
Dziš w n-rze;
Opłata pocztowe pinsaasma rpaialiem.

DZIENNI
GŁOS WILEŃSKI

WALKA O OPŁATY
GRANICAZ NA RENIE

 

  

 

Redakcja | Admisistracja mi. Moste
Redakcja czynza w godzinach od

 

Rok XX Wilno, Piątek 13 Marea 1936 roku

 

NIEMCY NIE USTĘPUJĄ
Jeszcze jedna deklaracja niemiecka

BERLIN. (Pat). Niemieckie Biuro Inior-

macyjne ogłasza nasiępujący komunikat: w
awiązku z różnemi wiadomościami praso-
wemi oraz oświadczeniami zagranicznych

mężów stanu, urzędowo komunikują:

1) Francja przed paktem  lokarneń-
skim zawaria sojusze wojskowe, które ma-
jędziaiać w razienapaściNiemiecna Fran-
cję: są to sojusze z Belgją, Czechosłowacją

i Polską.
2) Francja po zawarciu pokoju, ź$ro-

madziia na granicy niemieckiej wielkie ilo-

%ci wojsk. Na granicy francuskiej zbudowa-

mo potężne iortyiikacje. Wojskowe autory-
tetyzgodnesącodotego, że atakprze-

ciwko tym fortyfikucjom byłby beznadziej-
my. Zważywszy jednak, że Niemcy nie ży-
wią przeciwko Francji żadnych zamiarów

agresywnych, mie podnosiły one przeciwko
temu żadnych zarzutów.

3) Francja zawaria uowy sojusz wojsko-

wy ze Związkiem Sowieckim. Działanie te-

$osojuszunie zależy jużodprzyszłycho-
rzeczeń Ligi Narodów, ale od rozstrzygnięć,

odpowiadających własnemu interesowi. Ten
aowy sojusz posiada swój specjalny cha-
rakter przez to, iż niewątpliwie ideologja
obecnego ustroju w Rosji nietylko teore-

tycznie, ale i w rzeczywistości zmierza do
światowej rewolucji, t, zn. rozpowszechnia

imperjalistyczne 4 agresywne hasła.
Jeszcze przed zawarciem sojuszu iran-

cusko - sowieckiego, Francja miała jako
gwarantów swego bezpieczeństwa: a) siebie
samą, t. zm około 100 miljonów ludzi w me-
tropolji ikolonjacb,b)W.Brytanję,c)Bel-
śię, d) Polskę, e) Czechosiowację. Dzięki

traktatowi Locarno do grona mocarstw śwa
rancyjnych dołączyły się także w końcu

|
|
I

szczupią załogą przedewszystkiem głównie|
dlatego, aby masodowi francuskiemu nie
dać żadnego pretekstu do obawy, że Niem-
cy wywierają na Francję jakikolwiek па-
cisk, aby doprowadzić do rokowań w nie-
godnych okolicznosciach. Pozatem Niemcy
uczyniły najbardziej wspaniałomyślną pro-

pozycję, mającą na celu pacyłikację Euro-
py: Propozycja ta nabiera specjalnego zna-
czenia przez to, że pochodzi od niemieckie-

go rządu narodowego, posiadającego caiko-
wite zaułanie narodu i który przez to dzia-

ła z najwyższego zlecenie tego narodu. sittari, ze strony Francji — min.

LSP e zaFlandin i ambasadorCorbin,zestro-
dziwegouspokojenia Europy na najbliższe ny Bęjgji—premjer van Zeeland,
ćwierć wiekui to takiego uspokojenia, któ- Włoch — I dor Grandi ZGOD-

re będzie miało cechy bezwzględnego iadu ;
prawnego, opariego ma mieprzymuszonych NIE UZNANO, ŻE WKROCZENIE
postanowieniach równouprawaionych naro-

dów i państw Eurcpy. Tylko to co będzie FY ZDEMILITARYZOWANEJ STA

ZA"zodai ksi NOWI OCZYWISTE POGWAŁCE-
„CH naro. NIE ART. 42 i43 TRAKTATU

dowego, dotrzymane i będzie dotrzymane,
swikace AE chodik 0: Mióacy, j WERSALSKIEGO I PAKTU LO-

Jeśli jednak wyżej wyłuszczonypogląd , CARNEŃSKIEGO. wsprawie tej

nie zostanie przyjęty przez iune rządy, ma wypowiedzieć się Rada Ligi Na-

wtedy Z. rząd niemieckicofnierodów na wniosek Francji i Belgii.
swe propozysj opierając się na zaułaniu,| i -
wiemodei & обагнойо! aacódu -ь-шнцоівъbardziej gwimma :
wykiecze: zaczej konorowe.odosobaieaie,aiz|tuacji pierwsi delegaci W. Brytanji
dalsze bytowanie, jako upośledzony naród Francji,WłochiBełgji zebrali się
wzespole innych narodów. |następnie jakościsłykomitet.Ko-

OE OisT оЕСЫ МОНЕ ЗОЛ ОНАИаХЕа ТО

Pienarne posiedzenie Senatu
WARSZAWA. (Pat). Senat na wielu ministrów. Kilka <iekawych

szony po zakończeniu południowego
zabrania w Foreign Oifice, głosi: O
godz. 17-ej odbyła się w Foreign Oi-
fice zebraniedelegatów mocarstw—
sygnatarjuszy i $warantów Lokarna.

Obecni byli ze stron W. Brytanji

nie jutro,
LONDYN. (Pat). Wczoraj przed

rozpoczęciem się konferencji państw
lokarneńskich amb. Hoesch odwie-
dził min. Edena i z polecenia kancle-

* rza Hitlera zakomunikował, iż rząd
niemiecki nie może wdawać się w

min. Eden, lord Haliiax i sir Van- dyskusję co do trwałego lub czaso- zebraniu
wego ograniczenia suwerenności
Niemiec w Nadrenii, Ożywiony jed-|
nak pragnieniem ułatwienia rządowi
francuskiemu przyjęcia propozycyj

Wyjaśnienia Hitlera państwa locarneńskie
uznały za niewystarczające

LONDYN. (Pat). Komunikat ogło- mitet ten obradować będzie ponow- wej okupacji Nadrenji będzie utnzy-
mane na czas trwania rokowań. Że
strony niemieckiej oczekują, że ро-
dobne stanowisko zajmą również
Francja i Belgja.

Powyższe wyjaśnienia kanclerza
Hitlera zostały  zakomunikowane
przez miin. Edena na wczorajszem

Państw _ lokarneńck.:ch.
Niema wątpliwości, że wyjaśnienia
kanclerza Niemiec nie zostały uzna-
ne za dostateczne. W tych warun-
kach okazało się, że odkładanie po-

Narodów nie

WOJSK NIEMIECKICH DO STRE- |

niemieckich, kanclerz Hitler wyja- siedzenia Rady Ligi 0 :
śnia: aby przywróceniu suwerenno- byłoby, celowe. Nadzwyczajna sesja

ści niemieckiej w Nadrenji nadać cha |Rady Ligi Narodów odbędzie się
rakter „symboliczny”, zakomuniko-|przeto w sobotę o g. 11-ej.
wano attaches wojskowym Francji i LONDYN. Pat. Minister Flandin
W. Brytanji w Berlinie liczbę wojslk |komentując dzisiejszą konferencję
niemieckich, jakie na stopie pokojo-|oświadcza, iż Francja trwa nadal zde
wej stacjonowane będą w garnizo- |cydowanie na swem stanowisku i za-
nach w Nadrenji. Ta liczba nie bę-|chowuje umiarkowany optymizm na

dzie obecnie zwiększona. Nie jestjtemat wyjaśnień kanclerza Hitlera.

zamierzone _ stacjonowanie  tych| Minister powiedział, iż przesądzają
wojsk w pobliżu granie francuskiej |one rokowania.
i belgijskiej, To ograniczenie wojsiko-

Hitier © porozumieniu z Polską
BERLIN. (Pat). Wczoraj kanclerz Niemcami a Polską. Udało się ©-

Hitler wygłosił w Karlsrube wielką
mowę polityczną, inaugurując kalm-
panję pa na pograniczu
zachodniem Niemiec.

Główną część wywodów  po-
święcił kanclerz uzasadnieniom swej

czyścić i znormalizować. atmosferę

współżycia z korzyścią dla, obu na-
rodów. | й

Kanclerz zapewnił. dałej, że

pragnie zastosować taką samą zasa-

dę ną Zachodzie, gdzie musi równieżdzisiejszem posiedzeniu przystąpił |wynurzeń pp. senatorów podajemy

Włochy. do debaty szczegółowej nad budże-; poniżej. polityki zagranicznej, podkreślając, ustąpić pojęcie dziedzicznej niena-

Wytworzyła się taka sytuacja: Francja tem Ministerstwa Spraw Wewnę- ORYGINALNE PO! x że idea pokojowej i rozsądnej współ- wiści. Następnie przeszedt do spra-

dia obrony swej niepodległości, która,jej |trznych. : G P GLĄD pracy z sąsiadami Niemiec została wy remilitaryzacji Nadrenji, oświad-

zdaniem, została zagrożona: 1) zbudowała „UKRAJŃSKIE wcielona w życie na jednym z naj- czając, że Niemcy, dla których pakt
Na wstępie zabrał głos sprawo-

ma granicy niemieckiej sieć fortyfikacyj tak |zdawica senator Rdułtowski, który
potężną, jakiej świat dotychczas nie wi- | dłuższy ustęp poświęcił zagadnie-
dział, 2) jako gwarancji niemieckiej niena- niom samorządu terytorjalnego.
ruszalności Francji, zostały prawnie połą-| _ Zdaniem referenia — należy pod-
czone następujące państwa: W. Brytanja ze dąć rewizji niektóre wydatki ciążące
wszystkiemi swemi siłami na lądzie i mo- na samorządzie.

rzu, Włochy, Belgja, Polska, Czechosło-, Co się tyczy ekscesów antyży-
wacja, Rosja z przeszło 17 miljonami żołnie- dowsikich, to były one szeroko oma-
rzy i sama Francja. Państwa te posiadają w wiane w komisji budżetowej i potę-

Sen. Masłow w imieniu ukraiń- ; ` : ważniejszych odcinków. jlocarneński był wyjątkowo ciężką
ców Wołynia stwierdza, żenarody Przed 34ma laty mianowicie sta- ofiarą, milczały dopóty, dopóki ukła

polski i ukraiński powołane są do|zął gię kanclerz Hitler o zlikwidowa-'dy Francji z innemi państwami mia-
spełnienia wspólnej misji. WPolsce, nie przeszłości i udało mu się to ły charakter tylko defenzywny.

e „mówcy, mniejszości naro- qzjęki porozumieniu, z jakiem się| Dalej kanclerz nakreślił w ja-
owe mają największe prawa i naj- spotkał u wielkiego męża stanu Pol-|skrawych słowach obraz spustosze-

większe możliwości rozwoju. ski. Doprowadzono do powolnego|nia Niemiec, jako cel dążeń ikomu-

SEN. RADZIWIŁŁ W OBRONIE zbliżenia między obu narodami, któ-|nizmu. Jako wielkie mocarstwo

2 ŻYDOW re zczasem przeszło w porozumie-|Niemcy nie mogą zrezygnować z su-

 

  

czasie pokoju armje, przekraczające razem

3 miljony ludzi. W czasie wojny siły zbroj-
ne tych państw wynoszą około 30 miljonów.

Niezależnie od tych g$warancyj, Francja
oświadcza, że potrzebuje pozatem dla swe-

# bezpieczeństwa oprócz najpotężniejsze-
go na świecie łańcncha fortyfikacyj także
streły niemieckiej, która będąc zdemilita-
ryzowana jest otwarta tem samem dla każ-

dej napaści Francja oświadcza dalej, że

deklaracja niemiecka o naruszeniu paktu

lokarneńskiego przez Francję, że przywró-
cenie przez Niemcy własnych suwerennych
praw na obszarze Rzeszy, że wkroczenie 19
bataljonów, są czynnikami, zagrażającemi

bezpieczeństwu Francji, zagwarantowanemu

przez połowę świata.
Wobec tego Rząd Rzeszy oświadcza

* co następuje:

Niemcy obsadziły własny obszar

 

Senator .Radziwiłł
pogląd, że przyszłość i byt państw
zależy obecnie więcej niż kiedykol-
wiek od własnej ich wewnętrznej
siły. Siła ta to nietylko wojsko i
tencjał gospodarczy, ale i zgodnie
zespolone wewnętrznie społeczeń-
stwo. Z wielką radością stwierdza
mówca, że rząd praktycznie zlikwi-
dował obóz w Berezie Kartuskiej i
że istnienie jego jest obecnie teore-
tyczne, W decyzji tej widzi mówca
chęć ze strony rządu posługiwania
się jedynie nonmalnemi środkami.
Przechodząc do akcji Stronnictwa
Narodowego sen. Radziwiłł potępia
agitację antyżydowską i twierdzi, że
administracja powinna używać j
najenergiczniejszych środków  prze-
ciwiko tej akcji.

piono je w słowach stanowczych. Re
terent podniósł, że wszędzie tam,
gdzie stykają się płaszczyzny zain-
teresowań dwuch różnych grup na-
rodowościowych, rasowych, czy wy-
znaniowych, potrzeba specjalnie wie
le taktu, rozwagi i umiaru z obu
stron. Strona żydowska powinna
dobrze o tem pamiętać, jeżeli nie
chce ułatwiać akcji propagandowej,
skierowanej przeciwiko niej.

„ „Po przemówieniu referenta, zabrał
głos p. Minister Spraw Wlewn. Wła-
dysław Raczkiewicz, wygłaszając
długie przemówienie, poświęcone
sprawom samorządów,-usprawnieniu
administracji, oraz ikwestji polityki
narodowościowej, !
W dyskusji nad przemówieniem

min. . Raczkiewicza zabierało głos

nanie, że po pewnym. czasie po obu
stronach nie będą ludzie mogli po-
prostu zrozutnieć, skąd się wzięło
dawniej pojęcie tradycyjnej nieprzy-
jaźni, mzekomo istniejącej między

- Francja potrzekuj

jada nie. Mówca wyraża głębokie przeko- |werenności na części swych obsza-
rów.

Wikońcu zwraca cię kanclerz pod
adresem światą z apelem, aby przy-
jął jego propozycje ćwierówiekowe-
go pokoju.

e rządu jedności
narodowej

1

| PARYŻ. (Pat). W dniu wczoraj-
szym grupa parlamentarna frontu
republikańskiego, na której czele
stoi dep. Franklin—Bouillon uchwa-
„liła rezolucję, w której, podkreślając
,powagę sytuacji, oświadcza, że rząd,
ireprezentujący politykę tylko jednej
grupy stronnictw, nie może podołać

CEE SIP T SLI SY BOT WI ZE OWCE ZAW, STLAT TVANNA zadaniom ani reprezentowaniaFran-

Erancuski senai ratyfikował paki 2 (owielan
PARYŻ. (Pat). Wiczorajsze posie- zwrócił się do obu senatorėw z ape- odpowiedzi na to zarówno sen. Haye, bitnymi deputowanymi z grup prawi-

dzenie senatu poświęcone było nie-
mal w całości sprawie ratyfikacji
u francusko - sowieckiego. —
óch snatorów, mianowicie Leme-

ry i Henri Haye zgłosili wnioski o
odroczenie obrad nad projektem,
zmierzając w ten sposób do unie-

= ratyfikacji w obecnej
e
Przewodniczący komisji spraw

zagranicznych senatu sen. Berenger,

z "za

|lem, prosząc ich w imieniu całej ko- jak i sen.

justępuje pod presją obcego mocar-

Lemery oświadczyli, że
misji, by wycofali swoje wnioski, aczkolwiek w dalszym ciągu są prze-

„Nazajutrz po rozdarciu przez Niem- ciwnikami paktu francusko - so-

cy traktatu lokarneńskiego—oświad- wieckiego, jednakże wobec kroku

czył sen. Berenger — i po wprowa- Niemiec nie chcąc dawać światu wi-

dzeniu przez nich wojsk do strefy dowiska rozdarcia wewnętrznego w

zdemilitaryzowanej, senat francuski społeczeństwie francuskiem, wyco-
nie może dawać nawet pozorów, że fują swoje wnioski.

