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JOZ
w sobotę, dnia 18 maja, jako w dniu złożenia Zwłok do grobu, Ks. Arcybiskup Romuald
Jałbrzykowski w asystencji Ks. Biskupa Michalkiewicza i Kapituły Metropolitalnej, odprawi

w Wilnie w kościele św. Jana, uroczyste nabożeństwo żałobne o godz. 9-ej rano.

Tegoż dnia, o godz. 9-ej rano odprawione zestaną nabożeństwa żałobne we wszystkich
-. kościołach parafjalnych m. Wilna.

0 godz. 10-ej rano odprawiona zostanie uroczysta Msza Polowa na pl. Łukiskim.

WARSZAWA. (Pat).
szej nocy po zakończeniu egzekwji, odpra-

Za SpOKÓJ duszy

ai
š.ED.

Marszalka
EFA PIŁSUDSKIEGO

U TRUMNY MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
W ciągu dzisiej-| kilometrów, począł

Zamkowy, ulicą Świętojańską do Katedry,
przybywać na plac |

wypełniając

 

dziekan korpusu Nr. 1 ks. Małek, następnie z pocztami sztandarowemi, oraz związki i

ks. Kardynał, Biskup Polowy wojsk pol- | organizacje, szczelnie plac
skich Gawlina, dalej ks. Mauersberger, Ar-|Zamkowy. Liczba składających hołd Mar-

trumną Wodza. Przez całą noc trwała nie-| cybiskup Gall, ks. Biskup Szlagowski, W| szałkowi rośnie z godziny na godzinę. Wiel
przerwanie defilada ludności stolicy, O] południe celebrował mszę świętą J. E. ks.| ki tłum wypełnił nietylko plac Zamkowy i
godz. 6 rano rozpoczęły się żałobne nabo-;j Kardynał Kakowski. W  godzinnach ran-| ulicę Świętojańską, lecz i ulice sąsiednie

żeństwa. Pierwszy mszę świętą odprawił| zych poczęła napływać młodzież szkolna| Podwale, Krakowskie Przedmieście i in.

wionych przez duchowieństwo przy trum-| przechodząc w ciszy i skupieniu przed

nie śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego, lud-
ność stolicy oddawała hołd Wodzowi Naro-
du. Nieprzerwany tłum, ustawiając się w
poczwórny szpaler ciągnący się na kilka

a,OOCODRAOAOA
Przygotowania do pogrzebu

W Warszawie
 

WARSZAWA. (Pat). Olbrzymie;
rozmiary wczorajszego konduktu ża-
łobnego wskazują, że niema takich
trybun w Warszawie, któreby mogły
pomieścić choćby tylko wszystkie
delegacje przybyłe z różnych stron
kraju. Dlatego też ilość kart wstępu
na trybunę na polu mokotowskiem
będzie ograniczona i będzie udziela-
ną przeważnie tylko majwybitniej-
szym delegacjom. Organizacje spo-
łeczne w zwartych szeregach zajmą
miejsce na polu mokotowskiem na
przestrzeni po stronie przeciwnej do
trybuny. Środkową trybunę z miej-
scem prezydentą Rzeczypospolitej
zajmie rząd, marszałkowie Senatu i
Sejmu i inni wyżsi dostojnicy. Z le-
wej strony trybuny rządowej zasią-
dą "nadzwyczajni delegaci państw
obcych oraz miejscowy* korpus dy-
plomatyczny. Po obu stronach loży
prezydenia Rzeczypospolitej zasią-
dzie duchowieństwo, dalej przedsta|
wiciele akademji umiejętności i lite-
rackiej oraz senaty akademickie.
Jedna trybuna będzie zajęta przez
Senat i Sejm, przedstawicieli władz

państwowych i samorządowych. Je-
dna z trybun będzie zarezerwowana
dla stowarzyszeń  niepodległościo*
wych z weteranami 63 r. na czele i
„rodziną wojskową”. Jedna trybuna
wreszcie przeznaczona będzie dla
delegacyj stowarzyszeń i związków
organizacyj społecznych. Wejście na
pole mokotowskie będzie za kartami
wstępu, które posiadać muszą
wszyscy, w jakiejkolwiekbądź  gru-
pie konduktu będą się znajdowali.
Zgłoszenia miejsc na trybunę, które

zakresie będą mogły być uwzględ-
nione, należy kierować ze strony or-
ganizacyj i instylucyj społecznych
do komisarjatu rządu na m, st, War-
szawę.
WARSZAWA. (Pat). We wszyst-

kich urzędach i instytuojach pan-
stwowych, w sądownictwie oraz u*
švedas) i instytucjach samorządo-
wych w Warszawie praca w piątek
będzie zawieszona. We wszystkich
urzędach i instytucjach państwo-
wych, w sądownictwie oraz w urzę”
dach samorządowych w Krakowie
praca będzie zawieszona w sobotę.
Wi Warszawie w szkołach nie odbę-
dą się zajęcia w piątek, w Krakowie
zajęcia nie odbędą się w sobotę.

WARSZAWA. (Pat). Wladze
wojskowe wspólnie z władzami Poi-
skiego Czerwonego Krzyża, komisa-
rjatem rządu, Ubezpieczałni Społecz
nej i Miejskiem Pogotowiem Ratun-
jkowem organizują pomoc | lekarską,
|dla wojska i ludności cywilnej w
czasie uroczystości pogrzebowych
jeksportacji ś. p. Marszałka Pilsud-
| skiego i defilady na Polu Mokotow-
; skiem. Ogólne kierownictwo pomocy
| lekarskiej spoczywać będzie w rę-
|kach naczelnego lekarza garnizonu
| Warszawy, względnie jego zastępcy.
| Na trasie konduktu pogrzebowego z
"katedry na lotnisko cywilne zostanie
uruchomionych szereg punktów i
patroli sanitarnych.

W Krakowie
KRAKÓW. (Pat). Wydano ofi-

 

cjalny komunikat zawierający wy-
,tyczne programu uroczysiości ža-
,łobnych w Krakowie. W) zinach
nocnych i porannych w sobotę dnia|przemarsz organizacyj

— naturalnie — wniedostatecznym | 18.V, przyjeżdżają do Krakowa pre” w celu złeżenia hołdu śp. Marszał-| cach krakowskich poza

 

zydent Rzeczypospolitej, z rządem i
przedstawicielami państw obcych.
Przyjazd pociągu ze zwłokami na-
stąpi około godz. 7-ej rano. Uroczy-
stošci rozpoczną się o godz, 8-ej ra-
no. Trummna ze zwłokami wyniesiona
będzie przez jedno z wyjść z dworca
śłównego i zostaną złożone na lawe-

cie. Przed dworcem kolejowym u-
stawią się bataljgon honorowy woj-
ska, duchowieństwo, delegacje Sej-
(mu, Senatu, uniwersytetów, akade-
mij umiejętności i literatury, sądow-
nictwa, oficerów itd. Z chwilą, gdy
osoby i grupy zebrane przed dwor-
cemi kolejowym przejdą ze zwłoka”
mi wyznaczoną trasę, włączą się do
tego pochodu dalsze grupy znajdują”
ce się u wylotu ul. Lubicz, Gdy po-
chód znajdzie się w Rynku, odegrany
będzie hejnał z wieży Marjackiej, U
stóp Wawelu, od strony wejścia,
gdzie stoi pomnik Kościuszki, trum
na ze zwłokami będzie zdjęta z la-
wety i przeniesiona na ramionach
oficerów do katedry. Wzdłuż całej
trasy szpaler będzie tworzyło woj”

kowi Piłsudskiemu. O godz. 18-ej
katedra zostanie zamknięta, a o go-
dzinie 19 nasiąpią egzekwje, poczem
odbędzie się przeniesienie zwłok do

lejszej liczby osób, to jest rodziny i
rządu. Artylerja da wówczas 101
strzałów _ armatnich. Zadzwonią

chwili winien zamrzeć ruch, wszys”
cy stoją z odkrytemi głowami.
końcu odegrany będzie hymn pań-
stwowy i marsz I Brygady, Wzdłuż
trasy rozstawione będą megafony,
celem informowania publiczności o
przebiegu uroczystości żałobnych.
Pozatem komunikat przewiduje do-
kładny porządek pochodu żałobnego
na Wawel.

KRAKÓW. (Pat). Kraków czyni
gorączkowe przygotowania do so-
botnich uroczystości programowych.
Miasto udekorowane zostanie wy:
łącznie flagami czarnemi, Jedynie
na gmachach państwowych powie-
wać będą flagi państwowe  opusz-
czone do połowy masztu i okryte sko. Od podwórza Wawelu do stóp

pomnika Kościuszki ustawiony  bę-
dzie szpaler chłopów w strojach lu-;

zjazd uczestników uroczystości po”
grzebowych. Wszystkie pociągi za-

dowych. Część ich ustawi się rów" |razem zwyczajne jak i nadzwyczajne
nież koło pomnika Kościuszki.
Reszta ludności wiejskiej zgrupuje |

się u podnoża Wawelu. Dg katedry j
wejdą tylko najwyżsi dostojnicy i ro-|
dzina Marszałka Piłsudskiego. Po,
ukończeniu nabożeństwa w katedrze
dostojnicy udadzą się do apartamen-|
tów zamkowych, <celem złożenia
prezydentowi Rzeczypospolitej kon:|

| przyjeżdżają przepełnione, Sprawna.
( działalność komitetu kwaterunko-
wego zapewnia należyte rozmiesz-
czenie uczestników.  Spodziewany
jest przyjazd kilkuset pociągów z
delegacjami, niezależnie od pocią-
gów przeznaczonych dla rządu dy-
plomacji i wojska,

KRAKÓW. (Pat), Sekcja wyży-

krypty tylko przy udziale najszczup” |

wszystkie dzwony w mieście. W. tej;

W]

krepą. Dziś rozpoczął się masowy

Senator włoski ;
u Marsz. Piłsudskim, ,

* RZYM. (Pat). Sen, Davanzat wy-
głosił przed mikrofonem rzymskiego
radja przemówienie poświęcone Mar
szałkowi Piłsudskiemu.

* „Piłsudski, mówił Davanzat, uo*
sabiał wskrzeszoną Polskę. Nie 0-
graniczał się On do walki o Polskę,
$dy była rozdarta przez najeźdźców
i do zwycięskiej jej obrony w roku
1920. Piłsudski służył Polsce jeszcze

yprzez lat 15, broniąc państwo przed
| niebezpieczeństwami systemu pa=la-
|mentarnego i partyjnego. Nieprzer*
| wane wysiłki i dzieła zmierzające do
|najwyższego celu  patrjotycznego,
| wypełniły całe życie Marszałka Pił-
sudskiego. Pozostawił On po sobie
dziedzictwo faktów, siły instytucji, z
których naród polski może być dum-
ny, Oczywiście należy kontynuować
Jego dzieło z tym samym duchem
odwagi i woli. Polska jest państwem
zharmonizowanem i państwem po-
siadającem własną historję. Naród
polski swemi tradycjami łacińskiemi
i katolickieimi, przyczynił się wybit-
nie do budowy i obrony cywilizacji
zachodniej. Polska skupiona dziś
wokół swego bohatera narodowego
odczuje dzisiejsze i przyszłe wska”
zania historji.

Ai)

ściem uruchomionych będzie 10 wiel
|kich punktów żywnościowych przy
| pomocy kilkudziesięciu kuchni po-
|lowych. Przy ul. Potockiego cech
| rzeźników i masarzy uruchomi punkt
| żywnościowy, który wyżywi 10.000
osób, Po 50 gr. będzie wydawana
porcja ciepłej strawy z chlebem.

dolencyj. Od tej chwili rozpocznie wienia Komitetu obywatelskiego ur! Przez dwie doby będą otwarte skle-
się przed ustawionym  katałalkiem

społecznych, |
zakoń

Na pla-
śródmie-

roczystości pogrzebowych
czyła swe przygotowania,

Wydano zarzą
cen nadzenia o nieprzekraczaniu

artykuły żywnościowe,

JE żywnościowe.

 



  

 

WYNIKI

MOSKWA, 15.5 (PAT.). O rozmowach
min. Lavala w Moskwie wydano nastę-
pujący komunikat;
„Panowie Stalin, Mołotow, Litwinow i

Laval wyrazili swe zadowolenie z ukła-
du, podpisanego w Paryżu 2 maja b. r.,
który stworzył zobowiązania wzajemnej
pomocy pomiędzy Z. S. R. R. a Francją i
który ustala ich interpretację. Podczas
rozmów w Moskwie w dniach 13, 14i 15
maja przedstawiciele Z. S. R. R. i Fran-
cji mogli stwierdzić istnienie ducha przy-
jaznego zaułania, stworzonego pomiędzy
niemiprzez ten układ, którego szczęśli-
wy wpływ dał się odczuć podczas roz-
strząsania wszelkich kwestyj o charak-
terze francusko - sowieckim lub euro-
pejskim będących przedmiotem zaintere-
sowania ich współpracy obu rządów.
Przystąpili oni do ich rozważania z naj-
większą otwartością i mogli sobie w ten
sposób zapewnić, że ich cały wysiłek we
wszystkich przedsięwzięciach dyploma-
tycznych dążył wyraźnie do tego same-
go istotnego celu utrzymania pokoju i
organizacji zbiorowego bezpieczeństwa.

Byli oni całkowicie zgodni, by uznać
w obecnym stanie sytuacji międzynaro-
dowej zobowiązania, które narzucają się
państwom szczerze przywiązanym do u-
trzymania pokoju i które wyraźnie za-
maniiestowały tę wolę pokojową przez
udział we wszelkiem poszukiwaniu wza-
jemnych $warancyj. Ciąży na nich prze-
dewszystkiem obowiązek w tymże inte-
resie zachowania pokoju, by w niczem
nie pozwolić osłabić środków ich obrony
narodowej. Pod tym względem p. Stalin
rozumie i całkowicie aprobuje politykę
obrony międzynarodowej, realizowaną
przez Francję, by utrzymać jej siłę zbroj-
ną na wysokości jej bezpieczeństwa,

Z drugiej strony przedstawiciele so-
wieccy i francuscy potwierdzili swą de-
cyzję niezaniedbania niczego w konty-
nuowaniu dalszej współpracy, by spowo-
dować z pomocą wszystkich rządów, 50-
lidaryzujących się z polityką pokojową,
wzrost polepszenia warunków  politycz-
nych, które jedynie mogą przywrócić
zaułanie pomiędzy narodami, niezbędne
dla rozwoju interesów materjalnych i
moralnych zbiorowości europejskiej.
Uznano mianowicie, że zawarcie pak-

tu wzajemnej pomocy pomiędzy ZSRR

Przy'azd
ministra Fiolandti

Wczoraj o godz. 17,50 przybył pocią-
giem Nord Express minister spraw za-
granicznych Hackzel w towarzystwie
małżonki i szęfa biura fińskiego m s. z.
Wachenvuori. Min. Hackzele'a witał na
dworcu minister Beck z małżonką poseł
Finlandji Idman z małżonką, dyrektor
gabinetu ministra spr. zagr. Łubieński i
attache wojskowy Finlandji p. Ake Sloe-
ver. .

X

Antoni Hackzel urodził się 20 września

1881 «. w Mikkeli (Finlandja). Z zawodu

prawnik. Uniwersytet ukończył w r. 1906,

następnie był sędzią powiatowym, po r.

1909 osiedlił się w Petersburgu i zajmował

się adwokaturą, jednocześnie będąc radcą

prawnym biura paszportowego sekretarjatu

dla spraw Finlandji przy rządzie rosyjskim.

W okresie walk o niepodległość zostaje mia-

nowany  adjutantem  głównodowodzącego

frontu karelskiego. Następnie przechodzi do

administracji, początkowo jest zastępcą gu-

bernatora gub. Mikkeli, zaś po r. 1918 zo-

staje mianowany gubernatorem gub. Wy-

borskiej, W r. 1920 przechodzi do dyploma-

cji, jest wiceprezesem delegacji do rokowań

z Rosją Sowiecką, od 1922 do 1927 jest po-

słem fińskim w Moskwie, następnie zaś

pracuje społecznie i jest prezesem fińskiego

Związku pracodawców. W r. 1932 zostaje

powołany na stanowisko ministra spraw

zagranicznych.

Reichstag 22 maja

BERLIN, 15.5. (PAT). W kołach po-
„informowanych utrzymuje się, że
Reichstag zostanie zwołany na 22 b.
m. Premjer Goering, będący prezy-
dentem Reichstagu, dopiero po po-
wrocie z uroczystości pogrzebowych
w Warszawie i Krakowie mógłby Jo-
konać otwarcia posiedzenia, posiada-
jącego wyjątkowo doniosłe znaczenie
zewzględu na oczekiwaną mowę
kanclerza.

Rozstrzelanie jeńców

LA PAZ, 15.5 (PAT). Boliwijskie biu-
ro prasowe donosi, że 6-ciu jeńców boli-
wijskich rozstrzęlano w Bahia Negra, pod
pretekstem, że zbuntowali się oni prze-
ciw straży obozu dla jeńców. Sądzą tu, że
jest to represja, wywołana przez ostatnie

sukcesy Boliwijczyków w wojnie o Gran
Chaco.  

NARAD W MOSKWIE
KOMUNIKAT URZĘDOWY |

a Francją w niczem nie zmniejsza zain-
teresowania w kierunku bezzwłocznego
kontynuowania realizacji paktu  regjo-

nalnego w Europie wschodniej, który
jednoczyłby umawiające się strony, po-
przednio wzięte pod uwagę na podstawie
zobowiązań nieagresji, konsultacji i nie-
pomagania napastnikowi. Oba rządy bę-
dą kontynuowały zjednoczenie wysił-
ków, by zastosować w tym celu najwłaś-
ciwszą procedurę dyplomatyczną.
Stwierdzamy publicznie swe wspólne

intencje, reprezentanci Francji i ZSRR
posiadają świadomość, iż stwierdzili
wierne przywiązanie do konstruktywne-
go dzieła, które, będąc dalekie ad wy-
kluczenia jakiegokolwiek współdziałania,
może być w pełni zrealizowane jedynie
w szczerej i swobodnej współpracy
wszystkich państw zainteresowanych.

WYJAZD LAVALA DO WARSZAWY

MOSKWA, 15.5 (PAT). Wieczorem
dnia 15 b. m. min. Laval odjechał do Pol-
ski, gdzie będzie reprezentował rząd
francuski na uroczystościach żałobnych.
Min. Lavala odprowadzali wyżsi urzęd-

nicy komisarjatu spraw zagranicznych z
kom. Litwinowem na czele, reprezen-
tanci władz, wojska, społeczeństwa i
prasy oraz amb. R. P. w Moskwie Łuka-
siewicz.

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ
PARYŻ, 15.5 (PAT.). Rozmowy min.

Lavala z kierownikazni polityki sowiec-
kiej — jak zapewnia „Le Petit Parisien"
— miały na celu zbadanie możliwości
praktycznego zastosowania paktu fran-
cuskr - sowieckiego. Niewątpliwie była
również omawiana kwestja antymilitary-
stycznej propagandy komunistycznej we
Francji.
PARYŻ, 15.5 (PAT). W artykule na

temat rozmów moskiewskich „Oeuvre'
przypomina wizytę min. Lavala u Papie-
ża i zaznacza, że, jeżeli się weźmie pod
uwagę ten fakt, to można także zadać
pytanie, czy w czasie rozmów w Mo-
skwie nie była poruszona sprawa sto-
sunków z Watykanem. Jest to jednak
tylko przypuszczenie — zauważa dzien-
nik — gdyż dotychczas nic pewnego nie-
wiadomo jeszcze w tej kwestji.

 

PRZED DEKLARACJĄ HITLERA
BERLIN, 15.5, — PAT. — Zapo-

wiedziane oddawna zwołanie Reich-
stasu zostało dziś w południe urzę-
dowo ośłoszone na dzień 21-$go maja,
godz. 20.
Jako jedyny punkt porządku dzien-

neśo figuruje: „wysłuchanie deklara-
cji Rządu Rzeszy”.
Wedłuś informacyj zaczerpniętych

przez przedstawiciela PAT. z najbar-
dziej miarodajnego źródła niemieckie-
$o, deklarację tę złoży osobiście kan-
clerz Hitler.

Nie ulega wątpliwości, że w exposć
swojem wyłuszczy kanclerz następu-
jące punkty: 1) przyczyny, jakie spo-
wodowały krok rzadu Rzeszy z dn.
16-60 marca b. r., 2) stanowisko Nie-
miec zajęte po dn. 16-go marca, w
czasie rozmów z Simonem i Edenem,
3) stanowisko rządu Rzeszy wobec u-
chwał, powziętych w Stresie i Gene-
wie.
„Wedtug krąžacych pogtosek, expo-

sė kanclerza ma być ujęte krótko i bardzo treściwie,

Wojna kolonjalna w Afryce
ANGLJA OSTRZEGA WŁOCHY

RZYM — 15.5 (PAT) — Prasa fa-
szystowska stanowczo odpiera zarzuty
dzienników angielskich, które prze-
strzegają Włochy przed wojną kolon-
jalną w Afryce, gdyż wojna taka
zmniejszyłaby siły wojenne Włoch na
wypadek zaburzeń w Austrji. Dzien-
niki włoskie twierdzą, że obawy an-
gielskie są zupełnie nieuzasadnione,
gdyż sprawa austrjacka jest zagadnie-
niem europejskiem, a nie wyłącznie
włoskiem, a w takim razie zagadnienie
to winno obchodzić Anglję: Tymcza -
sem jednak Mac Donald oświadczył
niedawno, że kontynent musi sobie
zdawać sprawę, iż Anglja nie może
wobec Anglji wziąć na siebie nowych
zobowiązań. Jeśli więc rząd angielski
nie ma interesu w obronie Austrji, to
nie powinienby się interesować tem, a-
by Austrję broniły inne państwa, nie
należy bowiem wymagać od innych te-'
go, czego nie chce się zrobić samemu.
Ponadto prasa włoska stanowczo za-

1:——
 

Wybory w Czechosłowacji

PRAGA, 15.5. — PAT. — Krótka,
4-tysodniowa kampanja wyborcza do-
biega końca. W ostatnich dniach
przedwyborczych agitacja posiada
niezwykle ostry charakter, przyczem
w obozie czeskim skierowana jest
ze wszystkich niemal stronnictw prze-
ciwko Zjednoczeniu Narodowemu. Nie
brak jest również ostrych ataków
przeciwko autonomicznej opozycji
słowiańskiej, którą stanowią zbloko-
wani Słowacy, Polacy i autonomiści
Karpato-Ruscy.W obronie mniejszo-
ści narodowych prowadzi się, zwłasz-
cza ze strony stronnictw lewicowych,
bardzo ostrą kampanię przeciwko par-
tii Niemców sudeckich Henleina. Za-

| sadniczo nie oczekuje się, by wybory
przyniosły poważniejsze przesunięcia
w obozie czeskim. Przesunięcia te za-
znaczą się niewątpliwie w obozie nie-
mieckim, gdzie znikną małe partie i
bezsprzecznie największą ilość głosów
otrzyma nowa partja niemców sudec-
kich. :

_ O pakcie francusko-
sowieckim

PARYŻ, 15.5. (PAT). W sali Poisso-
niere odbyło się zebranię klubu Fau-
bourś, które miało niezwykle burzli-
wyprzebieg. Omawiano na niem pakt
francusko - sowiecki. Dyskusję zakoń-
czyło wystąpienie gen. Perier, który
w mowie swej podkreślił, m. in., że
środki komunikacyjne w Związku So-
wieckim pozostawiają wiele do ży-
czenia, dodał przytem, że rząd so-
wiecki stara się polepszyć tę sytuację
przez sprowadzenie zagranicznych
inżynierów i specjalistów, mających
za zadanie wyszkolęnie łachowców.
Mówca zaznaczył, że lotnictwo so-
wieckie zaangażowało instruktorów
francuskich.

no doniesieniom angielskim, ja -
oby rządy francuski i angielski uczy -

nić miały w Rzymie i Addis - Abebie
demarches celem zamianowania człon:
ków włosko - abisyńskiej komisji po-
jednawczej. tak, aby komisja ta mogła
rozpocząć pracę przed sesją Rady Ligi.
Narodów, wyznaczoną na 20 maja.
Zdaniem prasy włoskiej, demarches
tego rodzajuodnióstyby odwrotny sku-
tek od zamierzonego, śdyż” zachęciły-
by Abisynję do oporu i utrudniłyby za-
żeśnanie sporu. - ы

 

W. BRYTANJA I MURZYA
NAMOWY RZĄDU PO ŁUDNIOWEJ (AFRYKI

LONDYN, 15.5. — PAT. — Rząd
południowej Afryki nosi się z zamia-
rem skłonienia rządu brytyjskiego
„do rezyśnacji W. Brytanii z jej pro-
tektoratu nad częścią Afryki Połud-
niowej, zwłaszcza nad krajem Betua-
nów i przekazania tych praw protek-
torskich na rząd dominjów południo-
wo-afrykańskich. Bawiący w Londy-
nie premjer południowo-afrykański,
gen. Herzog, odbył w tym celu w dniu

ЧЕИ ТНА SAT NA TUTISIA AKTAI ИУНРАС ВС

Wyrok na szpiega

PARYŻ, 15.5 (PAT). Sąd specjalny w
Besancon zatwierdził wyrok pierwszej in-
stancji, skazujący intedenta Froge za
szpiegostwo na rzecz obcego państwa na

5 lat więzienia, grzywnę wysokości 5.000
tranków oraz zakaz pobytu we Francji po
odbyciu kary na lat 5. W motywach sąd
uznał za udowodnione, że intendent Froge
utrzymywał stosunki z agentem obcego
państwa. Obrona zapowiedziała odwoła-
nie się do Sądu Najwyższego i ministra
sprawiedliwości.

