Kredytowego
Miejskiego. Od pewnego czasu zebrania
tego Towarzystwa mają specyficzny cha-
rakter: tłok, śwałt, rejwach i zapach; na-
dewszystko zapach; niemożność utrzy-
mania sali i obrad w jakim takim porząd-
ku, krótko mówiąc atmostera Psiej Gór-
ki panuje wszechwładnie na walnych ze-
braniach.
Atmosferę Psiej Górski w zakresie za-

pachu wnoszą chalaciarze żydowscy,
którzy już od szeregu lat są faktycznymi
rządcami lubelskiego Tow. Kredytowe-
go. '

Na zebraniu ostatniem  žydowstwo
raz jeszcze ujawniło swoją nachalność i
zaborczość, Mimo, że wyborowi podle-
gali reprezentanci grupy polskiej w ko-
mitecie i dyrekcji, żydzi przetorsowali
wprawdzie Polaków, ale nie tych, któ-
rych wysuwali polscy właściciele @о-
mów, jeno kandydatów własnych. Prze-
waga głosów była zresztą całkowicie po
ich stronie, zwłaszcza, że wśród Pola-
ków nie zbrakło i tym razem jednostek,
rozbijających jednolitość głosów  pol-
skich, ułatwiając tem żydom, robotę.
Czas najwyższy, by polscy właściciele
domów w Lublinie przeciwstawili żydom
na terenie Tow. Kredytowego własną,
narodową organizację.

ŁOMŻA
Miasto przestanie płacić haracz ży-

dom. — Ostatnia debata budżetowa w
łomżyńskiej radzie miejskiej obfitowała.
w szereg wystąpień antyżydowskich I
tak—mimo protestów radnych żydow-
skich — zmniejszono o połowę subsyd-
jum dla szpitala żydowskiego, zmniejszo-
no z 5269 zł. do 1.169 subwencję Tow. O-
pieki mad sierotami żyd., odrzucono
wnioski o subsydjum dla „Chewra Kady-
sza” i „Hachnosas - Orchin" i żydowskiej
kasy pożyczkowej.
Przy omawianiu budżetu rzeźni miej-

skiej r. Piotrowski zapropnował гу-
czałtową kwotę 500 zł., którą ma uisz-
czać magistratowi gmina żydowska, jako
dzierżawca rzeźni rytualnej. Wywołało
to burzę sprzeciwów na ławach żydow-
skich. Wówczas.r. Piotrowski oświad-
czył otwarcie o co mu chodzi. >
„Będąc w zasadzie przeciwnikiem

praktyk rytualnych z czasów średniowie-
cza, jestem za tem, by za pomocą specjal-
nych opłat zmusić do zaniechania tych
praktyk”,
Gdy padły te dwa słowa radni żydow-

scy manifestacyjniż opuścili posiedzenie.
Mimo to wniosek ten, jak i drugi o po-
bieraniu 750 zł. opłat za wstęp rzezaków
do rzeźni miejskiej uchwalono większoś-
cią głosów Klubu Narodowego i BB
Łomża dała piękny przykład innym mia-
stom Polski.
ŁÓDŹ
Zażydzenie przemysłu. Nasz korespon-

dent donosi; Dyrektorami łódzkiej Izby  

KRAJU
Przemysłowej są dwaj żydzi: Beier i
Zand. Dyrektorem związku włókienni-
czego jest również żyd Berkowicz, któ-
rego ostatnio zaangażowano na miejsce
usuniętego Polaka-katolika, inż. Włady-
sława Srzednickiego. į

W tych warunkach interes gospodar-
czy Polski musi być narażony na szwank
bo nie ulega wątpliwości, że żydowscy
dyrektorzy dbają przedewszystkiem o
interesy żydowskich firm.

Obóz Narodowy w Łodzi, który zyskał
sobie w całym kraju sławę awangardy
odrodzenia narodowego, położy nieba-
wem kres żydowskim wpływom w prze-
myśle naszego kraju. (J.)

PABJANICE

Narodowcy zakładają sklepy. — Nasz
korespondent donosi: Na terenie Pabja-
nic młodzi Stronnictwa Narodowego:
Eug. Stelmach, K, Majewski, Winero-
wicz i W. Kuszmider, założyli o swoich
własnych siłach sklep galanteryjny pod
firmą: „Nowość”, konkurując z żydow-
skimi kupcami,

„ Dzielnym narodowcom, co dowiedli,
że Obóz Narodowy nietylko słowem, lecz
czynem zwalcza obcy, nam wrogi żywioł,
w pracy którą podjęli — życzymy powo-
dzenia i wytrwania na tym odcinku wal-
ki! (J. Len.)

RZESZÓW

Zamordowanie policjanta. — W nocy
ze środy na czwartek zamordowany zo-
stał na drodze ze Szwilczy do Rzeszowa
komendant posterunku policyjnego w
Szwilczy st. posterunkowy Wojciech Ku-
charski. Jak wykazało śledztwo, zbrodni
dokonali bandyci, których Kucharski u-
siłował ująć, goniąc ich na rowerze,
sprawcy zbiegli.

TARNOWSKIE GÓRY (śląsk)

Proboszcz - germanizator. — W sądzie
karnym w Tarnowskich Górach zakoń -
ozyla się głośna rozprawa ks. probosz -
cza Knosały z Radzionkowa przeciwko
34 polskim nauczycielom z tej miejsco-
wości, oskarżonym przez niego o znie-
sławienie, Nauczyciele ci wysłali memor-
jał do kursji biskupiej w Katowicach, w
którym zarzucił ks. Knosale, że popiera
niemczyznę, skutkiem czego co roku
znaczna liczba polskich dzieci przecho-
dzi do szkół niemieckich,
W sprawie tej odbyły się dwie rozpra-

wy, a ostatnia 7 b. m. Przesłuchano
znaczną liczbę świadków. Rozprawa za -
kończyła się uniewinnieniem wszystkich
nauczycieli od winy i kary, Wszystkie
zarzuty memorjału zostały potwierdzone
przez świadków, Sensacyjne były zezna-
nia wicemarszałka sejmu śląskiego Gaj-
dasa. Zeznał on, że działalność ks. Kno-
sały jest szkodliwa dla interesów pol -
skich i że popierał on organizacje religij-
ne niemieckie, ażeby szerzyć niemczyz-
nę. Niektórzy świadkowie powołani

przez ks. Knosałę są znanymi działacza-
miobozu niemieckiego. Ciekawe były
zeznala przewodniczącej Towarzystwa
Katolickich Polek p. Wrodarczykowej z
Radzionkowa. Zeznała ona, że na uro-
czystościach, organizowanych przez To-
warzystwo Katolickich Polek, księża
przemawiali po niemiecku, a dzieci de -
klamowały niemieckie wiersze. Rozpra -
wa wykazała zupełną słuszność zarzutów
autorów memorjału.

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Ruch narodowy. — W Piekutąch pow
Wysoko - Mazow. na reorganizacyjnem
zebraniu koła obwodowego wybrano za-
rząd: Ignacy Borowski prezes, Stanisław
Sasinowski sekretarz, Józef Zachowski
skarbnik, P, o, kierownik Sekcji Młodych  

Zakopane, w maju.

go koła, a za nimi placówki wiejskie
Szczególnie miłe wrażenie robiły
czwórki góralskie,
Tuż przed rynkiem oddzielili się na-

rodowcy od pochodu, rezygnując z u-
działu w defiladzie i wysłuchania prze-
mówienia pod pomnikiem. Przyczyny
następujące: W lokalu przy ul. Grun-
waldzkiej miała się odbyć (i odbyła
się) w obecności delegata okręgu p.
Jaworskiego i prezesa zarządu powia-
towego dr. Mecha uroczystość dekoro-
wania mieczykami 54 członków róż =
nych placówek.
Ze względu na zamiejscowych trze-

ba było zebranie wcześniej zacząć.
Drugim powodem absencji naszej w

końcowej łazie uroczystości majowej
była obawa przed prowokacją Oto
rokrocznie działacze z BB. robili z u-
roczystości narodowej święto sanacyj-

| ne, z przemówieniami, w których ora -
torzy silili się na przejrzyste ataki ua
przeciwników „ideologji“. Przemienia-
no święto państwowe w jakiś wiec po-
lityczny. Tak było stale.
Dopiero wyjątkowo w tym roku wy-

znaczono na frelegenta człowieka tak-
townego, który nie uważał za swój
patrjotyczny obowiązek... drażnić słu-
chaczy. Szkoda, żeśmy o zamierzonej
zmianie taktyki nie dowiedzieli się.
wcześniej.
Dzień 3 maia 1935 r. będzie dla Za-

kopanego pamiętnym. Obóz Narodowy
zademonstrował swą siłę. (L)

Kazimierz Brzozowski. W Kostrach - No-
skach zorganizowano koło Str. Nar. do
zarządu weszli: Bolesław Kostro prezes,
Wyszyński Antoni sekretarz, Zalewski
Antoni skarbnik. W Jamiołkach na ze-
braniu organizacyjnem wybrano zarząd
ze Stanisławem Truskolaskim prezesem
i Stanisławem Kieskowskim sekretarzem
na czele. W Carbowie — Nowem zorga-
nizowano oddział koła w Kobylinie i do
zarządu wybrano Piotra Wadołowskiego
prezesem, Jana Zajewskiesgo skarbni-
kiem i Grzegorza Wnorowskiego sekre -
tarzem i kierownikiem.

W Kobylinie urządzono zebranie reor-
ganizacyjne koła obwodowego Str. Nar.,
na którem przemawiał del. z Warszawy
kol. red. J. Dziżyński. Obecnych 100
członków. Po kursie wybrano zarząd ko-
ła z prezesem Ludwikiem Surmacewi-
czem i sekretarzem Gasowskim na czele.

W Wysokiem - Mazowieckiem dnia 8
kwietnia odbył się kurs Sekcji Młodych
Str. Nar. Wydział prowadził kol. Dzi-
żyński. Dekorowano 8 kolegów mieczy-
kami, Sprawozdanie zdał kol. B. Brze-
ska. Odśpiewaniem Hymnu kurs zakoń-
czono. (J.R.)

ZAKOPANE

Straszliwe samobójstwo. — W ponie =
działek w godzinach wieczornych usły-
szano ze szczytu Gubałówki przeraźliwe
krzyki i dojrzano przesuwający się ognik,
Q godz. 9-tej wieczorem sprawa się wy-
jaśniła, od strony Kamień znaleziono nie-
daleko mostu przy rzece nagiego męż-
czyznę, okropnie poparzonego i jęczące-
go. W stanie okropnego poparzenia na
całem ciele przewieziono go do szpitala.
Podał on, że nazywa się Antoni Barto-

szewicz, ma lat 28 i jest rolnikiem z
Wilna, zam. przy ul. Zygmuntowskiej |. 6,
że przybył do Zakopanego celem doko-
nania samobójstwa zdaleka od rodziny.
Z myślą o samobójstwie nosił się od wie-
lu lat, a zwłaszcza gdy wrócił: z Francji
do Polski w r. 1934. :
Dnia 6 b. m. kupił dwa litry spirytusu

denaturowanego i udał się na Gubałów-
kę, poczem oblawszy spirytusem ubranie
podpalił je. Poprzednio jeszcze zażył
truciznę, ażeby być pewniejszym śmier-
ci.
Gdy ubranie zajęło się, stoczył się on

wśród męczarni, kalecząc się przytem na
całem ciele. Gdy zapytano się go, dla-
czego obrał tego rodzaju okropną śmierć,
odpowiedział, że chciał w ten sposób za-
trzeć po sobie ślady, by nie zidentyfiko-
wano jego zwłok.