Senat uchwalił ratyfikację paktu
stwa i zrzeka się wyznaczonej od- francusko - sowieckiego oraz votum

dawna dyskusji nad projektami”. W. zauianią dla rządu 276 głosami prze-

| ciwko 48.

cji, ani kierowania mią w chwili o-
ibecnej. Wobec tego grupa postano-
wiła wystąpić z inicjatywą powoła-
nia rządu jedności narodowej. U-
„chwała ta jest wynikiem  dyskusyj
kuluarowych pomiędzy różnymi wy-

cowych i centrowych, w czasie któ-
rych m. in. rozważano ewentualność
rozszerzenia składu obecnego rządu
przez powołanie do niego wybitnych
ministrów bez teki.  Wymieniano

nazwiska Marina, Lavala,przytem
lub ewentualnieBluma i Herriota

Daladiera. Koncepcja taką nie ma
poparcia ze strony kół prawico-
wych. Koła te uważają, iż nie wy-
starczy uzupełnienie gabinetu, gdyż |
należy utworzyć rząd zgody i jed-
ności narodowej. Z drugiej strony
jest rzeczą bardzo wątpliwą, by so-
cjaliści zgodzili się .ma "wežšcie do
rządu.

Tragiczny wypadek na Pomorzu
INOWROCŁAW (Pat). We wsi

Gambice zdarzył się tragiczny wy-
adek. Właścicielkę 350-morgowego
olwarku p. Weissową zbudziło nocą

silne ufadanie psów. Podeszła więc
do okna, aby je otworzyć. W tym
momencię zbudził się mąż jej, który,

widząc jakąś postać przy oknie, i
myśląc, że to włamywacze, dobył z

pod poduszki rewolwer i strzelił, ra-
niąc ciężko w brzuch własną żonę.
Ofiarę tragicznego wypadku prze-
wieziono w stanie bardzo ciężkim do

szpitala. „

  



Ocena sytuacji politycznej
Specjalny korespondent  „Kurj.

Warsz." donosi z Paryża, że udział
przedstawicieli Niemiec mw konfe-
rencji londyńskiej można uważać za
pewny. Przedstawicielami temi będą
Neurath i Ribbentrop, lub tylko je-
den z nich.

Wybór Londynu, jako miejsca
posiedzenia Rady Ligi był zgóry
prez delągację angielską postano-
wiony już wówczas, kiedy delegacja
ta udawała się na naradę paryską.

Podczas konferencji paryskiej za-
szedł incydent, który dotychczas nie
był prasie wiadomy. Otóż 2
belgijski Van Zeeland oświadczył,i
demilitaryzacja strefy uaklrodsikiej
posiadała daleko większe znaczenie
dla Belgii, niż dla Francji, że stwo-
rzona została głównie dlatego, aby
uchronić Belgjię od recydywy wyda-
rzeń 1914 roku. Tymczasem kanclerz
Hitler całą swoją akcję przeciwiko
Nadrenji i układom lokarneńskim u-
motywował fakitem zawarcia przez
Francję pakitu z Sowietami. Belgija,
która nie ma nic wspólnego z pak-
tem sowieckim, padła przedewszyst-
kiem ofiarą reokupacji Nadrenii.
«Głównie Belgji grozi niebezpieczeń-
stwo bezpośrednie, i dlatego w pra-
wie jest ona żądać od gwarantów lo-
karneńskich zobowiązań.

Oświadczenie przedstawiciela Bel.
gji wywołało duże wrażenie.

 

kiej Brytani, jako miejsca narad.

towanych, że nie było jeszcze wy-
padku, aby rokowania dyplomatycz-

Wystąpienie w [Izbie Gmin Lovi |
George'a, jak również głosy prasy
angielskiej prawie jednomyślnie|
przychylne; nawiązaniu rokowań z
Niemcami na podstawie faktu doko-
nanego, usprawiedliwiają w zupeł-
ności obawy francuskie,

We Francji utwierdzą się ten-

„Ilustrowany Kurjer Codzienny”
podaje, że ks. Żongołłowicz

i O. P. Według cytowanego pisma,
dymisja ta jest następstwem  zawi-
kłań, wywołanych stanowiskiem, ja-  kie zajął ks. Żongołłowicz w: dysku-
sji nad Ikwestją uboju rytualnego w
Sejmie.

Sanacyjne pisma. warszawsikie
podają w wątpliwość tę informację,
natomiast „ABC“ oświetla sprawę
iw odmienny sposób:

Opinja trancuska jest wielce nie- dencja oporu.
zadowolona z wyboru stolicy Wiel- cuskiego, poparta w porę przez Bel-

I słusznie zauważono w lzbie depu- wi nad Tamizą, otrzymał

|nych rokowań z Berlinem pod groź-
ne odbywające się nad Tamizą nie bą gwałtu i w atmosferze taktu do-
zakończyły się większem lub mniej-|konanego.
szem zwycięstwem tezy ziomek) zadowoli się propozycją angielsko-

|

 

 

Dymisja Ks. Żongołłowicza?
zgłosił niają, że dymisja ks. Żongołłowiczą

wczoraj dymisję z urzędu podsekre- |postanowiona była już przed kilku
tarza stanu w Ministerstwie W. R.|tygodniami.

 

Energja rządu iran-

gję, nie słabnie. Flandin, któryjuż ba
instrukcje

Żad-jaknajbardziej rygorystyczne.

Dlatego też Francja nie

a że w reokupowanej Nad-
re Niemcy powstrzymają się od
budowy fortec (jak doniosły rewela-
cje prasy belgijskiej, właściwie
wszystkie strategiczne pozycje ofen-
sywne dokończone zostały w Nadre-|+
nji jeszcze przed „gestem” 7-go mar-
ca).

W kołach politycznych zapew-

Ponieważ w Minister-
stwie W. R. i O. P. przewidziany jest
etat tylko jednego wiceministra, z
chwilą więc mianowania na podse-
kretarza stanu b. attachć wojskowie-
go we Francji, płk.Błeszczyńskiego,
oczekiwano z każdym dniem  ustą-
pienia ks. Żongołłowicza. Zgłoszenie
dymisji nastąpiło po zapoznaniu się
płk. Błeszczyńskiego z pracami Mi-
nisterstwa.

 

„Nowa pożyczka wewnętrzni
na wzmocnienie sił zbrojnych

Sprawa wzmocnienia obronności
państwa polskiego, poruszona w dy-
skusji ogólnej przez wielu senato-
rów, odbiła się głośnem echem w
społeczeństwie i prasie. Senator
Śliwiński oświadczył, że:

„Nowa dobrowolna, choćby w pierw-
szej transzy niewielka pożyczka wewnętrz-

na, przeznaczona wyłącznie na wzmocnienie

naszej siły zbrojnej, pomimo wszystko, co

przeciw temu dałoby się w dzisiejszych

ciężkich czasach powiedzieć, może dziś li-

czyć na powodzenie".

W, tym samym duchu szło oświad-
czenie sen. J. Radziwiłła, który
imieniem ziemiaństwa złożył nastę-
pującą deiklarację:

„Sfery, które reprezentuję, są gotowe

w każdej chwili dać wojsku to wszystko,

co zdaniem kierowników naszej armji — do

których mamy najzupełniejsze zaufanie —

jest tej armji potrzebne”.

„Polską Zbrojna”, ongan kół
wojskowych, drukuje wstępny arty-
kuł pt. „Zaprzemysłowienie kraju",
który udowadnia, że bez rozbudo-
wy przemysłu i sieci dróg transpor-
towych nie osiągniemy warunków,
śwarantujących pełną obronność
Polsiki.

Na posiedzeniu senatu tę samą
opinję wyraził min. gen. Kasprzycki,

 

zaznaczając, że środki na rozbudowę
naszych zbrojeń znaleźć się muszą.

Z powyższych głosów w kołach
politycznych wysnuwają wniosek, że
w rządzie sprawa  znalezienią no-
wych funduszów na wzmocnienie
obronności państwa wysuwa się na
pierwszy plan. Rozumie to całe
społeczeństwo, bez względu na prze-
konania polityczne. Wszyscy bo-
wielm uznają, że Europa wkkiracza w
nowy rozdział historji i że tylko na-
rody, kitóre stać będzie na najwyższy
wysiłek, wyjdą z tej epolki wolne.

Kronika telegraficzna
** Minister spraw zagr. Józet Beck wy-

jechał wczoraj do Londynu.

** Robotnicy państwowego tartaku w

Augustowie rozpoczęli strajk. Strajkuje o-

koło 350 robotników.

** Policja brazylijska stwierdziła, iż

zamach na króla Jugosławji Aleksandra

był przygotowany w Sao-Daulo.
*+ Komisja senatu St. Zjedn, uchwaliła

kredyt w sumie 600 miljonów dol. na po-

trzeby departamentu wojny.

** W Katowicach uchwalono zakaz u-

boju rytualnego na terenie miasta wielkich

Katowice.

 

RUCH MŁODYCH
Red. Stefan Łochtin.
  

fto i jak nopadał na Bratniq Pomoc |
Jeszcze _echa Walnego Zebrania

W. sprawozdaniu poniedziałko-
wem z Walnego Zgromadzenia Brat-/!
niej Pomocy na 0. 5. В. (patrz Nr. 67
Dzienn. Wil. „Ruch Młodych”) ро-
dano z bralku miejsca tylko  ogėlni-
kowo o zarzutach, stawianych ustę-
pującymi władzom Bratniaka, Obec-
nie komunikujemy, że ma: wszystkie
zarzuty rzeczowo i z cyframi w rę-
ku odpowiedział kol. Świenzewski.
Wyjaśnił więc zebranym, że lepszej
kalkulacji cen nie zdołał  przepno-
wadzić nawet Zarząd mieszany w r.
1934, a atakowany tak ostro przez
kol. Kieńcia fundusz dyspozycyjny,
uchwalony został ną wniosek byłego
sanacyjnego członika zarządu  Wol-
skiego.

Kol. Matysik, czł. kom. rew. „bił
cylrami po głowie';  zestawiając
sprawozdanie osławionego Dembiń-
skiego z obecnem, wykazał fikcję
zysków, przedstawionych w tamtem

 

sprawiozdaniu i realność danych
sprawozdania obecnego.

Drugiemu z filarów  sanacyjnego
atalku — Maiuszewskiemiu zaimiknię-
to ustą przypominieniem: Tyg. Akad.
gdzie p. Matuszewski wykazał „Wy:
bitne zdolności do dezorganizacji i
chaosu, zą co otrzymał porządny
monit nawet od swoich opiekunów.
Kol. Matuszewski tłumaczył: się, że
mw Tyg. Alkad. nie mógł rozwinąć na-
leżytej działalności, bo mu Br. P,
mie dała osobnego pokoju na biu-
ro (!) Dalej zarzucał, że Bratniak
ułatwiał zapisy swoim sympatykom
na członków Br. Pom. przez przyj-
mowanie zobowiązań. Zarzut ten
wywołał ostrą replikę kiol. Świe-
rzewskiego, który przypomina o
„apolitycznej* liście Kół Nauko-
wych, tworzonej w  sekretanjacie

« BBWR, dalej o kandydatach tej li-
sty: Wolskim, usuniętym z Zarządu
za nieróbstwoi Górskim za de-
fraudację. Mówi dalej o  gremial-

'mych zapisach sanatorów do Br.
Pom. w dn. 14, 15 — 18 lutego —

"za pieniądze Związku Strzeleckiego
(1421 zł). Zaprzecza temu niejaki
„IWitek, ale po chwili Sikorskiprzy-,
znaje się, że pieniądze na wpisy.

"istotnie zostały wzięte z funduszów,
Zw. Stnzel. („Oto za czyjepieniądze |
wpisywano komiunistūw do Br. Pom., |niow ch studenci urządziliy
'twonzono. „apolityczną listę wybor-"

 

Ww sobotę wybery

IPrzed Politechnikę wszyscy

czą“ i to wszystko w trosce o dobro
Bratniaka“).

 

Metoda kupowania głosów i ko-
rumipowania życia akademickiego
spotkała się z najostrzejszem potę-
pieniem zebranych, wyrazem czego
było uchwalenie olbrzymią 'większo-
ścią głosów wniosku nagłego, potę-

piającego tę haniebną akcję iwzy-
wającego tych, którzy brali w niej
udział, do złożenia wyjaśnień, skąd
wzięli na to pieniądze, Kol. Maty-
siak potępia oszczerstwą „Odrodze-
nowcėw“ o ograniczaniu wpisów do
Bratnika, piętnuje oszczerczą  ulot-
kę, skierowaną przeciwiko  Zarządo-
wi, i mie podpisaną nawet przez
tchórzliwego autora. Nie dziwi go
wicale, że przeciwnicy nie mają za-
ułania do opinji o wartości obiadów
w  Mensie wydanej,

Jak już wczoraj pokrótce donie-
śliśmy studenci wyższych uczelni w
Warszawie, cikupujący od dwóch
dni gmachy Politechniki, w środę po
południu opuścili gmach.

Mieszkańcy stolicy. niezwykle
serdecznie  ustosunikowali się do
walczącej o swoje prawa miłodziży.

przy-
chodzili z paczkami, które które
przedostawały się na teren ' uczelni
rzucane z dachów sąsiednich do-
mów lub przez jadących  tramiwaja-
mi z ulicy.

Mali chłopcy, w ciągu kilku gor
dzin doszli do niebywałej rutyny w
wylkonywaniu tego trudnego zada-
nia.

Dla odbioru paczek na terenie o-
kupowanym zorganizowano- specjal-
ną pocztę, która przenosiła  dostar-
czane z zewnątrz prowianty.do; jed- nego audytorjum. Paczki z adresami
doręczano adresatom. Reszta: była
rozdzielana na równe porcje i rozda-
wana w hallu.
We wtorek w godzinach popołud-

demon-
straaję w śródmieściu.

 
jak mówili, '

 
 

przez „jalkiś tam'* Zakład Fizjologji,
gdyż bardziej miarodajną jest
mich opinją Związku Strzeleckiego.

Kol. Łochtin, charakteryzuje — -
stę „Odrodzenia Bratniaka“, jako
listę walczącą ze zwartym obozem
narodowym. Odpiera następnie za-
rzut Kieńcia, że Br. nie poprzedził
akcji  antyopłatowej, podając
wiadomości, że wiłaśnie za alkicję an-
tyopłatową kol. Świeżewski ma do-
chodzenie dyscyplinarne, a co Za-
nząd zrobił w tym kierunku, o tem
najlepiej mówi biała plama w. spra-
wozdamiu. Dalej przytacza fakt, jak
to jednemu z kolegów, który udał,
się do Towarzystwa „Przyjaciół”* |
Akad. po bezłatne obiady, podsunię-
to de, podpisanią sanacyjną listę
„Odrodzenie Er. Pom.' na co ten z
oburzeniem odpowiedział „že jest
głodny, ale kupić się nie da“.

 

Zwycięstwo młodzieży
Ūkupacja gmachów Politechniki w Warszawie zakończona

Po godz, 4-ej na mieście zebrała
się około 200 studentów, którzy po-
częli wznosić okrzyki przeciw nad-
miernym oplaiom na wyższych u-
czelniach. * Powiadomiona policja
rozproszyła akademików, ci zaś
usiłowali przedostać się grupkami
pod Politechnikę, a śdy im się to nie
udało, ruszyli ulicą Marszałkowską
do Koszykowej, a następnie Alejami
Ujazdewskiemi i Nowym Światem w
stronę pałacu Rady Ministrów.

