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KERN
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dnia

9 marca r. b, w wieku lat 27,
Wyprowadzenie zwłok z Sanatorjum (Letnia 3) do Kościoła Św. Piotra

i Pawła nastąpi dn. 10 b.m., o godz. 8
bożeństwo żałobne oraz odprowadzenie

O czem zawiadamiają stroskani

m. 30, poczem zostanie odprawione na-
zwłok na cmentarz Św. Piotra i Pawła.

MĄŻ I RODZINA.

Nr. 68
 

W BERLINIE KONSTERNACJA. ,negatywnem stanowiskiem Francji w zebraniu tem wezmą udział: minister
BERLIN (Pat). Odpowiedź rządu stosunku do propozycji kanclerza, Eden, premjer van Zeeland i amba-

francuskiego na memorjał niemiecki nie przypuszczano jednak, by stano- sador Cerutti.
wywołało głęboką konsternację w wisko to sprecyzowane zostało w Wobec zebrania mężów stanu, ja-

kołach niemieckich, a zaskoczyła tak dobitny sposób, podkreślony kie odbędzie się we wtorek w Pa-
również koła dyplomatyczne Berlina. jeszcze zdecydowaną i twardą mową ryżu, zebranie komitetu 13-tu w Ge-

i (Mocne stanowisko Francji
|

(E i i OI osama“ma Liczono się wprawdzie w Berlinie z Larrauia Zapyłują ku ze zdumie- owie, które miało odbyć się tegoż

 

Lnówiatak na Stronnictwo Narodowe EZ
Plenarneposiedzenie Senatu Ino

WARSZAWA (Pat). Wczoraj odbyło
się plenarne posiedzenie Senatu, poświęco-
ne debatom budżetowym, a w szczególności
ustawie skarbowej na r. 1936/37.

Na wstępie sprawozdawcasen.Kozłow-

ski wniósł o przyjęcie projektu ustawy
skarbowej wraz z budżetem na przyszły rok

hudżetowy w brzmieniu uchwalonem przez

Sejm

„JEDNOŚCI NIEMA W NARODZIE*
W dyskusji pierwszy przemówił' sen.

Michałowicz, poruszając m. in. sprawę za-
kurzeń i rozruchów na wyższych uczelniach
oraz sprawę niepokojów i rozruchów wśród

ludności rolnej, zaznaczając, że pieniądze
na to płyną ze źródeł mętnych, a przede-
wszystkiem obcych. Mówca zaznaczył, >
państwo nie może tolerować prób wymie-
rzania samemu sobie sprawiedliwości i
zwraca się do rządu, aby wytężył wszystkie
siły, celem zdławienia anarchji i przywró-

cenia jedności w narodzie.

DZIECI WYCHOWYWAĆ!
Sen. Jaroszewiczowa twierdzi, że wszel-

ka działalność istniejących jeszcze partyj
politycznych, które stanęły na stanowisku
nie uznawania nowego ustroju, musi być

uważana za antypaństwową i wywrotową.

Taką działalność prowadzi m. in. Stronnic-
stwo Narodowe, zwłaszcza wśród młodzieży
oraz ludności wiejskiej. Działalność ta jest
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ułatwiana ogólną sytuacją gospodarczą,

przeto majlepszym środkiem jej zwalczeniaį

jest odbudowa życia gospodarczego, doraź-

nie jednak akcję wywsotową należy tępić

wszelkiemi środkami zapobiegawczemi,

NIEMCY ROZZUCHWALAJĄ SIĘ.
Sen. Chrzanowski zestawia posunięcia

rządu polskiego w kierunku uregulowania

stosunków poisko-niemieckich z przemówie-
niem Schachta i wykrytym na G. Sląsku

|spiskiem i wyraża obawę, aby pakt nie-
agresji nie stał się środkiem nasennym.

Uważa, że minister Spraw Zagr,, nie zazna-

czając swego stanowiska w sprawie ucisku

niem, czy iaktycznie Francja liczy dnia, zostało odłożone na środę.
jsię w swych posunięciach politycz-

nych już tylko ze swoim nowym so- „NIE POZWOLIMY NARUSZYĆ
TRAKTATU". :

PARYŻ (Pat). Na akademji, wrzą-

przez się spokój* Londynu oraz peł- dzonej w Cocherel ku czci Arystyda
rezerwy stanowisko innych Brianda, Paul-Boncour wygłosił dłuż-

państw — z wyjątkiem Belgji — cał- sze przemówienie, w którem pod-SEN. SCHORR O UBOJU. PSW" "zw ' p ' p
Senator Schor, poruszając sprawy ży- kiem nieprzejednanemu stanowisku kreślił zasługi Brianda dla pokoju

dowskie, oświadcza, że wie dobrze, że rząd Paryża. * europejskiego. Mówiąc o wypowie-
o ina Fasp Koła polilyczne wskazują tež na dzeniu traktatu locarneriskiego, kitė-
ni jego, cz niet 5 ы 2 е ё 2 A я ‚są "aя ии›і':ч\иas 46 dai ka dužą odpowiedzialność, jaką bierze regoBriand był współtwórcą,mówca
misji samorządowo-administracyjnej wywo- Na siebie Francja, odrzucając propo- powiedział m. in.: Locarno nie sta-
iaia wieikie przygnębienie wśród ludności zycje kanclerza. nowi całości bezpieczeństwa zbioro-
żydowskiej, która uważa tę uchwa.ę za po- | wego, dlatego należało go uzupełnić

śwalcenie wolności wyznania. S w PARYŻU. li rozszerzyć, Locarno jest podstawą

CHCIAŁABY DUSZA DO RAJU! | „jag. Grab „Agencja Havaża. bezpieczeństwa. „zbiorawego i jeśli
Sem. Jeszke, przypominając głosy w POWierdza wiadomość, iż wewto- podstawą ta runie, to wszysiko się

parlamencie o konieczności przyjścia z po- Tek rano w Paryżu odbędzie się ze- zawali i dlatego nie pozwolimy trak-

|mocą ziemiom wschodnim i północno-branie przedstawicieli mocarstw, tatu tego naruszyć.

 

Polaków w Niemczech, ośmiela zachodnie- wschadnim, wyraża gorące życzenie, aby lstóre podpisały pakt locarneński, W!
$0 sąsiada do potęgowania stosowanego|t- zw. kresy wschodnie jaknajszybciej pod- *
systemu. ciągnęły się do poziomu dzielnic zachod- @  PROGRAM NARODOWY

NIE JEST POZYTYWNY.
Sen. Terlikowski poddaje surowej kry-

tyce działalności (Obozu Narodowego,

stwierdzając, że w ostatnich czasach jesteś-

my świadkami iaktu, że sprawy wszystkich

aktów terorystycznych mają zawsze zwią-

zek ze Stronnictwem Narodowem lub ONR.

Zdaniem mówcy, program Obozu Narodo-

wego nie jest pozytywny i nie przynosi nic

nowego. Dąży jedynie do zmian personal-

nych. Obowiązkiem jest więc przestrzegać
społeczeństwo polskie nietylko apolityczne

i bierne, ale i tych, którzy ulegają hasiom
Obozu Narodowego, że są prowadzeni do

walki z własnym rządem i własnem pań-

stwem.

UKRAINIEC ZA BUDŻETEM,
Sen. Łucki w imieniu ludności ukraiń-

skiei złożył następujące oświadczenie: Ży-
jemy w okresie wielkich trudności i wiel-

kich możliwości Oświadczam w imieniu
własnem oraz senatorów  Decykiewicza,

Horbaczewskiego, Łobodycza i Pawlikow-
skiego, że po raz pierwszy głosować bę-

dziemy nietylko za budżetem ministerstwa
spraw wojskowych, ale za całością przedło-
žonefo nam preliminarza. 

    

   

  

Historyczne posiedzenie Reichstagu w dniu 7 matca. Mowa kancierza Hitlera i

, aajwyższy czas ustalić, kto ponosi odpowie-

nich. Poruszając dalej działalność Stron- Wybory w Niemczech
nictwa Narodowego, mówca oświadcza, że

BERLIN (Pat). Onegdaj wieczo- nie przyszłych wyborów i wyraził
rem odbyło się zebranie przywódców nadzieję, że naród niemiecki pod-
narodowo -socjalistycznych. Na ze- trzyma go jednomyślnie. Nic nie ma
braniu tem kanclerz Hitler wygłosił tak wielkiego znaczenia w walkach
przeszło godzinne przemówienie, w politycznych, jak jednomyślny wyraz
którem podkreślił polityczne znacze-! woli 60-miljonowego na

Niemcy nie wyślą delegata
na Radę Ligi Narodów

ap ‚ BERLIN (Pat). Na Wilhelmstrasse że rząd niemiecki uchyli się od
ka a ass a Sa=depesza od sekretarja- | obecności w Genewie.
Mó jais i iedź mię. tu Ligi Narodów, zawiadamiająca o ь

S pana premie” zwołaniu na wezwanie rządu fran- Anglija iępaje przed Kiemtani

LONDYN (Pat). Bryytyjskkie koła
i minstra S) w; е s.warekołów będzie wprowadzonaw życie,. Suskiego Rady Ligi. Panta,

jeszcze odpowiedzi ze s " rządowe przywiązują wielką wagę
miec. Przypuszczać jednak należy, di t

Stanowisko Włoch , do deklaracji min. Edena, złożonej

_ jest wyczekujące
dzisiaj w Izbie gmin.

а52‚'„(!\@\“““"% (A
RZYM (Pat). Koła półurzędowe Vi # a> Sa

j Ą z А

W. kolach parlamentarnych pod-

oświadczają, że stanowisko Włoch

i BÓLE GŁOWY ZĘBÓWi tr

podkreślają, że z oświadczenia min.
Edena wynika, iż wejście wojsk nie-

wobec sprawy wpowiedzenia Locar- mieckich do strefy zdemilitaryzowa-
na jest wyczekujące. Rząd włoski nej nie zostało przez rząd brytyjski

nie wypowiedział się jeszcze w tej uznane za istotny atak na Francję i

kwestji, zajmując wciąż pozycję peł-
ną rezerwy.

YYTPRTTTTYT TTE)

I parezcie JAKIE PROSZKI WAM DAJ
& * GDYŻ SĄ JUŻ WAŚLADOWNIĘTWA:
TTTT SILU]

A SĄ TYLKO JEDN|takze

Belgię, stanowiący pogwałcenie art.

L WYSUNNIEM KOGUT

2 Locarna:

VTOL

dziainošė za działalność Stronnictwa i аК-
cją jego przybudówek. Według mówcy,
wydatnie przyczynić się może w walce z

poczynaniami tego Stronnictwa nietylko po-

licja, ale przedewszystkiem właściwe zorga-
nizowanie młodzieży,

 

L.ALINOWSKI WALCZY
£ WARCHOLSTWEM,

(Sen. ialinowski oświadczyi, że wszys-,
cy Polacy iuuszą natychmiast przystąpić do|

przeciwdziałania szkodnictwu i do walki z)

 

   

     

  

  

  Brtyjskie koła rządowe podkireś-
lają również ustęp deklaracji min.
Edena, stwierdzający, że rząd brytyj-
ski gotów jest pzystąpić do dyskusji

| międzynarodowe; na podstawie pro-
pozycyj Hitlera.

Włosi wstrzymują działania
wojenne w Abisynji?

ASMARA. Specjalny korespon- ZAPRZECZENIE.
dent P.A.T. donosi: Wydano rozkaz RZYM (Pat). Wobec pogłosek,
o wstrzymaniu operacyj wojennych według których Włosi mieli zamiar
poza przegrupowaniami talktycznemi zawiesić operacje wojenne w Afryce
wojsk. Wschodniej, mińisterstwo prasy i

LONDYN. Agencja Reutera do- propagandy oświadcza, co następuje:
nosi z Asmary: Naskutek przyjęcia, Z ostatniego komunikatu marszał-
przeż Mussoliniego genewskich pro-,ka Badoglio Nr. 150 wynika, że na
pozycyj pokojowych, dowództwo froncie podjęto nowe prace łączności
wioskie wydało rozporządzenie za- celem przygotowania dalszych ope-
rzestania bombardowania z samo- racyj wojennych. Dlatego też wszel-
otów, które zostały odwołane do kie łoski o rzekomem zawiesze-
swoich baz, oraz wstrzymanią dzia- niu działań są pozbawione podstaw.

'łań wojennych o charakterze za- Włochy nie mają najmniejszego za-
czepnym na «czas trwania rozmów miaru wstrzymywać operacyj, na
dyplomatvcznych. których rozwój Genewa niema żad-

ER a A ROA |negowpływa || ZA

  
 

     
      

 



 

„Rohater“ z Rykont oskarža
Czytelnicy nasi zapewne przypo-

minają sobie artykuł p. t. „Niewła-

ściwy człowiek na niewłaściwem

miejscu”, z dnia 22 wrześnią r. ub.,

omawiający działalność kierownika

szkoły powszechnej w Ryłkontach,

Józ. Salkkowicza. Ostatni, czując się

dotkniętym treścią artykułu, pocią-

gnął do odpowiedzialności karnej red.

odpow. naszego pisma, p. Stanisława
Jakitowicza.

W. dniu wczorajszym sprawa ta

była przedmiotem rozprawy w Są-

dzie Okręgowym. Z ramienia Sako-

wicza, jalko oskarżyciel prywatmy,

wystąpił adw. Andrejew. Oskarżo-

nego bronił apl. adw. P. Kownacki,

Szczegóły sprawy przedstawiają

się następująco: Rodzice, znajdują-

cych się pod wpływem i opieką na-

uczyciela Sakowicza dzieci, wnoszą

skargę do władz kościelnych i szkol-

nych na powiat wil.-trocki, w której

donoszą, iż Salkowicz coraz usilniej

oddziaływa na swoich uczniów, wpa-

jając w nich mieposzanowanie dla

osoby księdza oraz religji katolickiej.

W tymże mniejwięcej czasie ukazuje

się wyżej wspomniany artykuł. Przed

sąd powołano z obu stron przeszło

20 świadków.

Pierwszy zeznawał bardzo ogól-

nikowo kap. Strużewski, który nic

istotnego do sprawy nie winiósł. Na-

tomiast rewelacją było zeznanie jego

o tem, lże, kiedy w związku z oskar-

żeniem Sakowicza przez rodziców
EEE ITANA EAT ITK ITK 0

Usiłował przemycić
dziewczęta

W dniu wczorajszym w pobliżu

Filipowa aresztowany został oddaw-
na poszukiwany przemytnik „żywe-
go towaru”, Marcin Kuntczon z Ra-
kówka. Kurtczon usiłował przemy-

cić do Prus Wschodnich 2 dziew-

cząt, w wieku od 17 do 19 lat, Ana-

stazję Milczonek i Marję Dudzików-

nę, zwerbowane rzekomo na roboty

do fabryki przędzy w Prusach. Fak-

tycznie dziewczęta miały być prze-

—

wszczęto badanie policyjne dzieci,

dopomagał on komendantowi poste-
runku badać świadków.

Drugim skolei filarem oskarżenia

miał być inspektor szkolny, p. Zie-

macki. Zeznania jego wypadły bar-

dzo chaotycznie,

Pierwotnie zeznawał on, iż zba-

dane przez niego dzieci cotnęły

wszystkie oskarżenia, na Sakowicza

złożone przed lks. dziekanem Stefa-

nowiczem. W tralkcie jednak zezna-

nia badanych przez Sąd dziewczy-

nek, które oświadczyły, iż nauczyciel

Sakowicz nie pozwalał im całować

krzyża, ponieważ jest to kawał bla-

chy, że Boga nikt nie widział (a więc

nie istnieje — tak rozumiały dzieci),

że „olejek święty jest nic innego, jak

sok wyciśnięty z trawy”, że „nie na-

leży składać w kościele ofiar, ponie-

waż idą one do prywatnych księży”,

że „nie można należeć do kółek ró-

żańcowych” itd. itd., wyjaśniło się, iż
dzieci wicale nie cofały swoich zeznań,

złożonych upzednio u ks. dziekana.