Wizyta floty francuskiej

BIAŁOGRÓD, 15.5 (PAT). Flota fran-
cuska, składająca oficjalną wizytę flocie
jugosłowiańskiej, przybędzie do Kotoru
wn. 16 b. m., zaś w dniu 18 b. m. zawi-

nie do Splitu. Przyjazd delegacji oficerów
z admirałem Muguet na czele do Biało-
grodu przewidywany jest na 20 b, m. Do-
kładny program pobytu delegacji nie zo-
stał jeszcze ustalony.

Nowy wynalazek
Marconiego

LONDYN — 155 (PAT) — Kore-
spondent rzymski „Daily Mail' donosi,
ze w Boccea Marconi pzreprowadził
próby nagłego zatrzymywania, bez wi-
docznych przyczyn, samochodów na
przeciąg pół godziny. W ten sposób
zatrzymane zostały samochody na dro-
dze z Ostji do Rzymu: Doświadczeniom
tym przyglądał się Mussolini. podse-
kretarz stanu w ministerstwje wojny o- raz liczni inżynierowie wojskowi,

  

   

 

  

 
( ministrem dominjó:

„skiego

  

Echa Stawiskjady

PARYŻ, 15.5. — PAT. — Dziś wy-
dany został wyrok w sprawie nadu-
żyć Compagnie Fonciere, której załó-
życielem i śłównym . kierownikiem
był Stawisky. Za przekroczenie.prze-
pisów o towarzystwach akcyjnych, za
oszustwa, wydawanie fikcyjnvch obli-'|.
śacyj na 20 miljonów franków, oraz:
za działanię na szkodę « wierzycieli,
współpracownicy Stawisky'ego skaza-.
ni zostali na karę. więzienia od 6,
miesięcv do 2 lat oraz: śrzywny pie-
niężne do'1000 fr. Między in b. gene-
rał Bardi do Fourtou skazany został
na pół roku więzieniai 500 fr,'grzy*
wny. Bre ;

Kongres turystyczny.
„w Krakowie

KRAKÓW, 15.5, (PAT). W sali.por- |
tretowej magistratu: nastąpiło: tu
wczoraj otwarcie międzynarodowego
kongresu rady turystycznej w obec-
ności kilkudziesięciu delegatów zagra*
nicznych. Obrady zagaił wiceminister
komunikacji inż, Bobkowski, zazna-
czając, że okres obrad kongresu przy-
pada na czas żałoby narodowej z po-
wodu zgonu marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Następnie przemawiał imie-
niem miasta Krakowa wiceprezydent
Skoczylas, imieniem: delegatów za-
granicznych przemówił delegat fran-
cuski Chaplin de Liedekenke z Pary-
ża, Zebrani złożyli hołd pamięci mar-
szałka Piłsudskiego przez zachowanie
jednominutowej ciszy. Obrady kon-
gresu trwać będą 3 dni.

Pose'stwo węcierskie
w Moskwie ;

BUDAPESZT, 15.5. (PAT). Węgier-
ska agencja donosi: regent Horthy a-
probował stworzenie poselstwa wę-
$ierskiego w Moskwie, Na stanowisko :
posła Węgier w Moskwie został mia-
nowany Jungerth Arnoth,  poseł+wę-
gierski w Ankarze. Posłem węgier-.
skim w Ankarze mianowano szefa ga
binetu ministra spraw zagranicznych
de Mardassy, stanowisko szefa gabi*
netu ministra objął charge d'affaires
Madogez Csak

Rząd japoński
niem 18 b. m.
Chinach do

 

|. konferencję z
Thomasem. Sia-

nowisko rządu brytyjskiego w tej
sprawiejest. jednak pełne wahań.
Rząd brytyjski nieuważa za odpowie-
dnie przekazanie swego protektoratu
rządowi południowo* afrykańskiemu
bez uzyskania wyraźnych  zobowią-
zań, dotyczących losu ludności mu-
rzyńskiej, zamieszkującej te terytorja.
Wedłuś opinii brytyjskiego minister-
stwa dominjów, projekt ustawy po-
łudniowo - afrykańskiejna wypadek
przeniesienia tych ziem pod protek-
torat rządu południowo - afrykań-

jest niewystarczający Dod
wzślędem ochrony czarnej rasy. W о-
becnym stanie rzeczy wydaje się więc,
że życzeniu południowej Afryki nie
stanie się zadość. A R

wczorajszym dlužsz:

  

 

10 tysięcy stmoletów|
bombaerdujących

LONDYN, 15.5 (PAT). Agencja Reu-
tera donosi, że na posiedzeniu Izby Lor- |
dów, w dyskusji nad stanem. uzbrojenia,
w Europie, Lord Rothemere oświadczył,
że obecnie Niemcy posiadają 10.000 sa-
molotów bombardujących, które mogą
przewozić po jednej tońnie materjałów:
wybuchowych. Propozycja rządii brytyj-
skiego, aby zbudować 500 lub 1.000 samo*
lotów jest — zdaniem Lorda -Rotheme-
re'a — niedostateczna. ‹ *

Krwawe starcie. górników
z policją -

NOWY JORK, 15.5. (PAT). W
mieście Wilkes Barres 'w .stanie
Pensylwania doszło do starcia między :
złożoną z kilkuset. ludzi grupą straj-
kujących górników, a oddziałami poli--|-
cyjnemi, występującemi.. w . obronie:
reszty górników,
porzucić pracy.

ło 30 ludzi odniosło rany., KN
W stanie Oregon wybuchł, strajk

pracowników tartaków j drwali. Do-
po przystąpiło około, 30,tysięcy.
udzi.

"| ków młodzież katolickiej.

którzy.nie chcieli |' | :
czasie starcia.oko- |..

 

„Słynny pułkownik angielski Lawrence,

a który w tych dniach uległ tajemniczemu

' "wypadkowi motocyklowemu.

e

PRZED STU LATY

"„GAZETA WARSZAWŠKA“

z dnia 16 maja 1835 r.

ZE SPRAWOZDANIA:BANKU
| POLSKIEGO ZA R. 1834. Weksli tak
skupionych jak na otwarty kredyt zło-

*żonych przeszło przez szkatułę około

7.100 sztuk za summę 72.000.000. Pro-

testowanych było sztuk 223, lecz tylko

na surnmę 606:452 złp. 18 gr. dało po-

wód do processu, wskutek czego 31
sztuk na summę zł. 143.044 zostały

końcem roku zaspókojone, pozostało

zaś do windykacyi sztuk 15 na summę

463.408 złp. Pomiędzy temi znajdują

się weksle na summę zł. 404.060 zna -

'komitego domu C.G. Ziegler et Szturm,
który w krótkim czasie po śmierci obu-

dwóch swoich naczelników wypłaty ża-
'wiesić był przymusżony. Naležyiošė
"Barku od tego domu jest w najwięż-

szej części zabezpieczońa zastawem

'łowarów i massą tak dalece posunięta,

że w ciągu pierwszej połowy bieżące-

'go roku zostanie ukończona. Reszta

także zalegających weksli, już dotąd

aż do summy 8.000 złp. jest zrealizo-

warna. ,
"WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Wiadomości z Aleksandryi są coraz
smutniejsze; zaraz okropne czyni
postępy. Z Kairu przybyła wiadomość,
że Mehemed Ali bawi jeszcze w wyż-
szym Egipcie, i że w skutku nowego
parokryzmu lękano się przez czas ja-
kiś:ó jego życie; po kilku: jednak
dniach czując się znacznie *zdrowym,

 

brahimie Paszy mało co słychać, znaj-
duje się wciąż w niższym Egipcie i po-
wiadają że nie myśli powrócić do Sy-
ryi. Sądzą, że gdyby: go inne. ważne
wypadki, dokąd inąd nie powołały, nie
opuści Egiptu przed wyzdrowieniem
swego ojca. Pomimo przestrachu, jaki
zabójcza epidemja roznosi między lu-
demEgiptu, kraj ten zajmuje się przy-
śotowaniami wojennemi, których cel
jak-dotad jest nie wiadomym.

| minimo 

Asi Hitlerowcy
-4 młodz ćż katolicka

BERLIN, 15.5 (PAT). Zakaz przyjmo-
wania nowych członków do partji naro-
dowo = socjalistycznej, istniejący od ma-
ja 1933 r., rozszerzony został obecnie ró-
wnież na t. zw. „Hitlerjugend” (H. J.),
„Bund der Deutschen: Maedchen“ (BDM)
—organizacje młodzieży partyjnej.
. Niespodziewany ten zakaz, stojący po*
niekąd w sprzeczności z dotychczasową
akcją  interwencyjną, zmierzającą do
wciągania niektórych warstw młodzieży
pod sztandary HJ., zdaje się znajdować

swe wytłumaczenie w stanowisku związe
Związki te

które do ostatnich czasów zajmowały stae
nowisko oporne, zaczęły ostatnio wpisy:
wać się zbiorowo do partyjnych związków
młodzieży hitlerowskiej. Najwidoczniej
wpływ silniej zorganizowanych jednostek
młodzieży katolickiej kolidował z duchem
E: J: dei ia :

! Abisynja
nie jest równa Włochom

RZYM, 15.5. — PAT. — Prasa obe
szerńie komentuje wczorajszą mowę
Mussoliniego w. sprawie Abisynji.

„wTribuna'* zauważa, że przynależność

„razie. nie możę dać jej równych praw
„| z Włochami, które wobec Abisynji

prowadzą politykę afrykańską i ko-
lonjalną, Europa winna sobie zdawać
sprawę z tedo.i zrezyśnowąć.z zasto-
„sowania procedury liśowej do zatar-
- ŚU włosko-abisyńskiego.

'Fskadry lotnicze
1 Heimwehry

| | WIEDEN, i5.5. (PAT). Heimwehra
„przystąpiła 'do formowania własnych
. eskadr lotniczych pod kierownictwem
kapitana Brumowsky'ego.

 
mógł .podróż swą dalej odbywać. O I-..

Abisynji doLigi. Narodów w żadnym-



 

NIEMiIECKiE
RACHUBY

Konflikt włosko - abisyński obu-
dził pewne zaniepokojenie w prasie
angielskiej. Przestrzega ona rząd wło-

ski przed wojną kolonjalną w Afryce,

wskazując na to, że taka wojna

zmniejszyłaby siły militarne Włoch na
wypadek zaburzeń w Austrii.

W rzeczy samej wśród hitlerowców

austrjackich i niemieckich konflikt

włosko - abisyński wywołał duże po-

ruszenie, Żywią oni nadzieję, że woj-

na w Afryce może na tyle zmienić u-

kład sił w środkowej Europie, że spra-

wa Anschlussu stanie się znowu ak-
tualną, Nadzieje te znalazły między

innemi swój wyraz w grze dyploma-
tycznej, jaką prowadzą Niemcy w
sprawie paktu o niemieszanie się do

wewnętrznych stosunków austrjac-

kich,

Jak wiadomo, Francja, Włochy i
Anglja na początku r. b. postanowiły,

że ilekroć niepodległość Austrji bę-
dzie zagrożona, odbędą wspólne nara-
dy nad sposobami zaradzenia temu
niebezpieczeństwu. Równocześnie za-

proszono rząd niemiecki do tej współ-

pracy. Niemcy znaleźli się w kłopot-

liwej sytuacji. Jest tajemnicą poli-

szynela, że Trzecia Rzesza w swojem

parciu ku południowi widzi naturalny
teren rozszerzenia granic właśnie w

Austrji. Dyplomacja niemiecka zaczę-
ła przeto grać na zwłokę, domagając

się szczegółowych wyjaśnień, jak ro-

zumieć niemieszanie się do spraw

wewnętrznych Austrji.

Tymczasem w Stresie sprawa au-
strjacka znowu wysunęła się na czoło
zagadnień. Anślja, Francja i Włochy

ustaliły jednolity pogląd na sprawę
niepodległości austrjackiej, robiąc z

niej zagadnienie europejskie. Jedno-
cześnie państwa te odniosły się bar-
dzo przychylnie do żądań Austrii,

Węgier i Bułgarji co do zniesienia o-
graniczeń wojennych. |

Z rozmów w Stresie wynika, Że mo-
carstwa zachodnie pragną zorganiro-
wać Europę centralną w system, któ-

ryby uniemożliwił Niemcom realizację
słynnego planu Mitteleuropy. Tym-
czasem dążenie do wchłonięcia Au-

strji jest w Rzeszy niemieckiej tak
wyraźne i tak się wiąże z jej ideolo-

ją, oraz kierunkiem jej polityki ze-
wnętrznej, że trudno przypuścić, aby

mogła ona łatwo tych dążeń się wy-

rzec. Woli ona raczej wyczekiwać na
zmianę konjunktury i dlatego wszy-

stko, co osłabia pozycję państw zwią-
zanych porozumieniem w kwestji au-

strjackiej, budzi wśród Niemców duże

nadzieje.

Kwestja austrjacka bardzo żywo

obchodzi Włochy. Sąsiedztwo bezpo-
średnie z Rzeszą, powiększoną o po-

siadłości i ludność Austrii, nie uśmże-
cha się zbytnio rządowi włoskiemu.

Dlatego też Mussolini wykazał wiele

energji i sprężystości w organizowa-

niu polityki mocarstw zachodnich,
celem zapewnienia niepodległości Au-

strji. Wykazał on również sporo de-

terminacji, wysyłając w lipcu r. ubie-

glego wojska włoskie na granicę au-

strjacką,

To też dziś, kiedy Włochom grozi
poważny konflikt w Afryce, Niemcy

łączą z tem dużo nadziei. Wydaje im

się, że gdyby doszło do wojny włosko-
abisyńskiej, problem austrjacki byłby

znacznie łatwiejszy do niemieckiego
rozwiązania. у

Te nadzieje podsyca w Berlinie nie-
wyražne stanowisko opinji angielskiej,

która chciałaby zachować niezalež-

ność Austrji, ale wolałaby dokonać te-
go bez czynnego udziału Anglji. Tak
przynajmniej można sobie tłumaczyć

głosy prasy angielskieji niedawne о-
świadczenie Mac Donalda.

Nic przeto dziwnego, że prasa wło-
ska, odpowiadając na przestrogi an-
gielskie, zwraca w sposób stanowczy

uwagę na to, że kwestja austrjacka

jest zagadnieniem nietylko włoskiem,
ale europejskiem i że jako taka po-

winna obchodzić również Anglję,

związaną uchwałami w kwestji utrzy-

mania jej niezależności.  

PROTOKÓŁY MĘDRCÓW SYJONU
W ŚWIETLE PROCESU BERNEŃSKIEGO

Od długiego już szeregu miesięcy
toczył się — z przerwami — w Ber-
nie Szwajcarskim głośny proces w
sprawie autentyczności Protokółów
Mędrców Syjonu. Procesem tym pis-
mo nasze już się nieraz zajmowało,
stwierdzając między innemi, że spra-
wa prawdziwości lub nieprawdziwości
„Protokółów” jest sprawą mniejsze-
go znaczenia, że natomiast ważnem
jest, iż „Protokóły” te bez względu
na to, czy pochodzą istotnie ze źró-
deł żydowskich, czy też są, jak twier-
dzą żydzi, falsyfikatem, sporządzonym
przez antysemitów rosyjskich, — od-
zwierciadlają w sposób znakomity
cele i drogi polityki żydowskiej.

Tajemnica podhodźótik „Protokó-
łów mędrców Syjonu” należy do dzie-
dziny tych tajemnic, które z całą do-
kładnością wyświetlone nie będą bo-
daj nigdy. To też w procesie berneń-
skim rzeczą ciekawą i godną uwagi
jest nietyle wyrok, mający znaczenie
jedynie formalne i nie będący w.sta-
nie niczego w sposób ostateczny wy-
jaśnić i rozstrzygnąć, co rozmaite
szczegóły samego przewodu sądo-
wego. : х

Punktem centralnym procesu — są
zeznania rzeczoznawcy ze strony:0-
skarżonych, hitlerowca, niemieckiego
podpułkownika w stanie spoczynku,
nazwiskiem Fleischhauer, Zeznania
swe składał on w szeregu przemó-
wień, uzupełnianych odczytywaniem
najrozmaitszych cytat, | przyczem
przemówienia te wypełniły całe pięć
dni procesu.
Podpułkownik |Fleischhauer po-

święcił znączną część swej eksperty-
zy szerszemu omówieniu całokształtu
sprawy żydowskiej i nie ograniczył
sie do samego tylko zajęcia się spra-
wą prawdziwości, lub nieprawdziwo-
ści „Protokółów'. Przedstawił on
szczegółoworozkładową rolę żydów
w społeczeństwach chrześcijańskich,
światowładcze dążenia narodu żydow-

skiego „oraz treść polityki żydow-
skiej. Wywody swe poparł cytatami
z Talmudu, którego jest podobno bie-
głym znawcą, oraz mnóstwem cytat
naukowych i dziennikarskich. Między
innemi, powoływał się w szerokim
zakresie na prasę żydowską.(żargono-
wą) w Polsce, Czerpał również różne
ar$umenty ze stosunków polski h.
Między innemi, mówiąc o rozkłado-
wej roli prasy brukowej, wydawanej
przez żydów, powołał się na znane o-
świadczenie Jego Eminencji kardyna-
ła Kakowskieśo z jego znanej, ze-
szłorocznej rozmowy z delegacją ra-
binów.
Ale rzeczą najciekawszą i najwięk-

szej wagi w jego zeznaniach było to,
co mówił bezpośrednio: o „Protokó-
łach” i o wiążącej się z tem sprawie
tajnego rządu żydowskiego.
Jak wiadomo, rozpowszechniony

pogląd głosi, iż „Protokóły” związane
są ze zjazdem syjonistycznym, jaki się
odbył w Bazylei w roku 1897. Poglą-
dowi temu żydzi przeciwstawiają о-
świadczenia uczestników tego zjazdu,
którzy stwierdzają, iż ani na plenum
tego zjazdu, ani w jego komisjach, ża-
dne podobne sprawy przedmiotem o-
brad nie były.
Otóż płk. Fleischhauer twierdzi, iż

równocześnie ze zjazdem syjonistycz-
» odbył się w Bazylei drugi zjazd,

tajny,najwyższego stopnia żydowskich
lóż masońskich „Bnei - Brith". Wszy-
stkie wogóle zjazdy sjonistyczne miały
się odbywać podwójnie: obok jawnego
zjazdu działaczy syjonistycznych,zbie-
rała się na osobnych posiedzeniach
garść wytranych „mędrców Syjonu',
z ukrycia na zjazd syjonistyczny
wywierających wpływ. Ów zjazd
„Enei - Brith" w Bazylei w ro-
ku 1897 miał się odbyć w
willi żyda Dreyfussa. Na zjeździe
tym miano uchwalić program działa-
nia, znany pod nazwą „Protokółów
mędrców Syjonu'„jawnemu kongreso-  

wi sjonistycznemu wogóle nie znany.
Faktem tego zjazdu tłumaczy się nie-
zrozumiały napozór fakt, że na okres
kongresu syjonistycznego przybył do
Bazylei słynny działacz żydowski, A.
Ginsburg (Achad - Haam), który był
przeciwnikiem syjonizmu i założycie-
lem (w r. 1889 w Odesie), tajnej ligi
żydowskiej „Bne Mosze“ (synów
Mojżesza), przeciwstawiającej się
wiel: szcześółom ruchu syjonistyczne-
go. Poprostu — Achad - Haam przy-
był do Bazylei na zjazd Bnei-Brith.
Wiadomości te ppłk. Fleischhauer

uzyskał jeszcze w roku 1900 od sza-
mesa żydowskiego _ nazwiskiem
Fleischmann, w miasteczku Skoki w
Poznańskiem. Fleischmann zdradził
posiadane przez siebie tajemnice ży-
dowskie aryjczykowi przez zemstę
wobec niejakiego rabina Veilchen-
'felda.

Zeznania swoje ppłk. Fleischhauer
uzupełnił obszernym wywodem, do-
tyczącym istnienia tajnego, ogólno-
światowego rządu żydowskiego.
Zeznaniom rzeczoznawcy Fleisch-

hauera żydzi przeciwstawił: zeznania
swojego rzeczoznawcy, zresztą rze-
komego aryjczyka, niejakiego prof.
Baumgartena, uchodźcy politycznego
z hitlerowskich Niemiec, który twier-
dzenia ppłk. Fl. zwalcza. Prze” wsta-
wili również gwałtowną kampanię
prasową przeciw ppłk. Fleischhauero-
wi, jako głównemu filarowi obrony.
(M. in. poniedziałkowy „Nasz Prze-
śląd'* umieszcza wielki artykuł ŻAT
o procesie berneńskim pod tytułem:
„Kim są te Fleischhauery?").
Z punktu widzenia ocenv dążeń i

charakteru polityki żydowskiej, wy-
rok w proc sie berneńskim nie ma,
jak nadmieniliśmy, istotnego znacze-
nia. Niemniej jednak sam proces, po-
dobnie jak towarzyszący mu ruch w
prasie żydowskiej i zależnej od żydów
jest wydarzeniem niezmiernie cieka-
wem,
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OBAWY
ŻYDOWSKIE

„Hajnt“ (Nr. 103) w koresponden-
cji z Wiednia daje wyraz obawom ży-
dowskim co do wyniku procesu ber-
neńskiego. Wszczynając proces ber-

neński, żydzi myśleli, że pomyślny dla

nich wyrok ośmieszy same „Protokó-
ły mędrców Syjonu" i ich czytelni-
ków:
1— Zdaje się, że na to nie można liczyć,”

Niemcy są już świadome niebezpie-
czeństwa żydowskiego:
w— Poza Fleischhauerem (rzeczoznawca z

ramienia obrony) stoi olbrzymia twierdza

ciemnoty: Niemcy. Wszystko jedno czem

proces berneński się skończy, — czarna nie-

nawiść miezostanietem zlikwidowana.”