Po przewiezieniu go do szpitala. zmarł
w dwie godziny. Powodem rozpaczliwe-
go kroku miały być złe stosunki mater-
jalne i rodzinne.

Zawieszenie dwóch adwokatów —
Nasz korespondent donosi: Od kilku dni
miasto nasze jest pod silnem wrażeniem
zawieszenia dwóch adwokatów w czyn-
nościach zawodowych na przeciąg trzech
miesięcy. Zeszłoroczne wyroki dyscypli -
narne krakowskie, zatwierdzone teraz
przez sąd naczelnej rady adwokackiej
w Warszawie — rzuciły snop światła na

‚ stosunki w naszej palestrze. Przedmioto-
wi temu poświęcimy list osoby, źle się
bowiem dzieje w zakopiańskiej pale-
strze, nietylko pod względem zawodo-
wym, lecz także — i to o wiele ważniej-
sze — narodowym. (FEZ)
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TABELA CIĄGNIENIA IV-ej KLASY LOTERJI PAŃSTWOWEJ Z DV. 10-V.1935 R.
LI II ciągnienie
Główne wygrane

Zł. 100.000 sł. — 171042
Zl. 20.000 — 13122

Zi. 10000 — 11485 20418
100505

Zł. 5.000 — 52426 18204
ZŁ. 2.000—76 3071 4178 5585 31512

46831 47169 57400 68499 92909
93468 104682 104740 108378 112835
129193 141501 144489 172621 176217
180136 184271
ZŁ 1.000 — 2926 9713 21560 27613

30694 38121 38778 41799 43760
44027 46013 52239 63290 63560
61588 65894 80399 80835 82271
84238 92519 110390 113580 117956
119099 131791 135436 152645 155765
163159 164356 170317 171172 173187
176332 176419 181886

Wygrane po 200 zł.
118 39 217 372 45 585 705 16 47

832 80 925 38 60 1164 254 56 331
58 T2 77.426 60 65 501 32 50 80 916
42 2280 328 406 30 62 84 585 706
48 857 84 916 39 3006 348 415 77
547 739 828 4044 265 649 775 5002
70 105 57 229 342 49 502 52 97 615
42 719 26 93 990 96 6022 202 416
35 62 536 808 7150 63 251 433 673
851 8165 238 95 329 62 410 610 61
77 84 708 9008 123 56 208 337 62 444
612 718 25 43 823 943 77 10062 7Э
176 218 66 73 537 636 787 11009 23
35 63 162 200 73 813 85 472 534 59
77 687 764 879 12015 53 95 280 496
666 69 726 852 88 13022 169 430 729
67 79 809 35 14078 163 64 271 368
560 643 701 88 841 43 921 31 16046
77 164 387 422 568 619 25 53 93 702
16162 434 727 77 885 17004 128 50
79 360 74 76 408 668 92 747 804 25
95 908 11 72 18148 219 76 431 568
715 866 84 919 66 69 19288 333 40
422 760

20164 437 503 20 90 707 21250 656
771 826 970 22126 363 604 726 46
929 63 23006 47 203 20 49 314 443
10 528 778 24055 167 82 817 67 477
651 745 887 983 25069 70 189 304
50 458 615 732 987 26295 448 508
926 27255 77 555 70 83 617 839 952
28020 63 94 96 137 458 549 614 811
99 939 66 29041 574 627 69 900

30019 48 164 212 28 202 205 61
512 61 659 717 881 31100 48 92 205
42 46 80 368 415 532 685 850 057
32104 28 68 285 320 68 585 852 965
33008 61 175 353 55 473 546 886
34025 58 97 397 513 49 740 72 805
44 67 972 93 98 35216 68 392 645
781 805 36012 70 90 272 80 91 329
407 30 51 88 92 508 12 58 69 748
891 37081 102 405 863 997 38060 77
241 84 407 90 523 745 29127 231
401 24 82 572 649 84 729 945 81 99.
40160 203 400 33 41 42 910 41202
549 69 87 913 98 42203 59 71 505 82
789 978 96 43048 128 99 286 840 59
979 44008 11 98 139 489 636 39
45005 27 38 87 217 63 84 429 60 603
65 90 901 46220 63 414 27 96 526 96
617 22 40 917 47028 47 100 252 361
569 646 66 87 773 831 60 941 48206
7 10 38 60 302 448 537 927 55 49026
31 44 169 298 303 68 522 80 696 733
806 38 919 93

50022 155 81 241 71 85 450 661 76
705 43 821 92 906 40 51171 212 363
660 787996520005366483 594 97 655
705 820 53002 194 274 319 411 548
613 74 892 54094 163 88 267 72 338
98 4123366 527 44 91 644 750 81 858
55119 207 92 366 881 917 54 56085

135 205 76 394 594 700 897 900 57043

187 215 18 327 66 409 24 42 526 741

58141

900 89 58049 84 142 58 204 307 747
814 33 59001 04 67 90 121 304 36 445
593 602 11

60085 322 514 609 754 819 904 05
71 61017 70 76 100 02 228 68 333 49
459 588 609 33 49 69 882 94 62077 110
42 27084 320 58489 723 56 71 944
63021 149 53 249 478 659 780 855 911
61 64278 356 66 542 95 637 700 41 72
875 76 955 77 65175 256 76 559 891 9%
66097 134 205 332 529 611 34 67046
83 136 53 84285340404 38 62606 58
145 897 68003 83 110 52 76 96 504 23
603 783 809 33 42 976 69001 147 271
312 93 94 544 52 608 36 738 815

10119 219 81 96 582 95 702 15 18
71038 110 21 239 41 335 440 544 605
78 917 35 72008 40 117 40 219 399 4i2
573 71 627 819 30 86 954 73006 68 165
82 96 241 454 510 843 74 75 74356 501
97 761 810 18 89 930 32 52 75036 178
96 232 406 560 64 27 774 854 956
76176 211 22 84 478 571 91 805 08 903
78 77177 394 494 695 977 78301 51 53
497 573 687 728 31 86 834 60 924 71
79311 40 540 42 884 946

80137 79 206 91 444 567 86 637 39
959 64 81156 87 98 246 99 314 84 6%
61 754 962 82054 213 22 26 06 63!

100039 365 85 436 686 787 838 55
928 76 101029 70 313 481 622 56 704
58 66 862 97 102013 32 102 557 608
52 714 805 82 902 5 25 1030227 123
266 508 50 606 23 92 738 914 43
104102 19 34 66 292 520 77 82 767
979 105104 83 221 54 71 86 305 35 518
625 42 53 62 726 36 73 902 6 35
106009 30 66 120 230 77 351 415 593
891 911 59 107082 183 348 79 411 66
659 774 81 88 829 43 108004 8 217 37
711 803 27 55 83034 47 250 81 419 61
80 88 802 902 84117 74 317 447 705
62 73 947 52 59 85004 140 450 69 549
88 630 703 06 877 99 972 86062 152
248 388 430 669 753 76 901 87016 139
216 37 76 331 74 497 769 832 88164
83 264 404 709 966 89103 22 285 307
57 441 550 616 44 946

90144 57 268 312 66 525 673 92 659
86 60 928 91008 34 104 02 225 74 94
304 81 402 47 553 97 637 80 862 %5
92060 104 263 67 319 484 99 616 81
72943 840 42906 93065306 19 25 93

457 654 720 71 850 95 988 94219 74

369 561 86 636 79 751 834 97 914 56

95080 134 42 339 76 432 44 535 616

41 83 89 763 96249 353 75 16 475 645

908 88 97145 56 280 356 66 412 65!

746 68 71 98056 71 102 345 428 517

38 72 602 825 26 44 57 989 09047 67

88 160 338 44 516 48 730 81 800 73

388 402 34 66 530 74 604 60 825 912

30 53 77 109115 428 534 650 707 823

11

110028 29 101 303 75 85 496 578

89 98 908 111050 124 219 83 344 86

614 40 72 717 76 886 112054 64 147

311 30 597 715 820 30 113044 207 74

487 524 615 794 894 950 114070 148

66 256 312 441 50 69 115024 181 93

230 37 40 88 812 94 116006 75 156 72

266 358 435 529 991 117024 26 143 66

279 318 660 936 118101 42 88 210 84

397 433 67 84 526 614 30 % 735 845

944 97 119055 66 168 283 767 915 44

59,

120038 113 210 457 569 95 676 744

121121 206 88 333 502 122092 232 442

88 507 25 37 621 786 864 956 123083

78 672 88 735 891 919 45 54 124148
271 97 33686 496505609 23887 994
125275 300 89 93 94 620 94 812 968 70

126010 96 310 17 93 451 586 621 742
57 71 79 858 60 89 127021 27 190 95
248 498 509 636 58 810 35 128040 125
13 92 268 381 608 841 129075 96 187
376 80 451 77 543 618 703 8 801 26 85 93 924 49 76,

131008 113 70 88 267 410 517 638 773
869 945 132379 420 32 57 95 660 779

130085 121 403 519 35 38 71798
902 72 133173 90 242 358 625 787 90
805 98 134019 424 527 50 54 678 785
810 71 135248 339 59 546 76 618 58
62 68 732 70 850 89 917 136015 83 84
160 255 322 427 506 11 16 30 603 918
167069 87 116 247 362 456 717 37 77
653 783 890 138048 108 32 35 55 212
37 89 344 400 553 761 822 35 941 63
139045 79 96 131 43 325 452 500 706
800 30 73 99 909 12,

140086 120 25 36 6624661441 44
807 18 930 50 57 141021 31 66 70 82
136 37 48 81 618 22 44 838 56 948 51
142327 98 477 523 638 816 17 920 77
143141 256 337 52 489 541 606 96 880
93 944 144006 75 442 509 607 42 73
86 811 17 19 960 145063 73 102 32-201
72 319 66 420 513 26 609 21 41 56 824
46 97 906 44 146001 35 169 557 636
43 178 803 16 48 927 36 43 147009 207
13 588 702 8 818 913 97 148002 46
14890281 307 69 46063 9 594 735
811 72 927 149014 37 105 49 244 52
320 448 75 504 89692 810 83 % 947
150011 121 57 67 84 266 410 661 747
838 998 151043 256 308 69 472 502 610
10 51

152061 174 302 542 70 705 32 35
814 76 956 153040 50 181 342 — 75
475 516 687 784 851 90 154035 150
341 98 403 10 571 75 634 743 919
155049 178 207 27 354 72 93 450
51 67 674 126 825 905 6 45 156077
137 356 429 99 600 29 717 815 157071
101 223 85 308 82 544 45 89 617 717
158099 154 304 427 646 744 89 98
884 924 159014 139 289 346 74 425
28 580 610 67

160083 96 384 T82 854 97 941
161076 166 69 242 334 74 85 482
764 816 69 162049 339 799 834 93
163207 99 418 35 76 615 40 722 66
85 164132 43 350 53 57 61 96 408
95 662 826 922 69 165018 57 206 20
418 52 64 635 54 736 54 166081 125
221 36 59 320 430 63 513 34 609 94
96 789 93 975 167229 322 406 26
49 Ti 571 611 735 805 956 168172
240 413 621 65 75 772 169100 97 238
42 453 575 718 29 ТО 79 89 875 98