Wówczas insp. Ziemacki, skon-
frontowany z małoletnimi świadka-

mi, ratując się, zeznał dalej, iż dzieci

nie były przez niego badane poje-

dyńczo, tylko miał: on z nimi poga-

dankę, z której wywnioskował, z

przyczyn zresztą niezrozumiałych, iż

dzieci oskarżenie swoje cofają. Cięż-

kie oskarżenie pod adresem Sakowi-

czą potwierdzają również rodzice,

którym Sakowicz w czasie ich wi-

zyty w szkole groził rewolwerem.

Rola zmieszanego konfrontacją z

dziećmi Ziemackiego nie ograniczała

się w-czasie rozprawy tylko składa-

niem zeznań, gdyż kilkakrotnie usi-

łuje on składać wnioski, na co obro-
na kategorycznie protestuje.

Ogólną charakterystykę nastrojów

w parafji i opinję parafjan o Salkowi-

czu, wyrazili ks. Nowidki 4 prezes

Akcji Katolickiejp. Podolecki. Na tem

badanie świadków zostało ukończone.

Obrona zgłasza wniosek odopro-
wadzenie i zbadanie świadków: ks.

dziekana Stefanowicza na okolicz-

ność badania świadków w Rylkon- znaczone do domów rozpusty. (h) tach, oraz p. Józ. Mackiewicza, au-

" mo"

  ARCH. B. SWIECI
ORADMIA BUDOWLANA
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Blokada Politechniki Warszawskiej
! MARSZAWA (Pat). Wobec po-

stanowionego przez studentów Poli-

techniki niedopuszczania w dniu

wczorajszym do gmachu uczelni, rek-

tor wydał następujące zarządzenie:

1) zgodnie z uchwałą senatu akade-

mickiego zawieszam do odwołania

wykłady i ćwiczenia, 2) wzywam

studentów do niezwłocznego opusz-

czenia gmachu politychniki, 3) wo-

tora artykułu o podobnej treści, za-

| mieszczonego w „Słowie* 25.IX. ub.r.

Osikarżenie wnosi o zbadanie do-

;datkowe podinsp. Szweda. Po krót-

kiej naradzie, Sąd zgłoszonewnioski

przyjmuje i przerywa rozprawę do

dn. 14 marca r. b. (e)

i

Niemiecki fachowy

„Militaerwochenblatt“ — organ pół-

urzędowy kół wojskowych — w: ar-

tykule, ogłoszonym w jednym z o-

statnich numerów, omawia sytuację

strategiczną Niemiec w związku z

wojskowym sojuszem  Czechosłowa-

cji z Francją i paktem wzajemnej
pomocy z Sowietami.

Wedle tego artykułu stanowi

Czechosłowacja dzięki swemu geo-

gralicznemu położeniu pomost mię-

dzy Rosją a Francją, którego to po-

mostu państwom tym wielce brako-

wało w: wojnie: światowej z lat 1914

—18. Czechosłowacja bowiem umo-

żliwia Sowietom skok do środkowej

Europy pod samo serce Niemiec.
Zadaniem Czechosłowacji będzie

w razie wojny wytrzymać pierwszy

mapór niemiecki, dopóki nie nadej-
dzie pomoc od wschodu i od zacho-

du, pomoc, która wedle sztabów ge-
„neralnych tych trzech państw ma

(nastąpić możliwie  wikrótce po roz-
| poczęciu operacyj wojennych.

W roku 1914 pomoc taką była
niemożliwa, ale dziś wobec powyżej

wspomnianej zmiany karty Europy i

rozwoju lotnictwa, mogą zaraz w

pierwszych dniach wojny zmaleźć
się w Czechosłowacji wielkie
działy francuskiego i sowieckiego
lotnictwa i wspierać akcję wojsko-

 
wą Czechosłowacji tak długo, dopė-!

4.

Nowy|
|  Niedawino podaliśmy za prasą
| stołeczną wiadomość, że „w najbliż-
szytmi czasie' ukaże się w „Gazecie
Polskiej" artykuł p. W. Sławka w
sprawie nowej organizacji obozu po-|
majowego. Artykułu takiego dotych-
czas nie było, natomiast „I. K. C.*|
podaje, co następuje:

„Zapowiadane niedawno  ogło-

atakami lotniczemi Sowietów, po-

B. B.
szenie b. premjera Slawka o utwo-
rzeniu nowej organizacji na miejsce
Bloku Bezpartyjnego odłożono po-
dobno na dłuższy czas. Przedtem ma
nastąpić pewnego rodzaju konsoli-
dacja dawnego obozu  prorządowe-
go. Ma to nastąpić zapomocą sesji
zjazdów poszczególnych organizacyj,
któreby ten obóz tworzyły”.

 

Sytuacja strategiczna Niemiec
w niemieckiem oświetleniu.

tygodnik kie ataki lotnicze przeciw Polsce z przewidywaniach wojennych organ
śeneralicji niemieckiej widzi Polsikę

„dobnie, jak ataki lotnicze na Nięm- w obozie niemieckim. Jest to opty- :
cy z lotami z Francji. ;mizm co najmniej za daleko posu-

Znamiennem jest, że w swych| nięty.

Strajk nowojorski
zakoń

NOWY JORK (Pat). Pracownicy
administracji, windziarze i portjerzy
drapaczów chmur zgodzili się na;
propozycję arbitrażu bummistrza la'
Guardia. Istnieje nadzieja, iż strajk,
który od kilku dni zakłócił normial-
my bieg życia w handlowej dzielnicy,
miasta, zostanie, dzięki tej intenwen-į
cji, zakończony.

NOWY JORK (Pat). Syndykat
funkcjonanjuszy wielkich gmachów:w:
śródmieściu przyjął plan arbitrażu
w sprawie zakończenia strajku, za-
proponowany przez burmistrza miia-
sta la Guardia. Plan tęn, z pewnemi
zmianami, przyjęli również właści-
ciele gmachów. Syndylkat grozi za-

BRO аЛБ ОЛ ЧЫОСАЬАИЫОЫА ЬТТЯ

Zabezpieczenie
brzegów rzeki Dźwiny,

Z Dzisny donoszą, iż na rzece

) 

 

ch windziarzy —
czony

ostrzeniem walki, jeżeli właściciele
nie przyjmą plany arbitrażowego w
całej rozciągłości.
AASAUSE VA BGKS IS

Kronika telegraficzna
** Lotnik Rose, który we wtorek wyle-

ciał z Kapstadtu, wylądował wczoraj o go-
dzinie 11 w Croydon, bijąc, o prawie 6 go-

"dzin, poprzedni 'rekord przelotu Kapstadt—
Londyn, ustanowiony przez Lewellyna.

** Strajk powszechny w Syrji, który
trwał 50 dni, został wczoraj zakończony.

** Na wycieczkę narciarską, złożoną z

kilku oficerów brytyjskich, w zachodniej

części Kaszmiru spadła ub. tygodnia lawina,

która pogrzebała wszystkich uczestników

wycieczki.

** W pobliżu Atley Hill w Anglji spadł
samolot wojskowy. Obaj oficerowie piloci
ponieśli śmierć.

%* W Bareillg w Indjach angielskich,

podczas święta religijnego Hindusów, do-

szło do starcia z Muzułmanami. Dwie oso-

by utraciły życie, liczne domy spłonęły.
ki nie zdąży także pomoc lądowej Dźwinie poczęły pękać lody, w
armii czy to Francji, czy Rosji. Cze- związku z czem należy oczekiwać

chy i Morawa są dlą Rosji i Francji szybkiego ruszenia lodów. Zpolece-

idealnem lotniskiem strategicznemnia starosty powiatowego powołano

w stosuniku do Niemiec. | Fomkfet powodziowy, który nozpo-

Stąd (pisze dalej ów „Militaerwo-; czął swoją działalność.  Przede-

chenblatt“) možna kombinować wiel |wszysilkiem postanowiono zabezpie-
czyć brzegi oraz miejsca niżej poło-
żonę. Równocześnie zorganizowano

otowie m ei ienne.

Miopradko  bedą: Wžnonione  wykkadyį 07007 @)—
ma uaiwaoyłece. омИ
związku z ostatniemi zajściami
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** \ Kadyksie grupy prawicy zorgani-
zowały demonstrację pod hasłem obrony

kościołów. Doszło do starcia z policją.

Jeden z demonstrantów został zabity.

** Na uniwersytecie im. Karoła w Czer-

miowcach doszło do ostrych zajść antyse-
mickich. Powodem zajść było społiczkowa-

nie przez studenta żyda profesora Niculescu,
znanego z przekonan antysemickich.

[Oryginalne zarządzenie
bec zarządzenia przez organa bez- na Uniwersytecie, odbyły się dwa) Z N p l

w. aucz. ol."pieczeństwa w dn. 9 imiarca o godz. posiedzenia senatu w czwartek i pią

19.30 otoczenia terenu politechniki,

ogłaszam, że naskutek interwencji

mojej i senatu akademickiego u

iwłądz bezpieczeństwa, każdy stu-
Ident ma zapewnione wolne bez-
pieczne opuszczenie gmachu Poli-

techniki.
Rektor Politechniki
(—) Warchałowski.

 

Zajścia antyżydowskie w Przytyku
KIELCE (Pat). W. dniu 9 marca

br. w Przytyku, pod. radomskiego, w

godzinach popołudniowych, na tle

akcji antyżydowskie, doszło na

przedmieściu Zachęta do ostrego

starcia między ludnością chrzešci-

 

© hołdzie wielkiemu uczonemu
„Stoi przed oczyma dusza czysta,

wyrozumiała dla innych, surowa dla

siebie, pojmująca służbę dla Ojczyz-

ny i Nauki“...

Siemieński.

Słowa powyższe stanowią nieja-

ko kwintesencję wszystkich prze-

mówień, wygłoszonych w dn. 4 mar-

ca r. b. na uroczystem posiedzeniu

Wil. Tow. Lek., poświęconeim pa-

mięci zmarłego w styczniw r. 1935

ś. p. prof. K: Karaffy - Korbutta, —

przemówień, nacechowanych kultem

dla Wielkiego Uczonego, przepojo-

nych dumą, że wspomniane Towa-
*tzystwo miało w swem gronie Czło-

wieka, którego osoba taki wielki

zaszczyt nauce przyniosła. Słowa
powyższe w całej rozciągłości da-

dzą się zastosować do osoby prof.

/K. Kasatly - Korbutta, który był

chlubą Wszechnicy Batorowej, iktó-

ry tej Wszechnicy w darze nieśmier-
telne swe imię złożył... — Na uro-

czystość żałobną poza referatami,

omawiającemi zdobycze naukowe

największego higjenisty współczes-

nego, złożyły się również i serdecz-

me wspomnienia  prołesorów M.

Zdziechowskiego i K. Opoczyńskie-!

jańską a żydowską, w wyniku czego!
jzostał zabity jeden chrześcijanin i

jeden żyd. Ponadto odniosło rany

„kilka osób spośród łudńóści chrze-

jścijańskiej i żydowskiej. Policja
przywróoiłą spokój.

go, rzucające światło na psycholo-
giczną sylwetkę tego nieprzeciętnej
miary Człowieka. — Nader imponu-
jąco przedstawia się oblicze ducho-
we Jego uczniów, W. Gądzikiewicza
i A, Safarewicza. Stoi przed oczami
tych uczniów Mistrz obdarzony nie-
złomną wiarą w potęgę nauki, nauką
żyjący i jej bez zastrzeżeń oddany,—
rzadkiej sumienności i wyjątkowej
wytrwałości, niestrudzony i niezmor-
dowany pracownik naukowy, nie
szukający rozgłosu, brzydzący się
reklamy. — Człowiek silny i mocny
duchem, niezależny i nawisikroś ory-
ginalny w myślach. — Stoi przed
oczami swych uczniów wzbudzający

uczucie podziwu tytan wiedzy, —
jedyny w swoim rodzaju profesor, co
za wzór innym po wsze czasy służyć
winien, wychowawca w najwznioś-
lejszem i najpiękiniejszem słowa zna-
czeniu młodego pokolenia lekarzy,
drogowskaz dla pragnących poświę-
cić swe siły nauce, — badacz świa-
towej sławy, którego prace funda-

mentalne wpływ daleko sięgający na

rozwój hygjeny całej epoki wywarły.
— Stoi przed oczami potężna pod
względem: wartości duchowych po-
stać, a jednak, mimo swych wielkich

 

tek. Profesorowie zgodzili się, że|
szybkie otwarcie Uniwersytetu war”;
szawsikiego byłoby niepożądane,'
gdyż mogłyby powtórzyć się zajścia.

Nie ustalono wskutek różnicy
zdań między profesorami stanowislka
jakie ma zająć senat wobec ostat-
nich wypadków. W. związku z tem
„w sobotę o godzinie 11-ej odbyła się
, konferencja wszystkich członków
„senatu Uniwersytetu Wiarszawskie-
$o, z p. Iministrem Świętosławskim.

W piątek przesłuchano z pole-
cenia rektora kilkunastu świadków
ostatnich wypadków, przyczem ze-
znania ich były niejednokrotnie
sprzeczne.
JS

wartości, jakże nieskończenie slkro-;
mina... '

Widomy wynik dociekań i spe-|
kulacji naukowych K. Karaffy-Kor-|
butta sprowadza się do 128 druko-
wanych prac, nietylko z zakresu hi-
gjeny doświadczalnej i mikrobiolo-
$ji, ale i z dziedziny patologji ekspe-
rymentalnej. .Zbytecznem byłoby
nadmielniać, iż wszystkie owe prace
zawierają myśli dokładnie przetra-
wione i należycie uzasadnione, zdra-
dzają głęboką psychologiczną „jaźń”
autora, świadczą ponadto o nie-
zwyłkle szerokiej słerze zaintereso-
wań i encyklopedycznej rwiedzy ich
wykonawcy. Z Ikapitalnych dzieł ś.p.
K. Karaffy - Korbutta na szczególną
uwagę zasługują: _ Uniwersytecki
Kurs Higjeny, oznaczający etap e-,
wolucji naukowej i dodatnio wyróż-
niający się zpośród tego rodzaju za-
granicznych podręczników, tudzież |
Tom I „Higjeny Pracy*, której wy-
kończenie przypadło w zaszczytnym
udziale następcom przedwcześnie
zmarłego profesora...

Skreśloną przez prof. W. Gądzi-
kiewicza charakterystykę ś. p. Ka-
raffy - Korbutta, jako męża nauki,
uzupełnia treść pięknie slkkonstruo-
wanego, przesiąkniętego pietyzmem
dla Nauczyciela, przemówienie prof.
A. Sałarewicza, w kitórem ten osta-
tni, przedstawiając krótki rys dzia-

POSTAWY. Miejscowy oddzia:
powiatowy Związku Nauczycielstwa
Polskiego rozesłał do wszystkich za-
rządów organizacyj społecznych pi-
smo, w którem powiadamia, iż dzia-
łając w myśl wytycznch zarządu
głównego, wycofuje z dniem 1 mar-
ca r. b. z pracy Społecznej tych
członków Związu, „kitórzy pracują w
onganizacjach społecznych we wlas-
nem imieniu, a nie z ralmielnia Związ-
ku”. W dalszej części pisma, zazna-
czono, że te organizacje, które chcą
korzystać z pracy społecznej nau-
czycieli, winny skierować do oddzia-
łu Z. N. P. prośby o przydział pra-
"cowników społecznych, Związek zaś

DESI S ITN EOI I ID A I WATREATS:TYACOZRSZEE CO

łalności naukowej swego Miistrza, na
trzy główne momenty kładzie na-

«cisk, a mianowicie: ma opracowany

przez K. Karafię - Korbutta kieru-

nek fizjologiczny w nauce o zdro-

| wiu, na potrzebę ustosunkowania się|
do, zadań i zagadnień higjeny pod ką-
tem widzenia stanowiska społeczne-
go, wreszcie na stworzenie przez K.
КагаНе - Korbutta szkoły higjeny
polskiej ze szczególnem nastawie-
niem na higjanę doświadczalną. Jak
wynika z treści będącego w mowie
przemówienia, powstała przed 12-tu

laty szkoła higjenistów polskich,
może się dziś poszczycić bogatym
dorobkiem naukowym, posiada bo-
wiem do zarejestrowania 217 prac,—

okoliczność, która  miewątpliwie
przyczynia się do podniesienia auto-
|rytetu Wielkiego Higjenisty Polskie-
$0 poza granicami Jego Ojczyzny—

„Wyjątkowo serdeczny stosunek K.