Tylko rewolucja społeczna może

spowodować  wytrzebienie judotibji,

tak jak to zaczęło się po ostatniej
wojnie światowej:

„— Dopiero wówczas, gdy w Niemczech
znów zacznie jaśnieć w zamglonych, odu-

rzonych mózgach, gdy złe duchy na wieki

będą wypędzone, dopiero wówczas zakończy

się na zawsze ciemna moc średniowiecza i

jego nowoczesnych wyrazicieli."* x

Wiedza o žydowstwie wzmaga się
w calymšwiecie i-ten fakt decyduje
o rozwiązaniu zaśadnienia. żydow-
skiego w świecie. Dlatego: też autor
zdaje.sobie sprawę, że odwrócić ten|
bieg wypadków mogłoby jedynie za-
mącenie stosunków w świecie chrze-
ścijańskim i obudzenie takiej niena-

wiści wojennej, która dałaby: moż-
ność żydowstwu odeśrać rolę, jaką
już odegrali w bolszewickiej Rosji. -

Ciekawą 'ocenę obecnej sytuacji w

Europie daje redaktor polityczny

słynnego dwutygodnika angielskiego,

p. Stephen Gwynn w majowym nu-

merze „Fortnightly Reviev“:

„Główną troską Anglji, jak i całej Euro-

py, jest zwalczanie poglądu, że wojna może

stać się korzystną. Chodzi jej o uniemożli-

wienie działalności, wynikającej z liczenia

na takie korzyści. Zdaje się, že Anglja ma

możność decydowania o tem, czy Europa,

jako całość, zorganizuje się dla zapobieże-

nia wojnie, czy też Europa wróci do systemu

przymierzy wojskowych, w którym jedne

z państw przeciwstawiać się będą innym.

Słusznie, czy niesłusznie — według wszel-
kiego prawdopodobieństwa niesłusznie —
większość Anglików jest przeświadczona o
tem, że odrębne interesy Anśglji nie są by-

najmniej zaangażowane w tem, co się stać

może na Wschód od Niemiec. Lecz możliwy

wynik tych wypadków przekracza granice

odrębnych interesów. Jesteśmy dziś w punk-

cie zwrotnym całej Cymiutauji <uropej-

skiej.”

Obecny stan Niemiec autor ocenia
bez złudzeń:

„— Europa ma przed sobą nie hitleryzm.
lecz machinę wojskową, stworzoną przez

Bismarcka. Pod rządami monarchji maszy*

na ta panowała nad duszą i ciałem narodu,

a dziś pod rządami dyktatury ma formę je-

szcze bardziej bezlitosną.

twierdząc, że

zmusił Hi-
Francuzi mogą się mylić,

Sztab Generalny Reichswehry  

„FORTNIGHTLY REVIEV*

O SYTUACJI POLITYCZNEJ
tlera do rzezi w dniu 30 czerwca u. r., kie-

dy to pozbyto się mniej pokornych towarzy-

szy wraz z gen. Schleicherem, lecz nie ule-

ga wątpliwości, że wszystko, co się stało

wówczas i co się dzieje od tej chwili, jest

zgodne z wymaganiami programu wojsko-

wego. Ostatecznie maska została zdjęta i

wyzwanie rzucone w tej samej chwili, kiedy

Francja doszła do wniosku, że dla jej bez-

pieczeństwa nie wysłarczają zarządzenia u-

kładu lokarneńskiego.

Władza kierownicza Niemiec stwierdziła

przy pomocy starannie obmyślonych posu-

nięć praktycznych, że Francja, jak i Anglia,

jest hamowana w swych działaniach wstrę-

tem do myśli o wojnie."

Ciekawy jest ustęp o Polsce:
„— Niektórzy są tego zdania, że władca

Polski, w mniejszym stopniu ulegający tym

skrupułom, naglił do złamania wojskowego

odrodzenia Niemiec, póki to jeszcze można

było łatwo przeprowadzić łącznemi siłami

Francji i Polski. Powiadają, że w Polsce za-

padła decyzja odrębnego porozumienia z

Niemcami, kiedy trzeba było wyrzec -się

innego sposobu zabezpieczenia jej granic.”

Czy to porozumienie może zabez-
pieczyć śranice Polski?

„— Trzeba być wielkim optymistą, ażeby

liczyć na to, że to zobowiązanie niedotyka-

nia sprawy Pomorza będzie przedłużone do

nieskończoności, o ile wielkie mocarstwa nie

staną w jego obronie.”

  

PRZEGLĄD PRASY
BREDNIE

„Express Poranny” donosi, a ży”
dowski „Nasz Przegląd” powtarza

następującą wiadomość: 3
„W ciągu dnia wczorajszego do admini-

stracji „Gazety Warszawskiej” zgłaszali się

liczni czytelnicy tego pisma z żądaniem

skreślenia ich z listy prenumeratorów.

Ten samorzutny odruch nie budzi dziwie-

nia wobec zdumiewającej treści i formy po-

niedziałkowego wydania „Gażety Warszaw-

skiej”, które, jedyne, nie zamieściło orędzia

Prezydenta Rzeczypospolitej do narodu Pol-

skiego.”

Dziwna rzecz, że o tym „samorzut-
nym odruchu” nic jakoś nie wie — sa-
ma „Gazeta Warszawska”.

DENATURAT
„Gazeta Polska“ pisze:
„Chłopi na Wileńszczyźnie piją nietylko

samogon — piją również denaturat. Jest to

rzecz powszechnie wiadoma. Potajemne pę-

dzenie  „samogonki“ jest surowo karane,

Kolorowe tablice propagandowe,

szane po wsiach i miasteczkach ilustrują

w jaskrawy i dobitny sposób — jakie stra-

szliwe skutki — więzienie, choroby, nędzę i

śmierć sprowadza na nieszczęśnika „samo-

gonka”, Przed zgubnemi skutkami picia de-

nauratu przestrzega afisz, mówiący o stop.

niowem ślepnięciu — ale ta groźba nie jest

brana na serjo. Trupia głowa na flaszce i

śroźny napis „trucizna” bynajmniej nie od-

strasza nabywców; traktowane są raczej ja-

ko makabryczna etykieta firmowa. Piękna

barwa fioletowa pociąga mile oko, przykry

zapach zagłusza się przyprawą z mocno pa-

chnących ziół, Na ucztach weselnych, na

chrzcinach, gdy brak pieniędzy na wódkę,

która w myśl tradycji musi lać się strumie-

niami, zastępuje się „czystą* — denatura-

tem. Bo denaturat piją nietylko zawodowi
pijacy, straceni dla świata nałogowcy — pi-
ją porządni, zacni gospodarze, nierzadko i
kobiety, by zaoszczędzić grosza, a mimo to
nie wyrzec się przyjemności  „podchmiele-
nia sobie przy godnej okazji”,

Rozpowszechnianie się picia spiry-
tusu skażonego jest oczywistym skut-
kiem zubożenia wsi.
„Gazet Polska'* dodaje jeszcze:
„W r. 19355 w styczniu zużyto wwoje=

wódzwie wileńskiem 48,519,00 litr. objęt.,
w kwietniu 50.006.00 litr. objęt. Oczywiście
nie jesteśmy w możności odpowiedzieć na
pytanie ile w tem litrów wypito, Opinja pu-
EA jest jednak tą sprawą zaniepokojo-
na.

rozwie-

ORDYNACJA I RUSINI
Narodowy „Kurjer Lwowski” za-

stanawia się, jakie skutki mogłaby
proponowana ordynacja wyborcza
przynieść na terenie Ziemi Czerwień-
skiej:
„O wyborze obydwu posłów decyduje ró-

wnocześnie absolutna i ta sama większość
wyborców. 51 procent wyborców, idących

zgodnie, wybierze 2 posów, 49 procent wy-

borców odejdzie z niczem. Na terenie Ma-

łopolski Wschodniej, poza niewielu wyjąt-
kami, o obu posłach zadecydują głosy rus-

kie. To jest bodaj jasne, Podobnie będzie na

Wołyniu i na Polesiu.

Ogólne zainteresowanie nasze wzbudzić
zatem muszą owe kollegja wyborcze. Aby

w tych warunkach wyszedł tylko np. jeden
Rusin na posła, a drugi mandat otrzymać

mógł Polak, trzebaby, aby kollegjium wybor=

cze przedłożyło wyborcom do wyboru: 3

Polaków i jedneso Rusina. Jeśli wśród kan=

dydatów będzie 2 Polaków i 2 Rusinów —
wybranymi będą dwaj Rusini.”

A kogo wybiorą kolegja wyborcze?
„Rusini wszędzie swoje minimum 25 pro-

cent głosów mieć będą. Czy będą mieć ab-

solutną większość, a wraz z tem i możność

postawienia dwu kandydatów? W niektó-
rych okręgach niewątpliwie tak. Organiza-

cje rolnicze wprowadzają do kollegjum wy=

borczego na każdych 500 członków — jed-

nego delegata. Wiadomo, że ruskie organi-

zacje rolnicze zorganizowane są doskonale.

Liczba tych delegatów może być poważna.

Dodając do nich delegatów gmin Rusini ła-

two uzyskają przewagę w kollegjium".

LAS W PALESTYNIE
Żydowski „Nasz Przegląd” donosi:
„Gmina wyznaniowa żydowska w Hru-

bieszowie na posiedzeniu żałobnem poświę-

conem uczczeniu š. p. marszałka Józefa Pił-

sudskiego wysunęła projekt aby ludność

żydowska w Polsce uczciła pamięć Marszał-

ka Józeta Piłsudskiego przez zasadzenie la-

su w Palestynie i na ten cel wyasygnowała

200 zł., wzywając wszystkie gminy wyzna-

niowe oraz ogół ludności żydowskiej do pėj
ścia za jej przykładem."

NIEUSPRAWIEDLIWIONY
SCEPTYCYZM SOWIECKI

„Robotnik“ pisze:
„Leningradzka „Prawda” snać nie wie-

rzyła w chorobę Piłsudskiego i uważała

wiadomości o chorobie za pretekst, by nie
przyjąć min Lavala W sobotnim numerze
„Prawda” zamieściła karykaturę pod tytu-

łem: „Warszawski chory” przedstawiającą

marsz. Piłsudskiego mierzącego termome-

trem temperaturę wody, gotującej się w ron

delku. Podpis brzmi: „Temperatura idzie w
górę”.

Kompromitacja *
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O FUNDAMENTY WYCHOWANIA
Żyjemy w okresie wciąż trwającej

rewolucji. Łatwość i szybkość zmian
form ustrojowych, częste zmiany
przepisów prawnych, nieraz głęboko
sięgających w życie społeczeństwa,
zmiany poglądów i haseł propagowa-
nych przez „obóz rządzący” i mozaika
stanowisk ideowych w tym obozie —
wszystko to wytwarza stały nastrój
niepewności i tymczasowości. braku
jakichś trwałych podstaw w życiu
państwa, »
Ten łerment, sięgający nawet naj-

głębszych podstaw moralności, musi
odbijać się na wychowaniu. Nie mo-
żna pojąć wychowania bez ideału wy-
chowawczego. A jakże ma wyglądać
ideał wychowawczy oficjalny, mogący
mieć szanse największego ywu w
dzisiejszych warunkach?

Zjawił się w sanacyjnej teorji wy-
chowania niesamowity ideał człowie-
ka na dziś, umiejącego przystosowy-
wać się do aktualnej konjunktury. Ale
czy pokolenie wychowane według te-
go ideału podoła zadaniom jutrzej-
szym, trudniejszym z pewnością od
dzisiejszych?
W „Legjonie Młodych” mamy od-

- straszający przykład wpływów wy-
chowawczych „ideologji* przystoso-
wania się.

Silne charaktery wykuwają się wła-
śnie w walce. Znoszenie małych nie-
dogodności i trudów w walce o ideały,
wytwarza gotowość ponoszenia wię-
kszych ofiar, aż do największej.

Wiara w wartość ideału, w słusz-
ność swych przekonań, solidarność
z współwalczącymi rośnie w miarę da-
wania czegoś z siebie dla sprawy.

Jednak początków takiej postawy,
samorzutnie aktywnej wobec życia
zbiorowego, postawy społecznej, moż-
na się spodziewać dopiero na pozio-
mie młodzieńca. Jak natomiast prze-
kroczyć przepaść pomiędzy tym okre-
sem, a beztroskiem dzieciństwem, po-
przez chłopięctwo i burzliwy okres
dojrzewania?
Jakżeż wytworzy się idba kierun-

kowa całego życia, jak urobi zdrowy
pogląd na świat, gdy plastyczna dusza
dziecka j pacholęcia, kształtować się
ma wśród  bezkształtnych form
wszechzmiennego, wszechwzględnego
życia społecznego?
Zdrowe organizacje młodzieży, pó-

źniej koleżeństwo akademickie — mo-
śa pomóc w pogłębieniu, rozwinięciu
osobowości, mogą stworzyć przed
młodzieńcem szersze horyzonty, ale
fundament charakteru, fundament
cnót obywatelskich buduje się o wie-
le, wiele wcześniej,
Szkoła jest właśnie terenem naj-

rozmaitszych eksperymentów i w niej
właśnie szczególnie ciągła zmienność
współczesna może najwięcej daje się
odczuwać. Od naczelnego ideału wy-
chowania, który podlega coraz to no-
wym ujęciom i interpretacjom, od pro-
gramów, metod wychowawczych a
zwłaszcza dydaktycznych, które zmie-
niają się już nie co rok, ale od wizyta-
tora do wizytatora, poprzez stałą nie-
pewność jutra nauczyciela, uzależnio-
nego całkowicie od przełożonych, aż
do organizacji każdej szkoły (przecież
właśnie przeżywamy reorganizację!)
w wychowaniu, prowadzonem przez
państwo, wszystko jest płynne. Nie le-
piej jest w szkołach prywatnych, od u-
rzędników całkowicie uzależnionych,
zmuszanych do wyzbywania się fa-
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WACŁAW FILOCHOWSKI

WIELORYBKA
OPOWIEŚĆ Z MIELIZN WIŚLANYCH

— Podnieta ze słońca? — pomy-
ślał teraz Gosterski, z goryczą i tę-
skńotą spojrzawszy ku niebu, obłożo-
nemu nieruchomemi chmurami

Zatrzymał się i stanął na brzegu
chodnika, oczekując chwili, kiedy
można będzie przejść przez ulicę, któ-
rą teraz ciągnął kondukt pogrzebowy:
Gosterski szerzej otworzył oczy, bo-
wiem w pochodzie żałobnym zobaczył
Czesława Kolaszkę ze zbolałym wyra-
zem twarzy, z oczyma pełnemi łez.
Widok ten był dla pana Hipolita nie-
spodzianką. Nigdy nie posądzał  Ко-
laszki o taką wrażliwość serca

— Widocznie chowa kogoś bliskie-
$o — pomyślał.
— Jak to jednak trudno przeniknąć

człowieka

Westchnął, w poczuciu swojej wo-
bec pana Czesława winy.

Gosterski rad baby teraz błąd ten
czemś naprawić. choćby uściśnięciem

dioni pokrzywdzonemu
— Tak, muszę pójść do nich na tę

ich „Żertwę'.  

chowców wybitnych „ale nie podoba-
ących się o kilkanaście lat młodszym
„wladzom“.
Jakžež tam, w szkole ma się kształ-

tować wartościowa osobowość, gdy
chłopiec czy dziewczynka widzi na
każdym kroku, że wierność przekona-
niom, że sumienna, fachowa praca, że
osobista wartość nie są w cenie, a je-
dno pociągnięcie pióra może zepchnąć
daj prołesora w szeregi bezrobot-
nych.
Pedagog narodowy, oglądając się za

środowiskiem, które miałoby najwię-
cej danych do kształtowania podstaw
wychowania, musi przedewszystkiem
zwrócić uwagę na rodzinę.
Usłyszy wprawdzie zaraz, że „еро-

ka nasza jest okresem rozkładu mo-
ralności tradycyjnej, opartej na kon-
troli grupy konkretnej o styczności
bezpośredniej (opinja sąsiadów, sfer
towarzyskich, rodziny it. p—Dr.
A. Niesiołowski, w „Przewodniku
Społecznym” Nr. 4 1935), ale zaliczy to
twierdzenie do zbyt łatwo przyjętej
rzez pisarza katolickiego sugestji ma-
sońskiej. Są przecież jeszcze w Pol-
sce rodziny praśnące wychowywać
swe dzieci i umiejące to robić, A kto
przeprowadził badania, że jest takich
rodzin mniej, niż przed stu laty?
Zorganizowač rodziny świadomie

wychowujące dla pogłębienia rodzin-
nej pracy wychowawczej i rozpo-
wszechniania jej; w oparciu o rodziny
zdrowe, spełniające swe obowiązki
wychowawcze, tworzyć ośrodki zastę-
pujące rodzinę dzieciom, których ro-
dzice nie mogą czy nie chcą wycho-
wywać — to byłaby praca zakładania
mocnych fundamentów pod wychowa-
nie narodowe.

Nauczyciel.
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NOTATKI
DALSZA REDUKCJA GODZIN

Przed miesiącem pisaliśmy o łem. że w
publicznych szkołach powszechnych najwy-

żej zorganizowanych zmniejszono na rok

1935/36 liczbę godzin nauki w czerech niż-
szych klasach. Obecnie przyszły znów dal-

sze redukcje i objęły trzy wyższe klasy. W
każdej z nich „zaoszczędzono” po jednej go-
dzinie na tydzień. W takich warunkach ni-

kogo nie powinien dziwić fakt, zaobserwo-
wany przy ostatnich zapisach dzieci w wie-
ku szkolnym do publicznych szkół po-

wszechnych w Warszawie, że bardzo znacz-
ny procent dzieci do zapisu nie zgłosił się.
Kto tylko może, unika publicznej szkoły

powszechnej i oddaje dziecko na naukę do

szkoły prywatnej. Sprawa tej redukcji go-

dzin w publicznych szkołach powszechnych

była dnia 3 maja r. b. tematem obrad Koła
warszawskiego Stowarzyszenia chrześcijań-

sko-narodowego nauczycielstwa szkół po-

wszechnych. Przedstawiono tam ciekawe

obliczenie, że przy tej redukcji godzin na-
uczania i przeludnieniu klas nauczyciel w
publicznej szkole powszechnej w Warsza:
wie będzie mógł poświęcić na jedno dziecko

tygodniowo w klasie I — 11 minut i 15 se-

kund, w II — 12 m, III — 16 m. 30 sek.,
IV —17m.15 sek. V i VI — po20m. 15
sek. VII — 19 m. 30 sek.
Z tego powodu Stowarzyszenie alarmuje

władze szkolne, że redukcja godzin lekcyj-

nych uniemożliwia należytą realizację no-

wych programów, pociągnie za sobą obniże

nie poziomu nauczania i wychowania, po-

derwie jeszcze więcej zaufanie społeczeń-

swa do publicznej szkoły powszechnej.

KŁOPOTLIWA ZMIANA
Pisaliśmy już o tem, że w końcu kwiet-

nia, na kilka tygodni przed końcem roku

szkolnego p. Marja Grzegorzewska została
zwolniona ze stanowiska dyrektora Pań-

stwowego Instytutu Nauczycielskiego. W

ten sposób zrobiono miejsce dla p. Karola

Makucha, usuniętego z Min. Oświaty ze sta-

nowiska dyrektora departamentu ogólnego.

Obecnie okazuje się, że zmiana jest dość

kłopotliwa, bo oto profesorowie Instytutu,
uważając, że Instytut przez odejście od kie-

rownictwa p. Grzegorzewskiej musi ulec za-

sadniczym zmianom, za które nie mogą brać

odpowiedzialności, zgłosili swoje ustąpie-

nie z końcem bieżącego roku szkolnego.

 

O GODNOŚĆ STANU
NAUCZYCIELSKIEGO

Ostatni „Przegląd Pedagogiczny“(Nr.9
z dn. 4 maja) przynosi trzy ciekawe i uzu-
pełniające się artykuły. Dają one wiele
do zastanowienia się. p

Pierwszy z nich mówi o „umowie o pra-
cę“ w związku z ustaleniem nowych norm.
Na rok 1935/6 pozostały niezmienione w
porównaniu z bieżącym rokiem, charakte-
rystyczne jest przytem omówienie tego
stanu rzeczy.

„Przypuszczać należy, iż maksymalna
granica norm tych nadal osiągalna będzie
tylko w szkołach o największej frekwen-
cji i najkorzystniejszych warunkach fi-
nansowych, tem niemniej zachowano ich
obligatoryjny charakter, by zadokumento-
wać, iż godność stanu nauczycielskiego
nie pozwala na niższe honorowanie jego
pracy”.
Aby to wyjaśnienie zrozumieć, należy

zważyć, że w Warszawie jedynie 4 prywa-
tne gimnazja płacą nauczycielom w ich
pełnej, należnej im wysokości, większość
—75%, a są niestety nie wyjątkowe szko-
ły, w których płaca nauczycieli schodzi

Tam już wszyscy byli w komplecie.
Właśnie hrabia Czerniawa obracał
Hieronimem. przytupując, z przyśpie-
wem: „Olalala, o dada. Magda mnie
sie tak wywijo, ale ja wnet ułapię ją”
Pan Maraszyński zjadł był już cich-
cem spodeczek kawioru astrachańskie-
go i przygotowywał jakąś złośliwość,
którą chciałby w czasie uczty uraczyć
pana Kropieńskiego w odwecie zaróż-
ne przytyki na temat owego kawioru,
który będzie wciągnięty do ogólnego
rachunku. Pan Kalenderski nucił so-
bie pod nosem walca z „Zemsty nieto-
perza“, pan Broniszewicz zaś wąchał
kanapę i tłumaczył obecnym, że sprzęt
ten, zanieczyszczający powietrze w
salonie. musiał mieć niechlujną prze-
szłość Pan Chocewicz wypytywał
młodszego kelnera, czy solanka ma
być na sterlecie, a jeżeli tak, to że-
by mu solanki zachowano jeszcze
talerz jeden albo i dwa, jako dla ,.zu-
pojada“. O swój kleik niepokoił się
pan Przedrzecki, a pan Chąski zapo-
wiadał, że niema go dla żadnych. ale
to literalnie żadnych telefonów. Pan
Kolaszko głośno mówił coś z zakresu
polityki, przyczem nikt go nie słuchał
oprócz pana Siewierzyńskiego. który
i tak nic nie słyszał, ponieważ był cięż-
ko głuchawy.

Kiedy wszedł Gosterski, rozmowy.
skąpe zresztą i wiotkie, urwały się zu-
pełnie. Wymizerowana twarz pana
Hipolita z podkrążonemi oczyma wy-  

do 50% i niżej zasadniczej pensji. Ilu-
strację tego stanu rzeczy przynosi drugi
artykuł p.t: „Prywatne szkoinictwo śre-
dnie w Lublinie". Czytamy tam:

„Przeciętna pensja miesięczna nauczy-
ciela w szkole prywatnej wynosi 151 zł. i
średnio na szkołę waha się od 60 do 254
złotych... og/' nie biorąc, pensje mniejsze
od 200 zł. i dochodzące do 200 zł. miesię-
cznie otrzymuje 76% nauczycieli. z czego
wynika, że 3/4 nauczycieli w gimnazjach
orvwa!nych ma pensje głodowe.”
Taka jest więc dola — raczej niedola—

nauczyciela prywatnego gimnazjum; lep-
sza, lecz nie najlepsza, państwowego, wa-
ha się ona od 200 do 600 zł.
A tuż obok, w tym samym n-rze „Prze-

ślądu” rozwija się dyskusja „o rangę spo-
łeczną nauczyciela". Rozpoczął ją swego
czasu dr. F. Nowak, zwraca”ąc uwagę, że

nauczycie], którego rola, jako wychowaw-

cy przyszłych kadr społecznych, jest b.
poważna, nie cieszy się należytem uzna-
niem, odpowiedniem do jego przygotowa-
nia zawodowego i funkcji. Ileż wyżej sto

rażała teraz łagodność i pragnienie
spokoju. Gosterski witał się życzliwie,
darząc ludzi uśmiechem. Mocniej niż
zwykle uścisnął rękę Kolaszki, który
to ciepłe powitanie przyjął z miną nie-
pewną, nawet zakłopotaną.