Przy zbiegu ttlic Pierackiego i
Nowego Światu, akademicy,. którzy
wznosili różne okinzylki, pirzyczem
padły też okrzyki antyżydowskie,
zostali ponownie rozproszeni.
W czasie demonstracyj zatrzy-

mano 'cdk. 20 osób, które przewie-
ziono do dyspozycji policji politycz-
nej.
W środę studenci okupujący po-

litechnikę opuścili gmach uczelni.
Stało się to o godzinie 10.30 po

odczytaniu, przez jednego: ze studen-
tów, decyzji senatu Politechniki,
który zastosował ulgi dla młodzieży,
zniósł kary za zwłokę w' płaceniu

 

do|

Godziny urzędowania we czwartki g. 19—20 w lokalu „Dziennika Wileńskiego"
 

Kto odrodzi Bratniak?
(z ulotki listyNr. 1).

KieńćBenedykt, — kandydat do
rządzenia Bratniakiem, który zaczy-
na 'od. oszczerstw na tenże Bratniak,

dla |za co jest pociągnięty do 'odpowie-
dzialności karnej.

Prawko Mikołaj sabotował sku-
tecznie Brat. Pom. w marcu 1935 r.
przez współudział w odrywaniu Do-
mu Akademickiego od Brat. Pom.,
piastując jednocześnie godniošė człon
ka zarządu Brat. Poem. (z listy „od-
radzającej ').

Zawada Wincenty. Skazany wy-
rokiemdyscyplinarnym U. S. B.: brał
trzy stypendja, dwa z nich wypoży-
czał na procent, a nadto wyłudzał
ой В. Р. obiady ulgówe.

Człek patrzy na tę ulotkę i oczy
przeciera ze zdumienia. Nic. dziwne-
go, że. prezes Koła Rolników kol.
Byszewsiki Bolesław, ujrzawszy się
w takiej kompanji ogłosił wczoraj w

szenia opłat i postanowił uwzględ-
nić podanią o indywidualne zniżki.

Wszyscy studenci, w liczbie oko-
ło 3-tysięcy, opuścili gmach, poczem
część uformowała pochód, do kitó-1
rego przyłączyli się studenci ocze-
kujący na ulicy, Pochód ruszył ul.
Śniadeckich w stronę ul. Mairszal-
kowskiej.

Alkademicy przemaszerowali ul.
Marszałkowską do dworcą Główne-
go, gdzie poczęli wzncsiė okrzyki i
rozdawać ulotki. Przybyła policja
rozproszyła studentów  strumienia-
mi wody, *

Wówczas studenci grupkami
przedostali się Al. Jerozolimsikiemi,
gdzie ponownie uformowali się i
pochodem ruszyli w stronę uniwer-
syłetu. W pobliżu ul. Pierackiego
studenci znowu zostali rozproszeni,
poczeim grupkami przedostali się
przed uniwersytet, gdzie policja ich
rozpędziła, nie dopuszczającdo ma-
nifestacji.
W czasie demionstracyj zatrzyma-

no kilkanaście osób dodyspozycji
sędziego śledczego.«W. czasie prze-   czesnego, ponaye termin wno- marszu studentów ul. MPEC

 

Akademicy! głosujcie na liste
NARODOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO

Daiudc i wycolanie swej Ikandyda-
tury z listy Nr. 1.

ii

Pytania
Czem motywować* Bówttęgówóniię

akademika, który na czwattym kur-
sie robi się górliwym zwolennikem:
rozdawiców posad i opowiada: nie-
prawdziwe rzeczy o swoich kole-
gach? — Brakiem etyki:

Jalk nażwać akcję rozdawania
członkom organizacji akademickiej
po 5 zł. na zapłacenie składek, aby
głosowali. za „rozdawcą'? — Prze-
kupstwem!

Co należy zrobić z urzędnikiem
Tow. Przyjaciół Mł, Alkad., który
wzamian za udzielanie bezpłatnego
obiadu żąda 'od studenta aby pod-
pisał okireśloną listę wyborczą do
Bratniej Pomocy? — Należy go na-
tychmiast usunąć ze stanowiska.

 

Diaczego młodzi sanatorzy ata-
kują Bratniak? — Bo im kazano!

 

Kto wydaje:- oszczeraze ulotki o
działalności zarządu organizacji aka-
demickiej i nie podpisuje ich? —
Kłamca i tchórz.

Jak nazywa -się dzialalnošė sku-
piająca, dla zdobycia 'killku manda-
tów, w jednym szeregu  „państwow-
ca' i komunistę? — Nazywa się. u-
łatwianiem - antypaństwowej roboty
III międzynarodówce.

ZAPISUJCIE się
wszyscy do Młodzieży
Wszechpolskiej. Zapi-
sy wtorki i czwartki
od g. 18—19. Wielka

Nr. 24 m. 3
S m ai aa a NEWCS

skę, tramwaje kierowane były dro-
są okólną.

Przedwczoraj zostali zwolnieni z
aresztu studenci; ikitórych (w liczbie
około 20-tu zatrzymano podczas
zajść, jakie miały miejsce w śródmie
ściu, we witorek. 'w'* godzinach wie-
po

 

 

cio Bratniaka

Nr.
 



WALKA 0 OPŁATY
Po dwudniowym strajku i obsadze-

niu Politechniki Warszawskiej, mło-

dzież, ulegając namowom senatu aka-

demickiego, zdecydowała cię strajk

przerwać i gmach opuścić.

Nie rozwiązuje to jednak palącej

kwestji opłat, która wywołała strajk

i w innych uczelniach oraz wzburzyła

młodzież akademicką w całym kraju.

Sprawa ta istnieje w dalszym ciągu i

w dalszym ciągu posiada bardzo do-

niosłe znaczenie.

Nadmiernie wysokie opłaty za cze-

sne, wobec ciężkich warunków gospo-

darczych kraju, uniemożliwiają uboż-

szej młodzieży pobieranie nauki w

szkołach akademickich, W szczegól-

ności jest tu poszkodowana młodzież
pochodząca ze sfer robotniczych i

chiopskich, której stan materjalny jest

i bez tego opłakany. Kto zna stosunki

panujące wśród naszej młodzieży, ten

wie dobrze, że wysokie opłaty godzą

przedewszystkiem w młodzież polską,

jako uboższą naogół od młodzieży ży-

dowskiej.

Nadaje to kwestji opłat szersze zna-

czenie, przyczynia się bowiem w swo-

ich następstwach do dalszego zażydze-
nia naszych zawodów wolnych i do

delszego wzrostu procentu Żydów

wśród naszej inteligencji. W ten spo-
sób, sprawa dotyczy już nietylko losu
uboższej młodzieży, przed którą za-
mykają się drzwi szkół akademickich,

ale i przyszłości całej warstwy inteli-

genckiej, która musi dbać i walczyć

o swój polski charakter.

Zważywszy całą  doniosłość tej
sprawy, należy zastanowić się chwilę,

czy trudności finansowe państwa są aż

tak wielkie, że całkowicie uniemożli-

wiają jej rozwiązanie. Sądzimy, że ist-

nieją środki i sposoby, za pomocą któ-

rych kwestję nadmiernie wysokich o*

płat akademickich można usunąć z po-

rządku dziennego i los młodzieży

zacznie polepszyć.

Upoważnia nas do tego twierdzenia

przedewszystkiem to, że dochód z 0-

płat akademickich, uwidoczniony w
budżecie państwa, sięga niewiele po*
nad 9 miljonów. Wynika stąd, że i

suma potrzebna na ich zmniejszenie

nie może być sumą zawrotną,

W tym samym budżecie, pomimo

polityki oszczędnościowej min. skar-

bu, jest jeszcze wiele pozycyj, których

wysokość budzi szereg poważnych za-

strzeżeń, Wszak same fundusze dy-

spozycyjne wynoszą 26 miljonów. W

budżecie z roku 1926 wynosiły one za-

ledwie połowę, a przecież była to epo-
ka, którą prasa sanacyjna do dnia dzi-

siejszego nazywa „epoką korupcji i

trwonienia grosza publicznego”.

Poza wysokiemi funduszami dyspo-
zycyjnemi, mamy w budżecie 88 mi-

ljonów, przeznaczonych na dodatki

funkcyjne. Mamy ponadto bardzo in-

teresujące zagadnienie tak zw. uposa-

żeń komulowanych, które szczęśli-

wym i naturalnie „zasłużonym” ich po-

siadaczom przynoszą niejednokrotnie
po kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Kwestja ta oddawna spotyka się w

opinji polskiej ze zdecydowanym
sprzeciwem, pomimo to jednak wciąż

istnieje i żaden z ministrów skarbu nie
mogł jej dotychczas załatwić. Jest to o
tyle zrozumiałe, że sprawa ta dotyczy

„!egjonu zasłużonych”, który każe so-
bie bardzo słono płacić za domniema-
nę kwalifikacje i niemniej domniema-

na zasługi.
Nie potrafimy w tej chwili podać |

ścistych cyfr wydatków na te komu- j

loware uposażenia i wynagrodzenia.
Zważywszy jednak znaczny apetyt

pewnych kół w Polsce, można śmiało
określić je na grube miljony.

Otóż z tych, chociażby źródeł, mo-

żnaby było bez szkody dla równowa-

gi budżetu i zasady oszczędnościowej,
wykro'ė te kilka miljonów  potrzeb-

nych na obniżenie opłat akademickich

i umożliwienie naszej młodzieży od-

bywanie studjów w szkołach wyż-

szych.

Rozumie lo doskonale społeczeń-

stwo i równie dobrze rozumie mło-
dzież. Tem się tłumaczy zapewne,  że ta młodzież, której nikt nie może

Obecny senat nie usprawiedliwił

nadziei tych, którzy spodziewali się,

że będzie elitą społeczeństwa polskie-

go. Obrady jego od początku nie

wzniosły się do poziomu, któryby о-
świetlił przeciętnemu obywatelowi

kraju mroczną dziedzinę polskiej po-

lityki,

Jedno z ostatnich posiedzeń spadło
na poziom wyjątkowo niski. Zwłasz-
cza momenty poświęcone wynurze-

niom o Stronnictwie  Narodowem
przez pp, Michałowicza, Jaroszewi-
czową, Malinowskiego, Jeszkego i in.,

pełne złorzeczeń pod adresem nieo-

becnych, wyglądały na sceny z bardzo
„popularnego wiecu,

Nie brakowało nawet ordynarnych
kłamstw. Zapytalibyśmy np. sen. Mi-
chałowicza, czem może poprzeć twier-

dzenie,że narodowcy czerpią środki na

swoją działalność „ze źródeł ob-
cych”? Ten, kto wygłasza podobne

twierdzenie gołosłownie i nie ma na

nie dowodów, jest najzwyczajniejszym

oszczercą,

Ludzie, którzy w swej działalności

politycznej nic nie poświęcili, nie  składają żadnych ofiar, którzy wyda-

ją na nią pieniądze otrzymane z ja-

kichś grubych funduszów, zwykli my*
śleć, że wszyscy z takich środków

korzystają. Po latach więc ogładza-

nia narodowców i zabezpieczania
wszelkich źródeł dochodów dla „pra-

womyślnych', zapytują dziś: skąd ta
„endecja” może mieć pieniądze? Nie

przyjdzie im do głowy, że każdy
działacz narodowy nietylko działa, ale

składa ofiary na cele ewego obozu.

Uniknęliby kłamstw, gdyby zrozumie!;
różnicę moralną między sobą a naro-

dowcami.

Dużoby dało słę .powiedzieć o tej
całej jeremjadzie na nieszczęścia,

które sprowadza, lub któremi rzekomo
grozi Obóz Narodowy, nie chcemy
wszakże zajmować tem zawiele miej-
sca,

Dodamy tylko pod adresem tych,
którzy praśnęliby rozwiązać jednem

postanowieniem Obóz Narodowy, że

nie dziwimy się ich wierze w posta-

nowienia.

Byli przecie mądrzejsi od nich, któ-
rzy wierzyli, że postanowieniami mo-

gą rozwiązać naród polski, I przeko-

nali się, że nie można. :

 

Kto chce zrozumieć. politykę ze-
wnętrzną Francji, ten powinien sobie
dobrze uświadomić, že bezpieczeń-
stwo granicy wschodniej ma dla Fran-
cji podobne znaczenie, jak dla Polski
opa.cie o Bałtyk, Przez tę granicę w
ciągu wieków szły napady na Fran-
cję, w ciągu wieków XIX i XX trzy-
krotnie uległo terytorium Francji in-
wazji wojskowej od tej właśnie stro-
Ny....
To też po wielkiem zwycięstwie,

jakie aljanci, w pierwsz rzędzie
dzięki dowództwu posaalioba i żoł-
nierzowi francuskiemu, odnieśli nad
Niemcami, było rzeczą logiczną i na-
turalną, że postawione zostało żą-
danie, by granica wojskowa Francji
byłą ustanowiona na Renie. Zadanie
takie wysunął główny sprawca zwy-
cięstwa, więlki Europejczyk i wielki
Francuz — Miaśęcatah Foch. Pamię-
tam doskonale zebranie plenarne kan-
ferencji pokojowej, na którem p. Tar-
dieu zreferował warunki pokoju, kió-
re miały być przedstawione Niemcom,
Poprosił o głos gen. Foch i w dłuż-
szem przemówieniu dowodził, że nie-
masz możności zabezpieczenia nie-
tykalności terytorium francuskiego,
bez ustalenia granicy wojskowej
Francji na Renie. „Jeśli panowie chcą
niedopuścić napastnika do tego po-
koju, — mówił wielki żołnierz i
przewidujący polityk — to trzeba
mieć drzwi w swem ręku; jeśli odda-
cie drzwi, nie powstrzymacie napast-
nika; rolę tych drzwi dła Francji od-
grywa Ren...“ Nie posluchano glosu
rozsądku, był on w niezgodzie z ideo-
logią traktatu, narzuconą przez loże
za pośrednictwem prez. Wilsona, nie
godzili się nań przedstawiciele W.
Brytani... Clemenceau musiał pójść
na kompromis — uzyskał okupację
Nadrenji do r. 1935; demilitaryzację
terytorjum na lewym brzegu Renu i o-
bietnicę gwarancji bezpieczeństwa dla
Francji przez Stany Zjednoczone i W.
Brytanję. W ten sposób otrzymała
Francja jedyną gwarancję realną —
okupację Nadrenji — i obok tego
śwarancje papierowe,
Odmowa ratyfikacji traktatu przez

Stany Zjednoczone zniweczyła obie-
cane przez prez. Wilsona i p. Lloyda
George'a gwarancje Stanów i An-
ślii. Jedynej gwarancji realnej —
okupacji — wyrzekła się Francja w r.
1930, wzamian za traktaty lokarneń-
skie. Od tej chwili było jasne i pew-
ne, że Niemcy mają wolne ręce i że
jest tylko kwestją czasu przekreślenie
wszystkich _ postanowień traktatu
wersalskiego, ograniczających ich su-
werenność.
Było wielkiem złudzeniem przy-

puszczanie, że ograniczeniami papiero- |
wemi można powstrzymać wielki na- |
ród, jakim są niewatpliwie Niemcy, ©7
posiadania sił zbrojnych i od pełrzj
swobody postęrowania na swem te*v-
torjum. Trzeba czytać pam'ętn'ki
Stresemanna, by zrozum'eć. fak wiel- |
kie znaczenie przypisywali Niemcy u-

sunięciu wojsk sprzymierzonych z
Nadrenji. Rozumieli oni, że jest to
jedyna realna przeszkoda w ich poli-
tyce przekreślenia ograniczeń nałożo-
nych na nich przez traktat wersalski.
To. co Niemcy robili w ciągu ostat-
nich lat sześciu — jest już tylko natu-
ralną i konieczną konsekwencją
przedterminowej ewakuacji Nadrenii,
tego wielkiego i kardynalnego błędu.
popełnionego przez politykę. francu-
ską w ciągu ostatnich lat szesnastu.

Wojska niemieckie na lewym brze-
gu Renu są niebezpieczeństwem dla
Francji, dla pokoju i dla Polski... Bo
to, co się dziać będzie na Renie, jest
w ścisłym związku z tem, co się dziać
będzie nad Wisłą. Polityka polska w
latach 1926 do 1930 ma swój udział w
odpowiedzialności — ха ewakuację
przedterminową, ż której zrodził się
cały szereg następstw, aż do wejścia
wojsk niemieckich do strefy zdemilita-
ryzowanej przed kilkoma dniami...