Karaify - Korbutta do  współpra-
cowników — mówi A. Safarewicz—

troskliwiość o jaknajlepsze warunki

ich pracy, była dla nich w tej pracy
bodaj najsilniejszym bodźcem, i te-
mu głównie przypisać mależy fakt
pokaźnego dorobku naukowego

szkkoły!”.
Bezinteresownie służył nauce ś.p.

K. Karaffa - Kosbutt, świadczy o

tem cały układ Jego życia, świadczy

o tem między innemi, przytoczomy w

pędzie delegował członków: do pra-
cy w organizacjach według ich do-
browolnych zgłoszeń.

Przesłane pismo wywołało poru-
szenie wśród wielu onrganizacyj, któ-
re w dużej mierze opierają swą pra-
cę na wydajnej pomocy nauczyciel-
stwa. Stanowisko władz Z. N. P: jest
dla osób kierujących pracą społecz-
ną. w powiecie niezrozumiałe, zwłasz
„cza, że rygorystyczny nakaz dotyka
liczne grono nauczycieli, którzy z
własnej inicjatywy zaangażowali się
w pracy ecznej na wielu odcin-
kach, a obecnie muszą z nich zrezy-
gnować, aby zadośćuczynić nakazom
"dyscypliny organizacyjnej.

krótkiem przemówieniu czcigodnego
Rektora M, Zdziechowskiego sy
„szczegół: K. Karaffa-Korbutt włas-
nylm kosztem wydawał „Archiwum
'Higjeny" i bezpłatnie swe czaso-
„pismo lekarzom i instytucjom rozsy-
idt, — świadczy o tem wreszcie fakt
zrzeczenia się przez profesora K. K.
honorarjum za egzaminy.

Zdając krótkie sprawozdanie z
żałobnego posiedzenia Wil. Tow.
Lekarskiego, należy odnotować nie-
zwykle ciepłe i rzewne przemówie-
nie prof. K. Opoczyńskieśo, zawie-
frające osobiste wspomnienie z cza-
sów: wielkiej wojny, w tych bowiem
wspomnieniach zawarty jest głęboko
zestudjowany portret ś. p. prof. K.
araffy -Koba, na który to

portret pozą zdumiewającą pracowi-
tością, precyzyjnością w pracy i wy-
bitnemi zdolnościami organizacyjne-
mi, złożyły się i takie cechy (rzadko
w naszych czasach spotykane) jak
nieskazitelna prawość i czystość,
prostolinijność i  bezkomipromiso-
wość charakteru, jalk dobroć, uprzej-
mość i subtelność uczuć, jalk! wyso-
kie poczucie godności narodowej i
osobistej, a nadewszystko promie-
niująca w otoczenie wysoka kultura
ducha Człowieka, co odszedł między
Nieśmiertelnych...

Wacław Odyniec.

 



TRAKTATY
-LOKARNEŃSKIE

W październiku r. 1925 zostały pod-
pisane traktaty lokarneńskie; w marcu

r. 1936 Niemcy je wypowiedziały. Jest
to: coś więcej, niż przekreślenie umów

między Niemcami i ich zachodnimi są-

siadami, jest to zamknięcie pewnego

okresu historycznego, zakończonego

bankructwem tego systemu politycz-

nego. р

Traktaty lokarneńskie miały dać
Europie długi pokój, miały być począt-
kiem nowych form współżycia między

narodami europejskiemi. Ileż to naczy-

taliśmy się i nasłuchali o „duchu Lo-

carna“? Jeden.z twórców tych trak-
tatów, Briand, dostał nagrodę Nobla

ża pracę dla pokojul.. Cóż natomiast

przyniosła rzeczywistość? Francji sa-

me klęski ; straty; Niemcom liczne ko-
rzyści, przedewszystkiem mocną pod-
stawę do stopniowego niszczenia po*

stanowień traktatu wersalskiego,

Polityka powojenna Francji była o-

parta o ideę bezpieczeństwa zbiorowe-
go; Francja szukała wciąż gwarancyj

dla bezpieczeństwa swych granic przez

inne państwa. Gdy konferencja po-
kojowa nie wypełniła stanowczego żą-

dania marszałka Focha ustanowienia

granicy wojskowej na Renie, uzyskał

wzamian za to Clemenceau obietnicę

śwarancji granicy wschodniej Francji

przez Anglję i Stany Zjednoczone.

Qdmowa ratyfikacji traktatu wersal-

skiego przez Stany Zjednoczone prze-

kreśliła gwarancje angielskie i ame-

rykańskie. Zdobycie tych gwarancyj
stało się odtąd głównym celem poli-
tyki francuskiej. Stąd utność w Ligę

Narodów, stąd dążenie do wprowadze-

nia Niemców do Ligi. stąd projekt pa-

m'ętnego protokulu genewskiego, stąd

traktaty lokarneńskie... Wierzono we
Francji, że wyrzeczenie się przez

Niemcy pretensyj do Alzacji i Lota-

ryngji i podpisy Anglji, Włoch i Belgii
pod paktem lokarneńskim zdejmą z

Francji troskę o bezpieczeństwo na

wschodzie. Dziś, po latach jedenastu,

wiemy,że były to złudzenia,
Niemcom natomiast dało Locarno

liczne korzyści. Z Locarna wyniknę-
ła przedterminowa ewakuacja Nad.e-

nii przez wojska sprzymierzone, a u-

wolnienie Nadrenji rozwiązało ręce
Niemcom, pozwoliło im stopniowo

„zrewidować” via facti traktat

wersalski, Niemcy podpisali jeszcze je-
den „świstek papieru',wzamian za to

osiągnęli bardzo realne i bardzo doty-

kalne korzyści, osiągnąwszy zaś te

wszystkie korzyści, zniweczyły cały

traktat, za wyjątkiem jego postano-
wień terytorjalnych, podarli „świstek

papieru" już niepotrzebny, wypowia-

dając traktaty lokarneńskie i okupu-

jąc wojskowo zdemilitaryzowaną stre-

tę Nadrenii.
Dla polityki francuskiej jest to cios

bardzo dotkliwy. Bo nie chodzi tu już

o takie czy inne posunięcie polityczne,

© takie czy inne niepowodzenie, lecz

© załamanie się całego systemu poli-

tycznego, który przez lat siedemnaście

był podstawą polityki francuskiej, sy*
stemu związanego na zawsze z nazwi-

skiem Brianda.
W pogoni za „bezpieczeństwem

zbiorowem“ i gwarancjami innych
mocarstw, zaniedbano istniejące soju-

sze i nie starano się o nowe; polegając

na „paktach”, nie zwracano dostatecz-

nej uwagi na siły własne. Obecnie

przyszło przykre przebudzenie ze

snów lokarneńskich — bo gwarancje i

zobowiązania się rozchwiały, a to, co
dla nich poświęcono, nie da się tak

szybko odbudować. "
To, co się stalo, nie jest rastęp-

stwem jakichś błędów lub zaniedbań,

nie jest wynikiem pomyłek czy niedo-

łęstwa kierowników polityki francu-

skiej lub dyplomacji francuskiej. Jest

to wynikiem błędu zasadniczego — za-

stosowania. systemu — politycznego

sprzecznego z doświadczeniem wie-
ków, opartego na złudzeniach i zupeł-

nym rozbracie z rzeczywistością.

S.kody, jakie system ten przyniósł
Francji i sprawa pokoju w Europie na-

prawić się już nie dadzą. Pozostaje je-

dno — zerwać jaknajprędzej z tym sy-
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kiej,jakto czyni ostatnio „Płomyk”, |
jest t propagandą w Pol-

| sce stosunków bolszewickich, a może 

m

Kres wielkiego miasta
„Przedniewielu laty modny był w

wydawnictwach popularnych temat
rozrastania się ośrodków wielkomiej-
skich, można było oglądać mniej lub
więcej udatne ilustracje przyszłości,
na których miasta zbudowane były z
samych drapaczy nieba o przynaj-
mniej stu piętrach, a komunikacja od-
bywała się na kilku poziomach, przy
mocy kolei zarówno podziemnych,

jak napowietrznych, ruchomych trotu-
arów dla nielicznych pieszych it. d.
Przewidywano,że zabudowana w ten
sposób centralna dzielnica Nowego
Jorku, Manhattan, będzie w stanie
pomieścić prawie połowę całej dzi-
siejszej ludności Stanów  Zjednoczo-
nych. Jednocześnie jednak ukazy-
wały się publikacje fachowe, mające
za autorów właśnie budowniczych dra*
paczy chmur, którzy wyrażali przeko-
nanie, że wielkie miasta w Ameryce
doszły pod względem gęstości zabu-
dowania do kresu, i że dalej iść po tej
drodze byłoby niezmiernie ryzykowne.

Pomijając już wytrzymałość gruntu,
która też ma swoje granice, trzeba so-
bie przecież uświadamiać, że skupie-
nie na tak ciasnych przestrzeniach
wielkiej liczby ludzi stwarza sytuację,
która stale graniczy z katastrołą: dość
pomyśleć o pęknięciu głównych prze-
wodów wodociągowych,. lub przypo-
mnieć sobie parudniową śnieżycę,
która zdezorganizowała komunikacje
podmiejskie i pozbawiła setki tysięcy
dzieci w Londynie świeżego mleka. A
cóż dopiero myśleć o katastrofie, ja-
ką w takiem zbiorowisku kilkudzie-
sy gmachów wywoła
kilka bomb, rzuconych z samolotu w
czasie wojny, lub o rozmiarach klęski,
jakie w takiem natłoczeniu ludności
sprowadzi rozsianie bakteryj chorobo-
twórczych. A to ostatnie nie jest prze-
cież fantazją: przed dwoma laty znany
publicysta angielski W. H, Steed ogło-
sił przecież rezultaty doświadczeń, ja-
kie agenci niemieccy czynili z rozsie-
waniem bakteryj na ludniejszych pla-
cach paryskich, przy wejściach do ko-
lei podziemnej i t. p. Dzisiejsze huma-
nitarne czasy zdolne są, jak wiemy,
do wszystkiego...

Ale nie trzeba, jak się okazuje, aż
tak tragicznych zdarzeń, żeby z wiel-
kiego miasta i drapacza chmur zrobić
prawdziwą pułapkęna ludzi, Od pa*
ru dni.czytamy, jak to zwykła zmowa
obsługi windowej uniemóżliwia lu-
dziom życie w tem osławionem Eldo"  

rado, za jakie wśród naiwnych ucho"
dzi owa dzielnica Manhattan w No-

wym Jorku. Przed trzystu zaledwie
laty jeden z holenderskich jeszcze
wówczas burmistrzów powstającego
Nowego Jorku kupił półwysep Man-

hattan od wodza plemienia Delawa-
rów, płacąc cenę, w której dużą rolę

odgrywała pewna, niewielka zresztą

liczba butelek wody ognistej, Dziś na

tem miejscu ludzie cywilizowani nie

mogą się dostać do swych mieszkań
bez pomocy elektryczności, ;
Skok szybki i duży, ale i w starej

Europie zdarzają się takie pułapki: w

bliskim nam Wrocławiu zbudowano
po wojnie nową dzielnicę, w której
całe ulice domów są ogrzewane cen"
tralnie z jednej wielkiej kotłowni, a

paleniska w niej obsługiwane są o”

czywiście mechanicznie przy pomocy

motorów elektrycznych. Otóż pamięt”
nei zimy roku 1929, kiedy mróz docho*
dził do 40 stopni, w elektrowni na-

stąpiło uszkodzenie, stanęła wskutek.

tego również i ta wielka kotłownia i
wszystkie mieszkania w tej dzielnicy
zostały przy tym potwornym zimnie

bezopału; atrwałotoparędni. Wten

sposób jeden z t. zw. cudów techniki

stał się powodem płaczu i zgrzytania

Ww.
Jednakże ekonomiści utrzymują, że

wzróst ludności miejskiej w stosunku

do rolniczej, w dzisiejszych społeczeń-
stwach jest nieunikniony, a to z tego
powdiu, że najpierw lepsze meto-

dy pracy na roli wymagają mniej niż

dawniej rąk do pracy, z drugiej zaś

strony zapotrzebowanie na płoży rol-
nicze jest ograniczone apetytem ludz-

kim, podczas gdy zapotrzebowanie na

wyroby przemysłowe, zwłaszcza nie-
istotne, służące raczej do zabawy, jest
u ludzi w gruncie rzeczy nieograniczo-

ne i zależy tylko od tego, czy mają

pieniądze na ich kupienie. Wskutek
tego liczba ludzi zajętych w przemy-
śle musi wzrastać. Możliwe, ale z tego
nie wynika wcale, żeby dzisiejsze

* wielkie miasta miały w dalszym ciągu
wzrastać nieograniczenie ipocagać

swym przykładem do tworzenia in-
ych podobnie wielkich skupień,

Wielkie miasto przestało się od

pewnego czasu opłacać, stało się nie-
ekonomiczne. Nie potrzeba na dowód
tego przytaczać wielu liczb, każdyma
to wrażenie, że koszt życia, .komor-
nego, placów pod budynki fabryczne,
czy kantory,-wreszcie olbrzymie kosz'  

ty, jakie pociąga za sobą samo tylko
umożliwienie: hrdziom życia w wiel-
kim mieście, te wydatki na wodę, świa.
tło, czyszczenie ulic i domów,umožli-

wienie komunikacji — wszystko to

obciąża dotkliwie budżet zarówno
pracown. jak i przedsięb, i podnosi ko-

szty produkcji b. znacznie. A tymcza-

sem warunki technicz., wymogi samej

produkcji zmieniły się i koncentracja
nie jest już dziś wcale konieczna.

Wpływana to nietylko rozwój elek-
tryczności i motoru spalinowego, jako
czynników wybitnie decentralizują-

cych, ale w nie mniejszej mierze rów-

nież środków komunikacji, — ва

mochodu, samolotu, telegrafu, telefo-
nu. Dziś jest już możliwe nie tylko się

obyć bez koncentracji wielu przesię-

biorstw w jędnem miejscu, ale jest e*

konomiczne i zaczyna się już stoso*

wać, dzielenie jednego przedsię

biorstwa na kilka działów, rozmiesz-
czonych w różnych miejscowościach,
odpowiednioklo lepszych warunków
miejscowych.

Sesja kierowników. przez telefon

jest dziś już taksamo możliwa, jak
gdyby byli zgromadzeni w jednym lo-
kalu, a niebawem będzie nawet wy-

godniejsza, bo nie będą się potrzebo-

wali ruszać ze sweśo biura: angielski
minister poczt ogłasza, iż za parę mie-
sięcy zacznie zać aparaty te-
lefoniczne z głośnikiem, tak że nie
trzeba będzie trzymać słuchawki przy
uchu, a jednocześnie na ścianie ukazu:
je się już ekran telewizyjny, który
też nie dziś to jutro umożliwi ogląda-
nie swego, czy swych „rozmówców”.
Czegoż więc jeszcze chcieć?