Łagodność Gosterskiego zaniepokoi-
ła biesiadników. Zwłaszcza Kropień-
skiemu Ludwikowi postawa ta wyda-
ła się mocno podejrzaną. Rozejrzał się
więc po kompanji — z oczu panów
wyzierał frasunek.

Śniadanie zaczęło się w nastroju
markotnym. Szczękaniom naczyń i
sztućców towarzyszyły próbki wymu-
szonych i wnet milknących rozmówek.
Obawa przed Gosterskim, dziś najzu-
pełniej niesłuszna, złączyła całe to-
warzystwo w obliczu wspólnego nie-
bezpieczeństwa. Panowie, niebardzo z
sobą sympatyzujący, nagle poczuli dla
siebie wzajemną tkliwość. Atmosfera

| stała się nieco cieplejsza, Smaki i za.
pachy, zaklęte w potrawach i napo-
jach, odzyskały czar i potęgę Podnie-
cone apetyty powoli brały górę nad lę-
kiem. Drugi i trzeci kieliszek starki czy
też śliwowicy w połączeniu ze stosow*
nie dobraną i właściwie przyrządzoną
przekąską znakomicie znieczuliły oba-
wę przed oczekiwanemi ze strony Go-
sterskiego ciosami. Nawet pan Prze:
drzecki bez śladu rozterki wewnętrz-,
nej odstawiwszy talerzyk z kleikiem,
raźno zabrał się od ognistych cieczy i
ostrych sałatek, chcąc pospołu z ca-  

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Q pisma Orzeszkowej. Jak donosiliśmy,

18 maja b. r. upływa 25 lat od śmierci Elizy
Orzeszkowej. Rocznicę tę uczci Polska licz-

nemi uroczystościami, Z rozporządzenia min.

oświaty odbędą się w szkołach okoliczno-
ściowe obchody. Szeroki odzew jaki wy-

wołała rocznica, świadczy o żywotności

Orzeszkowej, jako pisarki, o aktualności i

poczytności jej utworów. Niestety pisma

Orzeszkowej są w znacznej mierze zdekom-
pletowane i wyczerpane. Na rynku ksizgac-

skim znajdują się najbardziej popularne u-

twory, jak: „Nad Niemnem”, „Cham”, „Glo-
ria victis”, wiele natomiast pereł powie-

ściowych i nowelistycznych jest dzisiaj nie-

dostępnych. Mając to na uwadze firma Ge-

bethnera i Wolffa przystępuje do krytycz-
nego wydania zbiorowego.

Co się dzieje we Lwowie? W niedzielę

12 b. m. odbyło się doroczne walne Zgro-

madzenie Związku Zaw. Literatów Polskich

we Lwowie, Wybrano nowy zarząd w skła-

dzie: Brończyk K., Górska H., Grosman H..
Hausnerowa M., dr. Jampolski Wł, Jedlicz
., Kozicki Wł. Moraczewski W. Ortwin

O. i Zygulski Zd. Jako zastępcy: Bilińska

O., Czernowa A. L., Parnicki T., Rybicki A.
Największe zainteresowanie obudziła spra-

wa reorganizacji Związków Zawodowych

Literatów Polskich na podstawie nowego

przez Związek warszawski w duchu skraj-

nie centralistycznym zredagowanego projek-

tu statutu. Po ożywionej dyskusji walne

zgromadzenie powzięło uchwałę, w której

uznano przedewszystkiem konieczną po-

trzebę zunifikowania związków celem u-

tworzenia wspólnej reprezentacji dla o-

brony materjalnych i moralnych interesów

ogółu literatów polskich przy równoczesnem
zabezpieczeniu związkom regjonalnym sa-

modzielności finansowej i pełnej swobody
ruchów. Zgromadzenie na wniosek wicepre-

zesa Brończyka powzięło nakoniec rezolu-

cję, w której Związek lwowski przyłącza się

do ogłoszonego ostatnio w prasie oświad-

czenia profesorów i docentów historji lite-
ratury polskiej przeciw radykalnym zmia-

nom ortografji poważnie zagrażającym jej

ciągłości i tradycji. Podobny protest u-

chwalony poprzednio już został przez Zw.
Literatów w Krakowie.

Kongres autorów dramatycznych, Obra-
dujący w Sewilli międzynarodowy kongres

autorów dramatycznych, w którym biorą

udział przedstawiciele 47 krajów, przyjął m.

in. następującą rezolucję: Autorzy, wydale-
ni z ich własnych krajów pod zarzutem prze-
stępstw natury politycznej, będą mogli być

przyjmowani do towarzystw w krajach, do
których wyemigrowali Nie będą natomiast
przyjmowani autorzy, skazani za przestęp-

stwa o charakterze zawodowym.

Z Instytutu kultury włoskiej. W środę dn.

15 b. m. o godz. 18.30 w sali włoskiego In-

stytutu Kultury (Warszawa, Zgoda 7), depu-

towany do parlamentu włoskiego J. E. Bru-

no Biagi, prezes Instytutu Opieki Społecz-
nej, wygłosi odczyt p. t. „Uniwersalność za-

sady korporacyjnej."

HISTORJA

Stowarzyszenie studjów napoleońskich,
W dniu 6 maja b. r. odbyło się w Warsza-

wie organizacyjne zebranie Stow. Studjów

Napoleońskich. Po zatwierdzeniu Statutu

założyciele wybrali zarząd do którego we-
szli hr. Edward Krasiński jako prezes, prof.

M. Handelsman i płk. wypl. Różycki jako
wiceprezesi oraz płk. dr. Pawłowski, mjr.
Otton Laskowski, kpt. dypl. Kozolubski i
rtm. dypl. Dziewanowski jako członkowie

zarządu. Po ukonstytuowaniu zarząd po-

stanowił, wykorzystując prawo kooptacji,

przewidziane w statucie, zaprosić do zarzą-

du p. gen. Czesława Jarnuszkiewicza, któ-
ry zgodził się na przyjęcie tej funkcji. Sto-

warzyszenie postanowiło sformować nastę*
pujące sekcje; zjazdową, wydawniczą i mu*

zealną.

BIBLIOTEKI

Bibljoteka ś. p. Józefa Stańczewskiego.
Zmarły 3 marca r. b. w Paranie polski pisare
i publicysta ś. p. Józef Stańczewski, pozo-
stawił po sobie bogatą bibljotekę, złożoną z
przeszło 2.000 tomów w pięciu językach eu-
ropejskich. M. in. zmarły literat posiadał
prawie kompletny zbiór druków o Ameryce
Południowej, wydanych w języku polskim o-
raz wiele dzieł w językach hiszpańskim i
portugalskim o Polsce i Polakach. Wszystkie
te dzieła oraz szereg rękopisów rodzina
zmarłego ofiarowała Związkowi Towarzystw Polskich „Oświata” w południowejBrazylji.
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ją pod tym względem lekarze, adwokaci
inżynierowie! Uwagi te wywołały w pra-
sie dyskusję, z której właśnie dr. Nowak
zdaje sprawę w omawianym n-rze „Prze-
glądu'. Między innemi przytacza zna-
mienną opinję p. „ski” ze „Słowa wileń-
kiego. 1

„Dla niego — cytujemy tu streszczenie
dr. N. — wartošė spoleczna jednostki stoi
w prostym stosunku do jej dochodu oso-
bistego, przeto i nauczyciel dzisiejszy, za-
rabiający stosunkowo nikczemne kwoty
pieniężne, poślednie musi zajmować miej-
;ce w hierarchji społecznej.”
Nie sposób się zgodzić z prymitywnym

poglądem p. „ski“, wbrew jednak zdaniu
doc. B. Suchodolskiego, że nie trzeba
przeceniać czynnika materjalnego w usta-
laniu hierarchji społecznej nauczyciela, że
przecież „od stopnia twórczego ucżestnic-
twa w tych procesach (przemian społecz-
nych) zależy opinja społeczna o wartości
i godności stanu nauczycielskiego'* — to
wlašnie p. „ski“ jest wyrazicielem, nie-
stety, ogólnej opinji społecznej.

łem towarzystwem wprowadzić się
jaknajrychlej w stan głębokiego oszo-
łomienia. Jeden tylko pan Siewierzyń-
ski nie wykoleił się i nie uchybił za-
sadom. Ale i on zawarł z sobą mały
choć znamienny kompromis. Mianowi-
cie, odsunąwszy stojące przed nim
lampki i kieliszki, na znak, że trunku
do ust nie weźmie, nie wygłosił jednak
zwykłego przemówienia o szkodliwo-
ści alkoholu i o tem, jaka to straszna
czeka alkoholików przyszłość Pan
Siewierzyński mógł się nie znieczulać.
ponieważ był głuchawy i to mocno na-
wet, Gosterski zatem nigdy go nie za-
czepiał. Ale pan Siewierzyński liczył
na to, że bez jakowegoś prania dzi-
siejsza „wielorybka' się nie obejdzie.
Więc żeby móc słyszeć to wszystko, na
co się zanosi, to trzeba, żeby panowie
mówili głośno. A mówić będą głośno
wówczas, jeżeli dużo wypiją Niechaj
zatem piją, żeby mówili głośno mo-
żliwie jaknajgłośniej, Dlatego to pan
S'ewierzvūski, choć abstynent z po-
wodu zasad i nerek. uczciwie po-
wstrzymawszy się od trunków, nie po
tępił dzisiaj swoich współbiesiadników
za brak wstrzemięźliwości.

Ale to zbiorowe znieczulenie panów
było zbyteczne. Gosterski nie czuł się
usposobiony do zadawania żartami
swemi tortur. Wolał słuchać — a ci w
dalszym ciągu milczeli bojaźliwie
— A to doskonałe! — zawołał sę-

dziwy hrabia. ocknąwszy się z drzem-
ki. Roześmiał się i znowu zasnął,

I w tem świetle jakże tragicznie przed-
stąwiają się te normy z „ich obligatoryj-
nym charakterem”, na znak, że nauczyciel
chce pracować wedle takiej teoretycznej
wysokości płac, „by zadokumentować, iż
godnošė stanu nauczycielskiego nie po-
zwala na niższe honorowanie jego pracy”,
Nad dolą szkolnictwa wogóle, w szcze-

$ólności zaś prywatnego ostatni czas
jest poważnie się zastanowić. Nie przypie
sując szkole iakiego znaczenia, jakie ra-
dziby nadać jej nasi „państwowcy”, za-
wszeć jej rola, a z nią i rola nauczyciela,
jako współwychowawcy—obok rodziny—
przyszłych pokoleń jest wielka. Rzecz ja-
sna, że przy tak niskich, naprawdę głodo-
wych pensjach, nauczyciel z trudem podo-
ła wielkiemu zadaniu, jakie na jego bar-
kach spoczywa, nie spełni również swej
roli należycie wobec stanowiska, jakie mu
na podstawie jego zarobków nadaje opin-
ja publiczna.
Czas naprawdę ostatni

stanowić się poważnie.
nad tem za-

5.
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—Musi być ze mną naprawdę źle—
myślał Gosterski — skoro wciąż mi
tych ludzi żal.

Stosunki Gosterskiego z tymi pana-
mi, stosunki pozbawione cech zażyło-
ści, luźne choć trwające od wielu, wie-
lu lat, miały bardzo skomplikowane
podłoże. Po nocy, spędzonej u Nata-
nieckiego, Gosterski myślał o spadko-
biercach „Rozumu i Braterstwa”* z
dwojakiem uczuciem: ze wstrętem i z
ciekawością. Nie była to ciekawość
próżna bynajmniej. Gosterski, klasy-
fikator zjawisk. badacz instytucyj. po-
dług nich orjentujący się w charakte-
rze cywilizacji, która je stworzyła,
chciał się przekonać, jak wobec naci-
sku wielkich zdarzeń, wojen i prze-
wrołów, już podówczas zdaniem pana
Hipolita nieuniknionych, zachowa się
grupa Broniszewiczów, Kropieńskich i
Zemlów jakie będa dalsze ich losy, o-
raz losy ich legendy.

Oprócz zaciekawienia wytworzył
się jeszcze jeden łącznik wiążący pa-
na Hipolita ze spadkobiercami 02u-
mu i Driueiisa * Łącznikiem tym był
typowy sentyment b.dacza do przed-
mokėbadas Gosterski wiedział prze-
cież. że stać go było na to. żeby takie
śrono dziedzicznych sobków przywró-
cić społeczności, wyznaczyć im miej-
sca i czynne w życiu gromadzkiem го-

j le,
(d. c. n.). 



Germanizowanie Polakėw na Warmji
Z terenu polskieį Warmji dochodzą

nowe wieści, świadczące o tem, że
tamtejsza ludność polska znowu jest
objektem szykan i akcji germąniza-
torskiej ze strony różnych niemiec-
kich czynników społecznych. Oto kil
ka klasycznych przykładów, charak-
teryzujących ducha i formy ostatnich
wystąpień antypolskich.

Niejaka Agata Kwahs wygłosiła na
zebraniu b. uczenic szkoły gospodar-
stwa domoweśo w Olsztynie na sa-
li lokalu „Hindenburgshóhe" referat
sprawozdawczy z t. zw. „Volkstums-
lehrgang' (kursu, poświęconego za-
śadnieniom narodowościowym), od-
bvtego w Gietrzwałdzie na Polskiej
Warmii, śdzie przed półtora rokiem
zamknięto szkołę polską naskutek o-
strej akcji niemieckiej, nie przebiera-
jacej w środkach. Pani Kwahs omó-
wiła metody sermanizacji dzieci pol-
skiej ludności, zaznaczając, że ze
wzėlędu na bliskość „korytarza” na-
leży dążyć wszelkiemi siłami do wy-
tępienia na terenie Warmii języka
polskieśo wśród młodeśo pokolenia
polskiego. „„Jest bowiem rzeczą oczy-
wistą — mówiła prelesentka — že
po zlikwidowaniu polskości w Pru-
sach Wschodnich wzmocniłaby się
znakomicie pozycja niemczyzny w
korytarzu”. W dyskusji część słucha-
czek opowiedziała się za bezwzględ-
nym zakazem mówienia po polsku,
inne natomiast zalecały łaśodniejszy
sposób postępowania, by odwieść
dzieci polskie od używania języka
polskieśo. Zebranie uchwaliło poza-
tem rezolucję, aby ze względu na
wzmagaiace się na siłach  szkolni-
ctwo polskie w Prusach Wschodnich
i złączone z tem utrwalenie się wpły-
wów polskich dążyć do zlikwidowa-
nia szkół polskich na Warmii!

Zebranie to było jednem z licznych
zebrań, orś$anizowanych przez Bund
Deutschen Osten (Związek Niemiec-
kieśo Wschodu). Te same tendencje
antypolskie przejawiają również
czynniki urzędowe. Oto radca szkol-
ny dr. Pasternack, renegat ze Śląska,
odbył niedawno z nauczycielami nie-
mieckimi którąś tam z rzędu naradę,
poświęconą zwalczaniu szkoły pol-
skiej. Wyłożył na niej szczegółowy
plan, uwzględniający, każdą szkołę z
osobna, omawiając dokładny pro-
gram nacisku na poszczególnych го-
dziców. Nie trzeba dodawać, że plan
ten wprowadza się w życie. Ale, choć
dr. Pasternack był usposobiony bar-
dzo optymistycznie i wiele sobie
obiecywał po zlikwidowaniu kilku
szkół polskich, udało mu się tylko
zamknąć szkołe w Lesznie (w pow.
olsztyńskim na Warmii).

Zniszczenie Leszna jest niewątoli-
wie dużą stratą. Ale społeczeńs'wo
polskie nie upada na duchu. Dalsze
ataki dr Pasternacka zostały odnar-
te, choć Niemcy nie przebierali w
środkach. Tak np. umyślili oni roz-
bić szkołę w Szafałdzie, korzystając
ze zmiany nauczyciela. Wszystkie pi-
sma niemieckie w Prusach Wschod-
nich doniosły jak na komendę, iż na-
uczyciel został odwołany do „Kon- |
grespolen“, a szkoła będzie zlikwi-
dowana, śdyż ludność nie okazuje dla
niei zainteresowania. Jednocześnie
ślusarz K. w Olsztynie, u którego
terminuje młody  Szerszeniewicz >

Cudowne oc:!enie
zasyvoanego górnika

Z Wojkowic Kom. donoszą o wy:
padku cudownego wprost ocalenia bez-
robotnego 33-ietniego Jana Wasata Pra-
cował on z kolegami w „bieda-szybie”, a
ponieważ węgiel już wydobyto, postano-
wiono jeszcze uratować drzewo budulco-
we.
Wasat wyciąśnął już kilka t. zw „wień-

ców”, zasypując dno piaskiem. W chwil:
śdy uczepił się linki i miał wyjechać na
powierzchnię, szybik został zasypany,
grzebiąc na dnie Wasata. Wydobyte
wieńce ochraniały go, jednak groził mu
brak powietrza. Wobec tego począł ru-
szać linkę, dają znać kolegom, że żyje

Przybyła na miejsce drużyna ratunko-
wa kop. „Jowisz”, spuściła na dno gu
mowego węża, za pomocą którego poda-
no zasypanemu herbatę.
Po 16-godzinnej akcji ratunkowej zdo-

łano szybik oczyścić i zasypanego urato-
wać. O własnych siłach udał się on do
domu. 5

  

    

    
   

 
Książka Jędrzeja GIERTYCHA

ZA PÓŁNOCNYM KORDONEM
(PRUSY wSCHODN.E)

do nabycia w administracji „Gazety Warszawskiej”

Książka prócz tekstu zawiera barwną mapkę

Sząfałdu, oświadczył, iż wyrzuci go z
praktyki o ile rodzice nie wycofają
natychmiast jego brata ze szkoły pol-
skiej. Natomiast ukończy praktykę
bez trudności, o ile brat będzie cho-
dzić do szkoły niemieckiej, Ze zaś nie
były to czcze przechwałki majstra-
hakatysty, ale smutną prawdą miej-
scowych stosunków rodzice wycofali
chłopca ze szkoły polskiej.
Również rodzina Kowalskich z tej-

że wsi wycofała dwie córeczki: Mał-
gorzatę i Gertrudę, z  mniejscowej
ochronki polskiej. Zmusił ją do tego
pracodawca Niemiec, właściciel
tartaku, który postawił ojca rodziny
wobec wyboru: albo praca i chleb,
albo ochronka polska.
Na tem jednak skończyły się suk-

cesy dr. Pasternacka w Sząfaldzie,  

Nie pomogły mu zebrania „Arbeits-
frontu”, specjalnie organizowane w
tej wiosce w celu zwalczania Pola:
ków, ani występy osławionego rene-
śata Petrikowskiego w Butryn.
Podczas ataku na szkołę polską w

Shajbotach użyto innych metod.
Aśenci dr. Pasternacka rozglaszali
po wsi, że wkrótce skończy się „przy-
iaźń polsko-niemiecka”, a wówczas
ci wszyscy, którzy należą do polskich
organizacyj i posyłają dzieci do pol.
skich szkół, będą prześladowani, a
nawet grozi im utrata życia. Mimo to
jednak wysiłki niemieckie nie dały
pożądanych wyników
Tak to Niemcy odnoszą się w Pru-

sach Wschodnich do Polaków. Przy
kładów w tej mierze możnaby przy:
taczać bez liku.

2 pa «wa sa

 

Prowokator ochrany skarży
o zniesławienie

(Od własnego korespondenta)

Przed lubelskim sądem  apelacyj -
nym toczyła się ciekawa sprawa 2 0-
skarżenia dwuch dziennikarzy ra-
domskich, Stefana Wieczorka — red
odp. socjalistycznego „Życia Robot-
niczego” oraz Franc. Borowskiego z
„Dzień Dobry Ziemi Radomskiej” W
1933 r. oba te pisma wystąpiły przeciw
nacz. buchalterowi radomskiej kasy
chorych z ciężkimi zarzutami, twier-
dząc, iż w latach 1909 do 1910 Wal-
czak był szpiclem i prowokatorem о-
chrany carskiej, że działał w tym cza-
sie i w tym charakterze w organizacji
bojowo - niepodległościowej Narodo-
wej Demokracji, mianowicie w Naro -

 

4 CA
CZĘSTOCHOWA

Bojkot żydowskiego kina. — W jed-
nem z kin częstochowskim wyświetla się
polski film „Przeor Kordecki — obrońca
Częstochowy”. Sam film o treści wybit-
nie religimej i patrjotycznej wzbudził
zrozumiałe zainteresowanie wśród miesz-
kańców, niestety katolicy rozumiejący
sprawę narodową muszą się wyrzec obej-
rzenia tego arcydzieła,

Nie pozwala im na to godność Polakk i
katolika, który za obejrzenie swej wła-
snej świętości musiałby zapłacić... żydo-
wi, gdyż wyświetla lilm kino... żydow-
skie „Luna“.

Niedość tego, żydzi w bezczelny spo-
sób poczęli się reklamować podszywając
się pod protektorat Akcji Katolickiej, |
tak w rozrzuconych po mieście ulotkąch
czytany: „Kino Luna* wyświetla pod
protektoratem Akcji Katolickiej polski
film historyczny „Przeor Kordecki“ i t.
d. Stwierdzamy z całą stanowczością, że
jest to fałsz! Akcja Katolicka w Często-
chowie nigdy protektoratu nad żydowską
„Luną” nie roztaczała i nie roztacza.
W niedzielę 12 b. m. Młodzi Str. Nar.

samorzutnie urządzili bojkot przed wej-
ściem do kina.

KATOWICE

400 robotnikówma stracić pracę. —
Gen. dyrekcja ks. Donnersmarcka w
Świętochłowicach wystąpiła z wnioskiem
do kom. demobilizacyjnego o zwolnienie
400 robotników z kopalni węgla „Šląsk“
w Chropaczowie. Redukcję motywuje dy-
rekcja kopalni brakiem zbytu na węgiel.
Jak bowiem wiadomo, część węgia tej
kopalni odbierała huta cynku „Guidotto”
w Chropaczowie. Ponieważ z dniem 1
maja huta ta została unieruchomiona, ko-
palnia „Sląsk“ straciła poważnego od-
biorcę.

NOWY SĄCZ

Proces o „Marsz na Mszanę Dolną". -
W dniach 11 i 12 maja b. r. odbyła się
przed sądem okrężowym w Nowym Są
czu na sesji wyjazdowej w Mszanie Do!-
nej rozprawa przeciw 16-tu mieszkań-
com ś$miny Kasinka Mała, oszarżonym o
to, że w nocy z dn. 28 na 29 września
1933, w czasie pamiętnego „straiku rol-
nego", urządzili zgromadzenie, w którem
wzięło udział około 400 chłopów, mają-
cem na celu przestępstwo, by udać się na
Mszanę Dolną. Głównem zadaniem zgro-
madzonych było uwolnienie aresztowa -
nych za teror w czasie stra:ku rolnego,
rozbrojenie policji w Mszanie Dolnej, ra-
bunek żydowskich sklepów i kupców.
Zgromadzeni byli uzbrojeni w kije, wi-

dły, kosy i w broń palną i pożostąwali
pod kierownictwem nieustalonych prze-
wódców. Część oskarżonych odpowiada-
ła za udział w tem zgromadzeniu, zaś
część za urządzenie tego zgromadzenia i
zwoływania nań ludzi, używając przytem
gróżb i teroru. Jako głównego sprawcę
tego „marszu na Mszanę Dolną" podej -
rzewały władze mgra. Stanisława Łabu-
za, który zbiegł za granicę. W związku z
tą sprawą aresztowano kilkadziesiąt osób
które następnie po  kilkumiesięcznem
śledztwie wypuszczono na wolność. O-
becnie oskarżeni odpowiadali z wolnej
stepy.