Z fałszywej ideologji traktatu wer-
salskiego, ze złudzeń genewskich i lo-
karneńskich skorzystali Niemcy, by
odbudować swe siły i swą pozycję w
Europie. Państwa zagrożone przez
odradzającą się potęgę niemiecką — a
więc w pierwszym rzędzie Francja i
Polska — wypuściły już najlepsze atu-
ty z ręki, jeśli chcą odzyskać utracone
pozycje, muszą ponieść wiele ofiar i
zrobić wiele wysiłków. Przedewszyst-
kiem wszakże muszą się odwrócić od
systemu politycznego, który musiał si-
łą rzeczy doprowadzić do takich wy-
ników, na jakie z troską patrzymy o-
becnie. Sędziwy gen. Castelnau, je-
den z najwybitniejszych obok Focha
wodzów z czasu wielkiej wojny, słusz-
nie powiada w „Echo de Paris”, że
errare umanum est,
perseverare diabolicum.
Polityką „djabelską” byłoby dalsze
trzymanie się systemu, który przyniósł
same zawody i klęski.
Niemcy zręcznie i z całą właściwą

sobie bezwzględnością wyzyskali po-
łożenie — konilikt b Anglią i
Włochami, skłonność Anglii do pogo-
dzenia się z przekreśleniem ostatnich
(poza  terytorjalnem:) postanowień
traktatu wersalskiego, jakie się jeszcze
zostały. wreszcie obięcie władzy we
Francji przez gabinet lewicy, trzyma-
jącej się bez zastrzeżeń dogmatów
genewskich j lokarneńskich, Tego, co
się stało, nikt już cofnąć nie zdoła.

ytłumaczenie logicznego rozwoju
wydarzeń nie powinno nam jednak za-
słaniać oczywistego faktu, że utrata
przez Francję granicy wojskowej na
"enie jest klęską w równym stopniu
francuską, jak polską, że może się
z larzyć, iż kiedyś w przyszłości za-
т’ са za to zarówno Francuzi, ja" 70-
lucy swemi wysiłkami i swą krwia,
jak to przewidział i przepowia lał
wielki żołnierz, którego buławą mar-
szałkowska obdarzyły Francja i Pol-
ską — Foch. pię

zarzucić braku ducha ofiary na rzecz
swojego państwa, w sprawie opłat a-

kademickich jest twarda i nieustęp-

liwa.  Ta nieustępliwość jest najzupełniej

zrozuryiała, Jest ona ponadto zgodna
z poflądem społoczeństwa polskiego,

które w tej wałce o możność nauki,
całkowicie stoi po stronie swojej mło-

dzieży.  

Gdy w domu używa się Radionu do
prania, mija ono szybko i bez trudu,
a mamusia nie męczy się i jest zado-

wolona. Pranie Radionem jest prze-
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cież takie łatwe: rozpuścić Radion w
zimnej wodzie, 15

minut gotować bie-
liznę, płukać naj-
pierw w gorącej,

potem w zimnej

wodzie — i bie-
lizna będzie śnie-

  
    

pierze

wszystko

 

Przegląd prasy
REMILITARYZACJA NADRENJI
A SOJUSZ POLSKO - FRANCUSKI

Jakie następstwa mieć będzie dla
Polski _ remilitaryzacja  Nadrenji?
Francja jest naszym sojusznikiem i w
razie napadu Niemiec na Polskę, po-
winna nam przyjść z pomocą zbrojną.
Pomoc ta byłaby oczywiście o wiele
skuteczniejsza, gdyby Nadrenja nie po-
siadała załogi niemieckiej, niż jeśli
mosty na Renie i lewy brzeg będą w
posiadaniu wojskowem Niemiec. Po-
prostu Niemcy mogą zająć Polskę,
broniąc się na Zachodzie, wzdłuż ufor-
tyfikowanej linji Renu. Podnosi ten
moment p. Nienaski w „Gofcu War-
szawskim“,

„Niemieckie linje obronne (nad Re-
nem) — pisze —osiagną jeden skutek.
Utknie na nich ewentualna pomoc tran-
cuska dla sojuszników na wschodzie,
wiążąc w najlepszym razie około pół mi-
ljona żołnierzy niemieckich w wojnie po-
zycyjnej, ale nie będąc w stanie dosięś-
nąć terytorjum niemieckiego i centrów
niemieckiego przemysłu w  Nadrenji,
Ograniczy to wybitnie wartość ewentual-
nej pomocy francuskiej dla wschodnich
sojuszników Francji, | w konsekwencji
albo zmusi ich do padnięcia w otwarte
ramiona Niemiec, albo też do tem silniej-
szego oparcia się o — Sowiety“.

astąpiło więc przesunięcie stosun-
ku sił z Francji i Polski na korzyść
Niemiec. Te ostatnie stały się sil-
niejsze. Francja zostanie związana w
razie wojny przez fortyfikacje nad-
reńskie,

OBYCZAJE SENATORA

"TROKENHEIMA
Pisma żydowskie podają in ex-

tenso mowę sen. Trokenheima w
Senacie. Znajdujemy w niej taki oto u-
stęp o ks. d-rze Trzeciaku:
„Jako rzeczoznawca w sprawach prze-

pisów religii żydowskiej, został powoła-
ny duchowny innego wyznania, który
skwapliwie skorzystał z okazji, by mio-
tać oszczerstwa i potwarze na wiarę, bę-
dącą źródłem wszystkich wyznań mono-
teistycznych”. $ Е
Trzeba wyrazić zdziwienie, że p.

marszałek Senatu dopuścił do takiej
obruzy człowieka nieobecnego, który
występował jako PPR ko-
misję sejmową ekspert. żadnem
ciele ustawodawczem na świecie nie
wolno rzucać napaści i obelg, zwłasz-
cza zaś na ludzi występujących w
drugiej Izbie,

P. Trokenheim zakończył swą mo-
wę wezwaniem do obozu sanacyjneśo:

„kroczcie dalej śladami kge Mar-
szałka w duchu historycznej polskiej tra-
dycji, dw równouprawnien'a wszyst»
kich obywateli bez różnicy wyznania i na-
rodowošci".  

Pozostawiamy sanatorom ocenę fee
go, co jest spuścizną marsz, Piłsuds=
kiego. Ale jeśli chodzi o „historycz*
ną polską tradycję”, to p. Trokenheim
wie równie dobrze, jak my, że w da*
wnej Polsce Żydzi nigdy nie mieli praw
politycznych i że tworzyli osobną
Grupę poza właściwym narodem pol*
skim,

ZRZĘDZENIE PEDANTÓW

Należydo zwyczaju pewnej katego=
rji podantów, skarżyć się na brutal+
ność, rozpolitykowanie i t. p. wady
młodzieży. Takim pedantem - morali-
zatorem jest p. Z. Ł£ w „Kur. Pole
skim”, który uznaje wprawdzie słue
szność skarg młodzieży akademic+
kiej na zbyt wysokiezo:SP ale obue
rza się i zrzędzi na akcję tej mło*
dzieży:
„Przyjąwszy jednak, że wysokość o

płat przekracza możliwości finansową
młodzieży akademickiej, względnie tych,
którzy na jej studja łożą, to nasuwa
oczywiście pytanie, czy sposób w jaki
młodzież swoje Seat pr A usiłuje zama+
nilestować, odpowiada dobrym obyczae
jom. Otóż co do tego nie może być ża”
dnej wątpliwości, że tym obyczajom nie
odpowiada. Młodzież ucieka się bowiem
do metod walki o swoje prawa bardzo
brutalnych i jaskrawych. Nie odpowiadze
ją one w żadnym razie powadze sp.awy+
o którą się walczy”. ,

Zawsze tak było, panie Z. Ł., że
młodzież inaczej protestuje niż ciała
profesorskie. Pan Z. Ł. był także ste
dentem, nim został profesorem i nie
chcemy go obrażać przypuszczeniem,
że 24-godzinną okupację uniwersytetu
przez młodzież dla poparcia protestu
w słusznej sprawie uważał wówczas za
zamach na dobre obyczaje,

„BAEDECKER" NIE UZNAJE
TRAKTATU WERSALSKIEGO

Znalazł już echo w Senacie nowy
Baedecker niemiecki, dany dla
turystów przybyłych do Niemiec na

он іщс'і dzieta — donosi„W treści tego arcy: а —
„Robotnik“ — A osobliwe
kwiatki. Podając plan wycieczekp
Niemczech, źródłowe wydawnictwo wi
cza do Rzeszy Alzację, Lotaryngję, teren
Wolnego Miasta Gdańska, pozatem część
Polski z Poznaniem i Toruniem. Mapa
załączona do przewodnika podaje dawna
przedwojenne granice Niemiec, 4 w: э
kie wspomniane miasta polsk:
jako „oderwane od macierzy”. Przy opie
sie miejscowości ORO ORGA
terpretacja, z której wynika, że cała
Wielkopolska z Pomorzem_ i Gd
należą stale jeszcze do„Reichu”. Przee.
wodośk ten został zaakceptowany przea
niemieckie ministerjum propagandy”.

 
jąc na przemówienie Hitlera w Reichstagu.

Francuski premjer Sarraut wygłosiłprzez radjo wielką mowę, odpowiada.
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Dużo roboty a mało pożytku :
Wšrėd przyczyn, ktėre doprowadzi-
do upadku nasze szkolnictwo pow-

szechne, nie ostatnią rolę odgrywa źle
zorganizowany nadzór nad niem.
Zwracaliśmy już uwagę na niefortunną
naogół obsadę tych stanowisk, doko*
nywaną przez słynne biura personel-
ne, którym obcy był zupełnie pedago-
iczny punkt widzenia. Wybierano

dydatów odpowiednich do wypeł
niania pewnych doraźnych celów poli-
tycznych. Przytem od szeregu już lat
nikt z poza głośnego dziś Związku
Nauczycielskiego nie mógł dostać się
ma posadę podinspektora, inspektora
szkolnego, ani wizytatora.

Oprócz tego sam ustrój władz ad*
ministracji szkolnej został tak вКоп-
struowany, że cała ta niezmiernie cię*
żka maszyna biurokratyczna zużywa
kolosalne masy energji, kosztuje dużo
pieniędzy, a daje minimalny efekt pra*
cy produktywnej. W tym rozwiniętym
do ostatnich granic możliwości syste"
mie kontroli papierowej nad szkolnict*
wem inspektor i podinspektor szkolny
należy bezwarunkowo do najnieszczę*
śliwszych ofiar.
Zarówno nauczycielstwo, jak i opi*

nia publiczna widzi całą rację bytu in-
stytucji inspektorów szkolnych w na*
dawaniu odpowiedniego kierunku pe-
dagogicznego szkolnictwu powszech-
nemu, w podnoszeniu jego poziomu,
doskonaleniu organizacji, ulepszaniu
metod nauczania i wychowania, Pomi*
jamy tu fakt, że obecnie dobrzy peda-
godzy nie idą na stanowiska inspekto-
rów. Ale gdyby nawet gdzieś
się taki trafił, nie mógłby swoich zdol-
ności i umiejętności zużytkować nale-
życie. Nie stać byłoby go na to, Za-
brakłoby mu czasu na porządne wizy*
towanie szkół i zajmowanie się spra*
wami pedagogicznemi. Jest przede”
wszystkiem szefem biura, zawalonego
robotą kancelaryjną. Kuratorja zaś są
najczulsze na zaniedbania w tej dzie-
dzinie władz szkolnych pierwszej in-
stancji.

Mniej więcej przed rokiem sprawie
tej poświęcił szereg artykułów „Nau*
czyciel Polski“, organ Stow. Chrz.
Narod. nauczycielstwa szkół pow
szechnych. Zwrócił on uwaśę na to,
że wszystkie niemal sprawy, dotyczące
orsanizacji szkół i nauczycielstwa, za-
łatwia obecnie Kuratorjum. Inspektor
szkolny tylko pośredniczy. Pi-
sze, zawiadamia, przedstawia, wyra-
ża opinje i wnioski, a przedewszyst-
kiem przesyła napływające papierki
z Kuratorjum i do Kuratorjum. Dalej
idzie cała serja uciążliwych ewiden*
cyj, kartotek, sprawozdań i statystyk
'najróżnorodniejszych, Przeważnie są
one robione równolegle także i w Ku-
ratorjium. Czasem sporządza je u sie”
bie również Ministerstwo. To wszyst*
ko pochłania olbrzymią pracę. A w do-

 

datku wiele kłopotów i pisaniny wyni*
ka z potrzeby uzgadniania tych ma-
terjałów, Pożytek całego tego trudu
budzi w licznych wypadkach poważne
wątpliwości, Zdaniem „Nauczyciela
Polskiego"  kancelarje inspektorów
szkolnych zamieniły się dziś. na biura
pośrednictwa, Na tych stacjach węzło”
wych najniepotrzebniej w świecie za-
trzymują się wszystkie papiery, po”
dróżujące z Kuratorjum do szkół i od-
wrotnie. :

Niedawno jeden z inspektorów szkol
nych zrobił (niekompletny zresztą) wy”
kaz, tego, „czego oni ode mnie chcą”.
Niepozbawione humoru zestawienie
to drukował „I. K. C.”, „Na wstępie
autor robi krótki przegląd zagadnień,
któremi zajmuią inspektorów:

„Tak, jak pilka „nastawiany“ jest inspe-
ktor przez siły wyższe i najwyższe na coraz
to nowe „zagadnienia“, które rodzą się, jak

pieczarki na mierzwie i jak pieczarki rozpa-
dają się, pozostawiając tylko grzybnię,
Co kilka tygodni „staje frontem" do sezo-

nowych koników, zajączków i królików, któ-
re cwałują w rytm nigdy nie kończących się
reform, zmian i przemian, przewracań i przy-
wracań, transformacyj. Programy stare, pro-
gramy nowe, programy przejściowe, progra-

my tymczasowe, wychowanie społeczne, wy-
chowanie obywatelskie, wychowanie gospo-
darcze wychowanie państwowo - społeczno*
obywatelsko- gospodarcze, metody bez wy-
ników, wyniki bez metod, oświata pozaszkol-
na i wizytacje; organizacje młodz. i hodowla
jedwabników; zbiórki w szkołach i tępienie
wszawicy; świetlice uczniowskie i konferen-
cje rejonowe; ogródki szkolne į drugorocz-

ność; lokale szkolne i wycieczki krajoznaw-

cze; szkolne kasy oszczędności i gimnastyka
śródlekcyjna; Towarzystwa Popierania Bud.

Szkół Powsz. i jaglica; plany wyjazdów, pla-
my wizytacyj, plany konferencyj, plany  

dydaktyczne, plany wychowawcze  pla-
ny rozbudowy, plany dobudowy, plany
gółowe; góry i lasy, lasy i góry; narty i
przebudowy, plany ogólne, plany szcze”
i sanki, sanki i marty; żółw i chrabąszcz i
żółw; ląd i woda.

Dalej czytamy o tych niekończą-
cych się nigdy podróżach różnych dy”
śnitarzy szkolnych, odwiedzających
siedziby inspektorów szkolnych oraz
snujących się wciąż z nimi po powia-
tach, Kilka razy do roku zjeżdża wi-
zytator kuratoryjny. Potem przyjež-
dżają insteuktorzy oświaty pozaszkol-
nej i jej naczelnicy z Kuratorjum i Mi-
nisterstwa. Przybywa instruktor wy”
chowania fizycznego, wizytator - hi-
gjenista, delegat kuratoryjny do skon-
trolowania rachunkowości, delegat Iz*
by kontroli i t, d. Wszystko to ko”
sztuje dużo pieniędzy, których tak
brak na etaty nauczycielskie dla szkół
powszechnych.
Na zakończenie swego artykułu in-

spektor szkolny podaie dłucą litanję
formalności, jakie trzeba załatwić, aby
śmina mogla uzyskać pozwolenie na
budowę szkoły.
Jak z teśo widać, inspektor szkol-

ny nie ma zupełnie czasu na spełnia”
nie właściwych swych funkcyj, Po"
chłonięty jest natomiast przez robotę
biurową i przyjmowanie licznych bar"
dzo odwiedzin osób, kontrolujących
jeso pracę.
/Tu trzeba jeszcze dodać, że od kil-

ku lat pracy mu znacznie przybyło,
ponieważ na jego barki spadł obowią*
zek wciąśnięc'a nauczycielstwa do ro-
bot” zwanej delikatnie „społeczną”.
W tych warunkach nadzór nad

szkolnictwem powszechnem nie może
spełniać należycie swych a

0 jednej szkolnej statystyce
Nie mogę się zaliczać do młodych i

czarujących emerytów. W każdym razie
przed pewnemi wyborami sejmowemi, o
jakie 20 lat zawcześnie przeniesiono
mnie w stan spoczynku dla dobra... ani
mojego, ani szkoły.