Potworne skupienia miejskie mają
za sobą jednak siłę bezwładu i

ych zainwestowanych

w nie kapitałów. Zmiana kierun-
ku nie nastąpiłaby więc rychło, gdyby
nie to że społeczeństwa zmuszone bę-
dą bardzo szybko do niezmiernie o-
ględnego szafowania materjałem ludz-
kim, Rozrodczość spada wszędzie, a
wielkie miasta są ogniskami degene-
racjii wymierania. Nedługo nikogo
nie będzie stać na nie, muszą się roz-
paść, przemienić na urbanistyczne
wieloośroditowe okręgi.
Takie oto myśli nasuwają tragiko-

miczne wieści o cierpieniach mieszkań-
ców drapaczy chmur wskutek strajku
windziarzy. | :

ZYGMUNT RACZKOWSKI.

 

„Płomyk” a propaganda komunizmu
Do krótkich uwag „naszych o.„Pło: *

myku' dodajemy dzisiaj komunikat
Katolickiej Agencji Prasowej:
Szeroko  kolportowane-w.'naszem

szkolnictwie pismo . dla młodzizży
„Płomyk”, wydawnictwo: Związku
Nauczycielstwa' Polskiego, - cieszące
się poparciem władz - szkolnych,
ostatni swój numer (25) poświęca Ro-
sji sowieckiej. Jest to hymn pochwal-
ny na rzecz „kultury” bolszewickiej.
Zarówno artykuły „Teatr dla dzieci
w Moskwie”, „Jak pracują w Z. S$.
S..R.“, „Kalosz“, „Tajga“, jak i spe-
cjalnie dobrane ilustracje w bardzo
ponętnych barwach przedstawiają ży-
cie kulturalne w Bolszewji, jak rów-
nież niezwykłą troskę tamtejszych
władz o rozwój duchowy dziecka. Ani
słowa natomiast „Płomyk” nie pisze

o em dzieci t. zw. „bezprizor-
nych”, rzuconych na pastwę losu, po”
zostających w okropnej nędzy i u
dleniu moralnem i materjalnem. Naj-
mniejszej wzmianki o tych młodych.

„chuliganach”, o których tak często
z ubolewaniem i .nawet pretensją do
władz lokalnych piszą dzienniki so-
wieckie, Ani słówka o tem, że z teatru
dla dzieci w Sowietach korzysta zaled-
wie mały ułamek procentu młodzieży.
Jest to zatem obraz stosunków so-
wieckich bardzo jednostronny, a zatem
niepradziwy, tendencyjny.
Takie aint windyRosji sowiec-

nawet dyktowane jest chęcią wywoła-
nia u wielu tęsknoty do ustroju, panu-
jącegoza naszą granicąwschodnią.

Jakoprzykład podajemy wyjątek z
listu „pioniera'' sowieckiego do slkauta
angielskiego: am
„Kochany Dżeku! W ostatnim liście

pytasz mnie. czem właściwie dzisiejsza
Rosja może się pochlubić, z czego jest
najbardziej dumna? !

Naszą chlubą, naszą dumą, naszem
božyszczem jest praca. Współząwod-
nictwo w pracy, wyścig pracy, 'pło-
mienna dążność. do otrzymania naj-

większych wyników pracy na pożytek

naszej ojczyzny — oto nasza chluba i

duma.
Nie znam dobrze warunków istnie-

nia Twojej ojczyzny, Drogi Dżeku, ale

śmiem sądzić, że pod względem pra-

cowitości prześcignęliśmy Was — An-

ślików. Najlepsi robotnicy otoczeni

są w Z. S. S. R. powszechną czcią, są
bohaterami, o ktėrych się pisze w ga-
zetach, ktėrych portrety zdobią ściany
naszych klubów i mieszkań, Bohatero-
wie pracy np. choćby taki Stachanow,
górnik, który prześcignął wszystkich
górników świata w ilości wydobytego

dziennie węgla, korzystają z wielu
przywilejów.
W herbie naszego państwa umiesz-

czono sierp i młot. Chodziło o to, że-
by podkreślić, że ideałem naszym jest
praca w fabrykach, warsztatach i na
roli.
Zgadzam się z Tobą, Drogi Dżeku,

że w naszem życiu prywatnem jest
dużo braków i niedociągnięć. Nie
przeczę, że odżywiamy się bardzo sła-
bo, może nawet niedostatecznie. Tak,
to wszystko prawda! Ale my, czerwo-

ni pionierzy, rozumiemy, że nie wszy”

stko odrazu, Rząd nasz zajęty jest te-
raz budownictwem państwowem, wiel-
kim przemysłem, armją (wszak musi-
miy mieć silne wojsko dla obrony swej
cjczyzny od wrogów zewnętrznych i
wewnętrznych). Wierzymy w lepsze
jutro, które wywalczymy wytężoną
pracą i karnością.
Rząd nasz, zaspokoiwszy najpilniej-

sze, najbardziej palące potrzeby pań-
stwowe, pomyśli nad lepszem, pięli-
niejszem urządzeniem prywatnego
żvcia obywateli Z. $. R. R.".
Chyba wystarczy, aby dać dowód,

w jak misterny sposób może przesią-

 

stemem, przepędzić duchy lokarneń-

skie i genewskie i powrócić do sta-

rych, dobrych metod politycznych. Zy-
ska na tem z pewnością sprawapokoju
w Europie, zyskają te mocarstwa, któ- 4 re tego pokoju są najlepszemi podpora-

mi, a więc przedewszystkiem Francja

która pokoju potrzebuje, a zarazem —

prowadząc dobrą politykę — tego po-

koju będzie najlepszym gwarantem.  

kać z Sowietów do innych państw
propaganda za ustrojem komunistycz-
nym. | :
Powyższy przykład z „Płomykiem”

jest również dowodem niekonsekwcn-
cyj, jakie panują w naszem życiu pu-
blicznem. iwno minister spraw
wewnętrznych ostro występował przo-
ciwko propagandzie komunistycznej w
naszym kraju, a tu w naszych szko-
łach zmusza się. rodziców dzieci do
prenumerowania pisemka, które upra-
we : na rzecz Rosji so-

Niewątpliwie patrjotyczna opinia
pa będzie się domagała zakazu
olportowania „Płomyka” w szkołach.
W tej sprawie, mamy nadzieję, zabio-
rą głos i nasze władze, gdyż inaczej
niezrozumiałe byłoby ich niedawne ©-
strzeżenie przed rozwijającą się u nas
propagandą komunistyczną,

(KAP)
144 ч

0 kontakt z młodzieżą...
Na zjeździe P. O. W. p. premjer Koś-

ciałkowski wygłosił przemówienie, w któ-

rem znalazł się ustęp następujący:

„Najwyższym rozumem jest umiejęt-

ność bezpośredniego zbliżenia ; nawiąza-

mia duchowego kontaktu pokolenia star-

szego z nadchodzącem—młodszem. Trze-

ba umieć wczuć się w potrzeby tego poko-
lenia, jego ideały, jego zalety į wady.
Trzeba umieć wyszukiwać i pogłębiać je-
gowartości psychiczne oraz pomniejszyć

jego wady”.
Trzeba umieć, trzeba móc=

Odpowiedź Włoch
- na anel 13-tu

GENEWA (PAT). Lopez Olivan,
przewodniczący komitetu 13-tu, otrzy-

mał od tutejszego przedstawiciela rzą-

du włoskiego, p. Bova,Scoppa, pismo
następującej treści:
Z polecenia mego rządu mam zasz-

czyt zakomunikować panu, że rząd
włoski zgadza się w zasadzie rozpo-
cząć rokowania odnośnie załatwienia
sporu włosko + abisy:śskiego.

je

-knięta dla Germanów (clausa |
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PRZEGLĄD PRASY
JUŻ NIE „CLAUSA GERMANIS

zali GALLIA“

Oczywišcie najważniejszą Sprawą

dnia jest dzisiaj remilitaryzacja ad.e*

nji. W 17 lat po wojnie Niemcy prze*

kreślają samowolnie jeszcze jedno po=

stanowienie Traktatu Wersalskiego.

Drą na strzępy także podpisany przeż

nie dobrowolnie pakt lokarneński, Ry-

zyko tej operacji nie jest wielkies

Francja i Anglja najwyżej nie zalega

lizują tego nowego naruszenia Traktae

tu. Na.żadną inną reakcję chyba się

nie zdobędą.

P. Koskowski przypomina przy tej

okazji w „Kur. Warsz.” stanowisko,

jakie podczas konferencji pokojowej

zajmował w sprawie Renu marszałek

Foch. Wielki wódz zdawał sobie spra*

wę, że żadne restrykcje suwerenności

niemieckiej np. w formie demilitary*

zacji, nie dadzą się długo utrzymać. Wi

memorjale do Clemenceau'a marsza«

łek pisał: :

„Ententa nie može się pozbyčkorzyści,

płynących z posadania Renu. Ren musį

ię stać granicą militarną ludów niemiece

kich. Niefhcy muszą być pozbawieni pra*

wa wszelkiego utrzymywaniatam wojsk,

a nawet wszelkiego zwierzchnictwa tery=

torjalnego”. Е

Po zawarciu pokoju Foch systematycze

nie powracał do tego przedmiotu, utrzy*

mując, że”dopóty nie będzie pokoju w

Europie, dopóki Niemcy będąpanowały

nad Renem. Poczytywał on zaś neutrali=

zację Nadrenji za środek niewystarczają-

cy. Trzeba — mówił — okupować. Ren.

„Jeżeli trzymamy solidnie Rea, to Fran=

cja może być spokojna. Niczego innega

nam nie potrzeba, tylko linji Renu", Je=

dyna granica solidna ,to Ren. „Kto ma w

swych rękach przejście przez Ren, ten jest

panem sytuacji. Może odeprzećwszelką

inwazję..."

Gdy Francuzi panowali nad Renem,
isano z emfazą, że Francja jest.zam*

Ger

manis Gallia), Po wielkiej wojnie pró-

bował zamknąćją znowu marszałek

Foch. Nie udało się to spowodu do-

ktrynerstwa Wilsona.złośliwości Lloyd
George'a i miękkości Clemenceau'a.

Mianowany dowódcą okupacji w Moe

uncji, popierał gen. Mangin gorliwie

ruch separatystyczny, mający na celu
stworzenie buforowego państwa nad

reńskiego. Pewnego dnia otrzymał
nagle i bez uzasadnienia dymisję. To

Lloyd George wymógł na rządzie fran+

cuskim usunięcie generała, który

chciał na swój sposób zabezpieczyć

Francję przed nowemi inwazjami Gere

manów. Z tym dniem Francja rozpo”
częła wycofywanie się z nad Renu
Odwrót ten zakończył się 7 b. m.

„IMMANENTNA
SPRAWIEDLIWOŚĆ"

Żydzi obchodzą teraz święto Purim,
będące wspomnieniem śmierci Hama*
na, słynnego z księgi Estery wroga
Żydów. Estera i Mardochaj uzyskali
na niego wyrok śmierci od króla pere
skiego, Kserksesa. W „Nasz. Przegląs
dzie” znajdujemy z tej okazji artykuł
o Persji, który kończy się słowami:

„Immanentna sprawiedliwość dziejowa
obliczyła się z Persami nietoleranckimi,
W Persji dzisiaj mieszka Persów czy
stych z jakieś sześć miljonów, Żydów
dziś trzy razy tyle. Gdzie jesteś Hama=

nie!” а

„Immanentna sprawiedliwość” bądże
cobądź zapewniła Persom nieprzei wa-
ne istnienie państwowe przez : 2.500
lat, <dy Żydzi wałęsają cię bezeojczy*
zny od lat 1900... Gdzie jesteście Da-
widzie, Salomonie. Jozjaszu, Esterv,
Sz, monie Makabeuszu!

N. dobrą sprawę możnaby osłabie-
nie Persji i jej późniejsze nieszczęścia
przypisać nie owemu „pogromowi” z
r. 479 przed Chr., który zreszta.dzię-
ki wstawłennictwu Estery mie doszeał
do skutku.ale przesadnej tolerancji, 0-
kazywanej Żydom rzez założycielą
Persj., Cyrus...



*. — Раззе!

Na czyj młyn woda?
(Od własnego korespondenta) )

Na terenie Kielecczyzny pojawiły ,
się różne wlotki, wydane przez PPS |
i partje socjalistyczne żydowskie, śwał
townie występujące przeciwko Osozo-
wi Narodowemu; a w obronie „bez-
bronnych” i o „krzywdzonych" han-
dlarzy żydowskich.

Świeżo dostarczono nam nową ulot-
kę, ale już nielegalną, gromiącą Obóz
Narodowy.  Ulotkę wydał „Komitet
Dzielnicowy Kieleckiego Komunistycz-
nego Związku Młodzieży Polskiej”, U- |
lotka odbita jest na powielaczu j nosi |
u dołu datę 20.11.1936 r. Zaczyna się
od komunistycznego zaklęcia: „prole-
tarjusze wszystkich krajów łączcie |
się': wezwania do łączenia się w sze-
regach „antyfaszystowskiego Frońtu
Ludowego młodego pokolenia”,
_ Dalej ulotka „przestrzega” „mło-
dzież miasta Kielc i okolicy” przed
niebezpieczeństwem faszystowskiem i
antysemickiem". „Endecja — czytamy
  

Uchwała

Se'miku Piotrkowskieco
w sprawie uboju rytualnego

Na ostatniem posiedzeniu  budże-
towem piotrk. Rady Powiatowej w dn.
24 ub. m. po dokonanej przez prze-
*wodniczącego cenzurze, usuwającej
przy słowie „monopel** wyraz „żydow-
ski“, przyjęty został.jednomyślnie
następujący wniosek, zgłoszony przez
członka Rady, p. Andrzeja Kauca, a
podpisany przez włościan narodow-
ców:
„Wobec wszczętej w całym kraju

akcji, popartej wnioskiem zgłoszonym
w Sejmie, a doiyczącym skasowania
w Polsce barbarzyńskiego uboju rytu-
alnego, który jednocześnie wpływa na
podrożenie mięsa i na zmniejszenie
zbytu chowanego na rzeź inwentarza
i stwarza szkodliwy monopoł w han-
dlu mięsem. Piotrkowska Rada Po-
wiatówa przyłącza się do podjętej
akcji i wyraża opinię, że zgłoszony w
Sejmie wniosek odpowiada  życzeniu
4 woli społeczeństwa polskiego".

(M. Kar.)
nnn| >

Pod światło

BRIDGE I — WRONY

,_ Nie gram w bridża i nigdy grać nie bę-
dę. Tak sobie postanowiłem. Grający w
bridża, to niewolnicy. Ja jestem czło-
wiekiem wolnym. Lubię natomiast obser-
wować grających. Ciekawe stworzenia,
Według nich, ludzie dzielą się na dwie
kategorje: grających i kibiców. Najwyż-
szem dobrem jest wielki szlem. Spraw-
dzianem inteligencji jest sposób licyto-
wania.
Urodzonych brydżystów łatwo poznać.

Używają specjalnego słownika i zacho-
wują się w  charakterystyczny sposób.
Gdy spotkacie „rasowego” brydżystę, na
wasze pytanie:
— Co słychać? — odpowie zawsze:
— Bez atu!