170050 150 207 44 384 432 513
673 776 838 171089 454 643 81
647 52 732 64 68 92 859 938 172026
57 255 77 481 632 49 368 992 173097
118 64 226 303 32 438 39 61 91 578
90 68288 822 40 916 174033 361
464 530 703 965 175197. 323 402 572
709 69 802 984 97 176013 188 206
65 346 97 431 37 45 77 99 595 603
709 90 938 177079 90 246 450 95 520
662 80 99 744 945 72 78 178004 58
198 98 267 307 209 21 618 33 4661
99 977 179110 41 342 63 419 528
34 53 87 795 878 83

180005 173 353 448 742 71 85%
95 926 67 181027 31 200 2 81 348
656 915 21 65- 182114 71 287 654
91 615 24 57 76 92 707 49 999 183012
48 129 317 19 445 89 503 628 44
91 71 184003 284 328 41 97 430 58
556 67 85 666 786 883 918

Ill ciągnienie
Wygrane po 200 zł.
180 404 530 725 58 1112 93 99 266

879 2126 263 326 618 986 3015 321
532 85 818 4003 176 275 594 824 988
5011 59 231 62 66 77 376 492 704
40 6245 893 94 968 7022 229 392 551
90 8045 492 550 600 706 335 9169
252 556 619 722 871 901 10035 57
99 729 867 11098 102 307 417 87 899
12013 80 766 858 13508 14216 302

1625 800 87 15118 39 346 511 941
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16050 141 252 305 440 61 84 597
801 41 17072 378 87 485 74 520 89
797 18023 87 357 741 77 912 19009
324 476 644 66
20185 425 547 730 21314 94 — 475

196 922 64 22010 659 740 970 23653
24327 31 685 91 841 907 25227 511
87 626 747 58 867 75 26394 506 27605
20 867 28090 205 25284 95 422 585
606 38 880 952 30121 81 431 889
969 93 81027 71 333 74 758 80264
82057 357 517 66 33471 580 881 940
34162 89 206 305 588 35193 222 388
586 742 83 844 81 36201 728 39
37087 282 302 29 996 38022 374 455
880 907 39101 282 551 733 836 40414
769 821 51 41119 83 602 818 30
42325 446 607 958 43263 97 382 828
908 44275 628: 707

45159 92 300 480 737 46118 88
439 624 50 47160 207 509 634 928
54 71 48098 445 551 652 41245 376
580 666 703 50087 243 56 387 643
51077 139 64 346 593 637 711 52042
121 437 579 931 81 53311 420 602
917 27 37 54104 286 665 95 799 942
55071 129 30 420 578 604 27 36019
99 122 325 408 24 57117 257 364 509
11 58376 92 476 662 176 853 9%
59710 21 60028 191 506 817 79 61517
62158 204 778 63027 181 375 600 873
64063 455 534 %9 % 65245 66251
69 323 412 35 58 514 67343 514 35
781 929 68001 638 66 964 90 69072
75 534 90 806 70675 727 886 71067
843 903 05 72089 332 67 510 687 991
73080 203 67 362 488 519 58 94
74012 381 726 36 953 75282 458 787
16011 387 600 107 94 824 907 10-54
7100938 4162 48899 630 74094©21
78132 57 219 745 801 982 79101
80571 775 81106 282 362 645 743 918
82153 212 535 624 765, 83013 32 127
227 109 27 811 933 61 84039 231 50
359 613 711 924 35 85163 80 891 084
86119 635 87311 705 858 975 81 88721
78 91 917 89073 169 369 89816 °10
90215 350 449 572 610 808 91139

256 322 441 528 634 50 92074 101 218
465 515 91 624 968 93247 434 98 858
67 84 94083 434 697 937 95236 484
581 788 823 57 96091 314 529 822 43
97021 36 40 149 544 672 79 718 925 77
98098 471 81 730 935 70 99007 490

100114 429 30 594 694 101008 164
16 234 570 102092 962 103121 431 766
104115 219 306 502 105034 106046 328
464 539 714 25 103183 375 628 769
108300 449 599 895 109053 137 404 38
618 60 95 941,
110640 111358 81 611 112138 51 664

117 51 936 86 113143 98 437 647 840
114294 485 88 633 115152 277 636 881
116041 214 69 485 534 764 840 117201
423 73 644 71 73 764 820 118437 76
162 119242 563 720,

120344 547 614 121004 10 46 122319
165 588 123245 311 58 438 602 47 50
873 124422 70 554 794 911 26 125042
74 123 51 286 126115 21 200 39 389
423 630 40 83 99 911 127361 572 779
879 128275 414 632 911 129319 912 70

130236 37 322 68 573 899 914 131127
238 418 620 751 808 132164 67 696
742 71 133044300 134026127 203403
518 811 36,

135869 479 540 126537 677 801
187119 204 97 421 519 649 85 988
74 138869 961 139272 497 821 140350
410 724 821 141035 119 51 68 99 207
739 890 93 934 35 142028 216 316
448 842 143021 622 94 798 929
144049 304 454 668 725 876 145262
514 71 901 146122 288 559 792.94
928 44 147000 36 548 604 TT6 148852
74 912 149216 23 359 88 477 98 912
64 94

150013 180 214 352 414 521 61 650  880 152158 60 278 300 41 593 626

162 968 88 152096 411 601 825 990
153461 78 549 65 776 154039 135 96
322 522 964 155024 37 217 644 746
156025 58 100 67 440 25 88 612 713
157038 60 333 517 67 657 707 960
158178 250 493 530 68 630 159088
108 259 869 466 794 810 160038
277 161057 208 675 799 162206 57
510 655 804 28 163094 491 549 618
48 909 57 164117 511 715 71 847 95
165116 217 729 942 166132 318
167063 122 29 246 82 304 659 822 92
AE 334 439 164219 300 419 93

170178 500 621 710 808 955
171161 91 609 78 717 40 172198 568
606 20 749 178163 536 48 58 7°
175036 88 115 28 309 433 75 529 64
176044 78 143 351 512 177000 270
502 68 843 979 178031 271 93 179161
243 686 722

180042 94 208 181019 T85 89 820
94 182334 60 530 727 183184 252 66
480 534 727 801 2 915 184563 726
874

IV clągnienie
Główne wygrane

100000 zł. 72859. |
20000 zł. 83895 99552.
10.000 zł. 2627 20305 26779.
5.000 zł. 38112 54101 101800 155994

166823,
2.000 zł. 2707 3581 6699 8713 31092

49038 50918 81924 82369 82601
91451 93835 99505 110530 — 159383
168223 175618 180197 181581.

1.000 zł. 14018 16118 17062 18044
31092 31215 32040 36963 38205 41424
43518 44792. 45717 52646 53929
57605 58546 59064 63444 72962
85292 87178 90013 101821 106544
111415 113011 128574 130154 141651
146216 146584 147850 147907 149718
156491 157719 169006 171852 181099
182242.

Wygrane po 200 zł.
135 845 88 1275 361 565 902 2008

100 343 458 687 662 3073 256 332 89
552 720 882 4034 817 61 5271 852 975
6133 79 491 589 94 725 835 912 8286
€50 932 41 9106 37 358 628 777 10025
182 99 810 14 905 11550 709 30 85
814 12299 558 601 26 88 705 837 918
13013 160 364 86 980 14347 708 901
15461 16410 58 783 17135 259 809 92
950. 18054 171 231 68 468 674 855
19116 95 216 583 763:.
20111 229 300 430 610 910 21525

880 22069 593 778 810 18 80 998
23048 53 24187 599 758 934 25148
364 407 598 607 942 26019 549 968
27042 155 688 739 28055 363 77 873
906 29112 486 551 850 30145 67 780
809 77 924 31095 147 522 608 57 717
47 33118 315 747 875 923 34069 80
154 507 593 608 728 35177 231 406
522 47 629 836 36486 603 9 824 29
37285 470 685 668 725 97 906 38016
30 141 58 66 285 782 946 39319 37
409 521 88 92 819 40220 82 90 413
41093 236 646 96 748 52182 637 848
12 43393 678 903 44039 73 100 7 21
326 92 611 42 45117 348 64 877 46048
386 482 549 66 643 718 970 47005
116 77 394 827 48102 749 49092 512
27 92 898 969. Й
50042 71 80322 76 564 72 731 99

51073 52211 357 802 97 53344 550 650
815 54342 428 508 742 76 889 935 95

98 58002 35 156 672 39093 171 225 554
40 753 60407 567 605 875 61025 178
681 846 944 62000 201 537 607 704
63094 216 438 85 546 607 765 64427
19 424 81 651 88 951 65020 589 753
87 874 972 66078 80 315 401 844 5%
67319 477 93 963 68144 615 836 69604
80 195 276 365 459502 604 853 10118
70500 48 745 96 71007 09 261 331 3%
50862471810 72389 46887569646
91 813 73104 453 654 85 868 962 71236
322 410987527439944060063 65
709 99 916 71 76076 297 443 534 137
871 941 77173 339 60 919 78143 355
498 523 989 79175 210 713 836 4
50192 385 521 711 880 81046 93 144
550 895 976 82494 549 83073 316 606
723 36 63 949 86 84040 530 901 85359
522 614 86013 40 455 561 87194 822
88214 319 407 814 60 89032 172 564
815 49 90809 32 970 91298 300 593
92125 74 83 320 87 462 813 59 93549
796 94210 741 809 95148 500 44 71
919 96354 615 727 867 97158 364 632
726802 15 901 982346086 99367 404
545 699 778 99131 96 257 315 564 857
905,

100067 256 901 101191 385 617 703
993 102105 88 379 87 103020 210 597
605 104213 508 61 68 606 712 809
105185 89 398 599 687 88 716 106286
418 647 107614 108270 454 56 984
109221 320 542 657,

110027 48 70 97 322 42 64 494 587

136 961 111048 68 197 369 433 504 748
856 937 112012 59 127 605 81 774 833
113126 220 369 675 785 114033 174 218
90 918 115084 621 712 78 817 116242

470 674 748 915 117031 172 236 94 445
179 886 118057 149 943 119096 163 300
510 28 760 813,

120061 217 €09 121507 867 96 122064

157 284 458 94 791 908 123062 74 445
48 54 631 70 738 124010 19 631 47 92
125007 210 779 804 22 31 926 126197
246 565 605 974 127086 431 910 128247

610 810 86 951 129185 215 358 798 972
74

130037 67 211 58 743 131150 276
408 519 725 132088 95 461 578 675
133074 134013 62 917 20 135286 734
136062 261 478 92 942 137155 201 305
671 138518 604 812 139011 119 214 348
54 546 60 689 893,

140138299393 6093080404 60
141129 307 61 76 646 921 142051 80
301 57 738 858 909 85 143521 144208 9
428 38 67 598 622 145209 611 46 719
52 969 146805 909 147052 399 473 874
968 81 148 315 40 525 666 149052 62
369 910 150048 430 70 600 16 788 950
151032 136,
152429 179 153122 51 59 406 39

41 154469 155097 348 540 156062
145 228 484 763 157098 497 558 618
61 158597 885 159189 437 707 12 36
825 160095 266 451 81 618 708 917
22 161193 251 399 636 98 975 162179
340 513 28 941 162219 28 895 650
754 86 164028 553 750 809 31 62
165645 792 821 41 50 71 166073 155
208 61 313 59 69 79 578 931 65 73
167403 77 168979 169210 89 95 478
945 170076 205 9 347 577 676 98
791 899 172288 407 29 609 732
173843 49 425 528 30 605 71 795
871 85. 964 174361“ 62052,
175728 876 176436 61 584 949 177049
175 280 444 810 42 926 178162 429
79 721 804 946 179261 352 59 604
8080 180061 124 217 91 305 517 748
829 54 67 181120 52 369 411 43 89
638 736 994 182070 92 124 620 87 55116 81 285 323 410 771 73 938 56000

78 106 918 31 51 57035 146 309 /4 431
712 183016 105 337 93 444 787 184052
243 505 787 50 85 872 98.