Rozprawa wywołała w okolicy, zwłasz-
cza wśród kół ludowych, ze względu na
jej podłoże, wielkie zainteresowanie,
W wyniku przeprowadzonej rozprawy

zasądzeni zostali: Michał Mucha na 10
miesięcy i Józet Jakubiak na jeden rok

  
Cena 6.50 zł.ieS  

LEGO
aresztu, przyczem obu zasądzonym karę
aresztu zawieszonego warunkowo na
przeciąg 3 lat. Sprawę jednego z oskar-
żonych, nie jawiącego się na rozprawie,
wyłączono, zaś dalszych 13 oskarżonych
uniewinniono.

Rozparwie przewodniczył wiceprezes
s. o. dr. K. Dóllinger, oskarżał podprok.
dr. Denkiewicz, bronili adwokaci: Stani-
sław Panaś z Mszany Dolnej, dr. Diehl z
Zakopanego i apl. adw. W Siut, « Czar-
nego Lunajca.

PRZEMYŚL

Ruch narodowy. — w ubicglą sobotę
w wypełnionej po brzegi sali „Sokoła
odbyło się zebranie Stronniotwa Narodo-
wego. Pierwszy relerat wyglosił sekre-
tarz generalny Str. Nar. mgr. Stefan Nie-
budek, który w glębokich siowach przed-
stawił dokonywu,ące się w Polsce prze-
miany spoleczne. Robotnik i rolnik wy-
zbywa się doszczętnie patyny klasowej i
ławą kroczy w szeregach narodowych O

nie przemówił krótko przew. Str Nar
mgr. Bilan, poczem zebranie zamknięto

odśpiewaniem Hymnu Młodych. Wszy-
stkie przemówienia przy,mowano rzęsi-
stemi oklaskami.

Odbyło się również tradycyjne świę-
cone Narodowej Organizacji Kobiet.

 

KRAJU
rezolucję, którą zebrani jednogłośnie

przyjęli. ‚
Akcja ugodowa natrafia w stryjskiem

na bardzo podatny grunt, zwłaszcza po
wsiach, gdzie zatacza szerokie kręgi

STANISŁAWÓW

Śnieg, — Przy temperaturze plus 4 Cel.
padał w Stanisławowie przez cały wto-
rek mokry śnieg, dużemi płatami Opad

j śnieżny połączony był chwilami z gęstyra
deszczem, Dość niska temperatura spo-
wodowała, że śnieg przez pewien czas u-
trzymuje się na dachach i drzewach, po-
czem taje, aby po chwili zastąpiła go no-
wa warstwa.

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wywiadowca policji zastrzelił żonę. —
W nocy na soboię popeiniono w Święto-
chiowicach zabójtswo. Wywiadowca po-
licji, 34-letni Fr. Grynczel, zabił w swem
mieszkaniu, przy ul. Bytoraskiej Nr. 19,
wysirzaiem z rewoiweru swą żonę, a na-

, siępnie usiiował popełnić samobójstwo,
sytuacji politycznej, a specjalnie o pro- |
jekcie nowej ordynacji wyborczej mówił |
p. poseł Karol Wierczak. Na zakończe- |

Członkinie zjawiły się w dużej ilości i | $
RZA Uk: | Dezla-do szpitala hutniczego w Święto-przy milej pogawędce spędzono kilka

beztroskich godzin,

RADZIWIŁŁÓW MAZ.

Olbrzymi pożar lasu. — W piątek 10
b. m. o godz. 12 w południe, w odlegiości
7 klm od st. Radziwiiłów Mazowiecki.
z niewyjaśnionej przyczyny, wybuchł ol-
orzymi pożar lasu hrabiego Sobańskiego,
wlaściciela dóbr „Guzów'. Przy pomocy |
'kolicznej ludności ogień stłumiono, Po- |
ar, który trwał przeszło 4 godziny po-
zynił znaczne szkody. (b.)

RZESZÓW

Tragiczna ucieczka więźnia. — We
wtorek zbieslo z aresztu przy sądzie
grodzkim w Ulanowie pod Rzeszowem
po wyłamaniu krat pięciu więźniów, któ-
rzy bądź odbywali tam kary orzeczone
wyrokami, bądź odsiadywali areszt śled-
czy. — Za uciekającymi pobiegli stražni-
cy, lecz gdy uciekający nie zatrzymali
się, jeden ze strażników strzelił. trafia-
jąc jednego więźnia, który padł trupem
na miejscu.

Był nim 36-letni Józef Siek, skazany
na 1 rok więzienią za kradzieże w Ula-
nowie i w Rudniku. Dokonał on również
włamań z Józelem Paśką w kościołach:
w Bielinach i w Kopcach. Paśko skaza-
ny został na 2 lata więzienia, Siek na 1
rok i ich rozprawa apelacyjna miała się
odbyć w najbliższych dniach. Obecnie
Siek poniósł śmierć przy próbie ucieczki.
Za pozostałymi zbiegami, wśród których

znajduje się Kazimierz Krawiec, podej-
rzany o napad rabunkowy, wdrożono e-
nergiczny pościg i wszczęto dochodzenia,
celem wyświetlenia okoliczności, w ja-
kich wykradli się z więzienia.

STRYJ

Zjednoczenie Polsko - Ruskie, — Dnia
9 b. m. odbyło się w sali rady powiat. w
Stryju drugie z urzędu zebranie Zjedno-
czenia Polsko - Ruskiego „Zgoda”. Sala
rady pow. wypełniona była po brzegi go-
spodarzami ruskimi, óraz przedstawicie-
lami wszystkich stanów i zawodów .
Informacyjny referat wygłosił prezes

Zjednoczenia em. major. p. Żabniewski,
nawołując zebranych do bratniej zgody
dla wspólnego dobra obu narodów i Rze-
czypospolitej.
Z kolei przemawiali po rusku pp Woj-

tanowski Jan, Hawryliw Cyryl, Berechu-
lak, Jackiewicz i Wołczak. Wszystkie
przemówienia były potępieniem zgubnej
polityki Unda i publiczną inwokacją do
powrotu na drogę zgodnego współżycia.
Po przemówieniach sekretarz Zjedno-

czenia p. Wł. Król odczytał odpowiednią
 

strzelając sobie w iewą skroń. Gyrnczel
zranił się bardzo ciężko.

Zbrodnię zauważono dopiero w połud-
nie. Ponieważ Grynczel nie zglosii się do
Siużby, udano się do jego mieszkania,
gdzie drzwi byty zamknięte. Policjanci
weszii owaem i w sypialni znależhi zwło-
ki jeżo żony i obok w kaluży krwi żyją-
cego ,esżcze wyw. Grynczla.

Łwioki zamordowanej przewieziono
do kostnicy, zaś żyjącego jeszcze Gry-

chiowicach.

TARNOPOL

Święto 54 p. p. — Nasz korespondent
donosi: Daia 5 b. m. obchodził 54 p p.
Strzelców Kresowych swe święto puiko-

we. W przeddzień wieczorem odbył się
apel po eważnie w obronie
Tartopola ż W sam zaś dzień  
święta wysłuchał pułk mszy polowej na

cu nowgwybudowanych koszar
śrebeli, poczem nąstąpilo zaprzy*

śi$żenie nowego rocznika i poświęcenie
koszar. Delilaad i następnie wspólny о-
biad zakończyły ten uroczysty dla na-
szego puiku dzień. Wieczorem odbyła się
w kasynie garnizonowym zabawa.

Na budowę szkół powszechnych. —
Nasz korespondent donosi: Parę dni te-
mu odbył się w Czortkowie walny zjązd
delegatów kół Towarzystwa Popieranią
Budowy Publicznych Szkół Powsz. z
czortkowskiego obwodu szkolnego. We-
dle przedłożonego sprawozdania roczne-
go, dorobek z ubiegłego okresu sprawo-
zdawczego przedstawia się wcale impo-
nująco.

W okresie tym zorganizowano: w pow.
czortkowskim 36 kół, w borszczowskim
50 kół, buczackim 50 i w zaleszczyckim
50 kół o łącznej liczbie 1.647 członków.
W czasie zaś zeszłorocznego tygodnia
szkoły powszechnej cztery te powiaty
zebrały łącznie na powyższy cel sumę zł.
12.713,37.

уWEJHEROWO

 

Protest rady miejskiej przeciw prowo-
kacjom niemieckim. — Rada miejska
Wejherowa powzięła na ostatniem swem
posiedzeniu jednomyślnie rezolucję, w
której stwierdza:
„Obydwa kluby polskie radnych miej-

skich w Wejherowie stwierdzają jedno-
głośnie, że spokojne współżycie na tere-
nie miasta naszego i powiatu zostało za-
chwiane przez akcję antypaństwową go-
dzącą w polski stan posiadania, przez

nielojalną mniejszość niemiecką, a w ak-
cji tej biorą udział też niektórzy człon
kowie rady miejskiej. Potępiając w spo-
sób najbardziej stanowczy tę akcję wno-
simy na znak protestu o odroczenie dzi-
siejszego posiedzenia rady miejskiej”

Stosownie do tej rezolucji przewodni-
s: rady miejskiej posiedzenie zamk-
nął.

ZŁOCZÓW

Żyd aresztowany za znieważenie pań-
stwa. — Onegdaj aresztowano w Złoczo-

 

Lublin, w maju.

dowym Związku Robotniczym, sypiąć
członków N. Z. R. przed ochraną i po-
bierając za to od niej 8 — 10 rb. ty-
godniowo. й
Walczak zaskarżył obu dziennikarzy

do sądu i uzyskał przed „ądem okr. w
Radomiu wyrok skazujący każdego po
2 tygodnie aresztu. Od wyroku zaape-
lował, domagając się wyższego wymia-

ru kary; zaapelowali również obaj 0-
skarżeni o uniewinnienie.

Interesujące były zeznania, złożone
w I instancji przez św. inż. Radomskie-
p Po przewrocie w 1917 r. w Rosji
rał on udział w międzypartyjnej ko-

misji, która badała akta tajne ochrany
carskiej. Oddał je wówczas do PE"
zycji komisji premjer Kiereński -
misja postawiła sobie za zadanie
stwierdzić nazwiska  prowokatorów,
działających przez ocharnę carską w
organizacjach bojowo - niepodległoś-
ciowych i politycznych na terenie daw-
nego Królestwa-

Wyniki badań były ciekawe, dziś
jednak poszły już w zapomnienie.
Brał w niej udział również pełnomoc-
nik Narodowej Demokracji, jeżeli się
nie mylimy p. Zaleski, późniejszy po -
seł.Komisja zbadała akta najskrupulat-
niej, wpisując takie tylko nazwiska na
listę stwierdzonych prowokatorów, co

‹ 4о których nie było najlżejszego cienia
wątpliwości, i co do których po zbada-
niu wszelkich sprzeciwów zapadła je-
dnomyślna uchwała komisji,
Komisja stwierdziła zniszczenie wie-

lu dokumentów przez samą ochranę:
Każdy prowokator i szpieg ochrany
posiadał w dokumentach ochrany swój
pseudonim. Właściwe jego nazwisko
uwidocznione było w aktach naczelni-
ctwa ochrany oraz w dep. ministerstwa.
Po zbadaniu wszystkich dostępnych

dokumentów, komisja stwierdziła, iż
ochrana posiadała przeszło 30 list
prowokatorów i szpiclów, zawierają-
cych kilkaset nazwisk. Ustalono ok.300
nazwisk szpiców i prowokatorów,
które potem ogłoszono w prasie pol-
skiej oraz w „Izwiestjach”. Sporządzo-
no nawet swego czasu broszurę, zawie-
rającą te nazwiska. Świadek  posia-
dał taką broszurę i pożyczył ją swego
czasu posłowi Anuszowi,
Nazwisko Adama Walczaka s. Mar-

cina figurowało w aktach ochrany na
liście 20 pod numerem 178 pod pseu-
donimem „Plater z adnotacją iż dzia-
łał on w latach 1909 i 1910 w radom -
skim okręgu żandarmerji rosyjskiej z
wynotowanemi poborami 8 — 10 rubli
tygodniowo.

o tych zeznań przyłączyły się ze-
znania szereśu innych świadków. któ-
rzy zeznali, iż Walczak w czasie walk
niepodległościowych był podejrzany o
szpiclostwo i prowokatorstwo, że czę-
sto spotykali się z nim będąc areszto-
wani, w cyrkułach policyjnych i kan-
celarjach w'ęziennych.
Sąd I instancji skazał obu oskarżo-

nych, natomiast sąd apelacyjny unie -
winnił obu od winy i kary, stwierdza-
jąc, iż dowód prawdy został przepro-
wadzony.
Walczak ongiś prowokator i szpicel

ochrany carskiej w bojówkach Narodo-
wego Związku Robotniczego, prze -
szedł potem do P. P. S. — a w końcu
wylądował w sanacji,

(B.).

wie niejakiego Hellbauma żyda dzierża-
wiącego od Związku Strzeleckiego hur -
townię soli. Ten to Hellbaum wywołał
był w bóżnicy kłótnię z racji nawoływa-
nia przez rabina do gremjalnego brania
udziału w obchodzie 3 - majowym, w cza-
sie której to kłótni dopuścił się zniewa-
żenia państwa i narodu polskiego.

ŻYWIEC

Zebrania Stronnictwa Narodowego. —
Ruch narodowy na Podhalu rośnie i po-
tężnieje z każdym dniem, Ostatnio odbyło
się szereg zebrań kół i grup Stronnictwa
Narodowego.

W lokalu powiatowego sekretarjatu
Stronnictwa Narodowego w Żywcu odby-
ło się zebranie obwodowe Stronnictwa z
obwodu Sporysz. Przemawiali delegaci
z Żywca i Bielska.

W Osieku k/Oświęcimia odbyło się u-
roczyste poświęcenie lokalu Stronnictwa
Narodowego 1la tamt. organizacyj naro-
dowych. Po poświęceniu lokalu odbyło
się dla tamt członków tradycyjne „świę-
cone” przy licznem udziale obecnych.
Nadmienić wypada, że placówka „Mło-
dych” S.N w Osieku należy na terenie
pow bialskiego do najlepiej prowadzo-
nych.
W Mesznej odbyło się tradycyjne

„święcone” staraniem tamt. organizacyj

narodowych. Uroczystość odbyła się w
miłym nastroju.

Zebranie Stronnictwa Narodowego od-
było się również w Rychwaldzie i Biernej.

 



      

I i II ciągnienie
Główne wygrane

„„„Po 10.000 zł, Nr.: 7493 57461
76676 56636 102911 126158.

Po 5.000 zł. Nr.: 3458 18610 53313
53509 59623 102 109279 145908
150891.

Po 2.000 zł. Nr.: 1638 5038 14003
20054 22314 25090 50856 56556 58067
71722 83418 85468 91357 98691 99180
99891 103329 106793 132004 161382
169530 177782 37749 118454.

Po 1.000 zł. Nr.: 659 5928 7513
11222 15534 18355 19189 22882 24699
44080 46694 47301 53182 57892 74510
82430 86283 88256 114286 118946
154494 144716 148042 156448 157998
160308 169908 173462 174403 176513
184400 184582.

    

Wygrane po 200 zł.

18 40 335 681 744 931 44 1194 143
245 540 603 832 909 2040 132 215 370
509 648 786 825 46 66 929 3041 110
57 282 348 554 618 48 727 970 4164
70 249 60 340 462 532 64 71 673 719
26 5054 69 72 117 23 76 88 378 494
551 878 81 919 63 6031 77 244 436
500 958 7027 28 328 530 1713 14 86
975 86 93 8293 398 524 38 652 65 720
38 48 57 9018 98 114 91 329 681 34
182 832 10072 76 326 471 235 698
11137 215 447 741 849 986 98 12124
25 81 550 860 967 72 13061 294 418
63 568 717 32 96 842 46 54 99 963
14028 148 372 98 405 567 836 37
15207 98 820 456 88 524 776 897 928
47 16022 40 98 384 503 22 627 17235
76 330 508 632 46 761 968 87 18004
80 100 41 254 300 86 545 906 7 38 92
19065 179 544 64 662 89 711 62 84
919 92

20031 35 64 151 267 340 427 33 77
639 83 765 892 21064 65 106 251 349
96 566 818 51 939 22015 33 85 172
90 250 74 331 56 410 522 66 86 23026
44 160 258 530 642 78 721 819 941
24340 56 770 835 56 909 63 73 25018
448 564 765 75 953 26009 72 387 91
410 38 586 601 799 896 970 27047 187
261 90 308 599 817 914 28072 109 22
25 538 666 794 883 29074 868 198
80071 118 52 211 60 74 91 517 657
719 41 58 81 287 318 36 682 764 809
10 968 82049 190 409 23 512 84 609
62 943 72 33073 212 82 79 465 570
764 77 836 34061 257 587 466 528 39
70 67 841 35025 187 390 429 53 524
154 36198 233 457 588 600 30 58 911
98 37170 227 49 337 47 452 58 527
670 731 86 831 33 900 84 93 38133 89
464 669 39103 35 303 65 203 6 553
65 638 66 735 42 831 58 89 40020 131
236 44 54 583 601 739 837 90 954
41190 367 494 600 10 86 723 801 916
42201 89 603 60 94 762 75 975 43028
150 179 291 302 9 408 538 660 700 26
815 66 67 97 44076 95 130 37 99 202
9 49 560 630 706 22 45098 269 443
89 683 752 968 78 80 46063 132 45
233 382 669 702 28 47021 98 462 553
86 745 913 31 48050 64 96 297 303 69
785 847 49065 117 31 80 220 38 541
426 51 602 72 734 844 904 25,

50046 171 284 89 3386 71 78 633
752 73 84 51062 239 368 450 && 518
602 8 15 26 796 989 52026 97 165
376 637 81 824 48 53085 118 44 206
13 76 312 30 76 540 99 618 19 30
44 776 93 946 54119 325 59 436 604
53 764 870 921 85 96 55015 33 100
59 80 234 63 347 457 82 531 56 98
684 56017 123 88 428 78 602 95 772

513 697 707 59114 27 42 387 95 418
28 24 62 509 68 669 814 29 47 61 91,

60681 109% 70 75 211 60 332 78 595
637 61082 291 817 61 416 576 616
34 711 30 42 57 89 835 59 77 937
62010 198 362 494 556 85 600 54 906
63006 8 56 124 74 210 407 70 943
50 65 64139 56 57 92 506 44 57 62
74 619 91 808 921 65079 121 454 78
564 604 14 85 66022 209 379 626 77
780 67331 79 94 497 525 721 98 848
®6 939 91 68276 315 23 46 78 417
577 683 72 68 85 755 84 97 838 933
69009 125 34 41 49 55 302 38 551
64 71 83 650 842.

70609 299 359 530 92 648 66 751
981 71190 215 450 650 786 90 930
T? 72022 146 53 309 72 ®5 455 559
621 75 739 852 922 49 73020 189
223 825 52 6568 409 86 731 973
74078 268 75 514 850 75015 191 283
312 577 640 763* 90 881 999 76109
71 75 82 92 250 857 82 566 82 97
601 14 99 808 900 72 77254 316 65
583 94 646 72 78092 114 36 214 27
327 639 760 830 37 905 80 79072 103
14 18 95 279 82 508 679 87 729 79
88 808 915.

80001 55 141 98 276 369 78 456
754 909 36 77 81298 409 777 830
82087 123 60 326 89 99 728 70 83001
255 83 833 415 602 767 96 997 84001
337 498 539 743 915 30 57 85062 270
388 456 72 690 86072 207 16 31 53
85 318 78 540 791 87001 46 66 243
305 603 55 66 89 778 824 941 61
88013 60 136 341 405 87 559 677 724
28 968 82 89028 63 115 65 89 286
392 412 52 96 657 858 966,

90054 64 107 241 59 96 344 79 82
489 681 729 900 30 54 91021 108 16
29 321 488 540 57 96 601 68 719 858
924 71 92054 202 706 47 942 50 51 89
93218 300 545 70 694 716 22 56 81
810 74 971 94041 253 401 35 42 542
55.848 934 95078 200 69 343 589 670

88 797 817 29 91 920 82 96071 25 369
470 550 72 96 681 716 41 818 63 80

97120 201 99 395 407 29 92 576 645
753 835 905 28033 87 149 82 478
543 621 57 69 88 686 92 991 99210
55 600.

100144 211 78 % 318 56 463 83 5%
776 842 917 85 88 101073 160 79 330
411 42 608 724 804 908 78 102088 135
15 81 86 209 51 383 498 591 617 24
767 807 28 949 103055 99 343 83 87
524 727 70 968 104197 214 324 633
100 76 80 95 852 945 105058 108 2:3
502 675 831 905 93 106044 106 62 88
345 94 584 602 20 813 107019 106 29
245 54 327 95 412 526 84 683 98 703
804 6 10 28 63 932 77 108032 160 45
219 394 463 65 97 641 706 109401 23
98 727 847 909.

110031 50 58 137 51 60 95 200 5 44
412 63 600 47 61 774 83 76 111011
31 83 193 217 73 302 570 627 99 709
960 112075 317 570 614 838 60 113023
191 216 443 57 622 70 764 77 812 %
97 917 61 114054 350 69 408 40 66
502 690 93 99 783 801 35 903 84
115018 252 395 496 663 125 838 115194
233 79 446 57 66 642 758 870 403
117050 64 123 40 208 40 303 93 122
28 761 800 45 960 91 118012 183 233
368 548 76 84 743 45 928 70 119016
374 474 503 16 23 27 52 688 738 *2
897 953 89 91.

120579 739 53 56 825 982 121238 4)
64 342 74 432 76 566 83 638 745 836
52 122204 6 421 667 830 931 40 42
123021 24 140 209 43 65 330 446 69
18 511 725 826 922 124203 322 467
367 690 933 125118 64 247 324 473 994 57031 48 133 223 348 585 637

| 817 20 45 86 58039 186 312 20 61

Giełda pieniężna

Notowania, z dnia 15-go maja

DEWIZY

573 632 35 126025 67 105 251 398 455
503 919 90 127173 332 437 72 544 75

trzy ósme (sprzedaż 5.34

 

813 40 78 925 64 91 128066 71 148 58
16 458 579 602 129022 318 22 82 629
761.

140050 296 369 416 505 20 851 75
908 131006 25 44 116 64 323 52 77 90
95 465 95 849 948 77 133356 4% 701
838 66 922 134060 136 248 524 636
167 834 912 73 135108 308 96 488 528
943 97 136351 62 467 622 789 841 930
70 137042 102 88 330 98 404 39 542
46 615 738906 31 38 138026 14665
296 358 72 557 86 694 816 36 45
139008 27 69 75 146 71 76 220 98 381
598 620 763 859 957.

140069 402 715 839 141668 769 911
58 142341 464 555 89 143032 70 250

338 490 502 845 924 144011 70 275

423 721 32 875 82 923 73 145085 112

18 90 91 260 421 37 642 91 776 812

910 35 86 146053 150 88 270 383 645

147231 50 455 63 68 506 18 698 951

148062 73 208 71 310 934 149020 65

133 45 66 80 417 80 581 816 34 38 55
912 150063 272 328 476 696 771 86
812 901 66 151052 70 99 132 84 405

53 86 644 55 947 91.