: Gdy go prosicie o pożyczkę, odpowia-
da:

  

Nic tak ludzi nie łączy „jak brydż i nic
tak ich — nie dzieli. Przy zielonym stoli-
ku wszystko jest względne, poza licytacją.
Oto adwokat X. i inżynier Y. grają

przy jednym stoliku. Przy drugim grają:
radca Z. i referent Q.
— Dwa coeur.
— Pass.
— Trzy pik
— Раззе _
„—- Раззе..
Po chwili przy stoliku pierwszym:
— Pan dobrze gra, ale lepiej... zapi-

Buje...
Przy drugim:
— Widzialem, widziałem!  Schowal

kartę do kieszeni!..
Chwila ciszy. Rumor odsuwanych krze-

seł. Dwa głośne policzki. I znów chwila
ciszy. Potem przy obu stolikach nastę-
puje ceremonjalna wymiana biletów wi-
zytowych, przy akompanjamoacie zgor-
szenia pozostałych graczy, niezadowolo-
nych z przerwy w grze:
—Panowie, panowie... Przecież to fest

brydż...
Następnego ranka w lasku Bielańskim

zdziwione wrony patrzą na kilka ludzi
tak samo czarnych, jak one W pięć mt-

nut później niebo zostaje przedziura-
wione w czterech miejscach, a dwie tak-
sówki uwożą czterech panów całych i
zdrowych, ale lekko zasapanych z emocji.
W godzinę później, po obfitem śniadaniu,
czterej panowie zasiadają przy zielonym
stoliku.
— Dwa coeur.«
— Равзе...
— Trzy piko  „wis!

Kielce, w marcu.

w ulotce — stara się zakryć gorące
przygotowania Niemiec, Japonj: i fa-

: szystowskiej Polski do najazdu na oj*
czyznę międzynarodowego proletarja
tu, ra Związek Radziecki”, Cała pra-
wie ulotka poświęcona jest gwaltow-
n:m' atakowi na Stronnictwo Naro*
dowe, które oskarża o wszystkie naj-
cięższe zbrodnie. Ulotka kończy się
wezwaniem do „Turowcėw“, „Wiciow
ców i „młodzieży szkolnej” do wspėl-
nego wystąpienia przeciwko „Chuliga-
nom eńdeckim' w obronie... „Zwiąż-
ku Sowieckiego".
Po tej ulotce oczywistem się staje,

komu przedewszystkiem zależy na tę-
pier.iu „chorego nacjonalizmu polskie-
go” i jakie to czynniki grają pierwsze
skrzypce w nagance na Obóz Narodo-
wy. K.

 

Napad na rzeźnię
płaciwa

Jal donosi żydowska prasa w Łodzi
grupa młodych ludzi pobiła niejakiego
Frydla, rzezaka, który ma rzeźnię rytua!
m ži przy ul. Ceglanej na Bału-

Na miejsce zajścia przybyła policja.

Rzeźnia została unieruchomiona,
Prasa żydowska wsikazu e, że zajście |

to pozostaje w związku z uchwaleniem
przez komisję sejmową ustawy o zakazie
uboju rytualnego.

WYPADANIU.
ŁUPIEŻU.
ŁYSIENIU
STOSUJE SIĘRZUMIRABOояэр

MYDŁO CHINOWO- CHMIECHINOWO-CHMIELOWE
i ESENCJĘ CHINOWO-CHMIELOWĄ

GĄSECKIEGO (zKOGUTKIEM)

 

Walne zebranie

„Bratniaka” Politechniki warszawskiej
Studenci Politechniki Warszawskiej

tłumnie stawili się w dniu 7 b. m. na wal-
nem, sprawozdawczym zebraniu swego
„Bratniaka“.
Już o godz. 19.30 największe audytor-

Jum Politechniki szczelnie wypelnione
było młodzieżą akademicką.

Zebranie zaszczycili swą obecnością
rektor prof. Warchałowski, kurator prof.
Radziszewski oraz prof. Przyjemski I prof.
Zawadzki.
Przewodniczącym zebrania został obra-

ny kandydat młodzieży narodowej kol.
Szymański.
Od samego początku zebrania uwidoez-

niła się olbrzymia przewaga młodzieży
narodowej, odpierającej rzeczowemi ar-
gumentami zaciekłą ofenzywę nielicznej,
ale rozzuchwalonej grupki „iewiey aka-
demickiej*.
Po odczytaniu sprawozdania ustępują-

cego zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
przystąpiono do długiej i częstokroć bar-
dzo burzliwej dyskusji.

Przedstawiciel grupy ludowców  Plu- ;
ciński w królkiem, zwięzłem przemówie-

Eai i o iiii TOO

Zbože drožeje
Na rynku zbožowym dala się zaobser-

wować w ostatnich dniach zwyżka cen.
i Żyto podskoczyło z 13 i pół na 14 i pół za

korzec. O 2 zł. na korcu podrożała psze-
mica, dochodząc do 20 zł. Zjawisko to
tłumaczy się stopniowem wyczerpywa-
niem się zapasów zboża u rolników. (i)

Wkłady oszczędnościowe
„w P.K.0. w lutym
W lutym wkłady oszczędnościowe,

'ak również liczba oszczędzających, wy-
kazują dalszy poważny wzrost. Wkłady
oszczędnościowe wzrosły o 7.124 401 zł,
Jednocześnie ze wzrostem wkładów

oszczędnościowych wzrosła w tym cza-
sie i liczba oszczędzających w P. K. O
W ciągu lutego br. P.K.O0. wydała
48.277 nowych książeczek  oszczędnoś-
ciowych.

Płatność podatków
w marcu

W marcu br. płatne są podatki nastę-

pujące:
1) do 25 marca — zaliczka miesięczna
na podatek przemysłowy od obrotu za
rok 1936, w wysokości podatku przypa-
dającego od obrotu, osiągniętego w lu-
tym przez wszystkie przedsiębiorstwa
obowiązane do publicznego ogłaszania
sprawozdań o swych operacjach lub do
składania sprawozdań do zatwierdze-
nia, a z innych przedsiębiorstw — przez
przedsiębiorstwa handlowe I i II kate-
gorji oraz przemysłowe I — V kategorji,
prowadzące prawidłowe księgi hadlowe:
* 2) do 1 kwietnia — przedpłata na po-
datek dochodowy na rok 1936, przez oso-
by fizyczne i spadki waku'ące, prowa-
dzące prawidłowe księgi handlowe lub
gospodarcze;

3) do 7 marca — podatek dochodowy
od uposażeń, emerytur i wynagrodzeń za
najemnąpracę,wypłaconych przez służ-
bodawcę w lutym 1936 r.;

4) do 5 marca — podatek od energii
elektrycznej, pobrany przez pracodaw-
cę energii elektrycznej w czasie od 16 —
29 lutego 1936 r., do 20 marca — poda-
tek pobrany przez sprzedawcę energi:
elektrycznej w ciągu pierwszych 15 dn
marca.
Ponadto płatne są w marcu zaległości

odroczone lub rozłożońe na raty z ter-
minem płatności w tym miesiącu oraz
podatki, na które płatnicy otrzymali na
kazy płatnicze z terminem płatności
również w tym miesiącu.  

niu scharakteryzował ciekawy proces,
zachodzący w :yclu społeczności akade-
miekiej. Znikł bowiem z widowni t. zw.
„front państwowy'* skupiający szeregi
młodzieżysanacyjnej.

Zniknęła bówiem z placu boju sanacja,
pozostaly na nim dwa obozy — obóz na-
rodowy, reprezentujący przytłaczającą
większość młodzieży | „front ludowy*
komunizujący, jeżeli już nieskomunizo-
wany.

Dłuższe bo blisko godzinne było inter-

mezzo z p. Ochyńskim, którego młodzież
akademicka, pómimo interwencji kura-
tora nie chciała dopuścić | niedopuszcza
do głosu.

P. Ochyński, w swoim czasie obraził
„Bratnią Pomoc'** £ wskutek pomyłki Za-
rządu znalazł się na zebraniu.

Incydent skończył się na tem, że de-

likwent wygłosił swe przemówienie jedy-
nie do protokułu,

Nastąpił wreszcie koncentryczny atak

„Frontu ludowego* Przedstawiciel ra-
dykalnej grupy ludowej począł mietać
pioruny przeciw Stronnictwa  Narodo-
wemu. Następni mówcy skierowalj swe
ataki przeciw Bratniakom i wszystkim
organizacjom akademickim, widzae w
nich kultywowanie haseł „burżuazyj-
nych*.
Mocną odprawę wszystkim  demago-

gom komunistycznym dał w rzeczowemi
zdecydowanem przemówieniu kol. Tade-

usz Salski.
Przemówienie jego wywołało burzę o-

Klasków i okrzyków na rzecz Obozu Nu-
rodowego.

Ustępującemu Zarządowi udzielono
przytłaczającą ilością głosów  absolutor-
jum ze specjalnem podziękowaniem kol.
prezesowi Jerzemu Wemarowi i p. 0. pre-
zesa kol. Wiesiawowi Ustromęrkiemu.

W toku dałszej dyskusji żywe zaintere-
sowanie wywołała sprawa opłat akade-
mickich.

Uehwalono jednogłośnie zdecydowaną
walkę o zniżkę czesnego.
W dalszym ciągu uchwalone m. inn —

żądanie zniesienia Towarzystwa Przyja-
ciól Młodzieży Akademickiej, A. Z. Z. M.
Liga, poparcie pielgrzymki na Jasną Górę
oraz konieczność zawieszenia krzyży we
wszystkich salach ! audytorjach.
Wniosek ludowców 0 rezolucję w spra*

wie amnestji dla Wincentego Witosa zo-
stał uchylony przez kuratora zebrania.

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa
polskiej polityki zagraniexnej wobec Rże-
szy Niemieckiej Rezolucje w tej sprawie
uchwalono wysłać gen. Rydzowi - Śmi-
głemu, gen. Kasprzyckiemu i... min. J.

Beckowi.
Zebranie zakończyło się dn. 8 b. m. a

godz. 7.30 rano, przy wcale niezmniej-

szonej frekwencji.
Po uchwaleniu podziękowania dła pre-

zydjum i po odśpiewaniu „Hymnu Mło-
dych** miodzież rozeszła się spokojnie do
domów.

 

 
W dniu 29 lutego złożone zostały do gro-

bu śmiertelne szczątki śp. Emilji Bobień-
skiej, której śmierć dotknęła boleśnie jej

licznych przyjaciół. Był to bowiem typ ko-
biety, o której można było powiedzieć: oto
człowiek dobry i mocny. Urodzona w ma-
jątku rodzinnym Horki na Inflantach wcześ-

nie osierocona, chowała się u dziada swego,

generała czasów napoleońskich Jana Wojno

Orańskiego. Życie starego dworu, pełne pięk-
nych tradycji, nieco surowe w swych oby-

czajach, wywarło duży wpływ na młodą

dziewczynę. Po ukończeniu gimnazjum, ś.p.
Emilja boryka się z trudnościami samodziel-

nej egzystencji na Kaukazie, gdzie prowadzi

szkolę początkową. W tym czasie w Peters-

burgu zostają otwarte pierwsze wyższe kursa

dla kobiet co wzbudza w śp. Emilji prag-
. nienie wyższego kształcenia się — silna wo-

la przezwycięża wszystkie przeszkody i śp.
Emilja udaje się na wyższe kursa, które

chlubnie kończy. W trakcie studjów wycho-
dzi zą mąż za studenta peters. Instytutu

komunikacji Ernesta Bobieńskiego i po u-
kończeniu przez niego studjów, młoda para
osiedla się na Syberji. Główną ich siedzibą

przez długie lata był Tomsk i tu mogła pani

Emilja zostawić trwałe ślady swej troski o

dobro bliźnich, cechy tak bardzo ją charak-

teryzującej przez całe życie. W gościnnym

jej domu, znajdowali przytułek liczni zesłań-

cy pólityczni z Polski. Przed paru laty pisał
o jej domu w słowach pełnych ciepłej

wdzięczności ś.p. Józef Hłasko, jeden ze
stałych jego bywalców. Dziś już nieżyjący

śp. Ernest Bobieński zwrócił uwagę swej wła-

dży nato, jak cenną i tanią siłą mogą być

ludzie zesłani z Polski, w pracy biurowej
przy budowie kolei. Jemu zawdzięczali licz-
ni, przymierający z głodu lub przy masowej
bezczynności Polacy, że życie ich unormo-
*wało się i że łatwiej można było dotrwać

do wpraśnionej chwili powrotul

Praca w domu, wychowanie kilkorga dzie-
ci, opieka nad zesłańcami, jeszcze nie wy-
czerpywały zasobu sił śp. Emilji. Wzięła ży-

wy udział w pracach katolickiego Tow.

Dobroczynności w Tomsku, gdzie przez trzy
lata będąc prezeską tej instytucji, położyła

ogromne zasługi. Jej dziełem było stworzenie

w Tomsku przytułku dla sięrot po zesłań-

cach politycznych Polakach. Fundusze na
wybudowanie przytułku zebrała sama, od-
ważnie korzystając ze znacznych  stosun-

ków, jakie dawało jej wysokie stanowisko

męża, nie uchylając się od przykrości moż-

liwej odmowy, potrafiąc zapał swój prze-
kazywać innym.

Po powrocie do krału przed wojną, pp. Bo.
bieńscy osiadają w Kaliszu, gdzie śp. Emilja,
choć zdrowie jej nadwątlone, znowu czynna,

w murach opuszczonego klasztoru Reforma-
tów żakłada żłobek i przedszkole, zwalcza-
jąc trudności stawiane przez niechętne wszel

kiej pracy kulturalnej polskiej, włądze ro-

syjskie. Dom pp. Bobieńskich w Kaliszu był
ośrodkiem młodzieży, w której p. Bobieńska
widziała nie tylko kolegów i koleżanki

swych dzieci, ale swoich przyjaciół, których
sprawy interesowały ją żywo.

Ostatnie lata życia spędziła śp. Emilja Bo-

bieńska w Warszawie — znaczny majątek

stał się łupem bolszewików, trzeba było
zacząć pracę od nowa. Oboje pp. Bobieńscy
stanęli do pracy, oń jako inżynier, ona jako 
 

Prokurator przesłał do sądu grodzkie-
go XIII okr. akt oskarżenia przeciw Wi-
toldowi Dłuskiemu, b. dyrektorowi od-
działu „Ruchu” w Poznamiu. Swego czasu
Dłuski zagroził centrali „Ruchu”, że je-
żeli mie otrzyma od tej spółki 70.000 zło-
tych, złoży zameldowanie dowładzskar-
bówych, w którem wskaże, że „Ruch”
przy pomocy buchalteryjnych kombina+

Sensacyjna sprawa o szantaż „Ruchu”
cyj unika obowiązku podatkowego. Pro-
kurator dopatrzył się w grožbach Diu-
skiego szantażu w stosunku do „Ruchu”.
wóbec czego postawił go w stan oskar-
żenia Sprawa ta budzi ogólne zaintere-
sowanie, zwłaszcza, że Dłuski zapowiada,
iż przeprowadzi dowód prawdy; na
świadków powołał zredukowanych urzęd-
ników „Ruchu”. (Om)

Badania chorych nauczyc'eli
Niejednokrotnie zdarzały się wypadki.