NAJWIĘCEJ WYGRANYCH PADA
w kol. DZIERŻANOWSKIEGO, N.-Swiat 64, Freta 5, Gniezno —Chrobrego 2.

 

AKCJE
Giełda pieniężna

Notowania z dnia 10-g0 maja

DEWIZY

Belgja 89.85 (sprzedaż 90.08, kupno
89,62); Gdańsk 100.00 (sprzedaż 100.25,
kupno 99.75); Holandja 358.90 (sprzedaż
359.80, kupno 358.00); Londyn 25.83
(sprzedaż 25,96, kupno 25.70); Nowy
Jork (kabel) 5.31 i pół (sprzedaż 5.34 i

pół, kupno 5.28 i pół); Paryż 34.99 (sprze-
daž 35.08, kupno 34.90); Praga 22.13
(sprzedaż 22.18, kupno 22.08); Szwajcar-

ja 171.72 (sprzedaż 172.15, kupno 171,29);
Stokholm 133.20 (sprzedaż 133.85, kupno
132.55); Włochy 43.80 (sprzedaż 43,92.
kupno 43.68); Berlin 213.25 (sprzedaż
214.25, kupno 212.25); Madryt 72.52
(sprzedaż 72.88, kupno 72.16).
Rubel złoty — 4.70 — 4.69. Dolar zło-

ty — 9.16. Rubel srebrny — 1.92. 100 ko-
piejek bilonu srebrnego — 0.91. Gram

czystego złota — 5.9244. Marki niemiec-
kie (banknoty) w obrotach prywatnych—
192.50. Funt sterl. (banknoty) w obrotach
prywatnych — 25.82. .

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poź. budowlana 41.50; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 63.00 — 62.50 —
62.25, (odcinki po 500 dol.) 63.25 — 62.50
— 62.75 (w proc.); 4 proc. państw. poż.
premjowa dolarowa 51.85; 5 proc. kon-
wersyjna 68.25; 6 proc. poż. dolarowa

79.50 — 78.50 — 79.00 (w proc.); 5 proc.
poż. kolejowa 61.00; 8 proc. L. Z. Banku
gosp. kraj. 94.00 (w proc.); 8 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 94.00 (w proc.); 7 proc.
L. Z. Banku gosp. kraj. 83.25; 7 proc.
oblig. Banku gosp. kraj. 83.25; 8 proc L.
Z. Banku rolnego 94.00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83.25; 8 proc. L. Z. budo-
wlane Banku gosp. kraj. 1 em. 93.00; 4 i
pół proc. L. Z. ziemskie 48.75; 5 proc L.
Z. Warszawy 1933 r. 58.25 — 58.13 —
58.38.

   

53)

P. G. WODEHOUSE -

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

—Jim! — odezwała się omdlewającym gło-

sem.

Hamilton Beamish po mistrzowsku chwycił ją
w objęcia. Ucałował jedenaście razy.
— A więc tak! — rzekł Hamilton Beamish.
— Tak, Jimie.
*— Ślub jutro.
— Tak, Jimie.
—Jesteś moją!

— Tak, Jimie.
— To doskonale — rzekł Hamilton Beamish.
Jerzy wrócił do życia, jak nakręcona nagle sprę

żynowa zabawka

— Hamilton, winszuję ci!
— Dziękuję, dziękuję.

_ Pan Beamish był nieco oszołomiony. Mrugał

oczyma. Ale ferment zaczął już ustawać i Beamish,

człowiek jaskiniowy, zaczął szybko ustępować miej-

sca Beamishowi, autorowi traktatów. Niejasno u-

świadomił sobie, że wyrażał się przed chwilą za po-
rywczo, czerpiąc ze słownika, którego nigdyby nie
= w spokojniejszym nastroju. Spojrzawszy jed-

w oczy dziewczyny, która patrzyła nań z uwiel-
bieniem, przestał czynić sobie wyrzuty.
— Dziękuję — powtórzył.
— May jest cudowną dziewczyną — rzekł Je-

rzy. Będziesz.z nią bardzo szczęśliwy. Mówię jako

 

„chanie. 

ten, który ją dobrze zna. Jak byłaś miła, May, daw-
nemi czasy!
— Naprawdę?
— Naturalnie. Czy nie pamiętasz, jak zwierza-

łaś się przede mną ze swemi kłopotami, jak siady-
waliśmy razem na otomance, patrząc na płonący
ogień na kominku?
— Baliśmy się wtedy, żeby nas nie podsłuchi-

wano pod drzwiami.
— Ale mogli oni dostrzec przez dziurkę od klu-

cza tylko lampę.
— Hej! — odezwał się nagle Hamilton Bea-

mish.
— Były to szczęśliwe chwile — rzekła Mada-

me Eulalie, K
— Czy pamiętasz. jak twój mały braciszek na-

zywał mnie kwietniowym deszczykiem?
— Naprawdę, tak nazywał? — spytał chrapli-

wym głosem pan Beamish. Czemu?
— Ponieważ przynosiłem May kwiaty,
— Dość tego — odezwał się Hamilton Beamish,

nie bez słuszności. Muszę ci przypomnieć, Jerzy, że
ta dama jest moją narzeczoną.
— Oczywiście — odparł Jerzy.
— | proszę, żebyś pamiętał o tem. A później,

jeśli kiedy zajdziesz do nas na obiad, to bądź łaskaw
mniej mówić o dawnych dobrych czasach. Rozu-
miesz, o co mi chodzi. 3
— Doskonale. į
— W takim razie ruszamy. May musi wracać

do New Yorku. Ja jadę z nią. Ty musisz poszukać
sobie innego drużby. Powinieneś być rad, że wogóle

ślub się odbędzie. Do widzenia, Jerzy. Chodźmy, ko-

Samochodzik przejechał już kilkanaście me-

trów, gdy nagle Hamilton Beamish uderzył się w
czoło.

— Zupełnie zapomniałem! — zawołał.  

— O czem zapomniałeś, kochanie?
— (o miałem powiedzieć Jerzemu. najdroższa.

— Jerzy — odezwał się Hamilton Beamish,
wróciwszy %o hallu. W sam czas przypomniałem
sobie. Zadzwoń na Ferrisa, każ mu stać w pokoju z
prezentami ślubnemi i nie odchodzić od nich ani na
chwilę. Nie są bezpieczne w tym pokoju. Powinieneś
był zaangażować detektywa.

— Zamierzališmy to zrobić, ale pan Waddin-
głon tak się tego domagał, że pani Waddingłton
oświadczyła, że to nonsens, Pójdę i powiem zaraz
Ferrisowi.

—Przeszedł przez trawnik i stanąwszy przed
krzewami rododendronów, świzdnął cicho.
— (o teraz? — spytała Fanny, wychylając

głowę.
— Ach, tu jesteś!

1 c Tak, tutaj, Kiedy się zaczyna przedstawie-
nie

— Odwołane — oświadczył Hamilton Beamish.
Zaszły wypadki wskutek których niepotrzebna już
jest ta scena. Możesz wracać do domu i męża, choć-
by zaraz. : :

— Och! — odezwala się Fanny.
Zerwała liść rododendronu i gniotła go w za-

myśleniu. :

— Nie bardzo mi się špieszy. Podoba mi się tu-
taj. Powietrze, słońce, ptaszki i wogóle wszystko.
Posiedzę tu sobie jeszcze chwilę.
" Hamilton Beamish popatrzyłna nią z uśmie-
chem. : 5
— Możesz, naturalnie, jeśli ci się tak tu podo-

ba. Chciałbym jednak dodać, że gdybyś jeszcze za-
mierzała skraść te klejnoty, to nie masz co się łu-
dzić. Tęgi lokaj stoi już przy nich w pokoju i czuwa ,
nad nimi, Możesz mieć nieprzyjemność.

3 (c. d p.)  

Bank Polski — 87.75; Warsz. tow. fabr.
cukru — 30.75 — 31.00; Haberbusch —
44.50 — 45.25 — 45.00.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 10-$o maja

CENY RYNKOWE
Pszenica czerwona jara 17,50 — 18;

Pszenica jednolita 17,50 — 18; Pszenica
zbierana 16,50 — 17.
Żyto I standard 14,25 — 14,50; Żyto II

stand. 14 — 14,25; Owies I standard
16 — 16,25; Owies II stand. 15,50 — 16;
Owies III standard 15 — 15,50; Jęcz-
mień browarny 17.50 — 18; Jęczmień
678-673 gl. 16 — 16.50; Jęczmień 649 gl.
15,50—16; Jęczmień 620,5 gl. 15 — 15,504
Groch polny jadalny z workiem 23 —
25; Groch Victoria z workiem 38 —
42; Wyka 30 — 31; Peluszka 28 —
29; Łubin nieb. 8 — 8,50; Łubin żółty
9,50 — 10; Rzepak i rzepik zimowy 38
— 39; Rzepak i rzepik letni 36,50 —
37,50; Seradela podwójnie czysz. 12 —

13; Siemię lniane 45 — 46,50; Koniczy-
na czerwona surowa bez grubej kanian-

ki 140—150; Koniczyna czerw. o czyst 97
procent — 150 — 165: Koniczyna biała
surowa 60—75; Koniczyna biała bez ka-
nianki o czyst. 97 proc. 85—100, Mąka
pszenna 1 gat. B —30 — 33, 1 C€ —
28 —30; 1 0 —26 —28; 1 Е —24 —
2; 2 B — 2 — 24; 2 D — 21 —22;
2E—20—21;2G—19—20;3А—
14 — 15; Mąka żytnia | gat 55 proc. —
23 — 24,50; Mąka żytnia 65 proc. —
22 — 23; Mąka żytnia II gatunku —
16 — 17; Mąka razowa — 17 — 185
Mąka żytnia poślednia — 13.50 — 1450;
Jtręb: pszenne grube — 11,50 — 12.00;
Otręby średnie — 11 — 11.50; Otręby
miałkie — 11 — 1150. Otręby żytne —
10 — 10,50: Kuchy lniane — 17,75 —
18.25; Kuchy rzepakowe — 12 —
12,50; Kuchy słonecznikowe — 17,50 —
18; Śruta sojowa 48 proc. 18,50 — 194
Mak niebieski 36 — 38; Ziemnia-
ki 350 — 4.
"Ogólny obrót 2.632 tonn, w

żyta 1.030 tonn.
Usposobienie spokojne.

tem
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j zagadnień,
e : . i T-wa, wyjechał dziś na teren województwa.

` | — 2 Sokoła, Jeden z generałów fran-

generała związany jest z pracami T-wa.
P. gen. Mackiewicz był przyjęty przez p.
wojewodę Jankowskiego i po omówieniu
szeregu związanych z akcją

| cuskich powiedział dajcie nam zdrowychZNÓW PADŁO WCZO SSEBERTI|kolstwo pracując mad wychowaniem  fi-

W WILNIE „m. 180 545 |
nabyty w szczęśliwej kolekturze

„Droga do Szczešcia“ |
WIELKA 44

Kronika
 

AD

wileńska,
Tydzień LOPP.