Od czasu do czasu owiewa mnie tę-
sknota do nie. Snują się wspomnienia,
obrazy przeszłości. Jakiś szczegół, mo-
że to być rozporządzenie, okólnik mini.
ster alny, czy coś innego rozczula mnie,
'ak Mickiewicza knieje i drzewa ojczy-
ste. Gotów jestem czasem wołać jego sło-
wami: „jeśli Niebo zdarzy, bym wrócit

was oglądać, przyjaciele starzy, czyli
wasznadę 'eszcze? czy dotąd żyjecie?"

Wobec tego, że dnia 30 września 1935
r. zostało podpisane przez ministra W
R. i O. P. zarządzenie w sprąwie ograni-
czenia czynności biurowo - administra-

 

Styl przed Witem Stwoszem w Krakowie
TRYPTYK ŚW. TRÓJCY W KAPLICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NA WAWELU.
Na posiedzeniu Komisji Historji Sztuki Pol.

Akademji Umiejętności, które odbyło się dn.

5 b. m. pod przewodnictwem prof, dr. Julja-

na Pagaczewskiego, dr. Karol Estreicher

į zedstawił pracę p. t. Tryptyk św. Trójcy w
kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu.

Tryptyk św. Trójcy, wykonany — jak
świadczy napis na nim — w r. 1467, stoj
dzisiaj w kaplicy św. Krzyża w katedrze
krakowskiej. Pierwotnie był sprawiony praw.

dopodobnie do kaplicy św. Trójcy. Środkową

jego część zajmuje rzeźba, wyobrażająca św.

Trójcę, której po bokach towarzyszą również

rzeźbione cztery święte dziewice. Skrzydła

tryptyku, zarówno po zewnętrznej, jak i po

wewnętrznej stronie, są malowane. Obrazy

wewnętrzne przedstawiają cztery chóry:

proroków, apostołów, męczenników i dzie*

wic. Wśród męczenników występują czterej

patronowie królestwa polskiego: Wojciech,

Stanisław, Florjan i Wacław. Na zewnętrz-
nej stronie skrzydeł widnieją na tle krajobra.

zów sceny z życia czterech świętych: Pawła,

Eustachego, Sekundusa i Jerzego. Godny u-
wagi jest szczyt ołtarza, zachowany w pier-
wotnym stanie, Wśród architektonicznych
ozdób widzimy tam Chrystusa - Salwatora
oraz św. Zofję z trzema córkami i św. Annę
Samotrzeć,

W tryptyku św. Trójcy zwracają uwagę
pewne „pod ikonograficznym względem rzad-
kie przedstawienia, a mianowicie epizod z ży
cia św. Sekundusa na jednem ze skrzydeł, i
adoracja Trójcy św. przez cztery chóry w

części środkowej. Oczywiście treść ikono*
graficzną poddać musiał jakiś teolog.

Tryptyk wawelski nie jest dziełem jednego
artysty. Rzeźby części środkowej  rzeźbili
dwaj rzeźbiarze, obrazy na skrzydłach malo-
wali dwaj malarze. Zarówno rzeźby jak i
obrazy tworzą pewne grupy razem z innemi

zabytkami środowiska krakowskiego. Na pod.
stawie porównania z rzeźbami tryptyku św.
Trójcy można kilka cennych dzieł rzeźby,
dotychczas datowanych na początek 16-g0
w., przesunąć na sześćdziesiąte lata stulecia

15-.g0. Są to m. in. Chrystus na osiołku i
Chrystus . Salwator w Muzeum Narodowem
w Krakowie, oraz Madonna w Muzeum Die-  

cezjalnem w Tarnowie. Niektóre z tych rzeźb
wyszły z tego samego warsztatu, w którym
powstał tryptyk. Reprezentują one styl, pa-

nujący w Polsce bezpośrednio przed przyjaz-

dem Wita Stwosza do Krakowa. Jedną 2
naczelnych cech stylu przedstwoszowskiego

jest odrzucenie „miękkiego stylu”, a stósowa-

nie pewnych motywów w zakresie drapowa-

nia szat, które pełne rozwinięcie znalazły do.
piero w sztuce Stwosza.
Z obydwoma malarzami tryptyku da się

również złączyć szeręg obrazów. Niektóre
spośród obrazów w kościele św, Katarzyny w
Krakowie wyszły z pod pendzla malarza o-
brazów na wewnętrznej stronie skrzydeł

tryptyku św. Trójcy. Ten sam malarz jest też

twórcą obrazów z Kasiny Wielkiej (w Mu-
zeum Diecezjalnem w Tarnowie). Malarz ze-

wnętrznych obrazów tryptyku namalował te

obrazy w Mikuszowicach koło Bielska, w
których występuje tło krajobrazowe.

Jeśli idzie o związki ze sztuką zagraniczną,

to rzeźbiarze tryptyku św. Trójcy korzystali

z form, które rozwinęła rzeźba naddunajska,

szczególnie wiedeńska, w t. zw. ciemnym o-
kresie (1430—70). Podobnie z wiedeńską
szkołą malarską (Mistrz Ołtarza Króla Al-
brechta) złączyćnależy obrazy na wewnętrz-
nej stronie tryptyku. Natomiast malarz ze-
wnętrznych obrazów niezawodnie odbył wę-
drówkę na Zachód, zapewne do krajów nad-
reńskich i stamtąd przywiózł znajomość ma-
lowania krajobrazów.

Powstał więc tryptyk św. Trójcy w Krąko-
wie, jako wytwór miejscowej sztuki gotyc-
kiej, opartej o środowiska niemieckie. Połud-
niowe Niemcy, ściślej kraje austriackie, naj-
wyraźniej zaznaczyły się w jego formach.
lecz także na Śląsku i na Słowaczyźnie moż-
na wyszukać pewne analogje i związki Tryp-
tyk św. Trójcy, podobnie jak cała sztuka
krakowska przed przyjazdem Stwosza, jest
niezbyt wybujały i wyrafinowany pod wzglę-
dem forniy, ale z drugiej strony posiada już
pewne wartości, które nie pozwalają nazwać
go dziełem sztuki prowincjonalnej. Sztuki
Stwosza, jego uczniów i towarzyszów nie da

się żadną miarę z tryptykiem św. Trójcy złą-

czyć, ani z niego wywodzić,
 

cyjnych w szkolnictwie, obawiam się o
losy pewnego okólnika, który mi zaw.
sze imponował swą niezwykłą prostotą.

Tu przepraszam, boprzedę do rzeczy
bardzo prozaicznej, powiem nawet nie:
ładnej, brzydkiej. Chodzi o walkę z za-
wszeniem dzieci szkolnych.

Był wyznaczony taki dzień w końcu

kwietnia, czy początku maja, nie pamię-

tam już dokładnie, kiedy trzeba było o-

bejrzeć wszystkie dzieci obecne w szko-

le i napisać do inspektoratu szkolnego,

ile podległo tym oględzinom, oraz wska
zać liczbę zawszonych.

W. biurze inspektora szkolnego
sumowano te liczby i dane wysyłano do

Kuratorjum, Stamtąd, prawdopodobnie,
statystykę tę dla całego okręgu sznolne-

go przesyłano do Ministerstwa W. R. .

O. P. Ono mogło zawsze obliczyć do-
kladnie, ile było dzieci zawszonych w
szkołach powszechnych na całym tere-
nie Rzeczypospolite. Dziwi mnie nie
zmiernie, że tak cenne materały nie zo
stały wyzyskane należycie, giną marnie
w zbiorach archiwalnych, zamiast wzbo
gacać literaturę, jakiemś wydawnictwem
uczonem na ten interesujący temat.

Sprawa zresztą nie przedstawia się tak
prosto, jak ją tu opisałem. Kierownicy
szkół często zapominali wysyłać na ter-
min wskazany tej statystyki, Inspektor
szkolny nie mógł na czas podsumować
wszystkich zawszonych dzieci w powie-
cie. Srożyły się władze szkolne pierw-
szej instancji, gniewało się Kurator um.
Szły ponaglenia, pouczenia, napomnie-
nia i t. p. Dużo było z tego powodu ro-
boty i pisaniny.
Tak się raz złożyło, że byłem w czas'e

lekcy' w jednej ze szkół sąsiednich. Zau-
ważyłem dużo dzieci zawszonycn. A
później dowiedziałem się, że nauczyciel,
stary wyga napisał do inspektora szkol-
nego, że wszkole nie widział ani ;edne-
go dziecka zawszonego. Nie wiem. czy
już niedowidział, czy też te malutkie,
bezbronne stworzonka pochowały się
przezornie, widząc groźną minę pedago-
ga. Wreszcie, kto go skontrolue, czy w
owym dniu, kiedy patrzył na dzieci, by-
ły wszy w szkole, czy ich nie było? Zro-
zarmiałem wówczas, że tylko początkują-
Cy nauczyciele zadają sobie !akiś trud z
tą statystyką i kompromitują się wobec
„swoich władz przełożonych dziećmi za-
wszonemi. Od tej pory i móje papiery.
'akie wysyłałem w tej sprawie do inspek-
tora szkolnego były już zawsze wolne od
dzieci zawszonych. Ponieważ mamy -
becnie coraz mnie' młodych nauczycieli.
sądzę, że ta papierowa walka z zawsze:
niem dzieci szkolnych wydaje coraz lep-
sze rezultaty. Wogóle dziwi mnie jeżel.
Ministerstwo nie tryu nfuje 'eszcze +
powodu zwycięsko zakończonej walki z
wrogiem, który uciekł sromotnie ze sta-
tystyki urzędowe”.
Pocieszam się jednem, že, 'eželi ta

statystyka została zaniechana, to z pew-
nością nauczycielstwo i władze szkolne
mają jeszcze wiele innych równie poży-

tecznych zajęć i robót terminowych.

K. 0,
 

Czy na długo te zmiany?
W dniach 9, 10ś 11 b. m, obradował w

Krakowie poraz drugi w roku bież. pełny
Komitet Ortograficzny. Batalja o zmianę
ortografji wchodzi w stadjum decydują-
ce. Jeszcze przed Więlkanocą Komitet
Ortograficzny uchwali już całkowity pro-
jekt nowej pisowni, który po zatwierdze-
niu przez władze państwowe stanie się
ustawą obowiązującą. O zmiąnach jakie
ten projekt przynosi wiemy z oglasza-
nych w prasie komunikatów Komitetu.
Ale jakie są szanse powodzenia j trwa-
łości tych zmian? To zagadnienie było te-
matem odczytu dyskusyjnego jednego z
inicjatorów i najczynniejszych członków

; Komitetu Prof. Kazimierza Nitscha, Ze
względu na ważność i aktualność sprawy
warto się z nim, choćby pokrótce zapoz-
nać.

Wykład odbył się w Krakowie na ze-
braniu T-wa Miłośników Języka Polskie-
go w dn. 8 b. m.

Prelegent mówił najpierw o powstaniu
« pracach Komitetu Ortograficznego. Pro-
jekt stworzenia specjalnego ciała powo-
łanego do przeprowadzenia zmiany orto-
grafji wyszedł od Akademji Umiejętno-
ści; rzeczywistością stał się z chwilą uzy-
skania aprobaty Min. W. R. į O. P: Pod-
stawą i linją wytyczną Komitetu było ży-
czenie Ministerstwa, by zmiana pisowni
ше dokenała się tylko w obrębie zasad
ustalonych w r. 1918 i by szła w <ierun-
ku ułatwienia i uproszczenia, Z tych
względów Komitet rozważał wszelkie po-
mysły, któreby przyniosły ułatwienie pi-
sowni, nawet wówczas, gdy wszyscy zga-
dzali się na ich nierealność. (Tak było
np. z projektem zniesienia rozróżniania
-ż- i -rz-). Praca „naczelnej magistratury
ortograficznej” napotykała na trudności
raczej wewnętrzne, bo poza niewielką
mniejszością Komitet nie liczył się wcale
z głosami opinji przeważnie albo dema-
gogicznemi, albo naiwnemi. Członkowie
niezbyt regularnie uczęszczali na zebra-
nia, co nie wpływało na ciągłość obrad,
uchwały już zapadłe odwoływano na
wniosek tych, którzy jeszcze niedawno za
niemi głosowali, Członkowie wprawdzie
często uznawali słuszność i racjonalność
projektów, mimo to jednak głosowali
przeciw nim. Prof. Nitsch określ to jed-
nem słowem: małoduszność. Większość
projektów załatwiono komprom'sowo, bu-
rząc lub próbując burzyć dla jednego czy
paru wyjątków całą zasadę. Mimo pew-
nychzastrzeżeń zarówno co do prac Ko-
mitetu jak i uchwalonych zmian, Prof,
Nitsch uważa, że nowa ortografja jest
lepsza od wszystkich dotychczasowych, że
usuwa szereg wątpliwości į trudności,
choć zdaje sobie sprawę, iż nie zadowoli
ona wszystkich, bo to jest ideałem do
którego przy zmianie pisowni nie można
nawet dążyć. Ministerstwo zapewne wy-
razi na nią zgodę, co będzie równozna
czne z utrwaleniem nowych zasad, gdyż
podręczniki szkolne, które ukażą się jesz-
cze w bieżącym roku i które obowiązywać
będą przez 9 lat, drukowane będą według
nowej ortografji.

W dyskusji wątpliwości co do zmian
pisowni podniósł Prof. Pigoń. Sądzi, że
jej widoki najlepiej można określić wyra-
żeniem wojskowem „marny widok”, Re-
forma, wbrew twierdzeniom Prof, Nitscha,
niczego nie upraszcza. Przykładem spra-
wa pisania -j- i -i-. W miejsce obowiązu-
jącej dotąd zasady rozstrżygającej tę
kwestję w sposób niezawiły (-i- tylko w
pierwszej zgłosce wyrazu, pozatem zaw-
sze -j-) stwarza się nową wprowadzającą
szereg rozróżnień, a więc sprawę kompli-
kującą. Drugi zarzut to „spontaniczność”  

prac Komitetu. Gdy się uchwala np. kon=
stytucję to podstawą jest zawsze jakiś
projekt, a nie dyskutuje się nad wnioska-
mi dotyczącemi tylko pojedyńczych. pa-
ragrafów. A w ten właśnie sposób były
przeprowadzone zmiany ortograficzne,
Wreszcie: motorami wszelkich zmian w
tej dziedzinie nie jest op'nja publiczna,
lecz lingwiści, Reforma ortografjį stała
się zależną od zapału i temperamentu ję-
zykoznawców. Jako przykład podaje Prof
Pigoń Komisję Ortograficzną w r. 1918,
oraz najnowszy Komitet, którego przy-
czyną były zmiany w 9 į 10 wydaniu „Pi-
sówni Polskiej" P. A. U. wprowadzone
przez Prof. Nitscha i gromy na te zmiany
rzucane przez językoznawców z innych
Uniwersytetów. Niewiadomo więc, czy za
parę lat historja znów się nie powtórzy.
Żywot nowej ortografji nie będzie dłuższy
od żywota trzymających się 'ej zasad po-
dręczników.
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Muzeum Etnograficzne
na Wawe.u

W bieżącym miesiącu mija 25 lat od chwili
założenia w Krakowie Muzeum Etnograficz-
nego. Srebrne gody tej placówki kultural-
nej uczczono na zebraniu naukowem Tow.
miłośników historji i zabytków Krakowa.