że nauczyciel chory na gruźlicę, wykła-
dając w klasie powodował roznoszenie
tej choroby wśród dzieci To też nadzór
lekarski w szkołach obejmuje nie tylko
dziatwę, ale i nauczycielstwo. Na mocy

zarządzenia władz w najbl'ższym czasie
będz: ustanowiony regulamin, kłó.y
wprowadzi systematyczne badanie nau-
czycieli w szkołach Nauczyciel chory : 'e
będzie do szkoły wpuszczony. (Om)

 

 

Artyści „Komedji Francuskiej” za kulisami Teatru Polskiego w Warszawie,

Š.p. Emilja z Serafinowiczów Bobieńska
 

nauczycielka. Jeszcze jako 70-letnia kobię*
ta z całym zapałem oddawała się swemu za-

wodowi, będąc nauczycielką w Seminarjum

dla nauczycielek, Gdy ze względu na wiek,

została zredukowana, czuła się pokrzywdzo-

ną i widać było, że dopiero wówczas czyn-

na zawsze i młoda pomimo podeszłego wie-

ku, zaczęła się staczać i choroba szybkie

czyniąc postępy położyła kres życiu tej,

której niezmierna dobroć nie pozwalająca

nigdy przejść obojętnie obok ludzkiego ciet-
pienia sprawiła, iż tylu przyjaciół opłakuja

dziś śp. Emilję Bobieńską,
M. L,

-—

Protes o rzucanie petard
Sąd okręgowy wyznaczył na dzień 23

miarca termin rozprawy w procesie człon
ków b. O.N.R., oskarżonych o udział "r
napadach terorystycznych i rzucanie je-
tard do żydowskich sklepów na Starem
Mieście. Z art. 165 i 215 k. k., przewi-
dujących kary za przynależność do pota-
jemnej organizacji i używanie środków
wybuchowych, mogących sprowadzić po-
wszechne niebezpieczeństwo, odpowiadać
będą: Stanisław Galar, Benedykt Zimny,
Edmund Kamiński, Jan Brzozowsk“,
Piotr Kulago, Michał Węgielski, Antoni

| Adamczewski, Fr. Solarski, R. Barański.
i Do akt sprawy dołączono dowody rze-
czowe w postac petard. Na rozprawę po-

wołany będzie biegły — pirotechnik. (i)

Areszt za godziny handlu
Starostwo praskie ukarało administra-

cyjnie za uprawianie handlu w godzinach
niedozwolonych (za handel w dzień św ;-
teczny) Moszka Lengę, (Szembeka 8),
3-dniowym aresztem, Fajgę Wolimu
(Grochowska 96) 2-dniowych aresztem.

(Om)

Obława na Woli
W nocy z soboty na niedzielę, policja

22-go komis., przy udziale wyw'adowców
i policji mundurowej, dokonała obławy
na terenie Woli, w różnych „mel:nach”
złodziejskich, przy ul. Elekcyjnej, Wol-
skiej, Sokołowskiej i t. p. W wyniku ob-
ławy „zatrzymano około 20 podejrzanych
osób, które przewieziono do urzędu śled-
czego. (k)

Bójka nożowa
Przy ul. Wiedeńskiej 12, wynikła bój-

ka, a następnie rozprawa nożowa, w cza-
sie której 31-letni Henryk Helbich, me-
chanik (lokator tegoż domu), otrzymał
nożem ranę cięto - płatową czoła, z prze-
cięciem naczyń krwionośnych. Bójkę zli-
kwidował policjant, przeprowadzając
Helbicha do 26-go komis. Lekarz Pogo-
towia, po nałożeniu opatrunku, przewiózł
rannego do szpitala Dz. Jezus. (k)

Skazan'e „Szyji Byka”
W sądzie okręgowym rozpatrywana by»

ła sprawa osławionego pasera, Szyjł
Griinberga, znanego w świecie przestęp-
czym pod pseudonimem „Szyja Byk”, o-
raz Lejby Wąsowsk'ego, Hersza - Lejby
Suwalka ; Mendla Zielonki. Wyżej wy-
mienieni oskarżem byli o kupno towa-
rów, pochodzących z dwukrotnej kradzi»
žy w składzie firmy „Remedia”, dokona-
nej w grudniu 1933 r.
Grūnberg į Suwalk tłumaczyli nię, iż

zostali niesłusznie oskarżeni, ponieważ
-są.. „konł.dentami'* policji. Przewód są-
dowy wykazał całkowitą winę oskaro-
nych. Po przemówieniu prok. Marcinkow-
skiego,sąd skazał 7-krotne karanego Su-
wall-- i 5-ciokrotnie — Wąsowskiego —
na 3 lata więzienia każdego, oraz 4-го-
krotnie karanych: Griinberga ; Zielonkę—
po 2 lata więzienia „Szyja Byk" «a do
odsiedzenia, łącznie z wyrokam; zapadłe-
mi w innych sprawach — ogółem 4 lata
1 3 miesiące, nie licząc 9-ciu spraw, które
są w toku. (k) 
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Z życi
W. końcu lutego b. r. odbyło się

walne zgromadzenie członków So-
fkoła w. Wilnie, na którem przewod-
niczył ks. migr. A. Mościcki.

Z odczytanego sprawozdania wy-
nika, że gniazdo wileńskie liczy o-,
becnie do 200 członków i młodzieży.
Wi okresie sprawozdawczymi czynne
były następujące sekcje: kulturalno-
oświatowa, wydział sokolic oraz bi-
bljoteka z czytelnią, ze sportowych
zaś — gimnastyczno - przyrządowa,
szermiercza, strzelecka, gier sporto-
wych, atletyczna, gimnastyczną dru-
hen, dorostu żeńskiego i męskiego.
Ogółem sekcje liczyły ćwiczących

144.
odbyły się 4 pokazyW. roku ub.

gimnastyczne, pozatem poszczególne
sekcje brały udział mw zawodach:
gier sportowych 2 razy, strzelecka
11, młodzież męska 2, oraz zawody
w Krakowie i Zakopanem podczas
Jubileuszu sokolego dzielnicy Kra-
kowiskiej.

Sekcja ikulturafno - oświatowa
zorganizowała w tym czasie 4 aka-
demje, 7 odczytów, 6 wycieczek
krajoznawczych oraz jedno przed-
stawienie.
Frekwencja na obchodach docho-

dziła do 300 osób.
Gniazdo wileńsikie

z Macierzą Szkolną
Krzyżem.

Bibljoteka liczy do 1000 tomów,
przyczem korzystało z księgozbioru
107 osób, czytelnia zaś posiada stale
kilkadziesiąt pism. i

Po odczytaniu sprawozdania ko-
misji rewizyjnej udzielono zarządowi
absolutorjum. Po dokonaniu uzupeł-
niających wyborów, skład zarządu na
rok 1936 jest następujący: Zb. Ja-
siński — prezes, B. Kulesiński I wi-
ceprezes, ks. mgr. A. Mościcki II wi-|
ceprezes, W. Narbutt — sekretarz,
A. Korbutt — bibljotekarz, człon-,
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W związku
znów CoŚ w

Pisaliśmy niedawno ©  stosun-
kach w związku dorożlkarzy. Obec-
nie podajemy nowe sensacyjne szcze
góły. Przebywający do niedawna w
Wilnie zagraniczni filmowcy chcieli
iwynając 48 zaprzęgów 'trójkowych.
W tym celu zwrócili się do związku
dorożkarzy i z jego prezesem Tręba-
czem zawarli umowę. Za dostarcze-
nie koni przedsiębiorstwo filmowe
zapłaciło 1.700 zł. Trębacz i dwaj
członkowie zarządu związku współ-
działający z nim, zataili przed do-
rożkarzami fakt uzyskania pieniędzy
i wysokość sumy umownej. Po pierw
szym dniu pracy dorożkarze zaczęli
sarkać, Jeden z nich przypadkiem
dowiedział się od jednego z gości
hot. Geonge'a (oficera policji), iż

 

 

Masowa kradzież leśna
Onegdaj kilkanaście osób, zaopa-

trzonych w piły i siekiery, wikroczy-
ło do lasu Państwowego Nadleśric-
twa Wileńskiego, położonego w
obrębie V ikomisarjatu, w celu wy-
cięcia kilku dębowych pni. Amato-
rom państwowego drewna przeszko-
dził gajowy, który wezwał do lasu,
policję. Aresztowani zostali i dopro-'

Ujęcie włamywacza ze Szwajcarii
Ostatnio na terenie Wilna wśród

mętów społecznych zauważono nie-
znanego osobnika, który po zatrzy-
maniu okazał się obywatelem szwaj-
carskim Z. Gadanucem.

Gadanuc przybył nielegalnie do

 

Wilna, gdzie planował włamania do skich. (h)

Dziwne informacje!
Wczorajszy „Kur. Wil' doniósł

w motatce „Narodowi studenci wy-
wołali burdy uliczne”, o mającej ja-
koby w dniu 8b.m. mieć miejsce ma-
nifestacji antysemickiej, na ulicy
Mickiewicza.

Otóż, jalk się dowiadujemy, cała!
ta wiadomość zostałą wyssana zpal-
ca. Miał miejsce jedynie t. zw. „bu-
mel”, zorganizowany przez kilka
korporacyj, i na tle przerwania go
i potrącenia jednego z uczestników

\

Sokola |
kowie: W. Bukowski, Wł. Gryłow-
ski, K. Ostaszkiewicz, M. Kurkie-
wicz, J. Maciejewska, J. Gwozdow-

ski. Do zarządu wchodzą ponadto z
urzędu naczelnik St. Jarocki i nacz.
Zofja Narbuttowa.

Nadużycia służbowe
wójta

WILEJKA. W dniu 7 bm. policja
zatrzymała Franciszka Rusieckiego,
wójta gm. kurzenieckiej, który jest
podejrzany o nadużycia służbowe w
czasie wójtowanią w śm. budsław-
skiej. Śledztwo prowadzi sędzia

I śledczy.

CBEA AYO AIBA L LIKEZAKAZ KE ADRZATO SWE TCCOZAWYRE COOK NIDA

Rozwiązanie organizacyj
litewskich

ŚWIĘCIANY (Pat). W] dniu 7 bm.
starosta powiatowy święciański wy-
dał decyzję, rozwiązującą oddziały
litewskiego t-wa św. Kazimierza we

wsiach  Bałoweckie, Zalborce, Iwa-
niańce, Maksimańce, Gawejkiany i
Czebotarce, które to oddziały były
w lutym r. b. zawieszone z powodu
ujawnienia wypadków działalności,
ich, mogącej zagrozić spokojowi i
bezpieczeństwu publicznemu. Decy-
zję o rozwiązaniu starosta święciań-

Jakie właściwie jest

 

ski powziął naskutek potwierdzenia

powyższych faktów w specjalnem
dochodzeniu.

Również starostą wileńsko-trocki

rozwiązał oddział kitewskiego towa-

rzystwa im. św. Kazimierzą oraz za-
rządził zamknięcie czytelni i bibjlo-
teki tego towarzystwa w miasteczku
Olkieniki. Stwiendzono, że oddział
Towarzystwa, jak i bibljoteka oraz
czytelnia, stanowiły ośrodek działal-
ności antypaństwowej.

zadanie instruktora
Qświaty Pozaszkolnej

Ludność okolic Szydłowic łamie

sobie głowę nad tem ciekawem  za-

śadnieniem.
Otóż Instr. Ośw. Pozaszikolnej w

Wołkowysku przyjechał do miejsco-
wości Ozieraniki i tam zaczął tłuma-|
czyć miejscowej placówce Kat.Stow.|
Mł. że dalsze jej istnienie nie ma
racji bytu, ponieważ Kat. Stow. Mł.
jest „zabawiką księżowską”. Nato-|

Zjazd rolniczy
GŁĘBOKIE. W dniu 6 b. m. w

Głębokiem odbył się walny zjazd

Okręgowego T-wa Organizacyj i Kó

łek Rolniczych z udziałem dyrelkto-

 

Ira Wileńskiej Izby Rolniczej, przed-

stawiciela fabryk mawozów azoto-

wych, przedstawiciela Urzędu Woje-

wódzkiego Wileńskiego oraz 49 dele-
gatów z głosem decydującym i 20

delegatów z głosem doradczym.
Na zjeździe, poza omówieniem:

ważnych spraw natury gospodarczej

i ekonomicznej, uchwalono rezolucję'
{

|

dorożkarzy
nieporządku |

pieniądze wpłynęły. Udali się więc
do lolkalu związku, gdzie im Trę-
bacz oświadczył, iż otrzymał tyliko
600 zł. Wynikła sprzeczka i bójka,
w której musiałą interwenjować po-
licja. Wreszcie wypłacono dorożka-
rzom po 7 zł. od konia, co dało ogól-
ną sumę 1003 zł., resztę zabrali trzej
członkowie zarządu. Ponieważ za-
rząd jest bezpłatny („honorowy')j
wśród dorożkarzy zapanowało nie-|
słychane wzburzenie. Postępek Trę-|
bacza jest omawiany jako nadużycie
i część członków związku ma za-
imiar wnieść skargę do prokuratora,
oskarżając prezesa zarządu i dwóch
jego przyjaciół o przywłaszczenie
sum należnych innym dorožkarzom.

wadzeni do komisarjatu: Michał Kur-
glonek (ul. Bukowa 23), Stanisław
Zylis (ul. Klonowa 1), Czesław Ły-
ciszyński (ul. Bracka 3), Piotr Juch-
niewicz. (ul. Nowogródzika 127), An-
toni Siemczonek (ul. Bukowa 27),
oraz zamieszkali tamże: Kazimierz
Miłosz i Władysław Urban. (e)

szeregu firm. Jak zdołano ustalić,
jest on poszukiwany przez policję
szwajcarską za liczne kradzieże i
włamania. Gadanuca osadzono w
więzieniu na Łukiszkach do dyspo-
zycji sądowych władz szwajcar-

przez przejeżdżający samochód, wy-
nikło zajście.

Nie miało to jednak w najmniej-
szym stopniu charakteru demon-
stracji politycznej. Również umiesz-
czenie nazwiską prezesa Br. Pomocy
p. Świerzewskiego, jako jednego z
biorących udział w zajściu, oparte
zostało na fantazji reporterskiej i
swoistej, nie liczącej się z prawdą,
metodzie wallki politycznej.

I strów

miast należy zorganizować Koło
Młodej Wsi gdyż jest to organizacja
dobra i do zacnych celów dążąca.
Ponieważ był to jedyny przejaw o-
|wocnej pracy p. Instruktora, zacho-
dzi pytanie czyżby tylko do rozbija-
nia pracy organizacyjnej było prze-
znaczone stanowisko, które on pia-
stuje, (s)

w Głębokiem
domagającą się, aby zniżka cen pro-
duktów, która została zapoczątko-
wana przez rząd, doszła jaknajrych-
lej do wsi. Pozatem postanowiono
zwrócić się do czynników rządo-
wych o stosowanie jaknajsurowszych
Ikar w stosuniku do osób, wiszczyna-!
jących bójki ma wsi i biorących w
nich udział,

Uchwalono wysłać depesze: do
ministra Kwiatkowskiego w sprawie
umorzenia zaległości klęskkowej po-
žyczki siewnej z 1929 r., obciążają-
cej drobnych rolników, kiedy zaczę-
to umarzanie od większych posiada-
czy, oraz do prezydjum rady mini-

domagającą się zniesienia
uboju rytualnego.

W. końcu zjazd postanowił zwró-
«cić się do władz samorządowych z
prośbą o przyśpieszenie ią do
užyliku rzeźni miejskiej w: Głębo-
kiem, której budowę rozpoczęto je-
sienią 1935 r. |

 

Dziennikarz ciekawy, pytał się sl ę | a wy

Że chociaż ku wiośnie, tak powoli rośnie?...
Zrozumże, na Boga! duża — jestem droga,

Mała — przy kryzysie, mieszczę się na misie,

Likwidacja sekt
badaczy pisma Św.
Istniejące 2 sekty badaczy pisma

św. w Wileńszczyźnie, zlikwidowały
swoję agendy, a to spowodu braku
zwolenników. Sekciarze domy mo-
dlitwy przenieśli na teren woj. no-
wogrodzkiego i poleskiego, gdzie
ostatnio wzmożono akcję wśród
ludności wyznania prawosław-
nego. (h)

Tępienie znachorstwa
Dzięki zarządzeniom władz sta-

rościńskich, organa policji powiato-
wej przystąpiły do tępienia znachor-
stwą na wsi. W! ciągu miesiąca lute-
50 w powiatach wileńsko-trockim,
oszmiańskim, święciańskim, brasław-
skim, dziśnieńskim, postawskim i
mołodeczańskim unieszkodliwiono 34
znachorów i znachorek. (h)

Połów raków
W, dniu 15 marca rozpoczyna się

prawo połowu raków-samców, któ-
re, w myśl rozporządzenia ministra
rolnictwa i refonm rolnych z dnia
27.X. 27 r., zezwala na połów do
15.X. Połów samic zezwolony jest od
31.VII również do 15,X.
W związku z telminem 15.1II roz-

pocznie się eksport raków, których
Polska wywozi około 9.000.000 sztuk
łącznie, z czego do 6.000.000 dają
ziemie wschodnie, w tem! samo wo-
jewództwo wileńskie około 3.000.000
W myśl $ 26 wspomnianego roz-

porządzenia, beczki, baseny, skrzy-
nie, kosze i inne przedmioty, używa-
ne do przenoszenia, przewozu i przę
syłki raków winny być w sposób
wyraźny zaopatrzone w nazwisłkio i

 

 es wysyłającego.