W; dniu wiczorajszym rozpoczął
się XLI Tydzień LOPP. W, godzinach
wieczomych na ul. Mickiewicza, w
pobliżu ul. Wileńskiej, odbył się apel
drużyn LOPP, poczem drużyny
szkolne, straży pożarnej, młodzieży|

wiejskiej i it. p, na czele o
kiestr szkolnych, straży ogniowej,
pocztowej, kolejowej przeszły głów-
neimi mi miasta. Drużyny nio-
sły transparenty propagandowe.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
Zachmurzenie zmienne, miejscami prze-

lotny deszcz.
Chłodniej. у 3
Umiarkowane wiatry z kierunków pół-,

nocnych.
DYŻURY APTEK.

Daiś w mecy dyżurują następujące
apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (tel.

2-90); sukę. Chomiezewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filemonowi-
'eza i Maciejewicza — ul, Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach prócz
Šnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Poświęcenie kościoła w Kolonji Ko-

lejowej. Dnia .7 lipca r. b.+w.KolonjiKole-
jowej odbędzie się uroczyste poświęcenie
nowozbudowanej świątyni katolickiej. Po-,
święcenia dokona J. E. ks. Arcybiskup
Jałbrzykowski w otoczeniu licznego du-|
chowieństwa.
— Zmiany w składzie osobowym Du-

chowieństwa. Na mocy zarządzenia J. E:
Ks. Arcybiskupa-Metropolity w składzie
osób. Duchowieństwa zaszły nast, zmiany:

Ks. Józef Alchimowicz, pref. Gimna-
zjum im, Ad. Mickiewicza w Wilnie, na
prefekta do Bakszt.

Ks. Antoni Sienkiewicz, pref, w
Baksztach, na pref, Gimnazjum  Państwo-
weśo w Święcianach.

Ks, dr. Wacław Siekierko, pref Gi-
mnazjum Państw, w Święcianach, na pref,
Gimnazjum im. Ad, Mickiewicza w Wilnie.
— Imstytut Marianum zawiadamia, iż w

niedzielę, 12 maja r. b. odbędzie się O
‚ 8 rano przed cudownym obrazem N.

iaryi Panny w Ostrej Bramie nabożeństwo
miesięczne dla członków i sympatyków To-
warzystwa.

Wieczorem tegoż dnia odbędzie się w
Instytucie Akcji Katolickiej — ul.. Metro
politalna 1 (o godz. 7-ej wieczorem) plenar-
ne zebranie członków Marianum z refera-
tem p. Tadeuszą Bireckiego p. t. „Cześć
Najświętszej Panny w dziejach Polski". —
Goście mile widziani.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zatwierdzenie planu robót drogo-

wych w Wilnie, Zarząd miasta zatwierdził
obszerny plam robót drogowych w mieście.
Według tego planu do 1940 roku całe śród-
mieście otrzyma nową nawierzchnię w po-
staci klinkieru, kostki kamiennej i asfaltu.

! drugiej połowie czerwca r. b. mają
rozpocząć się wstępne prace przy układa-,
niu nowoczesną kostką klinkierową Placu!
Katedralnego, a następnie ul. Mickiewicza.
W jesieni r. b. ułożona ma być kostką gra-
nitową ul. Wileńska i część Dominikańskiej.
— Oczyszczanie parków i skwerów.

Zarząd miasta przystąpił do gruntownego
oczyszczenia wszystkich parków, skwer-
ków i ogrodów miejskich. Do prac tych
zaangażowano zgórą 100 bezrobotnych ko-
biet, które przystąpiły do pracy.  
PAUL FECHTER.

i politycznego Urzędu Wojewódzkiego.

Z MIASTA,
—Kolonje letnie diadzieci” wileńskich |

szkói Dowiadujemy się, iż>w b. r. na ko-!
lonjach letnich spędzi 2500 dzieci szkół po-

| wszechnych publicznych m. Wilna, Równo-
cześnie na kolonje 'wyjedzie zgórą 2 tys.
młodzieży szkół średnich, zawodowych
i innych,
— Lustracja nowych budowli. Z pole-

cenia władz miejskich jalna komisja
techniczna przeprowadziła badanie „nowo-
budujących się domów mieszkalnych. Ko-
misja zlustrowała przeszło 50 nowych bu-
dowli, wznoszonych w śródmieściu i na pe-
ryferjach miasta, Wyniki lustracji komisja
przedłoży w dniu 13 b. m. Sekcji Technicz-
nej zarządu miasta.

— Z Konsulatu Łotewskiego. Dnia 15
maja Konsulat Łotewski będzie nieczynny
z powodu święta.

WE.
— Nowy naczelnik wydziału"ORKA

8
nister spraw wewnętrznych mianował p.
kpt. Stełana Wincentego Nowaczka naczel-
nikiem wydziału społeczno-politycznego w
Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Egzaminy Magisterskie na Wydziale

Humanistycznym U.S.B. w terminie letnim
1934/35 r. akad. odbywać się będą w czasie
od 21 czerwca r. b. Do egzaminów zgla-
szać się należy pisemnie w czasie od 3-go
do 8-$o czerwca b. r.

SPRAWY SZKOLNE.
— Gimnazjum i Szkoła Powszechna

0.0. Jezuitów 'w Wilnie — Wielka 58,
przyjmuje wpisy na rok 1935/36 od godz.
11—12,30 w kancelarji gimnazjum.

Dla uczniów, uczących się prywatnie:

| EESBZYEZ YSACDCA ORADOW PSSAN ANIE ER KBEBC i

W pierwszych pięciu dniach ciągnienia 4-ej klasy już u nas
padły następujące

° *20.000 252
na Nr.

* 10.000 5;
® 5.000 ‘5;
a. 5.000 na Nr.

81224

«5.000
oraz szereg wygranycn oo 2.600 zł. I 1.000 zł.

kelektura

A. wol
WILNO, WIELKA 6. i

 

MIASTO SKRZYŽOWAN.
Poniższy artykuł dr. Paula ac

ra żaczerpnęliśmy za zgodą nakładcy,
Instytutu Bibljograficznego w Lipsku
S. A, z majowego zeszytu czasopisma
„Deutsche Rundschau“. Do artykułu
dr. Fechtera we wspomnianem  czaso-
piśmie niemieckiem dodano 5 fotogra-
ficznych zdjęć Wilna, J. Bułhaka. Red.
Niemcy już przed wojną lubiły

zwać siebie „krajem środka”, kra-
jem pomiędzy Zachodem i Wscho-
dem. Ze wakaad istotę ie
sy je jednakbyły one nawskroś
dobe. zachodnim, przedewszyst-
kiem odkąd wraz ze wzrastającem
uprzemysłowieniem, ich wewnętrz-
ny ośrodek ciężkości coraz bardziej
przesuwat się ku zachodowi.
Wschód zaś, szczególnie wschód po
tamtej stronie granicy, znany był co
najwyżej politykom zawodowym i
rodzinom międzynarodowym: u Bi-
smarcka, u Moltkego znajdujemy o
Polsce i Rosji, o ji i Litwie
uwagi oparte na rzeczywistej znajo-
miości, — a Chlodwig Hoheskóbe był
nawet właścicielem zamku  Werelk
nad Wilją, w którym to później
dz Moe otym der jako
żołnierz pospolitego ruszenia spę-
dzał swoje tygodnie szpitalne. Naród
jednak nic nie wiedział o kraju po*
Iožonym: poza granicami wschodnie-
mi; do Rosji rzadko kto w i
choćby już dlatego, że potrzeba było;
paszportu i wizy, wyjeżdżało się!

 

więc raczej do Francji, Aaglji lub do
Włoch, gdzie nikt podobnych  for-
malsości nie wymagał. Pisma illu-
strowane może czasem podawały
jakieś obrazki z Moskwy czy widoki
z Petersburga a najwyżej z Warsza-
wy; resztę pokrywał mrok, Znało
się ledwie nazwy. miast wschodiach,
zwłaszcza że i mauka historji w
szkołach również miała  orjentację
wybitnie zachodnią, nawet u nas we

schodnich Prusach.
Potem wybuchła wojna, a z nią

przyszła wiellka niespodzianka i wiel
ka przygoda: Wischód. Miasta, któ.
rych nazwy: ledwie kiedyś słyszano,
rzeki, które były dla nas tylko pu-
stemi pojęciami geograficznemi, od-
razu-staly się rzeczywistością, i to
zupełnie niespodziewaną, w podob-
nej odrębności nieśnioną rzeczywi*
wistością — a wikoło niej wyłaniały
się nowe rzeczywistości życia, n0-
we przestrzenie pełne ludzi i pro-
blemów; te zaś oddziaływały na to,
co się przedtem znało, i na ojczyznę,
i nadawały mu zgoła nowy, zmienio-
ny wygląd o wiele problematyczniej-
szy. Odrazu się zrozumiało, że zaj-
mowanie się zachodem, jego sztuką,
kulturą i jego krajobrazem ozdobio*
mym dobremi hotelami, stanowiło
wprawdzie jemną rozrywkę;
jednak życie, byt, który jeszcze nie

 

!

„MICKIEWICZA 10.
3 czerwca egzamin wstępny do kl. II i MI)
śimn, 4 czerwca: egz. wst. do kl. I gimn.,|
5 czerwca egz, wst. do szkoły powszechnej.|

Dla uczniów ze szkół powszechnych'
egzamin wstępny do klasy I gimn. odbędzie|

| się 17 czerwca.
i Początek egzaminów o godz. 8-ej rano.
1 Przy Kolegium O.O. Jezuitów, obok
gimnazjum, istnieje również internat dla'
uczniów tegoż gimnazjum i szkoły po-'

į wszechnej. i
| — Egzaminy wstępne do Pryw. Koed.
|Szk Powsz. „Promień* (Wiwulskiego 4
"i filja ma Zwierzyńcu — Witoldowa 35-a)|
odbędą się w dn. 27 maja i 3—5 czerw”|
ca r. b. lntormacje w kancelarji Szkoły co-
dziennie w godz. 11—13. Tamże zapisy do
Przedszkola „Promień'. Warunki  przy-
stępne.
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po-

wszechna wraz z Przedszkolem SS. Bernar-
dynek przyjmuje zapisy codziennie do
wszystkich oddziałów (św. Anny 13).

Z ZYCIA STOWARŻYSZEN.
— XII. Posiedzenie Naukowe Wil.

T-wa Lekarsk. odbędzie się dn. 13.V o
godz. 20 (Zamkowa 24) z następującym po-|
rządkiem dziennym: 1 Pokazy chorych. 2.!
Prof. Muszyński: Komórka roślinna i jej
właściwości symtetyczne. 3. Dr. Sambor-
ski: Fragmentacja mięśnia sercowego przy-
czyną nagłej śmierci.
— Zjazd drużynowych Chorągwi Wileń-

skiej. W dniu 11 i 12 b. m. odbywa się
w Wilnie zjazd drużynowych Związku Har-
cerstwa Polskiego z terenu Chorągwi Wi-
leńskiej, obejmującej województwą Wileń-
skie i Nowogródzkie. Głównym punktem
obrad zjazdu są sprawy obozów letnich,
a w szczególności sprawa zlotu w Spale.
Według dotychczasowych zgłoszeń na zlot
ten z Chorągwi Wileńskiej wyjedzie ponad
1.000 harcerek i harcerzy.
„ . — Związek Polskiej Inteligencji Kato-
lickiej. Zebranie Z. P. I. K. odbędzie się
dnia 13-go b.m. punktualnie o godz. 7 m. 30
wieczorem w sali Domu Sodalicyjnego (ul.
Zamkowa Nr, 8).