152044 81 176 306 484 584 664 837

97 984 89 153198 383 417 518 31 43

676 880 954 154137 80 275 343 605

13 794 982 96 98 155526 626 745 93

802 33 963 68 156170 268 345 456 554

702 919 157131 238 305 84 551 99 678

158093 96 121 59 356 417 682 823 31

159048 142 58 269 342 445 568 668

724 89 837 903 05 15 64

160126 229 64 85 351 69 650 829

957 161086 261 350 455 70 77 630 937

162097 321 418 96 542 52 72 680 197

163028 56 139 62 226 51 61 359 730

808 164052 113 471 593 630 964

165005 188 281 335 56 67 402 87 539

804 47 349 166015 54 94 185 306 37

446 99 559 626 92 746 97 £69 963

167067 215 69 431 548 63 675 92 794

955 168055 437 42 53 581 699 10

169014 69 378 80 452 613 733 898 з

170026 177 89 225 61 456 94 511

626 787 908 37 171104 246 82 333 601

931 172159 203 37 46 63 386 91 506
629 46 57 718 69 73 950 60 173075
104 16 266 342 45 60 85 408 34 50 844
174063 80 281 95 99 329 66 404 611

700 903 11 51 175127 230 62 85 310

424 27 30 72 672 756 96 828 41 901
75 176125 379 417 567 826 31 959
177204 32 92 494 509 52 956 178010

116 74 370 84 96 415 48 57 83 502 54
716 30 48 70 179142 417 33 512 19
678 714 79 805 86 96

180070 95 178 233 73 362 75 92 ав4
520 26 49 96 692 756 60 809 14 74 985
181123 292 308 424 49 997 182064
373 509 15 752 861 183003 144 66 308

787 869 184046 55 84 118 321 32 74
404 23 548 694 718 947.

Ii ciągnienie
Wygrane po 200 zł.

126 52 414 96 1293 94 351 89 521
2436 49 3005 122 69 368 467 843 901
4059 667 876 5057 93 295 308 897
6328 414 662 7100 69 80 500 607
8761 9294 344 92 95 419 54 10087
109 22 538 11070 171 263 451 533 642
198 12279 83-512 58 89 450 607 29
757 14500 748 80 15182 16080 145 352
628 855 67 81 901 17116 76 261 424
538 93 600 39 18444 74 511 70 871
19494 423 641 53 702 25

20040 217 328 64 619 914 42 53
21275 776 85 86 22046 496 664 761
861 990 23002 148 94 587 732 37 970
24071 144 593 647 882 25006 547 113
996 26201 243 414 635 759 27022 101
993 28136 326 49 570 634 872 29386

 

  
  

  

 

  

(sprzedaż 130.95. kupno 129.65); Paryż
34.99'i pół (sprzedaż 35.08, kupno 34,92);
Praga 22,16 (sprzedaż 22,21, kupno 22,11)

 
Marki niemieckie (banknoty) w obrotach
prywatnych — 186.00. Funt sterl. (bank-
noty) w obrotach prywatnych — 26.10.

PAPIERY PROCENTOWE

706 945 30080 117 416 522 782 850
31126 243 306 93 431 574 674 32533
421 960 83 33817 542 689 756 844
34411 14 587 700 11 853 965 35069
485 812 36117 924 331 673 913 37016
114 237 389 595 610 721 823 38128
258 487 706 825 39149 380 924. 80
40021 79 294 435 510 47 62 625 709
41143 336 71 491 765 949 42107 241
784 43030 256 569 714 876 44160 431
54 596 754 918 78.

45026 52 66 89 118 233 98 415 32
46031 174 384 633 90 47224 531 655
126 29 810 21 75 976 48131 212 28 52
554 614 47 49611,

50231 95 594 639 65 724 819 51035
336 767 830 907 52058 301 775 53010
167 262 92 555 888 54383 86 514 16 758
942 58 55002 122 256 61 461 809 74
56158 243 74 57005 94 157 312 23 942
58088 206 337 469 644 95 863 959 96
59155 406 607 910 48,

60008 330 492 898 910 21 61114 368
425 701 62127 928 77 63059 140 250
323 462 74 810 75 64120 852 975 65080
35 182 374 657 66100 427 44 952 67057
165 214 24 621 712 925 56 71 68592
585 725 47 69142 358 802

70023 83 275 396 685 80 71279 547
881 92 72520 718 61 860 946 66 73026
76 78 374 468 621 97 942 77 88 74156
242 63 483 583 75322 407 76157 273 710
350 937 51 91 77087 212 548 725 59 975
78065 161 231 403 07 658 66 780 816
36 79186 358 703 44,

80023 145 245 82 309 55 417 592
398 926 81342 411 611 87 82069 185
604 76 972 83117 425 94 520 82 84224
77 316 400 624 723 85183 424 86297
115 45 79 977 87166 295 97 361 434
46 69 506 59 617 702 88762 875 89146
138 535 844 989,

90308 421 25 574 606 76 742 874
31120 31 289 041 57 92000 357 615 930
93064 73 196 283 363 98 674 898 979
34080 99 169
95106 15 455 962 96072 113 841

97140 308 467 538 668 928 98277 309
77 589 633 936 82 99054 554 948.

100235 59 387 567 878 101041 514
89 721 809 76 925 102009 18 113 367
580 735 994 103072 87 106 51 567 530
735 994 104164 257 85 86 105193 270
95 302 17 665 77 813 106222 510 720
107030 112 204 657 714 48 835 51 66
94 939 108183 220 596 507 48 916 64
80 109195 628 738 940

110143 427 813 991 111208 97 577
4Т ТЭ 883 905 112071 565 726 806

086 55 375 496 970
9 1: 506 744 115005 74 756

931 46 116931 34 90 569 85 117062
474 639 56 118376 533 679 984 119545
827

120142 473 535 839 978 121303 521
48 914 122402 579 98 636 735 814
123013 249 318 525 690 700 963
124169 306 33 596 924 125055 226 57
378535 98 126707 15 127188 297 532
84 690 821 44 57 89 917 128087 110
51 261 129445 558

130194 660 741 824 63 131026 308
920 132049 109 540 133463 931 134185
326 79 9. 704 135290 307 519 822
136419 567 946 41 137541 629 138055
35% 482 636 83 787 999 139080 506
683 196.

140044 61 68 281 545 692 779 ST"
141058 53 222 383 142143 323 87 576
678 TT8 942 143888 573 866 144215
$0 90 485 551 145052 254 578 804
86 956 146192 439 64 703 881 147090
501 66 640 738 148163 592 149168
766 73 805 150086 178 216 311
151038 324 152014 28 388 94 596
153297 574 853 T1 154009 69 429
917 155046 107 25 350 156178 279
472 90 541 680 167182 208 87 314

  

  

  

   

      

 
wa 88.00 — 79.63 (w proc.); 5 proc. poż.
kolejowa konwersyjna 60.50; 8 proc L.
Z. Banku gosp. kraj. i 8 proc. oblig. Ban-
ku gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc L.
Z. Banku gosp. kraj. i 7 proc. obliś Ban-
ku gosp. kraj. 83.25; 8 proc. L. Z. Banku

835 158244 759 159191 204 60 92
630 911.

160086 135 238 87 345 89 445
161077 290 364 529 919 162067 360
501 813 24 922 163805 638 775 835
38 164205 19 341 510 694 165008 75
213 528 785 88 166380 546 787
167495 168131 46 61 66 206 360 575
£09 169079 152 226 516 741 90 92
978 170318 81 615 903 171088 59
475 537 745 172216 488 505 651
173189 640 174278 647 762 63 854
96 902 175051 876 598 608 £39 97
176040 629 791 866 177144 248 338
46 435 99 515 43 681 178458 649
925 179214 321 80 92 922}

18087 98 120 522 734 70 181068
396 526 65 846 48 182171 97 268
323 32 72 563 188139 98 258 619
184034 142 603 74 724,

IV ciągnienie
Główne wygrane

Po 10.000 zł. Nr.: 1889 121827
145240 183563

Po 5.006 zł. Nr;
132381.
Po 2.000 zł. Nr.: 2254. 11371 17982

22398 41827 47369 76318 88883 92847
98330 102262 105771 114833 132269
142279 149191 153136 156732 157571
166225 174782 180425.
Po 1.090 zł. Nr.: 6402 12616 20904

26597 31251 33556 35584 67197 71742
78160 79276 83958 86736 89308 90998
91126 98714 103915 106026 111452
123168 131980 136900 139758 145835
148041 150035 151443 153474 156105
164533 167819 172874 174720 176377
179107 179418 184878.

Wygrane po 200 zt.

130 359 494 639 1121 466 194 064
2012 107 90 349 507 43 993 3003 468
636 56 831 4025 125 73 328 512 654
902 5016 168 255 327 6030 34 87 682
788 818 7264 448 527 750 977 8120 54
304 753 985 9031 262 84 307 10415 961
11430 54 69 504 51 615 45 824 12193
611 30 915 22 13063 77 667 939 14220
471 795 859 15293 341 448 550 617 51
74 16045 179 253 482 710 34 48 860 91
988 17044 441 574 18066 446 867 19104
47 389 401 595 678 726,

20201 310 44 407 552 57 729 75 21382
609 38 22249 391 95 475 589 23004 42
52 93 147 330 740 977 24270 391 476
542 718 899 25315 33 432 720 822
26304 419 769 813 58 27050 158 406 43
920 25 28034 116 233 352 481 693 719
387 904 29440 30175 213 468 31135 59
%67 32215 355 577 33017 442 653 707
1 960 34371 717 866 35098 199 36166
128 87 670 997 37071 38194 314 605 732
210 39131 237 434 601 774 808 40017

167 332 682 933 41154 9122 71 90
42076 251 470 550 702 888 43053 313
601 44055 54 1224 319 653 742 75 845
45101 46 75 316 321 43 766 77 87 46040
95 259 606 829 905 47091 137 71 218
354 80 589 908 48055 542 95 49072 150
427 975,

500424 580 692 708 56 89% 51150
375 78 52011 117 30 70 480 925 58048
458 697 014 64 54017 292 394 647
55240 331 834 56075 256 86 493
832 35 047 57134 200 588 703 54
58086 278 601 59111 209 308 449
610 810 50024 65 647 887 61047
324 648 52 7:7 62002 69 9 104

49059 58548

 16 465 583 956 63003 563 756 44011
408 560 917 95 65044 86 297734

TABELA CIĄGNIENIA IV-ej KLASY LOTERJI PAŃSTWOWEJ Z DN. 15-V.1935 R.
89 956 66268 97 833 67106 236 549
616 791 932 68010 119 302 634 44
765 857 69455 518 680 873.

70116 207 336 449 57 954 71008
72 166 222 328 51 67 534 72 277
460 556 918 34 73158 282 93 388
502 37.92 60» 846 906 74056 685
75006 130 306 37 596 764 922 93
76001 3 410 563 76 731 97 7700
514 657 713 26 814 992 78043 45
347 86 420 540 758 913 29 8007
507 46 759 893 81127 89 387 449
593 722 912 28 67 82228 85 455
75 520 616 29 56 83053 142 93
361 66 401 30 527 624 721 830 960
84123 376 571 643 735 85096 276
97 732 844 86295 467 728 87063
335 484 538 787 88095 550 601 4
737 38 882 89205 322 $3 455 620

90111 339 638 44 91275 687 746
834 37 906 92033 42 279 527 601 75
784 857 913 93018 234 72 376 440
67 504 85 714 89 859 957 94015
141 42 213 371 598 678 788 95011
91 137 44 421 629 784 86 96508
836 60 86 928 80 98108 301 836
99120 63 341 497 763,

100286 415 81 596 654 101258 939
102026 277 92 301 634 907 103429 640
713 104208 689 909 75 105205 41 490
510 69 76 106059 209 66 475 680 195
807 940 48 107043 297 912 92 108065
427 74 115 57 848 109064 105 16 607,

110169 275 111399 560 616 900 91
112036 429 70 911 113170 200 408 77
613 708 944 114125 26 40 273 484 996
115049 295 332 116118 99 251 954
117091 569 71 802 987 118068 137 224
15 333 448 82 708 953 119346 467 655.

120185 785. 121277 394 832 122059
201 377 718 29 123060 383 464 75 984
124418 642 771 824 125570 619 28 979
126259 460 508 828 127367 409 128291
323 55 129081 535 702 940.

130003 224 809 940 131230 531 668
86 874 132313 97 746 882 932 133066
314 361 89 874 134148 360 413 766
851 956 81 135409 80 515 922 136149
449 77 594 874 137080 171 363 823
138222 24 420 803 962 82 139371 509
86.

140085 140 378 754 141188 290 448

614 61 734 66 91 827 142345 486 592
651 91 96 825 918 143017 38 190 458

621 69 723 52 144105 84 212 42 347

90 145067 199 312 146074 362 85 866
147465 579 623 148237 343 455 79 620

854 948 149146 336 492 150334 5i6

942 151162 237 349 54 70 427 544 742

59,

152012 245 456 511 46 709 847

153570 730 859 154010 28 967 155114
334 937 156283 432 758 869 157099

148 252 884 158253 322 613 762
152002 988

160677 940 161121 273 323 95 687
162826 163058 126 672 790 941 54
164118 40 233 69 441 743 165069 458
592 641 705 12 166234 49 391 418 524
38 713 23 30 167197 219 66 330 32 88
459 168008 279 5334 604 716 813 947
169233 450 65 656 68 737
170246 662 77 719 98 852 171271

736 51 71 820 52 982 172214 508 84
686 838 173252 391 459 501 607 55
980 174149 580 696 771 873 175110
467 525 94 738 840 176035 87 366 428
73 864 913 177062 267 710 178030
283 444 564 630 54 179081 376 95 651
66 723 180226 86 346 413 68 536 85
181184 510 17 35 621 792 908 182072
722 826 183118 516 33 60 61 184014
316 545 922,

-———
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no 5.28 i pół); Nowy Jork (kabel) 5.31 i
i trzy ósme,

kupno 5.28 i pięć ósmych); Oslo 13030

AKCJE

Bank Polski — 87.50; Starachowice
odcinki po 100 zł. — 31.50; Haberbusch
— 42.50 — 40.50.

Belgja 89,85 (sprzedaż 90,08, kupno

89,62); Gdańsk 100.00 (sprzedaż 100,25

kupno 99.75); Holandja 359.50 (sprzedaż

360,40, kupno 358.60); Londyn 2593

(sprzedaż 26.06, kupno 25.80); Nowy

Jork 5.31 i pół (sprzedaż 5.34 i pół, kup-
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P. G. WODEHOUSE

NA KAWALERCE
Autoryzowany przekład z angielskiego.

— Czy i ten pastor złamał nogę?

—Nie, proszę pana. Pastor ten w dalszym cią-

gu cieszy się dobrem zdrowiem pod każdym wzglę-

dem. Przeszkodą, o której wspomniałem, była mło-

da kobieta, która wołając, że jest narzeczoną pana

młodego, weszła do sali, śdzie zgromadzeni byli $go-

ście, i wywołała awanturę.

Pan Waddington wytrzeszczył oczy.

— Opowiedz mi o wszystkiem. co wiesz.

Lokaj utkwił oczy w ścianie.
— №е byłem osobiście przy tej scenie, proszę

pana. Ale jeden z niższych służących, który przy:

padkiem patrzył przez dziurkę od klucza,opowie:

dział mi szczegóły tego zdarzenia. Okazuje się, że
kiedy goście weselni mieli już ruszyć do kościoła.

jakaś młoda kobieta nagle przelazłe przez okno,

wychodzące na trawnik, i stanąwszy w pokoju, za:

wołała: „Jerzy, Jerzy! Czemu mnie porzucasz. Nie
należysz do tej dziewczyny. Należysz do mnie,boś
mnie skrzywdził! Zwracała się, jak sądzę, do pana
Fincha.

Oczy panu  Waddingtonowi wylazły na

wierzch, że Baez jeden nieostrożny ruch mogły
aść na podłogę.

nc Do td tysięcy patyków! Co się stało po-

tem?
—_ Powstał hałas, zamieszanie, jak twierdzi

Szwajcarja 171,75 (sprzedaż 172,18 kup-
no 171.32); Stokholm 133,70 (sprzedaż

134.25, kupno
(sprzedaż 43,97, kupno 43,73).

Rubel złoty — 4,79. Dolar
9.23 i pół. Gram czystego złota — 5.9244.

 

133.05); Włochy 43,85

złoty —
konwersyjna 68.00; 6 proc.

mój informator. Zaskoczony pan młody zaczął do-
wodzić, że to wszystko pomyłka. Na to pani Wad-
dington odparła, że właśnie tego się spodziewała od-

dawna. Panna Waddingto njak słyszałem. była o-

gromnie wzburzona, a goście bardzo zaambaraso-

wani.
—Nie dziwię się.

— I ja także.

— A potem? \

— Zaczęto nalegać na ową młodą kobietę, aby

opowiedziała o wszystkiem, ale ta była zbyt zde-

nerwowna, aby coś odpowiedzieć. Wrzasnęła po-
dobno i załamała ręce. Potem chwiejnym krokiem

przeszła przez pokój, padła na stół z prezentami

i jakby zemdlała. Zaraz jednak przyszła do siebie

i wołając „Powietrza!' wyskoczyła przez okno.

O ile wiem, proszę pana, nikt jej potem już nie wi-

dział.
— I co się potem działo?

‘ —— Pani Waddington odmówiła

ślub. Goście wrócili do New Yorku, Pan Finch pro-

testował, tłomaczył daremnie coś, czego jednak

mój informator dobrze nie słyszał, poczem i on wy-

jechał. Pani Waddington zamknęła się w buduarze

z panną Molly. Bardzo nieprzyjemna sprawa, pro-

szę pana, która nigdyby się nie wydarzyła u moich
poprzednich państwa.

Wprawdzie żona nie rozwodziła się szeroko

na ten temat, ale bądź co bądź Sigsbee H, Waddin-

gton rozumiał, że wszystkie grzeszki przeszłości by-

ły niczem wobec tego występku.

Westchnął żałośnie Był zgnębiony, zmęczony

i nie miał najmniejszej chęci wysłuchiwać różnych
domowych prawd o sobie. Pragnął tylko jednego:
wyciągnąć się na otomanie, zrzucić pantofle z obo-

e

zwolenia na

 

3 proc. poż. budowlana 40.50; 7 proc.
poż. stabilizacyjna 61.00 — 61.25 (odcin-
ki po 500 dol.) 62.00 (w proc.); 4 proc.
poż. inwestycyjna 106.00; 4 proc. państw.
poż. premjowa dolarowa 51.00; 5 proc.

 

rolnego 94.00; 7 proc. L. Z Banku rolne-
go 83.25; 7 proc. L. Z. ziemskie dolaro-
we 47.50 — 47.00; 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 48.00; 4 i pół proc. L. Z War-
szawy 65.00 — 65.25; 5 proc. L. Z. War-

poż. dolaro- | szawy (1933 r.) 57.75 — 57.50.

AWAŁA TWE WED TPIEDWTYEA SPOAEET ASTEK

lałych nóg i mieć pod ręką coś do picia. Albowiem
przeżył on ciężkie chwile w wielkiem mieście.

Sigsbee H. Waddington, jak to już może do-
statecznie wskazano w tej opowieści, był człowie-
kiem, który nie mógł dłuśo myśleć bez bólu głowy;
tego dnia jednak kosztem cierpiącej głowy musiał
głęboko się zastanawiać w drodze do New Yorku.
W grzązkich głębiach jego podświadomości kryła
się potrzeba wydobycia na powierzchnię nazwiska
policjanta, któremu sprzedał był akcje. Zaczął
szlamąwać swą pamięć odrazu i kiedy pociąg do-
jechał do dworca Pensylwańskiego udało mu się
zwęzić pole badania do alternatywy: albo ten po-
licjant nazywa się Mulcahy albo Garrity.

Otóż człowiek, który chodzi po New Yorku
i szuka policjanta o nazwisku Mulcahy, musi stra-
cić na to pół dnia czasu. Tak samo, gdyby szukał
Garrity. Kto zaś szuka obydwóch, nie ma ani chwili
odpoczynku. Biegając tędy, owędy, dopytując się
różnych spotykanych posterunkowych, Sigsbee H
Waddington, wkrótce zaczął ogarniać coraz szer-
szą przestrzeń. Posterunkowy na Times Square po-
wiedział mu, że jest jeden Mulcahy koło pomnika
Granta i paru Garrity'ch koło placu Kolumba i pla-
cu Irvinga. Mulcahy z pod pomnika Granta wyraził
żal, że nie jest posiadaczem akcji i polecił albo Mul-
cahy'ego na 129 ulicy, albo też Mulcahy'ego ale z
Alei Trzeciej. Garrity z placu Kolumba rekomen-
dował kolegę tego samego nazwiska, stojąceśo w
pobliżu Battery Garrity zaś z placu Irvinga uwa-
żał, że jego krewniak na placu Broni jest tym, któ-
rego pan Waddington poszukuje Kiedy zegary wy-
dzwoniły piątą, pan Waddington głosowałby za po-
prawką do konstytucji, zupełnie kasującą wszel-
kich Garrity'ch. Punktualnie o szóstej nagle doszedł
do przekonania, że nazwisko policjanta brzmi Mur-
phy: (e. d. n.)  
 

Gielda zbožowa

Notowania z dnia 15-$o maja

CENY RYNKOWE

Pszenica czerwona jara 17,50 — 18;
Pszenica jednolita 18 — 18,50; Pszenica
zbierana 17 — 17,50.

Żyto I standard 14,75 — 15; Żyto II
stand. 14,50 — 14,75; Owies I standard
16,75—17,25; Owies II stand. 16,25-16,75,
Owies III standard 15,75 — 16,25; Jęcz-
mień browarny — 17 — 17,50; Groch
polny jadalny z workiem 23 —
25; Groch Victorja z workiem 37 —
40, Wyka 29 — 30; Peluszka 28 —
29; Łubin nieb. 8.25 — 8,75; Łubin żółty
10 — 10,50; Rzepak i rzepik zimowy 38
— 39, Rzepak i rzepik tetni 36,50 —
37,50; Seradela podwójnie czysz. 13 —
14; Siemię lniane 45 — 46,50; Koniczy-
na czerwona surowa bez grubej kanian-
ki 140—150; Koniczyna czerw. o czyst 97
procent — 150 — 165. Koniczyna białs
surowa 60—75; Koniczyna biała bez ka-
nianki o czyst 97 proc 85—100; Mąka
pszenna 1 gat B — 30 —33; 1 С —
4 —30; 1 D — 26 —28, 1 Е —24 —
26; 2 В —22 —24. 2 D —21 —22
2Е —20 -21; 2 С — 19 —20. 3A —
14 — 15, Мака żytnia I gat 55 proc —
23.50 — 25, Mąka żytnia 65 proc —
2,50 — 23,50, Mąka razowa 17,50—18 50;
Mąka żytnia poślednia - 1350 — 1450,
Otręby pszenne grube 12 — 12.50;
Otręby średnie 11,50 — 12; Otręby

miałkie 11.50 — 12; Otręby żytnie —
10,50 — 11.50; Kuchy Iniane — 17,75 —
18.25; Kuchy rzepakowe — 12 —
12,50; Kuchy stonecznikowe — 17,50 —
18; Śruta sojowa 45 proc. 18.50 — 19;
Mak niebieski 37 — 39; Ziemniaki jadal-
ne 4 — 4,50.

Ogólny obrót 1.726 tonn, w
żyta 655 tonn,

Usposobienie stałe.

tem

 

 



 

Jutro polskiego parlamentaryzmu? '
„Kurjer Poznański” pisze: *
O zamierzeniach obozu „sanacyj-

nego“, o jego ogólnych wytycznych
ną najbliższą przyszłość, dowiedzie-
liśmy się ostatnio interesujących rze
czy z enuncjacji p. Sławka, poświę-
conej znanemu projekiowi nowych
ordynacyj wyborczych, a także z
wynurzeń b. premjera Janusza Ję*
drzejewicza na temat „Legjonu Mło-
dych”. Zasadnicza myśl obu tych
oświadczeń jest bardzo do siebie
zbliżona,

P. Sławek „uzasadniając' projekt
„ordynacyjny”, z najwyższą niechę-
cią mówił o wszelkich „programach
„teorjach” i „doktrynach'', które je-
śo zdaniem są „głupstwem” i któ”
rych oddziaływanie winno być przez
nową ordynację wyborczą usunięte.
J. Jędrzejewicz—pomijamy tu kwe-
stję jego stosunku do ,,Legjonu Mło-
dych', która nas w tej chwili nie in-
teresuje — poruszył to samo zaga-
dnienie właśnie do organizacji mło-
dzieży i również wypowiedział się
szyderczo o tem, co określił mia-
nem „frazeologii t zw. programo”
wej”.
Kropkę nad „i* w oświadczeniach

= онн iIA.