Kustosz Muzeum dr. Tadeusz Seweryn
przedstawił dzieje powstania i działalności
placówki, która jest najbogatszym u nas
zbiorem dokumentów kultury wszystkich
śrup etnicznych, zamieszkujących Rzeczypo-
spolitą, a zarazem niezastąpioną kopalnią
materjałów naukowych dla badaczy pol-
skich i obcych. Założycielem Muzeum i wy-
trwałym jego kierownikiem jest inspektor
Seweryn Udziela. Tow. Muzeum Etnograficz-
nego założono w r. 1911. Prezes jego prof.
Talko-Hryncewicz, skarbnik prof. F. Bujak,
i kustosz F. Udziela wynajęli czasowa na

pomieszczenie zbiorów 3 pokoje przy ul. Stu-
denckiej, a gdy lokal ten okazał się za cia-
sny, uzyskali na ten cel gmach posemina-
ryjny św. Michała na Wawelu Po wojnie

Muzeum rzuciło myśl stworzenia w Lesie

Wolskim polskiego osiedla muzealnego, na

wzór szwedzkiego Skansenu, aby na tie
wspaniałego krajobrazu pokazać autentycz-
ne drewniane kościoły, kapliczki, dworki,
chaty, śpichrze i t. p. Dzięki poparciu Min.
W. R. i O.P. zdołano już zebrać fnndusze
na zakup i sprowadzenie dwuch cennych
objektów budownictwa ludowego, niestety
kryzys przerwał akcję tworzenia polskiego
Skansenu.
Bardzo ważną stroną działalności Muzeum

stało się wytrwałe i bogate w wyniki za-
znajamiania zagranicy z pięknem ludowej
kultury polskiej, Od r. 1911 Muzeum brało ży
wy udział w wielu wystawach zagranicz-
nych, m. in. w Pradze, Sofji, Sztokholmie, a
nawet w miedzvnar, wystawie obrzędów we-
selnych w Tokio,

Muzeum Etnograficzne znajduje się dziś w
budynku, któremu grozi bliska ruina. Pękają
w nim mury, zapadają się podłogi. Wobec
niemożności znalezienia środków na pozy-
skanie nowego lokalu w Krakowie, dyrekcja
Muzeum zastanawia się, czy nie przyjąć pro-
pozycji jednego z miast, które ofiarowuja
odpowiedni lokal i opiekę nad zbiorami,

Z ekranów stołecznych

„ZŁOTOWŁOSY BRZDĄC" W KINIE EUROPA

Mała Shirley Temple jest istotnie
przemiła. Nie można tego jednak powie-
dzieć o całości filmów, do których jest
używana. „Używana” jest tu  sfowem
właściwem — gdyż reżyserzy naduży-
wają tego dziecka dla produkcwania
kiepskich, błahych i zgoła nic z dziecię-
cością nie mających wspólnego perype-
tyj. Producenci amerykańscy nie mają
wyczucia dziecięctwa — ciągle jeszcze w
filmach małej Shirley wysuwają na plan
pierwszy sprawy nmie-dziecięce, na któ-
rych ona się nie rozumie, ciągle każą jej
się zgrywać, a nie pozwalają je' wykazać
swego dziecięctwa, być tem czem est i

żyć w swoim dziecinnym świecie. Tym
razem histor'a jest w stylu sentymental-
nych powiastek pani Webster z których
jedna, tłumaczona na język polski p. t.
„Długonogi Iks* zdobyła sobie nawet
duże powodzenie w t. zw. świecie dziew
cząt. Akcja zaczyna się w sierocińcu.
Mala Shirley 'est, oczywiście, źle trak-
towana przez niewyrozumiałą przełażo-  

ną. Aliści zna;duje się milioner dobro-
czyńca, który małą adoptuje i oto za-
czyna się dla nie: okres szczęśliwości I
oto okazuje się jak dalece producenc.
tego filmu nie rozumieją dziecka —
szczęśliwość ta polegać ma na zbytku
mater alnym, podczas gdy w świecie
dziedka zgoła co innego ma wartość, zgo-
ła inny jest system wartości — taki w
którym cenne są poznanie świata ; duci:
przygody. Dzieci są bodaj mądrzejsze
niż nam się to naogół wydaje, a z Shir-
ley Temple robią głuptaska i zabawkę.
Do kompletu dodano ;eszcze starszą sio-
strę Shirley, która w zakończeniu wy-
chodzi zamąż za dobroczyńcę-miljonera,
co budzi rozmarzone westchnienia sie-
dzących na widowni panienek. Jest to
istotnie dziecko o dużym talencie axtor-
shim i nawet w takim filmie, jak obecny,
wtedy, gdy scenarjusz natrafia na ton
właściwy potrafi wygrać” doskonałe
momenty. (H. Eys).

JEGO WIELKA MIŁOŚĆ" W KINIE „APOLLO”

Film polski z Jaraczem i Żelichowską
w rolach głównych. Różni się od prze-
ciętnych filmów polskich tem, że ma am-
bicje stworzenia czegoś nowego i orygi-
nalnego. Jednakże wyniki tych usiłowań
są zupełnie nikłe. Grę Jaracza wplątano
w tak nieznośnie naiwne perypetje, ka-

zano mu tak ponuro snuć się po ekranie,

że traci na efekcie. Nie zdołano także
uniknąć powolności tempa, poksyć tej
kuchni filmowe, która pswe wrażenie—
poza ekranem widać wyraźnie reżyseri
i czuć jego komendę. Także i objektyw
operatora zbyt mało jest ruch'=vv. zbyt

uparcie tkwi na statywie.



Nastepstwa prania brudów

W numerze poprzednim opisaliśmy
po procesu sanatorów przeciw*
© innym sanatorom. Powracamy jesz

cze raz do tego „prania brudów” w
sanacyjnej rodzinie, ponieważ proces
wywołał rozmaite odgłosy, echa, a na-
wet fakty i konsekwencje.

KOMPROMITACJA SANACYJNEJ
„ELITY“

Proces skompromitował doszczęt-
nie sanację w Częstochowie. Zazna-
сгату, ž6 nie tylko jedną grupę sa-
nacyjną, ale całą sanację, Opinja pu-
bliczna żywo interesowała się prze-
wodem sądowym, tembardziej, ze
przed sądem przewinęła się cała „„eli-
ta“ sanacyjna. W mieście doskonale
orjentowano się, że proces dotyka
kilka grubszych ryb sanacyjnych.

Potwierdzenie naszego zdania znaj-
dujemy w nieoczekiwanej, a gwałto-
wnej napaści sanacyjnego „Słowa Czę
stochowskiego“ na _ umiarkowan
dziennik — „Goniec Częstochowski“.
za obszerne, objektywne sprawozda-
nie z procesu, o którym sam główny
oskarżony, poseł Kobyłecki, powie-
dział, że „Częstochowa może dostar-
czyć 100.000 świadków dla przewodu
sądowego'. Tymczasem zdenerwowa-
ny organ sanacyjny ani słówkiem nie
pisnął o przebiegu procesu(!), nato-
miast kilka napastliwych feljetonów
poświęcił „Gońcowi”,

BĘDZIE NOWY PROCES!

„Goniec Częstochowski”, dzien-
nik wrośnięty w życie grodu podjasno-
górskiego — właśnie w tych dniach
obchodzący jubileusz 30-lecia swej
pracy — nie puścił płazem tej napa-
ści. Wydawca i redaktor „Gońca
Częst.”, p. F. D. Wilkoszewski, o
świadczył publicznie, że wytoczy spra
wę nie tylko redaktorowi odpowie-
dzialnemu pisma, ale także i współ-
właścicielom pisma, którymi są pro-
wodyrzy sanacyjni, pp. dyr. gimn.
aństw. — prezes b. BB., Wacław
łodowski, dyr. elektrowni — Żyd

Tencer, poseł Kobyłecki, ławnik S.
Jarzębiński, oraz żona tymczasowego
prezydenta miasta, p. Jadwiga Mac-
kiewiczowa,

„Šlowo“ jest mocno zażydzone w
le redakcyjnym i z ducha jest

wybitnie żydowskie,

KOMISARZ W
LEGJONISTÓW

Sprawa Wójcik-Kobyłecki wywoła-
ła naturalnie konsekwencje w Związ-
ku Legjonistów, którego prezesem jest
pos. Kobyłecki, a członkiem Wójcik.

  

(Od własnego korespondenta)

Przed kilkoma dniami odbyło się wal-
ne zebranie Związku Legjonistów w
Częstochowie, które nie dokonało wy-
boru nowych władz Związku, ponie-
waż Zarząd Związku, rozumiejąc ko-
nieczność uzdrowienia dotychczaso-
wych stosunków, postanowił zamia-
nować komisarza.

A więc nowy przykład sanacji mo-
ralnej i to za pomocą komisarza.
Wiadomo, kto czem wojuje — ten

od tego ginie.

NA MARGINESIE
Na marginesie musimy jeszcze za-

notować podziękowanie, jakie ukaza-
ło się w „Słowie Częst."':

„Podziękowanie. ;
— Panu Mecenasowi Mieczysta-

wowi Konarskiemu za świetną i bez-
interesowną obronę prawną w czasie
procesu, w jaki nas wciągnięto, skła-

| dam tą drogą w imieniu swojem i po-
zostałych współoskarżonych serdecz-
ne podziękowanie,

(—) Wacław Kobyłecki
Poseł na Sejm".  

Częstochowa, w marcu.

Mieczysław Konarski, mimo pięk-
nego imienia i nazwiska, doniedawna
nazywał się poprostu Mendel Kon-
żarski i jest radcą prawnym spółdziel-
ni robotniczej „Jedność.
Obecnym dyrektorem tej spółdziel-

ni jest p. Doliński, główny obok pos.
Kobvłeckiego oskarżony w procesie,
a skazany za podżeganie do pobicia
Wójcika na 8 miesięcy aresztu.
Sam zaś poseł Kobyłecki jest oże-

niony z p. Gucią Kaiserówną. °

MATERJALY DLA „ISKRY“

Sznacyjna agencja prasowa „Iskra“,
specjalizująca się w wyszukiwaniu
źdźbła w oku „endecji”, ma obecnie
znakomitą okazję dojrzenia i „belki”
na dnie sanacyjnego oka, Proces Wój-
cik — Kobyłecki dostarczył tyle ma-
terjałów do „niedyskrecji', że warto
swemu semickiemu korespondentowi
polecić przejrzenie protokułu rozpra-
wy, zwłaszcza zeznań oskarżonych i
świadków, no i dokładne podanie w
komunikacie „Iskry“ pełnej sentencji

roku...
STEN.

 

Zydzi w Pyzdrach wołają o pomoc
Żydowska Agencja Telegraficzna (2.

A. T.) otrzymała od zarządu gminy ży-
dowskiej w Pyzdrach pismo, w którem
między innymi wiadomościami ozytmy:
„Ludność żydowska w naszem miastecz-
ku znajduje się w sytuacji nader kry-
tycznej. Od czasu ekscesów  antysemic-
kich w lecie 1934 uprawiana jest tu an-
tysemicka agitacja bojkotowa. Liczne e-
£zystencje żydowskie zostały załamane.

  

TELKNZTAMĄCHIAIJZCCZE

Ostatnio sytuacja stała się wprost ka-
tastroialna, Wobec osób utrzymujących
stosunki handlowe z Żydami stosowany
jest teror. Handel wiejski całkowicie u-
stał,Wybijasię szyby u żydów i uosób
wchodzących w kontakt z Żydami. Gmi-
ma zwraca się z gorącym apelem o po-
moc do żydowskich organizacy: spo

łecznych”,
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ma zawsze Aspirinę w zapasie.
Aspirina jest obecnie wyrabiana
w kraju. Jako znak, że produkcja
odbywa się według przepisów
fabryki „Bayer* widnieje na
opakowaniach i tabletkach krzyż
bayerowski, gwarantujący czys-
tość i tożsamość preparatu.

Kto
Zdnowie Cat

ASPIRINY
Do nabycia we wszystkich aptekach.  
  

Cena za 6 tabl. obecnie już

Łomża wyzwala się
(Od własnego

 

Łomża budzi się z letargu. Uświado-
mienie narodowe wzrasta, Polacy biorą
się do handlu i wydzieraą krok za kto-
kiem żydostwu coraz to inne placówki.
I tak ulica Długa, z wyjątkiem  istnieją-
cych oddawna kilku sklepów polskich,
cała przez Żydów opanowana, zmienia
swoje oblicze, Oto w ostatnich czasach
powstało kilka placówek  hanllowych
czysto polskich. P, Czarnecki założył
magazyn solidnego obuwia i mimo hałasu
żydowskiego siklep się rozwija coraz le-
piej. Na tejże ulicy p. St. Romaszkiewicz
otworzył duży sklęp trykotaży, galanterji
1 bielizny pod nazwą „Tanie źródło” i
powstała polska składnica papieru do
opakowania i mater ałów  piśmiennych
„Nowiny”. Równocześnie koło gmachu
sądu okręgowego, na rogu ul. Pierackie-
go założył sklep bławatny p. Aleksander
Czapor. Jest to, trzeci polski sklep bła-
watny w Łomży. Resztę dotychczas
dzierżą w swych rękach Żydzi. Istniała
w Łomży 'edyna rozlewnia octu, oczywi-
ście w ręku Żyda. Niedawno p. Juljan

 

  

Z CAŁEGO (KRAJU
CZEMPIŃ
 

Napad. „Kurjer Poznański” pisze: „O
godz. 10 przed poł. napadnięty został
właściciel maj. Rataje, Żyd Markus Lej-
kil, przyczem uderzony został tępem na-
rzędziem w głowę, prawdopodobnie to-
porkiem, odnosząc ciężkie uszkodzenie
czaszki, tak, że w godzinę po wypadku
zmarł. Śledztwo w toku”,

SOKAL

Mord. We wsi Wierzbowie obok So-
LJ kala zamordowaną została 70-letnia tam-

й ZKIE_ZIOŁA”są sroso-
wANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH I SKŁONNOŚCIACH
00 ZAPARCIA. /AJC. JE GORZKIE
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJ.
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO

WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI.

 

SĄ NATU”  tejsza gospodyni, Teśka Stefanyszyn. Wy-
walbiona została pod jakimś pozorem z
mieszkania, poczem celny strzał karabi
dowy pozbawił ją życia. Dochodzenia
policyme wykazały, że sprawcą skryto-

 

Zwycięstwo młodzieży narodowej
w Poznaniu

Odbyły się wybory do „Bratniej Po-
mocy“ S. S. U. P. Zdecydowane zwycię-
stwo odniosła lista „Narodowego Komi-
tetu Samopomocowego“, zdobywając 6
mandatów na 8 możliwych. Lista „sana-
cyjno"-lewicowa „Akademicki Blok Go-
spodarczy* uzyskała dwa mandaty, tra-
cąc w stosunku do ubiegłego roku jeden
mandat. Zupełną porażkę poniosła lista
„Bloku kół prowincjonalnych”, nie uzy-
skując ani jednego mandatu,

Liczbowo głosy, jakie padły na po-

szczególne listy, przedstawiają się na-
stępująco:
Na ogólną ilość 1150 uprawnionych,

głosowało 931, z tego na:
*Nr. 1 — Narodowego Komitetu Samo-
pomocowego 587 gł.; z

Profesor Uniw. Jag.