Porządek dzienny: 1) Aktualja. 2) Re-
ferat ks. superj. J. Rzymełki p, t. „Jak
Polska pojmuje doniosłość duszpasterstwa

|nad emigracją”. — Goście mile widziani.
— Z Tow. Rozwoju Ziem Wschodnich.

Przybył do Wiilna delegat zarządu główne-
go T-wa. Rozwoju Ziem Wischodnich, gen.
brygady Mieczysław Mackiewicz. Pobyt p.

 
 

większe wygrane:

«10.000 išsi
« 5,000 is:
« 5,000 «=*,

na Nr.
15176

ańska

zycznem przyczynia się do dania Rzeczy-
pospolitej dobrego żołnierza.  Urabiając
jednocześnie członków swoich 'w kierun-
ku ukochanią Ojczyzny, Sokolstwo prze-

| ciwstawia się hasłom wywrotowym i stwa-
rza podwaliny pod zdrowe i karne społe-
czeństwo. W dniach 29 i 30 czerwca r. b.
Sokół polski urządza w Krakowie
Uroczystość ta, będąca przeglądem sił so-
kolskich posiada doniosłe znaczenie wy-
chowawcze. Chcąc umożliwić niezamoż-
nym swym członkom wzięcia udziału w
tem święcie Gniazdo Wileńskie urządza w
dniu 12 bm. w cukierni Zielonego Sztralla
Dancing-Koncert i ma nadzieję, że Społe-
czeństwo Wiileńskie poprze szlachetny cel.

Władze Związku
Literatów Polskich
Daia 11. V, r. b. odbyło się wal-

ne zebranie człońków Związku Za-
wodowego Literatów _ Poiskich
(ZZLP) w Wilnie, Poza omówieniem
kilku spraw organizacyjnych doko-
nano nowych wyborów. zarządu na
okires dwuletni,

 

Nowy zarząd ZZLP. ulęcastytuo-"
wał się, jak następuje: prezes — Ta-,
deusz | i, wiceprezes — ,
Witold Hulewicz, sekretarz — Józef
Maśliński, skarbniczka — Wanda
Dobaczewska, członek zarządu —
Jerzy Zagūrski.

 

WADLIWAPRZEMIANA
MATERJI

rujnuje ongantzm, skraca žycie. Przy
sklerozie, artretyzmie, reumatyzmie,
stosujcie sok <czosniku marki & &
Apteka Mazowiecka, Warszawa,
Mazowiecka 10. Prospekty bezpłat-
nie,

 

Podziękowanie
Za tak serdeczne objawy szczerej VR:

patji i uznania, jakich doznałem w dniu
mego jubileuszu XXX-letniej
stycznej, składam niniejszem gorące podzię-
kowania: Zarządowi Towarzystwa Popiera-
nia Polskiej Sztuki Scenicznej, Komitetowi|
Jubileuszowemu, Dyrekcji Teatru Miejskie-
go na Pohulance, Zespolom obu teatrów,
oraz całej Prasie wileńskiej, jak również
tym wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości.

Przeżyte chwile na długo pozostaną mi
w pamięci i będą bodźcem do dalszej pra-
cy w umiłowamym przezemnie zawodzie.

Władysław Szczawiński,

 

Przy cierpieniach hemoroidalnych, ob-
jawach obrzęku wątroby, obstrukcji, popę-
kaniach kiszki grubej, owrzodzeniach, par-
ciu na mocz, bólu w krzyżu, ucisku w pier-
siach, niepokoju serca, zawrotach głowy,
stosowanie naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa sprawia zawsze przyjem-
ną ulgę, a niekiedy i zupełne „i
Pytajcie się łekarzy.

 

    
 

osiągnął trwałych
fom, a ikuj, własnych
kształtów, możliwy był do znalezie-|
nia tyllko na wschodzie; tu wciąż
jeszcze tkwiły wielkie zadania, a za
niemi dziwne dokumenty opisujące
wysiłki mad ich rozwiązaniem w
dawnych czasach, októreunasna-
wet w saeculum historioum nikt się
nie troszczył.

Najpiękniejsze a zarazem i naj-
dziwniejsze, najbardziej pouczające i
fantastyczne miasto, jakie na W
wschodzie odkryliśmy, to było Wil-
no. To tu, to tam kiedyś nazwa ta
wypływała, w opowieściach dla
młodzieży o wojnach Zakonu, lub w
jakiejś opowieści litewskiej, jaką w

| ziecióctwie w ziemi kłajpedzkiej
słyszeliśmy od służącej na plebanji.
Realnego obrazu stąd nie mieśli-
šmy, ani nawet z Tołstoja „Wojna i
Pokój”, którego część trzecia zaczy-
ną się w Wilnie, w letnisku Bennig-
sena na Zakrecie, by potem opisać
pobyt Napoleona w mieście nad
Wilją. W, ten 6Ъ może powstał
kawałek historji, która jednak pozo-
stała bandzo niejasna mniejwięcej na

' miarę wspaniale ż relacji pol-
skiego Bernardyna, ki w miłym

małym dzienaiku opisał swoje spot-
kanie z Napoleonem w s nie-
pokojąco bezpośredni. iasto jed-
nak pozostało ma dalszym planie,
tak że jejgo rzeczywistości gdyśmy 

wyobrażenie o niem, mogła ona więc
dać nam świadectwo o tem, co w
obrazie i istocie miasta osiadło z ży-
cia i czynów narodów.
Już wrażenie zewnętrznego. wido-

ku Wilna jest całkiem zdumiewają-
ce. Spodziewaliśmsy się znaleźć mia-
sto wschodnie a spotykamy miasto
— przypominające południe, mieli-
ej w po:i stolicę kraju, który

najniebezpieczniejszym przeciw-
nikiem Zakonu, — a wkiroczyliśmy
do miasta baroku. Wielkie czasy
Wilna, to sttlecia gotyku, ale obraz
miasta określają kopuły i podwójne
wieżyce włoskie, białe i różowe, żół
te i brunatne; przestronne dziedziń-
ce z wielopiętrowemi arkadami się
otwierają, potężne przedsionki z ko-
lumnami i klasycznemi szczytami
świątyń starożytnych: zupełnie inny
twór rozpościera się przed zdziwio-
nem okiem. Owszem, obok wyło-
nionych szczytów barokowych tuż
bezpośrednio stoją krzywe domki
drewniane, a płotowi, zbitemu z
prostych desek nie przeszkadza są-
siedztwo najpiękniejszej bramy re-
nesansowej; główną cechą pozostaje
rys iowy, z kitórym j cze”
śnie krzyżują się wszystkie inne, i
wschodmie i zachodnie, chrześcijań-
skie wszystkich wyznań i niechrze-
ścijańskie, dziwnie mącąc, a jedno-
cześnie klarując.

Wilao jest miastem skrzyżowań — ną nią się natknęli, nie mogło zmącić

 

pod wielu względami. Aż do Wilna

zlot. ;

pracy arty-'

eczenie,

4kostka kosztuje obecnie©groszy

ostatecznychżadne ani błędne ani też właściwe podszedł Winrich von Kniprode, a
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CHURA WĄTROBA
zatruwa organi<m

! Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby
"i wydzielaniu żółci powodują swego rodza-
"ju zatrucie organizmu, a na tem tle szereg
najrozmaitszym chorób.

Żioła Magistra Wolskiego - „Billosa“
zawierające znane rośliny egzotyczne
Combretum i Boldo, pobudzają wąisobę do
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lania żółci i powodują naturalne > wyprož-
nienią. Stosują się przy cierpieniach wą-
troby i woreczka żółciowego (kamicy żół-
ciowej),

Zioła ze znak. ochr, „Billosa* na 'naby-
cia w aptekach i drogerjach (składach ap-
tecznych).

| Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14, m. 1.

 

 

|. Teatr i muzyka.
! — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o
godz. 4-ej popoł. komedja współczesna S.
Kiedrzyńskiego p. t. „Kobieta i jej tyran”.

| Wieczorem o godz. 8 premjera komedji
Moliera p. t. „Chory z urojenia” — z M.
Bay-Rydzewskim w roli tytułowej, Dalszą
|obsadę tworzą pp.: H. Motyczyńska, Z. Sta-
chowiczowa, E. Ściborowa, 1. Tomaszew-
ska, M, Bielecki, K. Dejunowicz, J. Kersen,
W. Neubelt, S. Malatyński, M. Węgrzyn i
L. Wołłejko. Reżyserja — dyr. M. Szpakie-
wicza. Oprawa sceniczna — W. Makojnika.

Jutro o godz. 8 w. „Chory z urojenia”.
— Wileński Teatr Objazdowy — gra

dziś, 12. V. w Nieświeżu komedję wiedeń-
|ską Ebermajera i Cammerlohra p. t. „Go-
tówka”,

! — Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziš o
godz. 8.15 wiecz. operetka Kalmana „Księż-
niczka Czardasza”. Zniżki ważne.

Popoł, o godz. 4-ej grana będzie po
cenach zniżonych operetka L. Falla. „Roz-
wódka”.
— Jutrzejsze widowisko popularne w

„Lutni”. Celem udostępnienia widowisk te-
atralnych szerokim masom publiczności, te-
atr „Lutnia“ organizuje co poniedziałek
widowiska popularne po cenach najniższych
od 25 groszy przy bezpłatnej szatni. Pierw-
sze tego rodzaju widowisko jutro o godz.
8.15 wiecz. Wystawioną zostanie operetka
Ziehrera „Wesoła para“, у

— Wieczėr K. Krukowskiego w „Lutni“.
We wtorek najbliższy wystąpi raz: jeden
tylko znakomity humorysta Kazimierz Kru-
kowski, W: interpretacji tego artysty usły-
szymy szereg nowych nieprodukowanych
dotychczas utworów. W wykonaniu pro-
gramu bierze udział znana Wilnu wybitna
pieśniarka Lucjana Romanowska. Bilety są
do nabycia w kasie Teatru „Lutnia”.

 

MAGGIE
kostki buljonowe

niedoścignione

w jakości.
 

   
 

czarująca fasada późnogotycka  ko-
|ściółka św. Aany, który Napoleon
chciał na dłoni zabrać do Paryża,

| wedłuś podania zbudowany został
| przez jakiegoś majsira-budownicze-
go Zakonu z Malborka. Ale z są-
siednieśo wzgórza kłania nam się
złoty obelisk z wieży klasztoru św.
Ducha, w którym w roku 1615 zo”
stała wydrukowana pierwsza. gra-
matyka słowiańska. Napierającemu
zachodowi przeciwstawia się
wschód; chrześcijaństwo do Wilna
dotarło w obu formach, w wschod-
niej jak również i zachodniej, W tym
czasie, kiedy w Niemczech gotyk
już stał się historją, w Wilnie obok
dzisiejszej katedry św. Stanisława
jeszcze wynosił się ołtarz Perkuna-
sa, do którego Litwini modlili się za-
równo jak pogańscy Prusacy na zie”
miach Zakonu. Wilno jest starem
miastem  pogaūskiem'  založonem
przez litewskich wielkich książąt,
których państwo ciągnęło się od Po-
łągi do Odesy, od Bałtyku aż do Mo-
rza Czarnego; dziś jeszcze jeden z
owych pięknych pagórków za Wi-
lejką nazywa się górą Giedymina,
którego podanie wymienia jako za-
łożyciela zamku na górze Zamikowej,
skąd mamy cudowsy widok na mia-
sto i rzekę. :

(c. d. n.).  
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P A K | Dziś w niedzielę o 12 po południu

PORANEK DLA WSZYSTKICH

PRZEOÓR KORDECKI
OBROŃCA CZĘSTOCHOWY
 

PAŃ|
Dzišipocz. e 2-ej. Film — potęga.
Egzotyczny epos czasów sułtańskich p. t.