SEZON SIĘ ZBLIŻA.
Jesteśmy w pełni wiosny. Nadobna Wil-

1ianka rozpoczyna już przygotowania.
[oczą się długie debaty z przyjaciółkami
na temat kostjumu, sukienek i kapeluszy,
następuje przegląd zabytków ubiegłych. se:
zonów ale główną troską jest wynalezienie
skutecznego argumentu aby móc przeko-
nać męża o konieczności wiosennych spra-
wunków. Wśród t$ch ostatnich pamiętaj,
nadobno Wilnianko o wodzie kwiatowej 5
Fleurs Forvil Paris, której trwały i subtel-
ny zapach zachwyca wszystkich. j

 
 

 

z prasy.
Ocena sytuacji obecnej.

„Gazeta Polska” pisze:
„Józef Piłsudski opuścił Połskę.  Naj-

większy Człowiek, jakiego Polska w ciągu
dziejów wydała — odszedł w wieczność...
Zostaliśmy sami, Ciężar olbrzymi, jaki dźwi
gał na sobie Józef Piłsudski — zsuwa się
na naród, na każdego najmniejszego z nas.
Jarzmo odpowiedzialności za siebie i za
wszystkich, za triumf i klęskę, za los 'po-
koleń, które nadejdą, za An Polski
— ten krzyż dobrowolnie dźwiśnięty na ra-
mionach przez Piłsudskiego samego ‚ ха
wszystkich Polaków — tylko na miljonach
gotowych do wsparcia go rąk niesiony być
može“. K

socjalistyczny pod”„Robotnik“
kreśla:

„Pierwszy okres pracy życiowej Pił-
sudskiego wiąże się  najściślej z.Polską
Partją Socjalistyczną. „Polska podziemna”,
emigracja, zesłanie, bibuła, później — Or-
ganizacja Bojowa i rok 1905, Związek Wal-
ki Czynnej, początki ruchu strzeleckiego,
rozłamy, Komisja Tymczasowa... ciągu
tych długich i nieskończenie trudnych lat
Piłsudski uważał siebie za socjalistę wbrew
niektórym „panegirystom'” ostatniej doby,
praśnącym przedstawić go jako jakiegoś
„Machiawella“, który nieszczerze pojmo-
wał swój ówczesny stosunek do świata”.

Stosunek Piłsudskiego z socializ-
mem — pisze „Robotnik rOZ-
luźnił się w czasie Wielkiej Wojny,
a zerwał się po maju 1926 roku.
Swoje refleksje kończy ongan .P.P.S.:

„Śmierć Piłsudskiego jest z natury
rzeczy wydarzeniem wagi niezwykłej; wy-
nikną z niej konsekwencje, których niespo-
sób jeszcze w tej chwili ani ocenić, ani
obliczyć dokładnie”.

Gen, Rydz-Śmigły.

„Glos Narodu“ zamieszcza na-
stępujące uwagi o gen. Rydzu-Śmi-
głym:

Sam Marsz. Piłsudski wskazał jako
swego następcę w wojsku gen. dyw. Ed-
warda Rydza-Śmigłego, którego też P. Pre-
zydent mianował generalnym inspektorem.
sił zbrojnych. Po gen. Sosnkowskim gen,
dyw. Rydz-Śmigły jest najstarszym rangą
wojskowym. Należał do najbliższych współ-
pracowników Marszałka. Jeszcze przed
wojną należał do organizatorów Związku
walki czynnej, z którego łoniły się na-
stępnie Strzelcy i PoEhe. wojny
spełniał często na froncie ważne funkcje w
walkach na Wołyniu. Gdy marsz. Piłsudski
został aresztowany przez Niemców i zesła-
ny wraz z gen. Sosnkowskim do Magdebur-
ga, kierownictwo Polską Organizacją Woj-
skową i wogóle całą działalnością wojsko-
wą w kraju przeszło w ręce gen. Rydza-
Śmigłego.

Nie zajmował nigdy funkcji administra-
cyjno - politycznej. Nie był nigdy ministrem
spraw wojskowych. Ale czynny brał udział
w wszelkich pracach wojskowych. Podczas
wojny polsko-bolszewickiej Marsz. Piłsud-
ski wyznaczał gen. Rydzowi doniosłe fun-
kcje, do których przykładał sam wielką
wagę: — tak więc Rydz-Śmigły stał na
czele oddziałów, które na Wielkanoc 1919
roku odebrały ukochane przez Marsz. Pił-
sudskiego Wilno; w zimie 1919—20 oddzia-
ły gen. . Rydza zdobyły Dynaburg, prze-
szedłszy Dźwinę i uratowały Łotwę; dnia
8 maja 1920 r. Rydz-Śmigły na czele trze-
ciej armji, dokonawszy uderzenia na Ukrai-
nę, zdobył Kijów; podczas wielkiej ofenzy-
wy od Wieprza, w sierpniu 1920 roku, pod-
czas „cudu Wisły” armja Rydza-Śmigłego
tworzyła gros armji nacierającej, Ostatnie
wielkie starcie w wojnie polsko-bolszewic-
kiej po zajęciu Grodna, bitwę pod Lidą,
przeprowadził Rydz-Śmigły, A po zakoń-
czonej wojnie podcząs przeprowadzanej de-
mobiliżacji, najdłużej pozostała armja, sta-
cjonowana w Wilnie, pod wodzą Rydza.

Przez pewien czas gen. Rydz-Śmigły
stał na czele Związku strzeleckiego. Uży-
wał go Marsz, Piłsudski do specjalnych
funkcyj. Np. gen. Rydz przemawiał niemal
na wszystkich zjazdach legjonistów. O ile
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obu wymienionych szełów obozu
rządowego postawiła prasa „sana-
cyjna''.

„Dziennik Poznański” w artykule
wstępnym o „istocie nowej ordynacji
wyborczej” wprost już pisze, że
zaiteresowania polityczne obywatela
winny być zredukowane do zagad-
nień jego pracy zawodowej, troski o
byt rędziny,, wychowania dzieci itd.,
słowem — spraw, związanych
bezpośrednio z, materjalną, wegeta-
tywną niejako stroną życia jednostki.

Dażenie do. wpływania na bieg
spraw publicznych w kierunku nąda-
nią państwu pewnego określonego
oblicza ideowego, dążenie do reali-
zacji pewnych ogólnych zasad w ży”
ciu zbiorowem, wszelki szerszy po-
gląd na sprawy państwowe i narodo-
we, to wszystko — zdaniem  dzien-
nika  „sanagyjuego“ naležy do
dziedziny „partyjnictwa' i powiano
być wytępione. tego właśnie ma
służyć nowa ordynacja wyborcza.

Tak więc naczelnem hasłem ży-
cia zbiorowego w Polsce, hasłem,
zagjdującem wyraz także w jej urzą-
dzeniach ustrojowych, ma się stać
odtąd bezideowość, bezprogramo-

Dyskusja. nad
ordynacją wyborczą
W środę przed południem grupy

konstytucyjne klubu parlamentarne-
go BB. podjęły dyskusję nad projek-
tem ordynacji wyborczej. Tematem
była ordynacja wyborcza do sejmu,
Głównie zastanawiano się nad spra-
wą zgłaszania kandydatur  posel-
skich poza. kolejami wyborczemi.
Powstał projekt, aby i wyborcy mo-
gli zgłaszać kandydatury, zebrawszy
odpowiednią ilość podpisów. Ilość
proponowanych podpisów: . waha się
między 500 a 1000. Niektórzy mów-
cy wyrażali życzenie, aby tak zgła-
szane kandydatury podlegały za-
twierdzeniu kolegiów wyborczych,
Inni wysuwali propozycję utrzyma”
nia proporcjonalnego systemu. de
Hondia.

Popołudniu obrady przerwano
wskutek uroczystości pogrzebowych
Zostaną one wznowione  prawdopo-
dobnie w dniach najbliższych.

Jak sądzą w kołach zbliżonych
do rządu, zwołanie sesji sejmowej
spóźni się najwyżej o 5—7 dni, czyli
do 28 maja.
eTL)

„IZWIESTJA“ O MARSZALKU
PIŁSUDSKIM. wość, zupełne pogrążenie się jej

mieszkańców (bo już nie — obywa-
teli )jw sprawach osobistych i w naj-
lepszym razie w drobnych zagadnie-
niach lokalnych. W. tej Polsce, w któ
rej największem nieszczęściem jest
dziś właśnie zobojętnienie społeczeń
stwa dla spraw publicznych, w tej
Polsce. dzisiejszej stan. rzeczy, napa-
wający niepokojem serce każdego
myślącego patrjoty, miałby ulec dal-
2 jeszcze pogłębieniu i utrwale-
niu

Marszałka ńa zjeździe legjonistów nie było,
zastępował go zawsze gen. Rydz-Śmigły i
zebranym przynosił pozdrowienia od ich
komendanta. Podczas pamiętnych wypad-
ków majowych gen. Ry rzybył z Wilna
na czele pułków Wileńekcich, które zdecy-
dowały o przebiegu walk warszawskich.

Politycznie gen. Rydz-Śmigły nigdy się
nie wypowiadał, oddany zawsze wojsku.
Po stworzeniu inspektoratu sił zbrojnych,

tam jako jeden z inspektorów
armji, pochłonięty niepodzielnie jej pra-
cami.

Obok najbliższej rodziny był jednym z
Saens którzy zamknęli oczy Marszał-
owi. с

wszedł on  
GLOSY CZYTELNIKOW.

Wątpliwej warto:
po niemieckich okupantach

Przed kilku dniami miałem kilka
spraw do załatwienia w Izbie roini-
czej. Dom przy ul. Ofiarnej 2—5, w
którym mieści się Izba ńie przedsta-|
wia nic szczególnego, Zwyczajny
dom. czynszowy z żółtej nietynko-
wanej cegły. U wejścia widnieją ta-
blice znajdujących się w nim insty-
tucyj, a więc polskie Godio pań-
stwowe (orzeł biały) a pod nim szyl-
dy: „Wileńska Izba rolnicza”, „Ty-
godnik rolniczy”, „Towarzystwo
pszczelnicze _ Ziemi Wileńskiej”,
„Wileńskie Towarzystwo rodnį-
cze”, a po drugiej stronie „Komor-
nik sądu grodzkiego Rewir II".

Otwieram drzwi domu, wchodzę.
W oczy uderza wielkie, całą niemal
ścianę zajmujące jakieś obwieszcze-
nie, malowane wprost na murze
trwałą, zdaje się olejną farbą. Przez
mózg przebiega myśl: świetnie, tab-
lica orjentacyjna, rządkość w Wil-
nie. Wzrok pada na słowa „Binnen-
verkehr'. Rozczarowanie i zdziwie-
nie, Co to jest?... Czytam dalej, i te-
raz wiem! już, to pozostałość po nie-
mieckiej okupacji.

Verkehrsabteilu;
Oberleitung: '

Eisenhart (Erdgeschoss).
" Abteilung:  Reiseverkehr

geschoss u. erster Stock).

A. O. K. 10.
ann von

(Erd-

Binnenverkehr
Leitung: Leutnant Bader (Erd-

geschoss). Reisescheine, Erlaubnis-
scheine, | Genehmigungen, Njemen-
karten,  Kirchenbesuchskarten  fiir
das Gebiet Ober-Ost.

` Grenzverhehr.
Leitung: Oberleutenant v. Strahii

(coster tock). Durchreisecheine
zum Uberschreiten der Grenzen des
Gebietes Ober-Ost nach dem Aus-
land, nach Deutschland, nach dem
General - Gouvernement Warschau
Paa den iibrigen bezetzten Ge-

eten,

Skąd przybyło Ci urody?
"WA ląd masz tak świeży, młody!
Zaufaniem Twem. się szczycę
Wyjawże mi tajemnicę...

Ciepłą wodą twarz i szyję
Z otrąbkami na noc myję,

MOSKWA. (Pat).  „Izwiestja”
drukują artykuł Radka poświęcony
pamięci Marszałka Piłsudskiego.

Z Marszałkiem Piłsudskim, pisze
Radek, schodzi postać organizatora
niepodległości państwa polskiego.
Rozumiał on jasno, że polski ruch
niepodległościowy musi wystąpić
zbrojnie przeciwko Rosji, pod której
panowaniem znajdowała się większa
część Polski, Uważał, że jeżeli woj-
na zakończy się bez próby walki o
ni ość, to Polska będzie ob-
jektem w rękach mocarstw. Po klę-
sce państw zaborczych niepodle-
głość Polski stała się fakitem.

W] dalszym ciągu pisze Radek:
Pakt o nieagresji nie jest dla ZSRR.
wyłącznie dokumentem dyplomatycz
nym, lecz wyrazem głębokiego pra-
śnienia, by żyć z Polską w pokoju.
Naszą sprawą, nad mogiłą człowie-
ka, którego jedyną namiętnością by” |-
ła myśl o niepodległość Polski, tak
jak on to rozumiał, jest wyciągnąć
rękę do narodu polskiego i powie-
dzieć mu: „Nic nie grozi Polsce ze
strony Związku Sowieckiego. Przy-
jaźń Polski i Z. S. R/R. może się

stać kamieniem węgielnym pokoju

ści „pamiątka' |

Registratur.
Briefannahme und Auskunft fiir'

das Publikum (ersier Stock).
Meldeamt.

An - und Albmeldung von Ет-
reisenden, Ausreisenden und Dur-
chreisenden. :

Reisebiiro Kowno.
Auskunft fir Auswanderer nach

den Vereingten Staaten jeden Don-
nerstag von 9 — 12, 3 — 5, (erster
Stock).

W, siedemnastym roku odzyska-
nia niepodległości, w polskiem Wil-
nie, w domu zajmowanym przez pol-
skie instytucje istnieje taka „pa-
miątka'* po Niemczech!

Dom ten należy do p. inż, Wołod-
kowicza (według tablicy umieszczo-
nej na bramie). Z jakiegoA icon,
konserwuje właściciel ten ślad nie-
mieckich okupantów?

Czy z pietyzmu dla nich, czy ma-
rzy o ich powrocie i chce wylegity-
mować się swoim do nich uczu
ciem?...

Pięćdziesięciu dwu radców Izby
rolniczej, personel Izby, redakcja
Tygodnika rolniczego, członkowie
Towarzystwa pszczelniczego i o-
środniczego, mieszkańcy domu, in-
teresanci, czasem może i dygnitarz z
Zarządu imiasta, Województwa lub
Ministerstwa przechodzą  (defilują)
przed tą  „spuścizną* okupantów
niemieckich i nie czują potrzeby
reagowania. Czemu nie zażądają
usunięcia tego obwieszczenia? |

Ja kto wytłómaczyć? I
Apatja, gnusność, lenistwo, czy

 
(indeferentyzm narodowy?

Wstyd! Gdzie poczucie godności
narodowej a przynajmniej przyzwoi-
tości? :

Niby rzecz drobna, a smutna i
charakterystyczna.

Ale lepiej późno niż nigdy. |
Nie traćmy więc nadziei, że nie-

mieckie napisy znikną, a z tej „pa”
miątki' wyciągniemy naukę, że do-
brzeby było umieszczać takie tabli-
ce orjeniacyjne, ale polskie, ułatwia- Krem Abarid rozsmaruję,

Abaridem się spudruję.
Ot i cała tajemnica
Cery, co Cię tak zachwyca, i

jące interesantom załatwianie ich
spraw.

M. Gr.

“ PRNPSTPIKTS OEECZCANAŃWEDTECZOWTTORKA

Wczoraj znów padła WYGRANA

10.000 złotych na*Nr. 90780

w szczęśliwej
kolekturze

WIELKA 44
  

„Droga do szczęścia”
L+N 0 — MICKIEWICZA 10.Wi

| AAA TAPRANS

Delegacje zagraniczne na pogrzebie
Marszałka Piłsudskiego

Następujące delegacje zagranicz”
ne zgłoszono dotychczas celem wzię-
cia udziału w pogrzebie ś. p. Mar-
szałka Piłsudskiego:

„. Austrja — jen, Haselmayer i płk.
Peyerl, reprezentujący armję au-
strjacką.

Belgja — jen. Termonia, atljutant
króla i mir. de Schryver — jako de-
legaci anmji belgijskiej.
Wielka Brytanja — feldmarszałek

Earl of Cavan w asyście adjutanta,
jako reprezentant armji angielskiej.

Bułgarja — minister oświaty, jen.
Radew, jako reprezentant rządu i
armji w asyście płk. Najdenowa i
mjr. Popowa,

Czechosłowacja — minister woj-
ny, jes, Bradacz — jako reprezen-
tant piezydenia republiki i rządu
oraz delegacja armji w skadzie: je-
neralnego inspektora Syrowego, sze”
fa lotnictwa, jen. Fajira, zastępcy
szefa sztabu jeneralnego, jen. Neu-
mana, jen. Humoli oraz 5"ciu olice-
rów. (a

Estonja — reprezentanci armji:
minister wojny jen. Lili, szef sztabu
jen, Reek, jen, Roska, płk, Maasing
oraz szef protokułu, Molder.

Finlandja— min, spraw zagr.
Hackzell — jako reprezentant rządu,
w asyście pana Vahervuori oraz re-
prezentąnci anmji jen, Qesch i ppłk.
Malmy.

Francja — reprezentanci prezy”
|denta i rządu: min. spraw zagr. La-
wal, ambasador Leger, szeli gabinetu
Rochat, Reprezentanci armji; mar”
szałek Petain, jen. Colson, jen, Faury
w asyście 6'ciu ołicerów. Pozatem
zgłoszony został również przyjazd
delegata marynarki wojennej oraz
wojsk lotniczych.

Wolne Miasto Gdańsk — prezy-
dent senatu Greiser w towarzystwie
pp. Blume i Koele.

Jugosławja — jen, Aracic i płk.
Buria, jako delegaci armji orąz de-
legacja sejmu i senatu w składzie: w
marsz. senatu Ploja Mirosława, se-
natorów: Popovica Milana, lvkovica
Momciła, Nemeca Josefa i posłów:
Stefanowica Ignaca, Kovaca, Dmi-
trevica i Sokica.

Liga Narodów — zastępca sekre-
tarza jen. Azcarate i dyrektor sekcji
dr. Rajchmar.

Łotwę — szef sztabu jes, Hart-
mans — jako reprezentant ministra
wojny w asyście płk. Schenfeldsa i
kpt. Ronisa.

Niemcy — premjer pruski H.
Goerins w asyście 2-ch adjutantów
oraz reprezentant Reichswehry jen.
piechoty von Bock, mazynanki —
kontradmirał Witzel, lotnictwa —
jen. mjr. Wever.

Rumunja — reprezentant króla
marszałek Prezan, minisier spraw
wojskowych Angelescu, jen. Dimi-
trescu oraz kompanja żołnierzy z
pułku im. Marszałka Piłsudskiego.

Włochy — delegacja armji w
składzie jen, Grazieli, płk. Giorgio,
kpt. Del Alzo.

Na uroczystościach pogrzebowych
„reprezentować będzie regenta Wę-
gier Mikołaja Horthy'ego jen. dyw.
Ernest Megay-Nanassy. W! towarzy-
stwie jego będzie adjutant kpt. Fran
ciszek Osziovitch. Rząd węgierski
będzie reprezentowany przez posła
nadzwyczajnego i ministra pełno-
mocnego Andrzeja de Hory. .Armję
węgierską będzie reprezentować jen,
bryg. Andrzej Lichtneoker. Dywizję

lartylerji konnej im. jen. Bema bę-
dzie reprezentować ppłk. Koloman
Tesneg$ i kpt. Tiborberg. Oprócz | nich bierze udział w delegacji węgier

„ski attachć wojskowy mjr. Bela
Lengyel.

Przygotowania w Krakowie
KRAKÓW. (Pat). Uniwersytet

, jagielloński podjął się zakwaterowa”
|nia wszystkich delegacyj szkół aka-
demickich w Polsce i zorgamzowania
"tych delegacyj w pochodzie. W
związku z tem wszystkie zapytania
o informacje oraz zgłoszenia delega-

cyj, z podaniem nazwisk profeso-
|rów i liczebności organizacyj stu-
denckich, kierować należy do rekto-
ratu Uniwersytetu jagiellońskiego,
którego biura są czynne bez przer-
„wy. [Telefon w Krakowie 12513 i
! 169.59,

Obchód żałobny w Berlinie
BERLIN. (Pat).

czystość żałobna odbędzie się w ka-
tedrze św. Jadwigi. Wobec olbrzy-
miej ilości zgłaszających się uczestni
ków, katedra nie będzie mogła po-
mieścić wszystkich, wobec tego wy”

Znaczki pocztowe z
WARSZAWA (Pat. Z. okazji

uroczystości sypania kopca mar-
szałka Józefa Pi iego, minister-
stwo poczt i telegrafów puści w

 

Wobec uroczystości

Oficjąlna uro-;

pogrzebowych I

dano imienne karty dla około 3 tys.
osób. Dla przybrania  katafalku
przygotowuje się sztandar z godłem
państwowem, według przepisów
obowiązujących dla głowy państwa.

 

okazji sypania kopca.
obieg dwa znaczki pocztowe po 15
i 25 gr. z nadrukiem „Kopiec Mar
szałka Piłsudskiego”.

 

Marszałaa Polski

$. p. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w dniu 18 maja r. b. Wileński Bank Ziemski będzie zamkaięty,
zaś Wlieński Prywatny Bank Handlowy S$. A. będzie otwarty

| tylko de godziny 9!/,.

 

i

 

Wybory do parlamentu greckiago
ATENY. (Pat). Wybory do parla- 9 czerwca. Zgromadzenie narodowe

mentu wyznaczone zostały na dzień zwołane będzie na 1 lipca. :

Procesy powstańców greckich
ATENY. (Pat). Sąd wojenny, któ- lata, a 28 oskarżonych skazano na

ry sądził powstańców w  Matiene, kary od 6 miesięcy do 2 lat więzie-
skazał gen. Gulianosa па 5 lat wię* | nia z zawieszeniem kary dla 20 z po-
zienia, dwóch innych oficerów na 4. śród nich.
lata więzienia, dwóch oficerów na 3 osoby.

Tajne składy

Uniewinniono ogółem 23

broni w Austrii
WIEDEŃ. (Pat), Podczas rewizyj Wannecka, który będzie odpowiadał

dokonanych ubiegłej nocy policja Za zdradę stanu. '
wykryta sklad broni, w którym znaj-

dowało się 36 karabinów ręcznych,
3 karabiny maszynowe oraz kilka

tysięcy ładunków. Aresztowano jed-
nego z byłych przywódców  socjali-

'Kto wygrał na loterji?
| We czwartek następujące więk-
| sze wygrane padły na numery losów:
i ZŁ. 20.000 — 72873, 168764,

Zł. 10.000 -— 2609 3715 45145
stycznego Schutzbuńdu niejakiego|52164 90750 131287 163554,
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- ©leńskie echa zgonu Marsz. Piłsudskiego
Dnia dzisiejszego pojawią się na murach miasta, w najdalszych jego zakątkach,

plakaty z odezwą tej treści:

DO LUDNOŚCI MIASTA WILNA.

OBYWATELE.
Dnia 18 maja cała Polska a wraz z nią Wilno i Ziemia Wileńska oddadzą ostatnią

posiugę doczesnym szczątkom Pierwszego Marszałka Polski, śp. Józeia Piłsudskiego.

Žanim serce Marszałka spocznie wraz z prochami Matki Jego w Wilnie, wśród

nas, złóżmy hołd zbiorowy Ukochanemu Wodzowi w chwili, kiedy trumna Jego bę-

dzie uroczyście wprowadzona na Wawel, do Panteonu Największych w Narodzie.

Komitet Obywatelski Uroczystości żałobnych, ogłaszając poniżej do publicznej

wiadomości szczegóły uroczystości wileńskich, wzywa wszystkich mieszkańców miasta

Wilna do udziału w tych bolesnych obrzędach.