.| rzenie

| Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym i mglistym ranku, miej-;

scami z drobnym deszczem, głównie na za-

chodzie i południu kraju, w ciągu dnia na-

ogół dość pogodnie.

Temperatura bez większych zmian.

Słabe wiatry południowo-wschodnie,

Z MIASTA.
— Choroby zakaźne w Wilnie.

W, ciągu ub. tygodnia w Wiilnie za-
motowano 34 wypadki zasłabnięć na
jchoroby zakaźne, a mianowicie: ty-
fus brzuszny 2, plamisty 1, bionica
4, płonicą 3, gruźlicą 3 (2 zgony),
odra 11, róża 2, zakażenie połogo-
we 1, inne 9. (h)
— 88 podrzutków w ciągu 2 mie-

sięcy. Wiobec pogłębiającego się kry
zysu i klęski bezrobocia w Wilnie,
dało się zauważyć masowe podrzu-
canie niemowląt i dzieci przez rodzi-
ców, nie posiadających środków na
utrzymanie.

Według danych w ciągu stycznia
i lutego r. b. w Wilnie podrzucono
[88 podrzutków, a ponieważ w оКте-
sie tym: urodziło się 478 dzieci, jest

wileńska
P. P. zgodnie z $ 20 Statutu odbędzie
się dnia 2 kwietnia 1936 r. o godz. 10
w lokalu biura Okręgu przy ul. Wiel
kiej Nr. 51 z następującym porząd-
kiem dziennym: ŻZagajelnie, wybór
prezydjum, rozpatrzenie i zatwier-
dzenie sprawozdania za rok 1935
oaz wniosków Komisji Rewizyjnej.
Budżet i program prac na rok 1936.
(Wnioski Zarządu Olkręgw Woje-
wódzkiego, wnioski Obwodów. Po-
wiatowych LOPP, wybory uzupeł-
niające Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
Delegatów na Walne Zgromadzenie
LOPP. Wolne wnioski.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Na Środzie Literackiej dnia

11 marca znakomity krytyk dr. Wa-
cław Borowy, wygłosi prelekcję p. t.
„Dawna Polska w oczach Angli-
ków”.
— „Żeromski po latach“. Dziś

(10. IIL b. r.) w Auli Kolumnowej
U.S.B. dr. Wacław Borowy wygłowi
odczyt ma temat: „Żeromski po la-
tach”. Początek o godz. 18. Wstęp
75 gr., akad. 50 gr. Koło Polonistów więc zastraszający procent pod-

rzutków na ilość urodzonych.
W. związku z masowem porzuca-

„niem dzieci zanotowano przepełnie-
„nie przytułków, (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
|  — Zagraniczne oferty na asial--
towanie jezdni. Do zarządu miasta
wpłynęło kilka zagranicznych ołert
na asfaltowanie jezdni 'w Wilnie.:
„Jak się dowiadujemy miasto nie bę-|
dzie wydzierżawiało tych robót iu-|
kładanie nowoczesnych jezni będzie
uskuteczniało własnemi siłami tech-
'nicznemi i materjałami krajowemi. h,
|  — Posiedzenie Rady Miejskiej. |
Dnia 26 b. m. odbędzie się posiedze-;
nie Rady Miejskiej.

! HANDEL I PRZEMYSŁ.
|  — Aukcja skórek, Został już
ustalony termin aukcji skórek cie-
lęcych i źrebięcych, która odbędzie
się mw Wilnie, w dniach 24i 25
"czerwca r. b.

Jest to nowe i ciekawe zapocząt-
kowanie, z naszego bowiem terenu
„idzie duża ilość tego rodzaju skórek
w stanie surowym na ekisport. L
"sze skórki źrebięce dochodzą do ce-|

  
i

St. U.S.B.

RÓŻNE.
— Kara za niewłaściwe zaświad-

czenie lekarskie. Na wniosek woje-
wódzikiego Wydziału Zdrowia, staro-
sta grodziki ukarał grzywną z zamia-
ną na areszt dwóch lekarzy wileń-
skich za wystawianie niewłaściwych
zaświadczeń lekanskich.

KRONIKA POLICYJNA.
— Sprzedaż kuropatw, łowionych w si-

dła. Na rynku Stefańskim posterunkowy

|pol. przyłapał wczoraj Noacha Glajcha,
| mieszkańca Turgiel, który sprzedawał kiłka

kuropatw złowionych w sidła.

ptactwo to chronione jest przez ustawę ło-

wiecką, na przekupnia sporządzoy został

protokół.

— Kradzieże. W dniu 8 bm. około

|godz. 10-ej złodzieje skradli z mieszkania
Stanisława Skryptona (Kalwaryjska 2) gar-

derobę wartości zł, 350.

WYPADKI.
— Samobójstwo, W dniu 8 bm. w re-

stauracji Gwozdeckiego (Zawalna 23) 20-

letnia kobieta, przebywająca w charakterze

gościa, napiła się jakiegoś płynu w celach

samobójczych. Przewieziono ją w stanie

Iny zł. 50, 40 i 30, średnie zależnieod |ciężkim do szpitala św. Jakóba.
jgatunku, a czołowe egzemplarze po-
: wyżej setki, Skórki te służą do wy-
robu dach i futer damskich. Skórki
cielęce służą jako namiastka źrebię-
cych i zależnie również. od gatunku
ii maści osiągają ceny od zł. 6, przy-
czemi nowoczesne sposoby: garbowa-
mią doprowadzają je do coraz lep-
lszej jakości. Handel na naszym te-
renie idzie w miljony. į

| — Eksport rękawiczek wileńskich
„zagranicę, W związku znastaniem |
okresu wiosennego, eksporterzy rę-,
kawiczek wileńskich otrzymali sze-
reg zamówień na dostarczenie ręka-
wiczek na rynki państw bałtyckich,

j skandynawskich oraz do Ainglji i
Belgii.

Wysłano już pierwsze transporty
rękawiczek do Angli. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zniżki indywidualne do Zako-

anego. Dyrekcją Okręgowa Kolei
aństwowych w Wilnie zawiadamia,

iż w czasie od 6 marca do 6 kwiet-
nią b. r. odbędzie się w Zakopanem
zjazd masowy pod hasłemi „Wiosna
w Tatrach". :

Uczestnicy tego zjazdu korzysta-
ją z ulgi przejazdowej w wysokościj
33 proc. do Zakopanego i spowrotem
wracają bezpłatnie.

Podróż powrotną winna nastąpić
najpóźniej dziesiątego dnia od daty
pierwotnego wyjazdu.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zatargį wśród pracowników

rolnych. Dnia 10.1II, o godz. 10 od-
będzie się w Inspektoracie Pracy
63 okręgu posiedzenie komisji roz-
jemiczej, mające za zadanie rozpa-

zatargu między pracodaw-
cami a pracowinikami rolnymi. (s)

— Projekt umowy zbiorowej w
murarstwie. Na zebraniu Chrz. Zw.
Zawod. Murarzy, które odbyło się
dnia 5 b. m., zatwiedzono projekt
umowy zbiorowej, Głównemi punk-
tami są: 46 godzinny tydzień pracy,
stawiki płac dla rob. I kat. 8 zł., dla
П kat, 7 zł, uczniowie i pomocnicy
mogą być zatrudniani w stosunku 1
na 5 r ików. (s)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Akademickiego Koła Sza-

chistów. Podaje się do wiadomości,
że w środę, dn. 11 bm. jest zakoń-
czenie turnieju szachowego i uroczy- ;
ste rozdanie nagród. Zakończenie
turnieju o g. 20-ej w lokalu Ogniska

 

— Dziecko poparzone — zmarło. W

dniu 8 bm, Jadwiga Iwanowska (Wąwozy 31)

zameldowała policji, że w dniu 7 bm., oko-
ło godz. 18-ej, jej 2-letni syn, Czesław,

znajdujący się u jej matki, Marji Wilkino-

wej, mieszkanki przedmiejskiej wsi Hry-

biszki, biegając po mieszkaniu, przewrócił
na siebie garnek z wrzącą wodą i poparzył

się, Udžielono mu natychmiast pomocy
środkami domowemi, lecz w dniu 8 bm. o
godz. 13-ej dziecko zmarło mqędczas dostar-
czania go do pogotowia ratunkowego.

Wyszydzał naród
polski

Starosta wileńsko- trocki wydał
decyzję, zabraniającą Walerjanowi
Puczelisowi, zamieszkiwania w pasie
graniczym w ciągu 3-ch lat. Pucze-
lis karany był wyrokiem Sądu Okrę-
gowego za wyszydzanie i lżenie na-
rodu polskiego.

Fikcyjna spółdzielnia
mieszkaniowa

Dwaj zawodowi oszuści, Marjano-
wicz Adam vel Marjanowiski i Cze-
kuno Jan, usiłowali założyć fikcyjną
spółdzielnię mieszkaniową. Oszuści
czynili staranią o wciągnięcie donie-
istniejącej spółdzielni członków, po-
bierając od nich udziały.

Wczoraj Czekuno został areszto-
wany i przekazany do dyspozycji
władz śledczych. Za zbiegłym Marja-
nowiczem rozesłano listy gończe. (h)

Zlikwidowanie szajki
przemytniczej

Ovrgana służby bezpieczeństwa zli-
kwidowały szajkę przemytniczą, tru-
dniącą się przemytem pieprzu. A-
resztowano kilku przemytników,

a pieprz z zagranicy.
związku z toczącym się docho-

dzeniem, nawiska przemytników są
trzymane w tajemnicy. (h) |

Samobójstwo pod .
pociągiem

ŚWIĘCIANY. W, dniu 6 bm., o
|godz. 12-ej min. 18 na 538 km. od-
cinika kolejowego Ignalino—Bukiszty, ; Akademickiego (ul. Wielka 24). —

, Pierwszą nagrodzę w: postaci puhara ;
z przedstawicieli Prezydjum kierownik spółdzielni spożywców w:

Zarządhi: Bratniej Pomocy. 7
| POSIEDZENIA. |

|,  — Walne Z; nie Wileń-
| skiego Okręgu Wojewódzkiego L. O.|

pociąg Nr. 706, zdążający. do
ilna, rzucił się 2-letni Piotr Lawro,

Duksztach. Powodem'
były rzekomo nadużycia w spół-
dzielni i zawód miłosny.
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Dzień noweg
Po śmierci króla Jerzego V, gdy król

Edward VIII odziedziczył koronę, przybył
en samolotem do Londynu i został, w myśl
obowiązującej tradycji, wprowadzony uro-

czyście do apartamentów, które od szeregu

dziesiątek lai służyły królom angielskim,
jako miejsce, gdzie spędzali większość dnia,
pracując nad utrwaleniem potęgi lmperjum

Brytyjskiego. Miody król — wbrew prze-

widywaniom — zakomunikował, że gabinet

jego zmariego ojca pozostanie nietknięty,
jako pamiątka po wielkim królu. Jako swo-
je stałe miejsce pracy, król Edward VIII
obrał Ł zw. „belgijskie skrzydło” zamku.

Każdego dnia o godz. 10 rano król je-
dzie samochodem w czarmym płaszczui
czarnym kapeluszu tak, jak tysiące Angli-

ków, mie wzbudzając żadnego specjalnego
zainteresowania, do pracy. Lecz myliłby
się ten, ktoby sądził, że praca króla zaczy-

ma się dopiero o godz. 10. Król zaczyna pra-

cować już o godz. 8 rano.

Jako książe Walji, miał om wzorowo
zorganizowany duży  sekretarjat, liczący

kilkanaście stenotypistek, z których każda
władać musiała czterema językami Sekre-

tarjat ten nie przerwał swoich prac, a z

chwilą objęcia tronu, rozpoczyna swoje $o-

dziny urzędowania © godz. 8 rano. O tej

porze bowiena król Edward VIII dyktuje

stenotypistkom i kończy tę działalność o

godz. 9. Większość korespondencji oraz

różnych akt król podpisuje już z samego

rana, wydając osobne dyspozycje dalszych

prac sekretarjatowi na cały dzień. Następ-

ną godzinę poświęca kurjerom, którzy przy

bywają ze wszystkich ministerstw,—przed-

stawiając królowi najważniejsze sprawy do

wglądu. Król decyduje, które z tych spraw

będą wymagały osobistego reierowania

przez ministrów. Przy tej sposobności zno-,

wu nowy król pośwałcił panujący zwyczaj.

Kurjerów przywoziły dotąd specjalne landa-

ry — zgodnie z tradycją. Do pałacu w

Buckingham przybywają

na szybkich motocyklach. Król ceni czas.

Na konierencje z ministrami jest wyznaczo-

na godzina między 11 a 12 w południe, po-

czem następuje najważniejsza część dnia

pracy królewskiej. Królowi przynoszą tecz-

kę, od której klucze mają tylko 3 osoby w

Anglji: Król, premjer i lord — strażnik taj-

WRA EAA i i O i a

Nowe oblicze šwiata
Współczesna technika  zrewolucjonizo-

wala zupełnie pojęcie czasu. Trzysta sześć-

dziesiątpięćdni,toobecnie bardzodługi

okres, w którym dokonać można gigan-

tycznych dzieł. Dawniej trzeba było dzie-

siątek lat, aby uskutecznić te prace, które

powstają ma przestrzeni jednego roku.

Współczesna technika w ciągu kilku mie-

sięcy burzy całe miasta, a ma ichmiejsce

buduje nowe, wspanialsze, przewierca tu-

melami pasma potężnych gór lub dźwiga się

ku miebu szczytami drapaczy chmur.

Jakież plany techniczne pranie ludz-

kość zrealizować w bieżącym roku 1936?

Na powyższe pytanie odpowiada pewien

angielski dziennikarz w ten sposób: в

„Projektujemy więc  przedewszystkiem

budowę dwu olbrzymich kanałów. Pierwszy

z mich zamieni jeden z wielkich amerykań-

skich półwyspów w wyspę i będzie poważ-

nym konkureniem dla słynnego Kanału Pa-

zamskiego. Mamy na myśli projektowany

kanał, przecinający Florydę, którego punk-

tem wejściowym będzie miasto Jacksonville,

a punktem końcowym Port Iuglis, Długość|

kanału wynosić będzie 195 mil angielskich.|

Drugim kanałem, który ma zostać w roku wy gigantycznego tunelu podmorskiego, tak :

„ Žona: — Przesadzasz, mój drogi. Wczo- zgėry, rozplanowany na trzy dni tygodnia:1936 zrealizowany, jest kanał, który połą-

czy Moskwę z Wołgą, zamieniający

samem to miasto w morski port. i

 

Ostai dzieńl
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Znacznie więksxa różnorodność i bo-

gactwo wykazują projekty tunelów, których

kilka jeszcze w roku 1936-ym ma zostać

oddanych do użytku. Na pierwszem miejscu

wymienić należy tunel Andyjski. Według

doniesień prasy, ukonstytuowało się już

nawet konsorcjum do siinansowania tego

dzieła. Ten gigantyczny tunel, który nie bę- ;

dzie miał na świecie sobie równego, połączy

popod Andami Chile i Argentynę. Tunel =

Andyjski będzie liczył 35 kilometrów dłu-

gości i w dziedzinie budownictwa tunelowe-

$opobije wszystko,co do tej porynazie-

mi dokonano. Również projektowany jest w

roku 1936-tym tunel, mający przebić masyw
Mont Blanc i połączyć Francję z Włochami.