Czlowiek, który był największą zagadką Europy. Tyran, okrut-
Abdul-Hamid.5; władca, despota, któremu absolutystyczna władza odebrała
rozum i uczucie... mimo wszystko niewolnik miłeści.
Czar i przepych wschodu. Bunt clemiężonego ludu. Nadpregram: najnowsze aktualja.

Seanse punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15. Bilety honorowe nieważne.

W roli tytuł. FRITZ CORTNER.

 

HELIOS|
SYLWJA

Dziś nieodwełalnie ostatni dzień. Ulubienica publlczności

SIDNE
„serce Indjanki*
Nad program: Atrakcja kolorowa oraz aktualja. ‚

i Gene RAYMOND
w najnowszej najwspanialszej

kreacji

Pocz. o 4
 

Już JUTRO

KOBIETAiBESTJA
Najpiekniejsza gwiazda Carela Lombard

oraz genialny Charles Laughton
w kinie- „HELIOS*
 

CASINO|

 

Jil CRAWFORD, [Lili GABLE | NOILRI MONTGOMERY
we spzniełym filmie reżyserji W. S. VAN DYKE-a p. t.;

„MĘŽOWIE DO WYBORU“
Naupiugieiss ślniualja: OGANSE: «, O, Ć, I U

 

  

 

   
  

  

 

 

1 GĄSECKIEGO
PRZY ZEWNĘTRZNYCH GUZACH HEMOROIDALNYCH
srosUJE A LEMA ZKLACZ WA

 

 

Obi i (tapety) w wielkim gwybo-
c a rze od 1 złotego za rolkę

podwójną. Wyprzedsż resztak po bardzo
niskicn cemach CERATY, chodniki, wy-
cieraczki. Ма wszystkie towary ceny

bardzo„niskie.

K. RYMKIEWICZ
Wilno, ul. A MIEKIEWICZA 3

i. d
 

Uwadze pp. wynajmujących i poszukują-

cych letniska, mieszkania, pokoje itd.

Ogłoszenia do „Dziennika Wileńskiego”
i do innych pism bardzo tanio załatwia
Biuro Ogłoszeń S$, Grabowskiego, Wilno,

Garbarska 1, tel. 82.

UK APAZZ JU

Pensjenat—Letnisko
W SCHRONISKU NAD NAROCZĄ

otwarty od dnie 19 maja r b.

Prześliczna miejscowość, lasy sosnowe,

 

Pierwszorzędna kuchnia, bufet stale i ob-
ficie zaopatrzony, fachowa obsługa.

Całodzienne utrzymanie od 4 zł. Dzieci
do łat 10 — płacą połowę taksy. Dojazd
autobusem lub koleją do Kobyłnik. Bliż-
szych informacyj udziela „Orbis” lub Ad-
ministracja Zarządu Pensjonatu P-ta

Miadzioł.  
  

  

plaża, łódki, kajaki, tenis i inne rozrywki. ,

 

 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień

3 GWIAZDY FILMOWE

CERA DOMAGA SIĘ
nie kosmetyku, który dając chwi-

lową poprawę jej wyglądu nisz-'
czy ją bezpowrotnie lecz odżywki
chroniącej skórę twarzy przed

więdnięciem i utrzymującym ją

| w stanie wiecznie młodym. Takie-

| mi odżywkami i kosmetykami sa:

D

KREM

 

  
 

CHORY ŻOŁĄDEK
JEST NIERAZ POWODEM POWSTAWANIA Ž

ZIOŁAIGORHARCU Dra LAUERA
sq dobrym środkiem dla regulowania. żołądka, usuwają

Ocable wile. ai kų
ZIOŁA.Z GOR HARCU Dra LAUERA
siosowane również przy cierpieniach wątroby, nerek, kamien

* żółciowychi hemoroidach są chętnie przyjmowane przez chorych.

Wytwórnia Sztucznych Wód

Mineralnych, Leczniczych i Na-

pojów Chłodzących

„ETomas"
4 kierownik Mag. W. Wrześniow-

й ski, Wilno, Piwna 7.

| Magazyn: Wielka 50 (vis a vis

Teatru).

Poleca* wody minerainc sztucz=

ne, jak: Vichy, Ems i t. p.

 

"BÓLE GŁOWY MIN

80 A PAĄzZSJ

 

MASŁO o
šmietankowe, šwieže, niezrownanej jako-
kości nadające się dla dzieci i chorych,
poleca Spółdzielnia Mleczarska w Balin-
polu, po cenach ściśle hurtowych, z do-
starczeniem do sklepów i mieszkań.
Informacje: Mostowa 23—%6 od g. 4—6 pp-

NAJROZMAITSZYCH CHORÓB.

—
=

į MIESZKANIE

WILNO,Ul ROSSA 15
telei. 17-29

Gotowe pomniki, krzyże,
płyty pamiątkowe i inne z
kamieni naturalnych i sztu-
cznych. Budowa  grobow-
ców betonowych na wszyst-
kich cmentarzach  wileń-
skich i na prowincji p/g
projektów własnych i po-

wierzonych.

 

BEZ GOTOWANIA
+ FILTROWANIAKRUPNIK

Flakon i zł.wystarcza na 1—3

POLECA T APTECZNY

Władysława Trubiłły
WILNO, LUDWISARSKA 12,

: (róg Tatarskiejį.
Tamże wody koieńsiiie ma wagę

78 przecidnyck zapachów.

serie BOZE

| Nasiona
po еса

W. Weler, Wilne,Kursų
ist.1860 r. tel.10-57  i SZYCIA

tri" a
EAUAUIUU
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2 SZOPY,

 
 

  

  

    

 

  

           

    

 

//AANEKKIE, BOKI, POZWALAJACE

RĘKNIĘCIA, A POZOSTAŁA
"CZĘŚĆ NOŻYKA MOCNIEJ ZA.
HARTOWANA, NIŻ KIEDYKOL.
WIEK PRZEDTEM - OTO WYNIKI
STOSOWANIA PRZEZ FABRYKĘ
„GIŁLETTE" NAJNOWSZEGO
SPOSOBU: ELEKTRYCZNEGO
HARTOWANIA.
OSTRZEZ TAK WYJĄ:KOWO
MOCNO ZAHARTOWANEJ STA.
Li DAJE SIĘ SZIIFOWAĆ DO
NIEOSIĄGALNEJ DOTĄD

NU > OSTROŚCI, PRZYCZEM
MOŚM MW / TRWA ONO DŁUŻEJ | ZA-
MY Ll] PEWNIA O.WIELE WIEKSZĄ
МАОа ILOŚĆ OGOLEŃ.
SPRÓBUJCIE NIEBIESKIE'.GILLETTE"-WARTE SĄ PRÓBYI

5:». z. 2.25 5 Ė 5 m. n..2.25

GILLETTE
NOŻYKI ELEKTRYCZNIE ODPUSZCZANE

ATI ZEDO JEEERSTEACTA BAJPEJA

 

Us i.

LDSai ali io | 8-io POKOJOWE WE DWORZE
+ Mieszkania „mieszkanie z wygo- wiejskim letnisko z
В т |dami do  odnajęcia, utrzymaniem, tamże
5 i pokoje Gimnazjalna 4. 772-2 pa R: w о-
TLa odzie do wynaję-

KRYNICA MIESZKANIE Iie Da lato. Wiad.
Pensjcnat _WILSON do wynajęcia 5-cio- Portowa 19 m, 1i od
tel. 18, gruntownie | Pokojowe, suche, sto- 1—5 pp. + 785
odnowiony, pod no-|neczne 2 piętro. Mic- BX zie

Kupnowym zarządem. Po- kiewicza 4. 710—1

ca duże, sł |———— :
jleca duże, słoneczne ais di siewiań k

FOLWARK kupię,

pokoje, Kuchnia dor! KA!
mowa wyborowa.do wynajęcia, dla
Każda djeta na žą-| małej rodziny w ład-
danie, Сепу bardzo nej miejscowości,mo-| 0; „dane: k ю.
umierkowzsne,  Bliż- że zastąpić letnisko:Ira Besa, leja,
sze szczegóły tel, 305, 5 pokoje, kuchnia,|j„;, gdzie: jest -Do-
Wilno, Bernardyńksi «'cktryczność, b. cie- kiadny opis i cenę

8—3 od g. 2 do 4. —1 Pie h suche,. piwnica, zostawić w. Admini-„strych, woda na miej- stracji pod  „iolwark
MIESZKANIA |scu, kawalek ogrodu.| „.. 763—2
6-cio pokojowego |ul: Sokola 20 (Zwie-| || a

 | ° Ч 2śoda- rzyniec Zz _ prawej AA “ipł, konia akad, Eškas tekastĖ t„DO SPRŽEDAMĄ,
poszukuję. Wiado- Posesja). 165—2 Pusia©
mość w Administracji | ETNIS |szycia. Adres:  Mi-
poza Wiłeń- eWademi. | ckiewicza 25 m. 8.

MIESZKANIE nut autobusem lub ktdzy 12444 169

5 pokojowe, wszelkie Koleją, las, rzoka.| = PIANINOsłoneczne, $ pokoi, 3, 2, 1. Moż-
па na pensjosalL ш-

Žygmun-

wygody,
ładnie cdremontowa- `
ne. Taraże mięszkan- iormacje:
ko 3 pokojowe, Wy- towska
gody. Bezdzietnym Śodz.
Żakretowa 11. | 106 2—4 godz.