 

Nr. 2 —AkademickiegoBlokuGospo-
darczego—257gł; —

Nr. 3 —Blokukółprowiacjonalnych
—87głosów.
Zlistynarodowejwobectego wejdą

dozarządu:

1) Stanina Stefan, 2) Kempiński Al-
fons, 3) Brencz Józeł, 4) Mioduszewski
Florjan, 5) Batkowska, 6) Gołuński Wa-

Nawynikiwyborówoczekiwałytlu-
mymłodzięży, która,na wiadomośćo
zdęcydowanemzwycięstwielisty naro-
dowej wznosiła entuzjastyczne okrzyki
naczęśćzwycięskiejlistyiObozu Na-
rodowego, oraz odśpiewała HymnMło-
dych.

kurator „Bratniaka”
obrzucony jajami

w ub. sobotę w godzinach przed-
południowych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie młodzież aka-
demicka obrzuciła zśniłemi jajami,
wchodzącego na wykład profesoraU.
J  Gwiazdomorskiego — kuratora
wBratniej Pomocy” studentów tejże
uczelni. Demonstracja ta w opinii o”
£gółu młodzieży łączy się ze stanowi-
Fkiem, jakie zajął prof. Gwiazdomor-

Kraków,wmarcu.

ski na niedawnem walnem zgroma-
dzeniu „Bratniaka“. |
Na zebraniu tem — jak wiadomo —

uchwalono t. zw. „paragraf aryjski“ u-
suwający z tego stowarzyszenia Ży*
dów. Prof. Gwiazdomorski, kurator
tego zebrania i „Bratniaka” po za-
padnięciu tej uchwały zebranie bez
uzasadnienia rozwiązał.  

bójczego moderstwa był jej zięć, Iwan
Hryciw, który zgładził staruszkę, aby tem
prędze' ob'ąć trzy morgi gruntu, zapisa-
ne przez nią w posagu żonie sprawcy.
Wobec nagromadzonego materjału obcią-
żającego Hryciw został aresztowany.

TOMASZÓW LUB.

Żona zamordowała męża. — W drugiej
połowie lutego posterunkowy policji w
Poturzynie pow. tomaszowskiego został
zaalarmowany wieścią, że w kolonji
Nowosiół dokonany został napad rabun-
kowy. Bandyci zamordowali niejakiego
Ludomira  Malewskiego, a zrabowali
200 zł. oraz słój smalcu i słój powideł.
Malewski zamordowany został dwoma
strzałami z rewolweru.

Dochodzenia przez czas dłuższy nie
dawały rezultatu, aż wreszcie przynio-
sły całkowicie niespodziewane rozwią-
zanie sprawy. Okazało się mianowicie,
że żadnego napadu rabunkowego nie by-
ło, a Malewskiego zamordowała jego
własna żona, która następnie zmyšlila
napad.

Tragedja — jak się okazało — miała
miejsce w dniu 15 lutego. Między Ma-
lewskim a jego żoną, naskutek nieporo-
zumień erotycznych wybuchła wieczorem
kłótnia. Zdenerwowana wskutek sprzecz-
ki Malewska chwyciła rewolwer, leżący
na stole i usiłowała uciec do kuchni z
zamiarem popełnienia samobójstwa, lecz
nie dopuścił do tego Malewski, usiłując
wyrwać jej rewolwer.

Podczas szamotania się, Malewska
wyrwała się z rąk męża i wystrzeliła
doń z rewolweru Widząc, że mąż jej
żyje usiłowała zbiec, lecz nie udało się jej
to, bowiem Malewski trzymał ją za ręce.
Wówczas cofając się do drzwi wyjścо-

wych, wyciągnęła umierającego męża za
sobą na podwórko i wtedy wystrzel.ła
drugi caz, poczem Malewski padł mart-
wy 1. śnieg,

Po dokonaniu zbrodni Malewska ze-
szła do piwnicy i tam ukryłarewolwr,
z którego strzelała do męża, a następ-
mie wysłała swego służącego do poster.
w Poturzynie, celem wezwania policji,
po przybyciu której zameldowała, że
był napad rabunkowy, bandytów  któ-
rzy zamordowali jej męża, zrabowali
200 zł. gotówką, oraz słój smalcu i słój
powideł.

Według zeznania Malewskiej, dlatego
zamzldowała ona o napadzie rabunko-
wym i zabójstwie męża przez bandytów,
ponieważ nie chciała wyjaśnić prawdzi-
wej przyczyny zabójstwa. We wskaza-
nem miejscu L į. w piwnicy znaleziono

 

 

istotnie rewolwer „Nagan” z 6 naboja-
mi, z których 2 były wystrzelone, jak
również odnaleziono rzekomo zrabowa-
ny smalec i powidła.

Malewska została przekazana sądowi
grodzkiemu w Tomaszowie Lub., który
zastosował względem niej jako šrodek
zapobiegawczy — zaaresziowanie,

WŁOCŁAWEK
Zebranie kupców. W ub. niedzielę od-

było się zebranie Stowarzyszenia Kup-

oów Polskich. Ze sprawozdania zaiządu,

jakie złożył p. A. Michałowski wynika,

że liczba członków wzrasta, że zarząd

stara się o zakładanie filij tego Stowa

rzyszenia w okolicznych miastach i mia-

steczkach oraz poważnie myśli o założe-

niu hurtowni kolonjalnej. któraby zaopa

trywała polskiego kupca we wszystkie

artykuły. Między innemi zostały wnie-

sione i entuzjastycznie przyjęte przez

zebranych dwa wnioski. Treść pierwsze-

go wniosku, jaki złożył prez. Oźminkow.

ski, jest następu ącai

„Coraz częściej zdarza się, że Żydz
robią zjazdy i zebrania i podejmują u

chwały w całej Polsce, godące w nasze

interesy, nawołuąc do bokotu  chrze-

ści'ańskich placówek handlu i przemysłu.

jak również wypowiadając lokale w

swych domach naszym braciom. Kupiec-

Polak powinien starać się swe zakupy

uskuteczniać w fabrykach i hurtowniach

polsko - chrześcijańskich, przestrzegając

ogólnych zasad popierania kra'ową wy-

twórczości. Kupiec - Polak powinien za-

trudniać u siebie personel polski . oraz

korzystać wyłącznie z usług przedstawi-

ciela Polalka - chrześc/anina. Kupiec Po-

lak winien sprowadzać towary polskie o-

raz uskuteczniać transporty przez pol-

skie lirmy ekspedycyjnel". Drugi wnio-

sek wzywa do bojkotowania pism žydow-

skich, redagowanych w 'ęzyku poiskim,

Jednomyślne przyjęcie wymienionych

wniosków, rzeczowe omówienie wielu

bolączek i niedomagań polskiego kupie-

Ctwa, a co najważniejsza, próby zaradze-

mia złu i chęć wydobycia się spod prze-

możnych wpływów żydostwa na naszym.

terenie —— wymownie świadczą o pio-

nierskiej roli Stowarzyszenia Kupców

Polskich we Włocławku

tylko 90 gr., za 20 tabl. Zł. 2.25

 

Z żydowskich macek
korespondenta), cd

Piekutowski uruchomił przy ul. Pierao-
kiego 39 polską rozlewnię octu spirytu-
sowego z polskich firm i dzięki poparcia
polskiego społeczeństwa, wypiera ży
dowski ocet. Oprócz tego w temże miej-
scu prowadzi p. Piekutuwski hurtową
sprzedaż mydła, musztardy, cytryn 1 t. @.
Na Starym Rynku 19, 'est już polska hure
townia śledzi p. Marlikowskiego. Szko-
da, że p. Marlikowski nie prowadzi przy-
tem drobnej sprzedaży śledzi, tak jak to
robią hurtownicy — Żydzi, W każdym
razie jest to pierwsza poważna placówika

chrześci ańska w handlu rybnym w Łom-

ży.
Na przedmieściach i krańcach miasta

kupcy - Polacy uruchomili szereg sklepi-
ków spożywczo - kolon'alnych Widać
więc w handlu zwrot na lepsze. Potrzeb-
ny jest w Łomży polski sklep z got we-
mi ubraniami i odzieżą zimową, po ce-
nach dostępnych dla wsi i biednej ludno-
ści miejskie, cząpnik, kapeluszniarka i
modystka, jubiler i zegarmistrz (sklep z
zegarkami, obrączkami ślubnemi i b'żu-
terją) oraz hurtownia spożywczo  k
lonjalna, Zapraszamy kupców poznań
skich i pomorskich do założenia w Łom=
ży takie hurtowni. Mogą osiedlić się u
nas również: powroźnik, siodlarz, ry-
marz i szklarz, któryby mógł prowadzić
sprzedaż szkła okiennego i luster oraa
ślusarz - mechanik, naprawiaący rowe-
ry i mogący wypożyczać je na godziny
(trzeba mieć własnych kilka rowerów).
Smutnatorzecz że do Łomży w ©

statnich tylko tygodniach przybyło 3 le*
karzy + Żydów, Natomiast od szeregu lat
nie przybył do nas żaden z młodych le-
karzy - Polaków. Najgorzej jest jednak w
rzemiośle. Dzięki osławionemu art. 113
ustawy przemysłowej z roku 1927 parta-
cze żydowscy uzyskali łatwo karty rze-
mieślnicze i to sprawiło że wylwalifiko-
wani rzemieślnicy - Polacy, po kilkana-
ście lat pracujący 'ako czeladnicy, ze-
pchnięci zostali przez partaczy żydow-
skich na drugi plan. Żydzi przytłoczyii
liczbą polskie rzemiosło. Nawiększe ze-
żydzenie widać w  krawiectwie, szew-
ctwie, piekarstwie, stolarstwie i zawo-
dzie fryzjerskim. Winę za taki stan rze-
czy pomosi w dużej mierze ta część spo-
łeczeństwa łomżyńskiego, która dotych-
czas jeszcze kupu'e u Żydów.

Stery sanacyjne nie biorą zupełnie u-
działu w walce o odżydzenie naszego
miasta. Właściwe czynniki tępią wszel-
kie próby uświadamiania Polaków o po-
trzebie kupowania u swoich. Niedawno
dwaj policanci gorliwie zdrapywali ba-
gnetami nalepione na ścianach domów
karty z napisem: „Kto Polskę miłuje —
u Żyda nie kupu'e”, Kilka dni temu mło-
da Żydówka wybiła wystawową szybę
w katolickiej księgarni „Unitas” o war-
tości 500 złotych, podobno dlatego, ze na
wystawie księgarni było wywieszone ha-
sło: „Swój do swego po swoje". Rozpa-
po Żydzi tak walczą z konkuren-
ami.
Do jakich dziwolągów dochodzi u nas,

niech za przykład służy to, że nauczy-
cielka gimnastyki w gimnazjum żeńskiem
im. M. Konopnickia, na jednej z uro-
czystości szkolnych, zapraszała uczen
nice Żydówiki, ażeby łamały się oplat-
kiem z Polkami i śpiewały wspólnie ko:
lendy o Narodzeniu Chrystusa Pana.
Dziwnie po'muje ta pani swoją misję w
polskiej szkole. Społeczeństwo polskie
w Łomży boleśnie odczuwa przykry fakt,
że „Dom Żołnierza”, który miał być sie*
dliskiem oświaty ; godziwej rozrywki

żołnierzy naszego garnizonu, zostaie sta-
le wynajmowany na żydowskie przedsta
wienia i odczyty w żargonie. Potępian>
też administracę „Domu Żołnierza” za
wynajęcie swego czasu sali na ndczyt
głośnego żydowskiego przestępcy uda'ą-
cego literata — Urke Nachalnika, Sala
przepełniona, elita sanacyjno - żydow-
ska w komplecie Cały więc ciężar walki
z zalewem żydowskiem spada na barki
części społeczeństwa zorganizowane: w
Obozie Narodowym. Walka to trudna,
ale zaszczytna, bo prowadząca do wiel-
kiego celu — odżydzenia Polski,

ŁOMŻYNIAK.
 

 



3

   

6

zbiory głównych ziemiopłodów wPolsce Wr.1935
Dane statystyczne 6. U, S.

Na podstawie materjałów, dostarczo-
mych przez zarządy gmin za pośrednic-
twem powiatowej władzy administracyj-
nej ogólnej, Główny Urząd Statystyczny
dokonał ostatecznych obliczeń 5-ciu głó-
wnych ziemiopłodów w Polsce w r. 1935.

Zbiory te przedstawiają się następująco
((w tys. q.): pszenicy 20.108,1, żyta
66.170,3, jęczmienia  14683,5, owsa

25.979,3, ziemniaków 325.017,2.
W porównaniu do r. 1934 zbiory w f.

1935 wypadły w sposób następujący (róż-
nica w procentach — w nawiasach różni-
ca w procentach w porównaniu do prze-
ciętnej 5-letniej 1930 - 1934): pszenica
minus 3,3 (minus 0,5), żyto plus 2,4
[(plus 2,4), jęczmień plus 1,1 (plus 1,6),
owies plus 1,9 (plus 5,8), ziemniaków
minus 2,9 (plus 5,8).
W stosunku do r. 1934 zbiory pszenicy

mległy zmniejszeniu w większości woje-
wództw, wyjątek stanowiły woj. połu-

dniowe, śląskie i kieleckie. Największy
spadek wykazały województwa: poznań-
skie (minus 28,9 proc.), warszawskie

I(minus 243 proc.), wileńskie (minus
22,4 proc.) i pomorskie (minus 20,5 proc.).
Natomiast znacznie większe zbiory oka-
mały się w woj. krakowskiem (plus 45,8
proc.), następnie we Iwowskiem (plus
26,4 proc.), tarnopolskiem (plus 233
proc.) i stanislawowskiem (plus 196
proc).

Zbiory żyta okazały się większe w wo-
Jewództwach południowych oraz w kie-
leckiem, lubelskiem i wołyńskiem, w po-
zostałych województwach były mniejsze
miż w r. 1934. Wyjątkowym urodzajem
żyta odznaczały się woj.: tarnopolskie
((plus 167,1 proc.). stanisławowskie (plus
H52,5 proc.), następnie znaczny wzrost
zbiorów okazał się w województwie Iwo-
'wskiem (plus 70,5 proc.) i wreszcie kra-

kowskiem (plus 44,0 proc.), Wzrost pro-
dukcji żyta w woj. południowych spowo-
dowany był zarówno zwiększeniem się
powierzchni, która szczególnie w woj.
stanisławowskiem ; tarnopolskiem w ro-
ku poprzednim uległa znacznemu zmniej-
szeniu z powodu silnych uszkodzeń pod-
czas trwania zimy, jak i wyjątkowo wy-
sokiemi plonami. Największe zmniejsze-
mie zbiorów żyta było w woj. wileńskiem
"(minus 15,6 proc.), warszawskiem (minus
12.9 proc.)iłódzkiem (minus 111,7 proc.).

Zbiory jęczmienia były większe niż w
r. 1934 w woj. warszawskiem, kielec-
kiem, lubelskiem, wołyńskiem, pomor-
skiem, krakowskiem į stanisławowskiem.

№ pozostałych województwach uległy
=mniejszeniu. We wszystkich wojewódz-
Itwach odznaczających się zwiększoną
produkcją jęczmienia, z wyjątkiem trzech
województw południowych, na zwiększe-

mie to wpłynął wzrost powierzchni zasia-
nej tą rośliną, a nie plony, które były niż-
sze niż w r. 1934. Jedynie w trzech wy-
ej wymienionych województwach połu-
dniowych na wzrost ogólnych zbiorów
wpłynęły znacznie wyższe plony. Naj-
większy wzrost zbiorów jęczmienia wy-
kazały: woj. krakowskie (plus 444 proc.),
lwowskie (plus 18,4 proc.) i stanisławow-
skie (plus 14,7 proc.). Najbardziej uległy
zmniejszeniu zbiory w woj. białostoc-

kiem (minus 16,8 proc.) i wileńskiem (mi-

nus 14,1 proc.).
Zbiory owsa w większości województw

były wyższe, niż w roku 1934, wyjątek
sianowią województwa centralne bez lu-

kelskiego oraz woj. poznańskie i śląskie.
Największy wzrost wykazały: woj. lwow-
skie (plus 25,4 proc.), stanisławowskie  

(plus 20,1 proc.) i krakowskie (plus 18,1
proc.). Znacznemu zmniejszeniu uległy
zbiory w woj. poznańskiem (minus 30,1
proc.), oraz łódzkiem (minus 24,6 proc.),
mimo zwiększonej powierzchni w obu
województwach.

Zbiory ziemniaków w większości woje-
wództw były mnejsze, niż w r. 1934.
Znacznie niższe zbiory wykazały woj. po-
znańskie (minus 41,4 proc.), łódzkie (mi-
nus 22,1 proc.), wileńskie (minus 22,0
proc.) oraz warszawskie (minus 17,0
proc.). Zwiększenie zbiorów ziemniaków
nastąpiło w woj. południowych kielec-
kiem, poleskiem * wołyńskiem. Najwięk-
szy wzrost okazał się w woj. krakow-
skiem (plus 98,8 proc.), Iwowskiem (plus
55,9 proc.), następnie stanisławowskiem
(plus 244 proc.) į tarnopolskiem (plus
21,7 proc.).