NP > Wydział Wykonawczy Komitetu Obywatelskiego

Uroczystości Pogrzebowych w Wilnie,

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNYCH W SOBOTĘ DNIA 18 MAJA 1935 R.

Godzina 9-ta rano: Uroczyste Nabożeństwo żaiobne w kościele św. Jana, cele-

browane przez J. E. ks. Arcybiskupa Metropolitę

kowskiego.

Romualda Jaibrzy-
ooo

Wileńskiego,

Godz. 10-ta: Uroczyste polowe nabożeństwo żałobne na Placu Łukiskim, poprze-

dzone odczytaniem orędzia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

Kazaniem.

i okoiicznościowem

Godz. 10,45: Egzekwje przy symbolicznej trumnie, ustawionej na kataialku u wy-

lotu ulicy Ofiarnej (obok gmachu Sądu).

Godz. 1i-ta: Defilada oddziałów garnizonu wileńskiego,

szeń itd. przed symboliczną trumną.

Godz. 18-ta: Transmisja radjowa

z Krakowa.

organizacyj, stowarzy-

Placu Łukiskim uroczystości żałobnych

—-

Z obrad wydziału wykonawczego
Komitetu GbywatelSkiego

We czwartek dn, 16 bm. o go-

dzinie 12 im, 45 zebrai się Wiydział

Wykonawczy na kolejne swe posie-

dzenie. Przewodniczył Pan Wojewo-

da Jaszczołt. Obrady toczyły się w

Pałacu.
Głównym

były sprawy organizacyjne połączo-

ne z usprawnieniem podróży oficjal-

nej delegacji Wilna i Ziemi Wileń-
skiej do Warszawy i Krakowa na

Pogrzeb. Pana Marszałka.  Wszyst-
kie wątpliwe kwestje zosiały po-
myślnie rozwiązane.

Następnym punktem obrad było

uzgodnienie programu uroczystości

żałobnych, w czasie których Wilno
w dmiu sobotnim 18 maja odda hołd
pamięci Marszaika.

Uchwalono program ten podać do

przedmiotem odkad!

publicznej wiadomości za  pośred-

nictwem prasy i radja oraz drogą

rozplakatowania na murach miasta
specjalnej odezwy.

Następne posiedzenie Wydziału

Wykonawczego wyznaczone zosiało

na poniedziałek dnia 20 maja godz.

18-tą w Pałacu Reprezentacyjnym
w apartamentach, które ongiś  zaj-

mował śp. ksiądz biskup Bandurski.

Na posiedzeniu tem Komitet wybrać
ma dwie sekcje, z których jedna zaj

mie się opracowaniem programu

uroczystości, związanych z przewie-

zieniem do Wilna serca Marszałka i

zwłok Jego matki, — druga zaś

sekcja rozpatrzy sprawę irwałego

uczczenia pamięci Marszałka przez

Ziemię Wileńską i m. Wilno. :

wileńskie uroczystości załobne

w dniu pogrzebu Marszałkazna Wawelu
Msza polowa na placu Łukiskim.
W sobotę dnia 18 maja o godzi

nie 10-ej odprawiona będzie na Pla-

cu Łukiskim msza święta polowa
przy udziale całego garnizonu wileń-
skiego.

Uroczystości rozpoczną się od
r | wojskowego, na-
Ža salei i Pako Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, wydane-
g0 zgonie śp. Marszałka.

iestra odegra marsz pogrze-
bowy i rozpocznie się msza polowa

z kazaniem. Ołtarz polowy ustawio-
ny będzie na zwykłem miejscu po-|
środku Placu Łukiskiego.

Nasiąpią egzekwje, które odpra-

wi duchowieństwo przy katafatku,,

wzniesionym przy ul. Ofiarnej w

miejscu gdzie Marszałek odbierał!

zawsze defilady wojskowe. Na ka-|

tafalku umieszczony będzie portret:

Marszałka.
Kulminacyjnym punktem  żałob-

nego obchodu będzie przemarsz od-

działów wszystkich broni garnizonu
Wileńskiego, jako też stowarzyszeń

i onganizacyj oraz zebranej ludności
przed symbolicznym katatalkiem.

Przemarsz wojsk odbędzie się w

ciszy. Puzy katałalku wartę hono-
rową pełnić będą oficerowie, podo-
ficerowie i szeregowcy.

W chwili składasia trumny
ną Wawelu.

W. sobotę dnia 18 maja o godzinie

18-ej na Placu Łukiskim zainstalowa”

ne będą głośniki i megałony, żeby

wojsko, jak i tłumnie zgromadzona

ludność mogła wysiuchać  uroczy-
stości pogrzebowej na Wawelu,

transmitowanej przez Polskie Radjo.

Komitet Wykonawczy obchodu
żałobnego wzywa  niniejszem
ludność miasta Wilna do tłumnego

| wzięcia udziału w wymienionych u-
reczystościach sobotnich.

* Udział organizacyj społecznych.

Organizacje i stowarzyszenia spo”
łeczne, które zamierzają wziąć u-

dział ze sztandarami w sobotnich
uroczystościach żałobnych mają wy”
delegować przedstawiciela swego
w piątek dnia 17-g$o maja na go-

dzinę 18-tą na Plac Łukiski, gdzie

Komendant miasta będzie wyzna-

czał miejsca jakie zajmą te organi-

zacje w uroczystościach żałobnych.

Odezwa Zw. Pracowników Miejskich
m. Wilna

W. łonie pracowników miejskich
m. Wilna powstała myśl wzniesienia

trwałego pomnika ku czci i wiecznej

pamięci Wodza Narodu i Wielkiego

Wilnianina ś. p. Marszałka Piłsud-

skiego. Nuntujące uczucia żalu i głę-

bokiego przywiązania do osoby Mar"

szałka domagają się jakiegoś wyrazu

zewnętrznego, odpowiadającego prze

żywanym przez wszystkich chwilom

po Jego stracie i mówiącego o wiel-

kości i niespożytej mocy dzieła Jego
żywota.

Mauzoleum na jednem ze wzgórz

wileńskich z wiecznie płonącym zni-
czem byłoby zdaje się najodpowied-
niejszą tormą głębokiej czci i niewy-
powiedzianego sentymentu do osoby
Marszałka. Tak często te wzgórza
wileńskie wspominał i tak do nich
tęsknił. Niechże więc na najwyższym
z nich duch Jego spocznie i patrzy
na „miłe miasto, a nam i przyszłym
pokoleniom dobrze będzie i bez-
piecznie zwracać wzrok do wileń-
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skiego panteonu. W budowie tej po-

winną się skrystalizować synteza

piękna starego Wilna z jego przy”

szłym rozrostem i rozwojem.

Dzielimy się tą myślą naszą z

wszystkimi ludźmi Wilna i pragnie-
my by była i stała się wolą wszyst-

kich.
Na  zapoczątkowanie budowy

mauzoleum śp. Marszałka Józefa

Piłsudskiego w Wólnie przewielebny
ks. Adam.Kulesza przeznaczył kwo-
tę 100 zł. ofiaro' odprawienie

nabożeństwa za dusźę'ś. p. Marszał-

ika. Zarząd Związku Pracowników

Miejskich na posiedzeniu w da. 15.V

1935 r. uchwalił wyasygnować na

powyższy cel 100 zł. .

Wzywamy wszystkie organizacje
zawodowe, zrzeszenia, stowarzysze-
nia i społeczeństwo wileńskie do po”

parcia naszej inicjatywy moralnie i
materjalnie.

Związek PracownikówMiejskich
miasta Wilna.

 

Odjazd delegacji
Z Wilna odjechały dwa pociągi

specjalnie na uroczystości pogrzebo-
we dg Warszawy i Krakowa,
pierwszy dnia 16.V o godz. 21,35
drugi dnia 17.V o godz. 0.05, 'Pierw-
szym pociągiem pojechała delegacja
oficjalna Wileńszczyzny, drugim zaś
delegacje organizacyj ideowych, by-
łych wojskowych i przysposobienia
wojskowego. Pozatem z Grodna
odszedł pociąg specjalny wiozący
delegację ziemi Grodzieńskiej, a w
Białymstoku został on zasilony de-
legatami ziemi Białostockiej.  Ogė-
łem wyjechało temi trzema pocią-
gami zgórą 1.300 osób.

Ueposza Centrali Chrześć, Żw. Zaw.
Zarząd Centrali  Chrzešcijan-

skich Związków Zawodowych w
Wilnie przesłał w dniu wczorajszym
do Pana Wojewody Wileńskiego na-
stępującą depeszę kondolencyjną:

Zgromadzeni na nadzwyczajnem
posiedzeniu Zarządu, składamy na
ręce Pana Wojewody wyrazy głębo-
kiego (żału z powodu zgonu Mar-

W. związku z zerwaniem trakta-
tu handlowego Niemiec z Litwą zau-
ważono nagły wzrost eksportu róż-
nych towarów do Niemiec i Prus
Wschodnich z Wileńszczyzny, a
zwłaszcza wyrobów masarskich i
drobiu. Na drób (gęsi, indyki, kury,
kaczki i t. d) kupcy Wileńszczyzny
otrzymują stale zwi zamó-
wienia. Wi ostatnim miesiącu do

Dowiadujemy się, iż w b. r. na Wi-
leńszczyźnie ma stanąć nowa wy-|
twórnia konserw z grzybów. Wy-
twórnia konserw zaopatrzona zo”
stanie w nowoczesne maszyny dla

Dowiadujemy się, iż władze ko”
lejowe przyjęły przychylnie projekt
wybudowania odnogi kolejowej z
Kobylnika do jeziora Narocz. Odno-'

Staraniem odnośnych władz nad szałka Józefa Piłsudskiego, Zwycię-
skiego Wodza wskrzeszonej Armii
Polskie, Pierwszego
Państwa w odrodzonej Ojczyźnie i
wybawcy Wilna.
W imieniu Centrali Chrześcijań-

skich Związków Zawodowych w
Wilnie: Engiel, ksiądz Mościcki,
Waszkiewicz, Kieliszek, Ostrowski,
Ćwikliński, Paszkowski, Arcimo-
wicz, Debis, Sworobowicz.

Odprawa żałobna

W. poniedziałek 13 bm. o godz.
8.30 odbyła się w gmachu Dyrekcji
Okręgu Poczt i Telegrafów odpra-
wa żałobna, na której Dyrektor
Okręgu inż. Nowicki, wobec  zgro-

naczelników miejscow
p. t. i przedstawicieli Związków od-
czytał orędzie P. Prezydenta Rze-
czypospolitej, zarządził przerwę w
urzędowaniu nakazując, ku uczcze-
niu pamięci Marszałka, jednominu-
towe milczenie. Odpra
bywały się na terenie całego Wileń-
skiego O! 3

We wtorek 14 bm. o godz. 19-ej,
na podwórzu urzędu poczt. Wilno I

rektorem Olkr. P. i T. p. inž. Nowic-
kimi, wysłuchali odezwy władz. P. P.
W. nawołującej do wytężonej pracy
obywatelskiej w myśl wielkich ha-
seł Wskrzesiciela Ojczyzny, poczem
Prezes Zarządu Okręgowego
Nr. III p. „inž. K, Goebel uro-
czyście włożył oznakę žalobną na
sztandar P. P. W, W tymże dniu
pracownicy pocztowi wzięli udział
|w nabożeństwie żałobnem w koście-
le św. Jana,

Poczet Sztandarowy Pocztowego
Przysposobienia Wojskowego i dele-
gacja złożona z urzędników i niż-
szych pracowników będą reprezen-

na uroczystościach pogrzebowych w
Warszawie i Krakowie.

Transmisja Polskiego
Radja

cjalną ekipę, złożoną z 8 reporterów,
którzy komunikowali swe wrażenia
przez mikrofon podczas transmisji
uroczystości. eksportacji zwłok Mar-
szałka Piłsudskiego z pałacu Belwe-

Naczelnika | : ; :
| raz pierwszy w b. r. mają kursować.

w Dyr. Poczt. i Telegr.

madzonych pracowników Dyrekcji
urzędów ,

takie od-,

zebrani pocztowcy na czele z Dy

P.P.W. -

towali ogół pocztowców wileńskich

jeziorem Narocz wybudowana zosta-;
nie przystań dla statków, które po

po jeziorze. |

Kronika wileńska.
Eksport z Wileńszczyzny do Niemiec

Prus i Niemiec odszedł transport
drobiu w ilości 200 tys. sztuk.
W związku ze zbytem drobiu w

Niemczech i Prusach zauważono
znaczny popyt na drób na wsi. Wie-
śniacy i hodowcy drobiu energicznie
zajęli się hodowlą gęsi, kur, indy-
ków, kaczek i innego gatunku dro-
biu.

Wytwórnia konserw z. grzybów
oczyszczania i sortowania, Przy wy”
twórni znajdować się będzie specjal-

ny dział marynowania grzybów i
eksportu.

Odnoga kolejowa do Narocza
ga taka połączyłaby m. Kobylniki z

jeziorem, co oczywiście wpłynęłoby

dodatnio na wzmożenie się ruchu tu-

rystycznego do Narocza.

.  $tatki na jez. Narocz
Narazie będą kursowały dwa

statki, które zostaną sprowadzone
ze stoczni modlińskiej, ewentualnie
z Grodna, gdzie znajduje się kiika

Wycieczka Polaków z Litwy.
Jak się dowiadujemy na 1 dzień

Zielonych Świąt do Wilna przybę“
dzie liczna wycieczka Polaków i Li-|
'twinów z Litwy. Wycieczkowicze

stailków 'do dyspozycji ruchu tury-
stycznego.

przyjadą  specjalnemi autobusami
turystycznemi.

Wycieczkowicze zwie га Wilno,
Troki, Werki oraz Zielone Jeziora.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem 2

przelotnemi opadami.
Chłodno.  *
Umiarkowane, chwilami porywiste, wia-

try z kierunków zachodnich.

DYŻURY APTEK. '
Dziś w nocv dyżurują — паз!ерщасе

apteki:
Augusto: о — ul. Mickiew cza'

"Nr. 10 (telef. 9-96), Jurkowskiej i Romec-,
kiego -— ul. Wileńska Nr. 8, Rodowicza —
Nr. 2 (telef, 16-31), Frumkina — ul. Nie-'
mie ka ur. 23 (tesef. 3-29), Koslkow kie-'
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

' go — ul. Wielka ? (tel, 11-99), oraz wszyst-
'kie ma przedmieściach, prócz Snipiszek.

URZĘDOWE.
i — Wyjazd wojewody. P. Wojewoda
„Władysław Jaszczołt wyjechał dnia 16 bm.
na jeden dzień do Warszawy, celem wzię-

w uroczystościach pogrzebo-cia udziału
wych.

Z ZYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów,

Rady: Adwokacka i Notarjalna oraz Stowa-
rzyszenia Urzędników i Zrzeszenie Apli-
kantów Sądowych w Wilnie podają do
wiadomości, iż w dniu 17 maja rb. o go-
dziėnie 9 m. 30 w kościele Św. Jakóba od-
będzie się uroczyste nabożeństwo żałobne
za duszę śp. Pierwszego Marszałka Polski
Józeia Piłsudskiego.
— Koło Wileńskie Związku Oficerów

Rezerwy wzywa swych członków do wzię-
cia udziału

 

i w uroczystościach żałobnych,
które się odbędą w so dnia 18 maja
rb. ra placu Łukiskim © 10 rano.

 

ё Zbiórka w lokalu Związż.owym, o go-
dzinie 9-ej. Koledzy posiadający umundu-
rowanie stawią się w riendazach wojsko-
wych.

SPRAWY MIEJSKIE.|
— Lustracja nowych domów. Komisja |

techniczna zarządu miasta zakończyła lu-
strację nowo-budujących się domów w ob-
rębie wielkiego miasta Wilna. Komisja
techniczna zbadała wszystkie wznoszone|
budowle, przyczem podczas lustracji udzie-'
lała wskazówek dla budujących. Odpowied- |

 
„ni raport ż lustracji złożony został w Sekcji |

Polskie Radjo zorganizowało spe-| Technicznej.

FOLWARK 20 dz.
ziemi ornej, Zabudo-
wania, z martwym

 

— Naprawa jezdni i chodników W ob-
rębie miasta zarząd miejski prowadzi na
16 ulicach roboty przy zmianie jezdni i
układaniu nowych chodników. Przeprowa-
dzają się regulacje ulic również i ne przed-
mieściach. Na Krzywem Kole reguluje się
kilka ulic, przyczem ukiadane są nowe
chodniki. Przy robotach tych zarząd miej-
ski zatrudnia z górą 200 robotnikow..

SPRAWY SZKOLNE.
— Zgromadzenie Sióstr Najświętszej

Rodziny z Nazaretu w Wilnie (ui. Piasko-
wa 3) zawiadamia, że zapisy do wszystkich
klas Gimnazjum i Szkoły Powszechnej
przyjmuje kancelarja szkolna codziennie w

| godzinach lekcyjnych. Egzaminy rozpoczną
się w dniu 3 czerwca r. b. o 8-ej godz. rano.
Jednoczenśie zawiadamia się, że opłata za
naukę w Szkole Powszechnej zostanie
znacznie obniżoną. Przy szkołach istnieje
pensjonat. 2

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Ksiądz kanonik Songaj-

ło (ul. św. Ignacego 3) donosi, że w dniu 15
bm. gdy poszedł do kościoła na nabożeń-
stwo skradziono mu z biurka krzyż, biżu-
terję, obligacje Pożyczki Narodowej Banku
Polskiego, akcje starachowickie oraz inne,
na ogólną sumę 1280 zł.
— Marek  Urman, kierownik — Т-ма

Naftowego „Galicja”, mieszczącego się przy

Zaułku Rossa 2, uczynił doniesienie o sy-
stematycznej kradzieży nafty i benzyny na
sumę 700 zł. Podejrzany о tę kradzież
Ignacy Andrukaniec przyznał się do winy.
Znaleziono u niego 2 podrobione klucze do
składów rozlewni.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
UCZENICY.

WILNO-TROKI. Uczenica 'szkoły po-
wszechnej w Pikiliszkach, 12-letnia Stani-
sława Karpowiczówna, dostarczoną została
15 bm. do szpitala Św. Jakóba ze złamanem
lewem podudziem. Jadąc furmanką z inne-
mi dziećmi szkolnemi uległa nieszczęśliwe-
mu wypadkowi, wsadzając nogę między

szprychy koła.
BÓJKA NA WESELU

ŚWIĘCIANY. Dnia 15 bm. we wsi
Paskuny, gm. Żukojnie zranił na zabawie
weselnej Leonard Jerasimowicz w głowę
Władysława Tałucia i zbiegł w niewiado-

mym kierunku. Stan Tałucia jest poważny.

 

ERRRRARZORWEA
STUDENT

U. S. B. udziela lek-

ROSXANACHFKEF
Mieszkania

I pokoje

" MIESZKANIA
6-cio pokojowego

od frontu, z wygoda-

mi, w centrum miasta
' poszukuję. Wiado-
mość w Administracji
„Dziennika Wileūsk.“

LETNISKO
do wynajęcia ze
wszystkiemi wygoda-
mi, nadające się na
pensjonat, położone
wśród lasów sosno-

derskiego do Katedry.
Ta sama metoda zorganizowania

transmisji zastosowana będzie w
dniu przewiezienia zwłok z Katedry
> Pole Mokotowskie, w piątek 17
„m.
Pociągiem, któr przewiezie

zwłoki Marszałka Piłsudskiego do
Krakowa udaje się specjalny wysłan
nik Polskiego Radia. Z każdego miej
sca postoju będzie on niezwłocznie
telefonował do Warszawy swe wra-
żenia, które natychmiast nadane zo-
staną przez mikrofon,

inwentarzem tanio
sprzedam.
niedaleko Wilna po
Rudziszkami, Dowie-
dzieć się Wilno, ul.
Sokola 20 m.i (Zwie-
rzyniec, z prawej
strony kościoła 4-ta
posesja). 766—2

SPRZEDAM
w Wilnie posiadłość
2 domy z dużym о-
grodem, blisko „Al-
tarji“. Czysty dochód
10/0 rocznie od kapi-
tału. Popowska 26

 

A SPALONE

j RÓŻNE. į
KPZZEGRZCZAAE

PRZY-
PADKIEM palto sta-
rej pensjonarjuszki
Lomu Starców (Tur-
gielska 2) zniewala do
prośby o pocieszenie
starowiny ofiarą choć-
by najstarszego palta.
Łiożyć je można w
Administracji lub Ba-
kszta 10/2. gr—4

2 SZOPY,
odpowiednie na ga-
raz, stajnię lub skia-

cyj w zakresie gimna-
jzjum. Specjalność: ła-
|cina, matematyka, Ce-
ny kryzysowe. Zgło-
szenia w Adm. „Dz.
WiL* dla „R“.

Młody
człowiek z ukończo-
ną szkołą średnią pe-
szukuje posady biura-
listy (chętnie na wy-
jazd do majątku). Re-
ierencje poważne. Po-
siada świadectwa pra-
cy. Uniwersytecka 4,
m. 22, S. H.

 

Cała ekipa warszawskich radjo-
reporterów udaje się w piątek samo-
lotemi do Krakowa, gdzie wespół z
miejscowymi sprawozdawcami  ra-
djowemi zorganizuje i przeprowadzi
transmisje uroczystości żałobnych.

Dzisiejszy program.
7,00: Werbel. 7.03: Wiadomości żałob-

ne. 9.45: Dzwony ze Lwowa, Krakowa, Ka-
towic i Wilna. 10,00: transmisja uroczystości
programowych. 19.00: Werbel. Po werblu
do godz. 20-ej milczenie. 20.00: odczytanie
1-go fragmentu z książki Józefa Piłsudskie-
go „Moje Pierwsze Boje". 20.00: Muzyka. 21.00: Odczytanie drugieśo fragmentu z
książki „Moje Pierwsze Boje'. 21.40: Mu-
zyka. 22.00: Wiadomości żałobne. 22,30:
Muzyka (w przerwach recytacje). 23.00:

j Wiadomości żałobne. 23.30: Muzyka (w
przerwach recytacje). 24.00: Wierbel.

 

wych, od przystanku
„Orwidów* 4'/: klm.
(od Wilna 32 klm.)
Komunikacja z Wil-
nem bardzo dogodna.
U warunkach dowie-
dzieć się: Portowa
Nr. 8—1, od 5—7 w.

| 114—1

. Kupno
Ochroniarskiego im.1 sprzedaż teiL M. Konopnickiej w

"WP ZZOZ Wilnie, oraz trzy za-
PLAC do sprzedania |świadczenia. Proszęo
"m. „ul. s zak łaskawe zwrócenie.

iężArai =.„ba kowiczówna, Wilno,

Dowiekiek ać dei 000
giellońska 3 m. 27.|

m. 7. 127—1

eL DK

i ZGUBY.
DEIMETA.

ZGUBIONO
dokumenty: świadec-
two ukończenia Pań-
stwowego Seminarjum

 

A     

Adres: Juljanna Julu-|

dy. Mostowa i, do-
u do- SEKCJA MŁODYCH

Strunnictwa  Narode-
, wego uprzejmie pre

/ o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek prasy

d PRACA. | |lub zatradnienia, cże-

wiedzieć się

fą |ciażby czasowego w
-——————|Wine | na prowia-

oji dla bezrobotayck
swych ozłonków.
Zgłoszenia  przyjmu
Administracja „Dzien:
nika Wileźskiego”,

NAUCZYCIELKA
francuskiego jęz. po-
szukuje lekcji, demi-
place, lub na wyjazd.
UL Stara 8, m. 2,

gr-—2

  
| - POSZUKUJĘ
'nauczycielki na wieś
do dwojga dzieci II i
(1 oddział. Warunki
skromne, wymagam
świadectwa, znajo-
mość francuskiego.
|Zgłaszać się od 10 —
13 1 5—7. Mickiewicza
9—3.  
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