Wojna abisyńska odsunęła chwilowo

na drugi plan projekt budowy tunelu pod

cieśniną = Gibraltarską,

Europę z Afryką. Gdy może ten rok przy-

niesie pokój, a na lądzie airykańskim prze-

staną grzmieć działa — prace nad budową

tunelu gibraltarskiego zostaną spowrotem

podjęte.
ZJaponji donoszą, że wnajbliższych

miesiącach rząd Mikada przystąpi do budo-

zwanego tunelu Koreańskiego, który popod

tem|dnem morskim połączy dwie najważniejsze

wyspy Japoni. .

[

o króla

obecnie kurjerzy

który  połączyłby

 

Jego wielka miłość

nJARACZ

100нн

w Angiji
nej pieczęci. Król własnoręcznie otwiera

teczkę, która zawiera ważne dokumenty,

dyplomatyczne raporty ze wszystkich stron
świata z placówek dyplomatycznych oraz
od specjalnych agentów. Są tam odszyfro-
wane depesze, raporty, sprawozdania, opi-

nje. Dalej znajdują się tam akta od premje-
ra, w sprawach ogólnopaństwowych zbrojeń
własnych i obcych, w sprawach gospodar-

czych. Nikt nie śmie wglądność w zawar-
tość tej teczki, za którą odpowiada 0s0-
biście premjer. Do każdej sprawy jest za-
łączony arkusz czystego papieru, na któ-
rym król pisze swoją opinję.

Po tej pracy następuje posiłek, następ-
nie rodzinne rozmowy i przyjęcia. Godziny
popołudniowe służą do narad oraz repre-
zentacyj, względnie na samotne krótkie
przejażdżki w miarę wolnego czasu.

) Lecz sekretarjai czuwa bez przerwy-—
„Gdy krėl do swego pałacu przybywa po

posiłku wieczornym, stale jest na służbie
jedna sekretarka i dyżurna korespondent-
ka, gotowe do pracy, gdyby tak królowi
wypadło jeszcze coś podyktować.

| Król Edward VIII w stosunku do swej
osoby nie stosuje godzin urzędowych. Ilość
tych zależna jest wyłącznie od konieczności

|załatwienia wszystkich bieżących spraw
bez odkładania ich na dzień następny.

Niejednokrotnie mogli się przekonać
(wierni poddani Imperjum Brytyjskiego, że
wpóźną noc żarzą się jeszcze od świateł

| okna królewskiej pracowni.

Humor.
GODNOŚĆ

Właściciel. restauracji do gościa:
— Jakże smakuje szanownemu panu

obiad?

i gastronom z godnością.

} ABSURD
— Zabezpieczylem się dziś w towa

rzystwie asekuracyjnem od ognia i gradu.

— Od ognia, rozumiem. Ale jak zrobisz
grad?

i

NIEPOROZUMIENIE

wciska mu do rękidziesięć złotych i śpie-

szy do drzwi.

 
i
'

! „Bańki mydlane”.
o godz. 6 min. 45 i 9min. 15.

— Ale nie u mnie, panie — odpowiada|

SW ZS

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. 8 wiecz. komedjodramat w 3-ch

aktach Kazimierza Leczyckiego p. L „Dzie-

je wolności”.

Uwaga! Przedstawienie dzisiejsze za-

kupione, pozostałe bilety do nabycia w

kasie teatru na Pohulance od godz. 5 pp.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Ostatnie
przedstawienia op. „Orieusz w piekle“,
Dziś i dni następnych grane będzie dzieło

Ofienbacha „Orfeusz w piekle”, Na dzisiej-

sze przedstawienie wszystkie bilety roz-

sprzedane.
— Występy Olgi Olginy. Z dniem ju-

trzejszym rolę Eurydyki w op. „Orfeusz w

piekle* obejmuje Olga Olgina. Po zupełnym

powrocie do zdrowia Olgina wystąpi w te-
atrze naszym tylko kilka razy, bądąc zwią-

zana umową z operą warszawską.
— Występy Oli Obarskiej. „Ty to ja“

(„Toi c'est moi*))—oto tytuł pełnej humo-

ru i przezabawnych sytuacji najnowszej op.

Simonsa, nad którą zespół teatru „Lutnia”

pod kierownictwem M. Tatrzańskiego pra-

cuje od kilku tygodni. Jest to wyjątkowo
trudna operetka, posiadająca nawskroś no-

woczesną muzykę, oraz niezwykłe walory

artystyczne. Na czele stałego zespołu wy-

zywa się programem „Godziny Polskiej”.

Mniej więcej transmitowanie programu
trwa w każdym dniu programowym 56 do

58 minut, a pozostały do pełnej godziny
cząs pochłaniają zapowiedzi speakerów

i przerwy.

Przeciętnie muzyka zajmuje w progra-

mie. krótkofalowym około 25 minut, choć

czasem pochłonie ona i więcej czasu. Resz-

tę przypada na żywe słowo.

Na program krótkofalówki składają się

audycje czytane w studjo warszawskiem na

Zielnej, np. Dziennik Radjowy, recytacje i

fragmenty poezji, prozy i dramatu. Wiado-

mości z życia Związku Światowego Polaków

z Zagranicy i Polonji Zagranicznej opraco-
wuje się specjalnie dla stacji krótkofalowej.

Natomiast muzyka i śpiew pochodzą

przeważnie z nagrania na aparaturę stila,

lub płyty utworów granych w programach
stacji warszawskiej lub regjonalnej, a także

pochodzące z zapasu płyt Wydziału Mu-

zycznego.

Są to skromne początki narazie. Nie
możemy sobie bowiem pozwolić, ze wzglę-

du na duże koszta, na postawienie tej spra-

wy tak, by móc wszystkich Polaków na ca-

łym świecie krzepić dzień w dzień polskiem
słowem i polską muzyką tak, by mogli ją

stąpi gościnnie urocza artystka scen sto- odbierać zawsze i na każdy aparat, W każ-

łecznych Ola Obarska, oraz Sława Bestani. |

Pomysłowe dekoracje wykonują pracownie

teatralne według pomysłów W. Makojnika.

Na czele zupełnie nowych zespołów bale-
towych wystąpią Martówna i Ciesielski,

Kierownictwo muzyczne M. Kochanowskie-

£0.

— Teatr „Rewja“, ul. Ostrobramska 5.

177755———————— Dziś powtórzenie wczorajszej premjery p. t.
Początek przedstawień| audycje: o godz. 15.30 z programem obejsnu-

2 {@ kotar siudjo.
| Programy krótkoialo: tacji Polsce.

— Przyznam się panu, że jadałem "a в PZ Z

e.
Najmłodszą rozgłośnią Polskiego Radja

jest 10 kw. stacja krótkofalowa wosiedlu!

warszawskiem w Babicach. Stacja babicka'

ma swój specjalny zakres działania i szcze-

gólniejsze przeznaczenie. Docierać ona ma

bowiem do uszu emigracji polskiej na sze-

rokim świecie. Dodajmy przytem, że fala
22 mtr., jakkolwiek działająca skuteczniej

z odbicia o strefy górne, jako fala przy-
ziemna nie jest przecież niedostępna dla

Po konsultacji u lekarza Silberblanc|odbiorników krótkofalowych w kraju.
Program dla Babic opracowuje Biuro

Przygotowania Programów Dyrekcji Progra-
—Przepraszam pana, —zatrzymuje Ś0 mowej Polskiego Radja w Warszawie. Sta-

doktór — należy =trzydzieści złotych. cja ta wymaga dopasowanej do zadań treści
— Tak? To i ja przepraszam. Mówili programowej, która nie może być komple-

mi, że pan doktór bierze dwadzieścia.

PRZESADA
— Psiakrew! Co za tępa brzytwa! ł

!

towana mechanicznie z programu ogėlno-

polskiego.

Program ten opracowuje się na miesiąc

raj nią sama temperowałam ołówkii była poniedziałek, środę i piątek. Program ten

, zupełnie ostra. |

talnej,

Nocny

 

OSTATNI DZIEŃ ULUBIEŃCY WSZYSTKICH, KRÓLOWIE HUMORU

CASINO |ELIP i
zademoastrująniezwykłeprzygody i arcywesołe awantury wswej najnowszejkreacji

wspaniałejkomedji t

patroi

dym razie nawet tę skąpe wieści krótko-
falowe z Polską i o Polsce cieszą się du-

żem powodzeniem w naszej zamorskiej e-

migracji, tak spragnionej nowin z kraju i

oryginalnych polskich audycyj radjowych.

Muzyka lekka.
W szeregu koncertów, jakie rozgłośnia

wileńska nadaje we wtorek, miłośnikom 

 

FLAP

muzyki lekkiej poświęcone będą m.in. dwie

jącym różne piosenki kabaretowe, oraz ©

godz. 18.40, kiedy to usłyszymy melodyjne

utwory na gitarze i harfie.

! Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 10 marca,

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka ż płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z piyt. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10—11.57
Przerwa. 11.57 Czas i hejnał. 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Audycja dla szkół 12.30
Koncert. 13.25 Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.30 Z rynku pracy. 13.35 Muzyka
popularna. 14.30—15.15 Przerwa. 15.15 Co-
dziennny odcinek powieściowy. 15.25 Życie
kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Płyty.
16.00 Skrzynka P. K. O. 16.15 Koncert.
16.45 Cała Polska śpiewa. 17.00 Skarby
Polski. 17.15 Koncert. 18.00 Skrzynka języ-

kowa. 18.10 Pieśni w wyk. Tatjany Nolier-

Mazurkiewiczowej. 18.40 Płyty. 19.00 Au-

dycja życzeń dla dzieci. 19.25 Koncert re-
klamowy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Po-

„gadanka aktualna. 20.00 Koncert symio-
niczny. 20.50 Dziennik wieczorny. Obrazki z
Polski współczesnej. d. c. koncertu symfo-
nicznego. 22.00 II! akt opery Jacowa Goto-
vaca. 2245 Anglomanja w Polsce w XVIII
i XIX wieku, felj. 23.00 Wiad. met. 23.05—

| trwa w te trzy dni od 17.30 do 18.30 i na-|23,30 Muzyka taneczna.

Ogrodnik |
pszczelarz zdługolet-|a
nią praktyką, znający
się na szkółkarstwie,
warzywnictwie, kwie-| _MIŁOSIERDZIU
ciarstwie, z dobremi Czytelników  poleca-
świadectwami, poszu- my biednego, ślepną-

KOLOROWY FILMi

najcudowniejszych wrażeń!.

HELIOS | (I Н Superiim korsarski niebywałych przygód

KAPITAN BLOOD
w/g słynnej powieści Rałaela Sabatiniego. Obie części w jedn seansie.

lanorowe i bezpłatne bilety bewzględnie nieważne. Vo“ ii
ujrzeć ten film nad filmy.

Dziś :Szczytowyfilm produkcji anstrjackiej,

opromieniony aureolą piękna nieśmiertelnej muzyki

FRANCISZKA SCHUBERTA pt.

ŃCZONA SYMFONJA"
MARTA EGGERTH i niezrównany HANS
wykonaniu wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej.

najnowsze aktualja w nadprogramie.

 

POLSKIK kino

ŚWIATOWI
Miękiewicz» ©

„NIEDOKO
w zka głównych: czarująca

JARAY. Muzyka w

 

OKAZJA TANIEGO KUPNA:
DiH. „T. ODYGNIEC"w.4MALCKA

UL. WIELKA19 UL.MICKIEWICZA6

sprzedaje po cenach zupełnie zniżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery;

Wynajem nacryń na wszelkie uroczystości i rabawy tanio.

Rewelacyjnie niskie ceny ma serwisy. '

 

  

 

 

SKLEP MEBLI i
rTWIENETIA

Chcesz sprzedač
lub Kupiėl | ZJEDNOCZENI

NIERUCHOMOSC STOLARZE
łemską. miejską, lub podmiejską SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

CE. Wilno, Trocka 6
poleca meble miękkie i twarde z włas-
nych warsztatów. Ceny niskie. Za go-

tówkę i na raty.

Spółdzielni Pracy Prac. Umysłowych

„PRACUM”
Wilno, ul Jagiellońska 6-23, tel. 22-24
ET TTa

 

 

 
 

 
 

e ооа % 1 N Ikany śmiechu! Nadkuje jdy zaraz lub cego stolarza Ogo-

i od 1 kwietnia. Wilno, nuwskie; Ludwika

programTrgodni„Fosa“ Tdodaiki — аеа Па ааы 3ас
TEATR REWJI„MURZYN"| aia waka 6 3 dam. Flic zA Z woki adm. „Da.
bmss 190 Е Мугомата kompanja| asc SW lab bezpośceć.

| Udział bierze cały zespół artystyczny, ma czele ulub. publ: J. Wolska, W. Werliūska, | V „DZIENNIKU 5е
A. Malowa, Zaira, J. Granowski, P. Milewski, M. Orda, Osowscy, J. Woljan i in || WILENSKIM". ODWOLUJE
Ważniejsze obrazy: S.O.S. — 40,000 dolarów! Arizona, Serce i lassof Wieczorny Эстот 149 нйощеканы
dzwon. Węgierska pieśń! Bandytal Кабизга! Klawa zabawa! i in. Nowa wystawa! nich przymierający
Nowe dekoracjel. Codziennie 2 przedstawienia o godz. 6.30 i 9 wiecz. W niedzielę glodem, nieuleczalnie

3przedstawienia o4, 6.30 i 9 wiecz.Cenymiejscod25gr. |Nauka| chorynaprzewiekie
— SR aga A schorzenie ACE

wyzna ) ооа cierzowego — A

| Motocyki |„„„ASTREPNA ] 08 П | wawmowo ачеаи Ki4 I щ CKI — wi u 9 albo
! sprzedamzaraz. Adros e a , Mic- prace w  ogrodach:|jekcje, konwersacja i|!2sk. oliary do Adm.

|w Admia „Da, Wil“ a Cięcie drzew pien-|ilumaczenie. UL Ko-|eDzien. WiL“
- jt karłowych i

RM dona krzewów owocowych;
sadzenie _— szczepów;

posadę  kasjerki (ra). przesadzanie — rośli
Adres w Adm. „Dz. pokojowych. Olerty

—— | 4011 —РО2УСТАЗАСТ
DOM | DOBRZE

nie-| PROSPERUJĄCE
miej- przedsiębiorstwo

do sprzedania
drogo, piękna *B 532—2 dl odnika - fa-
scowość Zakre- Centrum miasta z „dla „ogr a.

čia Kowazokiójo 68 branży _ owocarskiej ' |chowca" „do Admin.

m. 1. 529—2,może nabyć Polak = „Dz. WiL 41—2

małym — kapitalikiem. aw

KAZYJNIE | Zgłoszenia z poda-
> jniem nazwiska i ad-

nabywamy isprzedź- |resy reilektanta skła-
jemy: meble, szały, jąć w Administracji
biurka, dywany, obra-| pz, WiL“ pod „cen-
zy, porcelanę i różne trum* do dnia 20-40
domowe rzeczy. WY-| marca. 535—2
jedziemy na prowin-
cję po zakup perskich
dywanów, —starożyt-| „
nych mebli i obrazów.| £
lajlepszeLas kup-
na rzeczy okazyjnych:
Firma „Wszystko ku-
puje—wszystko sprze-
daje”, Wilno, Wiłeń-

m zz: ap
ой |na, wiek średni, zna

.__..|jąca kuchnię b. do-

jako dake "D
charka do e
czej osoby, najchęt-

 

Pogzokuję
Z

cego ae rtbop = заs
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