LETNISKU
OD WILNA,

krzyżowe w dobrym
stanie sprzedaje się
okazyjnie niedrogo.

sko Oda Piłsudskiego 28
104-2|. 10. 786

SPRZEDAJE SIĘ
iotei-wózek dla. cho-
rego na gumowych
koiach i inne meble.
montwiiiowska 14 m.
1. od 3 — 5. 780

 

do wynajęcia 3 i 4 6 ILNA

pokojowe  odrez koraunikacja

towane, słoneczne w autobusowa, do wy-

ładnej i zdrowej dziel najęcia duży słonecz-

nicy. Antokolska 35. |By pokój z całodzien-
В 761—1|nem utrzymaniem. Na
-- miejscu Kosciół, las,

MIESZKANIE rzeka, teleion, radjo.
3-ch pokojowe  z|O warunkach dowie-
ogródkiem, orsz staj-|dzieć się w Wilnie,
nia do wynajęcia.| U Mickiewicza ż

ka Nr. 12.]m 1 Tamże MOŻE ści

Sianas Gia BYĆ WYNAJĘTY na klijentelą. Adres w

scu. 784—2 stałe również duży Administr.  „Dzienni-

MIESZKANIE

umeblowany pokój z ka Wil.” 762—2
7 —

3 pokoje z elektrycz-

wygodami. 82 ż
{ PLAC

nością osobnym POKÓJ laday,
domku z ogrodem na

848 sprzedania. Zwie-

neczny do wynajęcia.
brzegu Wiłji (Zwie-

  qn- Częsta

Z POWODU
wyjazdu. odstąpię
sklep spożywczo -
kolonjalny z  urzą-
dzeniem w śródmie-
ściu i z wyrobioną   

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI
-

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

 rzyniec, Jasna 5. In-
Może być z utrzyma- iormecje w  Admini-

rzyniec) Fabryczna maniem. Zyśmun-
40. 758—2

stracji „Dz. Wil*
towska 4—3, 108 780—1

 

   WONNY PYŁ
PIĘCIU WYBRA-
NYCH KWIATÓW

akłada się na dosko-
Sadewa 8. к7 nały puder rošlinni

KROJU o ių 5 Fleurs, Forvt
Miałki, dobrze przyle-
ga. nie szkodzi cerze,
nadając (ej świeżość
4 wdzięk młodości, a

ytem posiada sub-w

'telny, naturalnyitrwa-
ły zapach kwiatów.

usuwa pod gwarancją \
odpowiednie na1 „AXELA” - KREM;
raż, stajnię lub la-| słoik tylko 2 zł. Do
dy. Mostowa 1, do-|nabycia w składach
wiedzieć się п do-|aptecznych i pertu- B ьzorcy. merjach 11BIETESIKIKERSS

CEBETO DVTE PETAKLAA KOLE "EPT NESORKA

AE я —- Ža с

) Ź ODPUSZC! le a mite

PARIS

MŁYN WODNY
kompletnie  urządzo”
my 6 ha ziemi koło

| Wilna sprzedam An-
tokolska 16—1 od 4
do 6 godz. 773

FOLWARK 20 dz.
zieini ornej, Zabudo-
wania, z martwym
inwentarzem tanio
sprzedam. Położony
niedaleko Wilna pod
Kudziszkami. Dowie-
dzieć się Wilno, ul.
Sokola 20 m.1 (Żwie-
rzyniec, z prawej
strony kościoła 4-ta
posesja). 766—2

DOM
drewniany nowozbu-
dowany z elektrycz-
nością i wygodami z
powodu wyjazdu do
sprzedania, Landwa-
rów, ul. Zamkowa
Nr. 5, własciciel.

L

 

DOMEK
o 2 mieszkaniach 2 i
3 pokojow., elektrycz-
ność, ziemia własna,
200 kw. $., dochód
700 zł. rocz. netto,
sprzedam za 5 tys.
zt, Tr. Batorego Nr.5
(b. Poiccka). |

UWAGA! Do sprze-
dania posiadiość do-
chodowa w okolicy
Dworca. Wiadomość:
fiolendernia 3, u wła-
ściciela.

_SPRZEDAJE SIĘ
/SKLEP-

WEDLINIARNIA,
interes dobrze pro-
sperujący bez  žad-
nych zadłużeń, Ad-
res: Wiłno, ul. Ty-
zenhauzowska Nr. 15,

Kietz. —2

SAMOCHÓD
6-osobowy Ford w
dobrym stanie z po-
wodu wyjazdu do
sprzedania bardzo ta-
nio. Wilno, ul. Niko-
dema 10—4.

PACHĄ
do sprzedaina przy
ul. Tartaki róg Wię-
ziennego Zaułka oraz
iolwark 150 ha, 50
klm. od Wilna. Do-
wiedzieć się:  Ja-
giellońska 3 m. 27.

SPRZEDAJE SIĘ
60 hektarów w od-
ległości 10 kilome-
trów od Święcian po
120 złot. za hektar;
informacje w Wilnie
Kasztanowa Nr. 4
mieszkanie 21. 746—2

|| Różne. b

POSZUKUJĘ
spólnika(czki) z kon-
cesją do kina objaz-

| dowego, aparatura
pierwszorzędza z Hl-
mem, Ewentualnie
sprzedam kino, Wil- no, ul. Sawicz 16 m. 4

105

Z za ketar studjo.
„Uciekla mi przepioreczka...“ Žerom-

skiego w Teatrze Wyobraźni,
W dniu 12-ym maja o godz. 13.00 Teatr

Wyobraźni nadaje fragmeni „Przepi6recz-
ki' Żeromskiego, arcydzieła komedjowego
Polski odrodzonej, w głęboki sposób poru-
szającego zagadnienie konfliktu pracy spo-
łecznej i szczęścia osobistego. W rolach
głównych wystąpią: Jaracz i Warnecki.
Opracowanie fragmentów i objaśnienia --
znanego krytyka Leona Pomirowskiego.

Anda Kitschmann śpiewa w radjo.
W dniu 12-tym maja o godz. 16.00 kon-

cert muzyki lekiej urozmaici swemi pio-
senkami znana słuchaczom kompozytorka i
interpretatorka lekkich piosenek, Anda
Kitschmann. Pozatem w programie melodje

A w wykonaniu Małej Orkiestry
olskiego Radja pod dyrekcją Zdzisława

Górzyńskiego.
Zielona Styrja.

Pani Stefanja  Okołow-Podhorska w
dniu 12. V. opowie radjosłuchaczom o godz.
1945 o czarownej, zielonej krainie
Styrji — rozśpiewanej dzwonami kościołów
i brzękadłami trzód, która jest ojczyzną
styryjskiego poety natury — Piotra Kraw-
czyka. Ciekawy obraz tego malowniczego
kraju znajdą wszyscy w niedzielnej po-
gadance.

Stylizowana muzyka góralska.
Muzyka ludowa stanowi od najdawniej-

szych czasów nieprzebrane bogactwo melo-
dyjne dla muzyków całego świata. Z jej
czystego, ożywczego źródła czerpią rów-
nież natchnienie kompozytorzy polscy:
opracowują pieśni ludowe, bądź też prze-
twarzając w ogniu własnego talentu, podają
je w bardziej artystycznej, indywidualnej,
stylizowanej formie. Dzika, pełna smętku,
a jednocześnie buńczucznej radości życia —
muzyka góralska znalazła wielu kompozy-
torów, których pociągnął jej rytm i nastrój:
Moniuszko, Paderewski, Żeleński, Szyma-
nowski i wielu innych. W dniu 12-tym ma-
ja o godz. 22.15 radjostacja warszawska na-
daje koncert stylizowanej muzyki góral-
skiej w Bi orkiestry symfonicznej
Polskiego Radja pod dyrekcją kapelmistrza
Grzegorza Fitelberga, oraz solistów: Mau-
rycego Janowskiego, Jerzego Lefelda i
Ludwika Ursteina. W programie „Album
Tatrzańskie" l J. Paderewskiego, „Tańce
góralskie" Żeleńskiego i góralskie piosenki
w opracowaniu wielkiego miłośnika i znaw-
cy góralszczyzny, Sfanisława Mierczyńskie-
go. Audycję tę transmituje Wrocław, Kóln
i krajowe rozgłośnie niemieckie.

Polskie Radjo Wilno.
Niedziela, dnia 12 maja 1935 r.

9,00: Czas i pieśń. 9.00: Gimnastyka.
Muzyka. 9,45: Dziennik poranny.

10.00: Iransm. nabożeństwa. Po
Płyty. 11,57: Czas. 12.03: Kom. met, :
Praktyczne uwagi na czasie — odcz. 12.15:
Poranek muzyczny. W przerwie Fragm.
słuch. z Jaraczem. Do godz. 14,00. D. c.

9.20:

 

|koncertu z Fiih, Warsz. 14.00: Piyty. 15,00:
jAudycja dla wszystkich. 15,45: Co słychać
na Podlasiu — pog. 16.00: Muzyka lekka.
16,40: Felek — trag. z pow. H. Górskiej pt.
„Druga brama'. 17.00: Koncert. 17,40:
Opowiadanie dla dzieci młodszych. 17,50:
Pogadanka z cyklu „Kultura życia codzien-
nego'. 18.00: Fierwszy raz przed mikrofo-
nem P. R. — L. Strassberžanka (fort) i T.
Lifan (wioloncz.) 18.45: -Odczyt z cyklu
„Wybór zawodu”. 19.08: Koncert. 19,40:
Podróżujemy „Zielona Styrja*, 20.00: Kon-
cert. 20,45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak
żyjemy i pracujemy w Polsce. 21.00: Na
wesołej lwowskiej fali. 21.30: Co czytać?
— omówi Leon Fiwiński. 21.45: Wiadomo-
ści sportowe ze wszystkich Rozgłośni. 22.05
Koncert reklamowy. 22.15: Stylizowana
muzyka góralska. 22.45: Lekkie piosenki w
wyk. Sergjusza Kontera. 23.00 Kom. met.

Poniedziałek, dnia 13 maja.

 

6.30: Pieśń. 6.36: ' Gimnastyka. 6.50:
Muzyka. 7,15: Dziennik poranny. 7.25:
Muzyka. 7.50: Wskazówki praktyczne.
8.00: Audycja dla szkół. 8,05—8.20: Audy-

 

cja dla poborowych. 11.57: Czas, 12.03:
Kom. met. 12.05: Koncert. 12.45: Pog. dla
kobiet. Dziennik popołudniowy.
13.05: K 13.55: Wiadomości o eks-
porcie polskim. 14.00—15.35: Przerwa.
15.35: Odcinek powieściowy. 15.45: Kon-
cert. 16.30: Lekcja języka niemieckiego.
16.45: Słynni skrzypkowie na płytach. 17.00:
„Gronie nase, gronie, hej...' — pog. krajozn.-
17.15: Na fali bezpieczeństwa publicznego.
17.35: Ogólnopolska rezerwa. 18.00: Prze-
gląd filmowy. 18.10: Pieśni łotewskie. 18.25:
Pogadanka L.O.P.P, 18.30: Skrzynka ogól-
na. 18,40: Życie artystyczne i kulturalne
miasta. 18.45: Płyty. 19.15: Z litewskich
spraw aktualnych. 19.25: Wiad. sportowe.
19.35: Audycja żołnierska. 20.00: Audycja
słowacka. 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55:
Jak pracujemy i żyjemy w Polsce? .21.
Koncert. 22.35: Koncert reklamowy. 22,50:
Muzyka lekka i taneczna.  23.00—23.05:
Kom. met.

  

 

SPŁAW DRZEWA SOWIECKIEGO
PRZEZ POLSKĘ.

Z Mikołajewszczyzny donoszą, iż
w ostatnich dniach zanotowano
znaczne wzmożenie się spławu drze-
wa sowieckiego. Codziennie Niem-
nem spławianych jest do 5 tratw
przez Polskę i Litwę do tartaków
pruskich.

Tratwy z budulcem zakupione są
przeważnie przez kupców niemiec-
kich i angielskich.

ZGINĄŁ PIES | REFLEKTUJEMY
rasy buldog dober-|na kilka intelig. Pań
man mieszaniec, czar- |(ów) do bardzo do-
ny, odcięty ogon, wa-jbrej pracy, Zarobek
bi się „Biuty*, Pro- jśwarant, Zgl. ul Bi-
szę o odprowadzenie skupia 4 m. 8 od it
na ul. M. Pohulanka|do 14 pp. 764
11 m. 32, za wyna- PROMIE,

 

grodzeniem, 761—1 POWAŽNA FIRMA

STAWICIELA NA

z ukończoną szkołą cjami składać

majątku, Sekola 21.traszek, Warszawa, sa GAŚNICZA
PRAC й A poszukuje PRZED-

zm|WILNO i okolicę.
MŁODA OSOBA  |Zgioszenia z taras,

rolniczą poszukuje „Gaśnica* do Biura
posady gospodyni do |Ogłoszeń Teofil Pie-

m. 2. (Zwierzyniec), Marszałkowska 115.
102— 12910

+

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICŻ,

 

 