Wyższe zbiory w r. 1935 w porówna-
niu do r. 1934 w woj. krakowskiem i
Iwowskiem dla wszystkich wyżej wymie-
nionych ziemiopłodów należy tłumaczyć
tem, że w r. 1934 województwa te zosta-

ły dotknięte klęską powodzi,

Kląska posuchy, która w r. 1935 do-
tknęła zachodnią część Polski bardziej  

wpłynęła na zmniejszenie zbioru ziem-
niaków, owsa, pszenicy oraz jęczmienia,
w mniejszym zaś stopniu — żyta.

Niższe zbiory w porównaniu do r.
1934 we wschodniej części Polski, a
szczególnie w woj. wileńskiem spowodo-
wane zostały niedostateczną ilością cie-
pła w ciągu całego prawie okresu wege-
tacyjnego oraz nadmiarem opadów. w

drugiej jego połowie,
Biorąc pod uwagę globalne zbiory dla

Połski, można stwierdzić, że mniejsze
zbiory w zachodniej i wschodniej części
kraju zostały wyrównane przez wyjątko-
wy urodzaj woj. południowych.

Jednocześnie Główny Urząd Staty-
styczny dokonał obliczenia zbiorów bura-
ków cukrowych w r, 1935 na podstawie
sprawozdań, nadesłanych przez cukrow-
nie. Zbioryburaków cukrowych dla całej
Polski wynosiły 25.005,6 tys. q. W po-
równaniu do zbiorów w r 1934 — zmniej-
szyły się o 2,6 proc. Znacznem zmniej-
szeniem zbiorów zaznaczyły się woj. po-
znańskie (minus 12,7 proc.) i pomorskie
(minus 11,3 proc.) oraz w mniejszym
stopniu warszawskie (minus 3,2. proc.)
Pozostałe województwa miały zbiory
wyższe od r. 1934,

 

Umorzeniezaległościpodatkowychdo 400zł.
Okólnik min. skarbu

Min, Skarbu wydało ważny dla sfer
rolniczych okólnik, w którym pole-
ca usunięcie z ksiąg bierczych drob-
nych zaległości podatkowych, pocho”
dzących sprzed kilku lat, a więc w
przeważnej mierze już nieściągalnych.
Według okólnika ministerstwa, u*

marza się z urzędu zaległości w po”
datkach: 1) gruntowym, 2) od nieru-
chomości, 3) przemysłowym, pobie-
ranym w formie świadectw przemy”
słowych od obrotu., 5) dochodowym
z Dr. T, 6) majątkowym 7) od lokali,
8) od placów budowlanych, pochodzą*
ce z wymiarów za rok podatkowy
1932 i lata poprzednie (z terminem
płatności nie późniejszym niż 31 grud-
nia 1933 r.), a figurujące w księgach
bierczych w dniu 31 marca 1936 r., o
ile ogólna suma tych zaległości w
każdym z wymienionych podatków
u poszczególnego płatnika nie prze”
kracza kwoty 400 zł.) w podatkach
dochodowych i od nieruchomości,
łącznie z dodatkiem kryzysowym), nie
licząc dodatków na rzecz związków
samorządowych i szkół oraz 15 proc.
dodatku, pobieranego na mocy usta”
wy z dnia 26 marca 1935 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 22, poz. 127), przyczem w
kwestji dodatków jest miarodajny stan
prawny z grudnia 1935 r. Podatek
przemysłowy, pobierany w formie
świadectw, i podatek przemysłowy
od obrotu traktuje się w tym wypad”
ku jako oddzielne podatki.

Umorzenie zaległości _ podatko-
wych powoduje "umorzenie przypa”
dających od tych zaległości dodat-
ków państwowych i samorządowych,
odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

Jeżeli te zaległości przekraczają
w dniu 1 marca 1936 r. kwotę 400 zł.,
egzekucie po tym dniu aż do końca
marca 1936 roku można prowadzić tyl-
ko na kwoty nadwyżek zaległości po-
nad 400 zł, Z chwilą, gdy zaległość ob-  

niży się do kwoty 400 zł., należy ją
umorzyć.

Postanowienie to stosuje się odpo”
wiednioi do świadczeń w naturze, a
mianowicie:

a) świadczenia w naturze, wykona”
ne do dnia 1 marca 1936 roku, włącz-
nie, choćby zawiadomienia o ich wy”
konaniu były dostarczone urzędowi
skarbowemu po dniu 1 kwietnia 1936
roku, podlegają zaliczeniu zawsze na
poczet zaległości z wymiarów za r.
1932 i lata poprzednie. W wypad-
kach zaś, gdy zaległości te zostały już
odpisane na podstawie okėlnika, na-
leży dokonane umorzenia odpowied”
nio sprostować w drodze uskutecz-
nienia stosownego przepisu;

b) świadczenia w naturze, wyko
nane po dniu 1 marca 1936 r., podle-
gaią zaliczeniu ma pokrycie nadwy*
żek zaległości ponad 400 zł., pocho”
dzących z wymiarów za rok podatko-
wy 1932 i lata przednie lub też, gdy
niema takich zalecłości, na poczet in*
nych płatnych należności, nawet po-
chodzących z wymiarów później
czych niż za rok 1932, pod tym jed-
nakże warunkiem, bv wartość wy”
konanych świadczeń mieściła się w
granicach zaległości za rok podatko-
wy 1932 i lata poprzednie, oraz by
zgłoszenie wykonania świadczeń w
naturze nastąpiło przed dniem 1 mar”
ca 1936 roku. (P. A. A.)

:-:—

Rocznik st tystyczny
Gdyni

Nakładem  komisarjatu rządu w Gdyni
ukazał się „Rocznik statystyczny Gdyni za

rok 1924/35". Jest to drugi skolei rocznik,

zawierający oprócz statystyk, dotyczących

spraw zarządu miejskiego, również—kwestyj

portowych, żeglugowych, morskiego handlu

zagranicznego t t. d.

  

Wychodztwo i powrót wychodźców w ub. r.
Cyfry Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny opublikował

liczby wychodźtwa i powrotu wychodźców w

r. ub. Ogółem opuściło Polskę w r. 1935 (w

nawia h podajemy liczby za r. 1934) —

53812 osób (42.563), z tego 19.189 do kra-

jów europejskich (21.761), do pozaeuropej-

skich 34.623 (20.802).

Największą liczbę wychodźców do krajów

europejskich zanotowano do Łotwy — 16.114

(11.993). W grupie krajów pozaeuropejskich

największą ilość emigrantów zanotowano w

kierunku Palestyny — 24.758 (12.685), Argen-

tyny — 3.619 (2.057), Kanady — 1.408 (1.354),

Brazylii — 1,314 (2.004), St. Zjednoczone —

1.210 (1,482).
W roku ub. powrócio do Polski ogółem

53,438 osób (34.032) w tem z krajów europej-

skich 51,682 (31.770), z pozaeuropejskich —

1.756 (2.262). Najwięcej powróciło z Francji

35,451 (20.204), z Łotwy — 15.301 (10.120). Z
krajówpozaeuropejskich powróciło z Kana-

dy 521 osób (617), z Argentyny — 436 (759),

z Palestyny — 298 (216), ze St. Zjednoczo-

nych — 229 (308),

Jak widać z powyższych liczb — o ile cho.

dzi o kraje europejskie — reemigracja znacz-

nie przekraczała liczby emigracji, O ile na-

tomiast chodzi o kraje pozaeuropejskie re-

emigracja była w porównaniu z emigracją

SWYTAPORKAZTZSTOWZYACIE-TEMOREWRNDANOWEOZTANZEZZNDS

Praca!
W fabryce parowej cegieł i dachówek w

Oryszkowcach jest w tej chwili do objęcia

posada kierownika ceramicznego, doświad-

czonego szczególnie w wyrobie dachówek,

posiadającego dużą znajomość glin, oraz ad-

ministracji Stanowisko to jest samodzielne,

wymagane więc są główne zalety kierowni-

ka (uczciwość nieposzlakowana, dobry stan

zdrowia, energja). Dobry fachowiec potrafił-

by wyrobić tu sobie stałe stanowisko, oczy”

wiście po próbie sezonowej. Fabryka orysz-

kowiecka jest jedynana -woj. tarnopolskie,

położona przy szosie w pośrodku dwóch

miast powiatowych Czortków, Kopyczyńce.

Oferty z odpisami świadectw kierować na

adres: dr. W. Wyhowski, Czortków.

Rzemieślnicy Żydzi
Według źródeł żydowskich oraz ostatnio

posiadanych danych z r. 1930, rzemieślnicy

Żydzi stanowili 39,7 proc. ogółu rzemiosła w

Polsce. Ogólne cyfry nie są zupełnie miaro-

dajne, ponieważ stosunek procentowy lud-

ności żydowskiej w dużem nasileniu jest na

ziemiach wschodnich, o średniem w central-

nych, a małem w zachodnich, Stąd też

procent Żydów - rzemieślników na ziemiach
województw wschodnich dochodzi nawet do

prawie 73 próc., a w centralnych do 52 proc.

W Warszawie np. w latach 1930—1932 było

zarejestrowanych 7.148 warsztatów chrześ-

cijańskich, a 9.299 żydowskich.

Sytuacja walutowa
Na giełdach walutowych nie zanotowano

poważniejszych zmian. Dewiza na Nowy

Jork utrzymywała się mniej więcej na po-

przednim poziomie z niejednolitą tendencją

na różnych giełdach, natomiast funt ponow-

nie, jakkolwiek nieznacznie, zwyżkował. —

Inne dewizy nie wykazały żadnych prawie
zmian.

Dewizę na Londyn notowano: w Warsza-

wie bez zmian 26.24, w Zurichu 15,144 wo-
bec 15.15, w Paryżu przy otwarciu 74,93, —
Dewizę na Nowy Jork notowano: w Warsza-
wie (kabel) 5.26 3/4, w Zurichu 3.04, w Pa-

ryżu 15.03 3/4.
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G. O. BAXTER.
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Tak sobie kombinowali.
wiedzieć, że dwaj zbiegowie jadę w kierunku Ulloa.
Gdyby ich celem było San Triste, Cabrillo bytby
ich z pewnością dopędził, znał bowiem doskonale
wszelkie ścieżki, leżące między jeśo posiadłością

Nie mogli bowiem Pędzili na przełaj wzgórzami, gdy w tem z po”
za skał wysunęli się jacyś jeźdźcy. Cabrillo i jego

towarzysze zciąśnęli z okrzykiem trwogi tuzdy ko-
niom i rzucili się .w prawo.
reg jeźdźców. Zawrócili w miejscu i chcieli się co*

Wyrósł przed nimi sze*

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

ROZDZIAŁ XXVIIL

GRENACHO

Jechali we trzech: Cabrillo, nauczyciel i V6-

real. Dziwnym zdarzeniem losu, cel, do którego

dążył Cabrillo był jednocześnie celem, ku któremu

zmierzał tak bardzo przez niego skrzywdzony czio*
wiek, Obecnie praśnął tylko jednego: pobić Male-
go i jego trzech towarzyszów, Chcąc to osiągnąć
służył całą duszą i sercem prawdziwemuVėrealo-

wi. Galopując, układali plany. Zatrzymają się

w posiadłości Cabrilla, zmienią tam konie na naj-

lepsze, jakie znajdą w Cabrilloskich stadninach

i prędko przejadą przez pasmo wzśórz,, pragnąc

możliwie jaknajwcześniej stanąć w San Triste,
Z majątku Cabrilla zabiorą z sobą kilka wy*

branych ludzi, prawdziwie dzielnych, bitnych chło”

pów. San Triste ustalą dzięki świadectwu Gas-
parda tożsamość Jesć'go, choć będzie to wielkiem
«pokorzeniem dla starca i powiększą swoje eiły.
Najważniejszą rzeczą był pośpiech i jeszcze raz
pośpiech, gdyż tymczasem Marmont i Halsey pę-
dzą ciemną nocą do San Triste i ostizegą tem ko*

go należy,  

a San Triste i jadąc odpowiedniemi skrótami mógł
zaoszczędzić wiele mil drogi.

W majątku Cabrilla zatrzymali się tylko na
pięć minut, dostali nowe konie, napili się wódki
i pogalopowali zabierając z sobą trzech ludzi z po”
między Cabrillowej służby. Właściciel wydał roz-
kazy, żeby z pomiędzy jego ludzi i z okolicznych

chłopów wybrano wszystkich tych, którzyby chcie-

li coś zaryzykować dla pieniędzy lub dla miłości

przygód. W ten sposób można było zmobi-

lizować jakichś pięćdziesięciu a może i stu dobrze
jeżdżących konno i świetnie strzelających chłopów.
Gdyby w San Triste doszło do walki, a było to

bardzo prawdopodobne, ci ludzie mogli stanowić

argument rozstrzygający o całości sprawy. Przez

pasmo wzgórz jechał teraz malutki szwadronik zło”
żony z eześciu osób, a choć tempo jazdy było dość
szybkie Ludwik Gaspard nigdy nie pozostawał
w tyle. Stary już był, to prawda, ale przez połowę
swego życia był doskonałym jeźdźcą: a tej nocy
dodawała mu sił dziwna mieszanina uczuć, skła”
dająca się z wstydu, żalu i radości. Nie myślał o
starości i zmęczeniu.

mu sposobność walczenia w sprawie młodego pa*
na i gdyby sądzonem mu było paść z wysiłku, czuł-
by się najszcześliwszym z ludzi. ‚

Jechali już bez wytchnienia od czterech go”
dzin, popołudnie zamieniło się w piękny wieczór
i mrok pokrył błękit i purpurę gór. Posuwali się
krętemi ścieżkami, często niewidocznym prawie
szlakiem, bo Cabrillo, wierny danej obietnicy, pro”
wadził ich skrótami co zaoszczędziło im wiele mil |
drogi.

Wiedział jedno: Bóg zesłał| 
!

fač, ale inna grupa konnych zatarasowala im drogę.
Krótko mówiąc wpadli w pułapkę, która zatrzas-

nęła się nad nimi ze wszysikich stron. Nim zdołali
cię opamiętać, z gardła dwudziestu bandytów wyr”
wał się dziki indjański okrzyk.
— Grenacho! !!

Ten bojowy zew sparaliżował zupełnie trzech Ca"
brillowych ludzi. Zbili się w kupę i krzyczeli ze
strachu. Cabrillo zachowywał się nie o wiele le-
piej. Z całego tego towarzystwa tylko dwóch ludzi
stawiło godnie i odważnie czoło niebezpieczeń*
stwu: Gaspardi Josć Vćreal, Starzec zręcznie
i szybko podjechał do ucznia.
— JJosć, czy pamiętasz z dziecinnych czasów

nazwisko: Grenacho?
— Jak koszmar. To morderca i złodziej pra*

wda?
— Tak, ale życie zawdzięcza on twemu ojcu.

Grenacho nie jest niewdzięcznikiem. Pamięta to
napewno, Zawołaj go, Josć, i zapoznaj się z nim.

Zbóje otoczyli tymczasem. ciasnem kołem

swo'e ofiary, lufy ich strzelb błyszczały w mdłem

świetle księżyca. sączącym się z poza wysoko le"

cących chmur. Nie było mowy o żadnym oporze.

Na dany rozkaz towarzysze Josć'go podnieśli szty*
wno ręce do góry. Josć podniósłje również, ale
zmusił konia do zajęcia pierwszego miejsca na cze”
le oddziału.
— Grenacho! — zawołał — czy niema tu mię-

dzy wami Grenacha?

(C. d. n.).  

stosunkowo nieznaczna. Jeżeli chodzi o re”
emigrantów, to najwięcej powróciło ich z |

Francji, co wiąże się z akcją Francji usuwae

nia z kraju obcokrajowców. Jeśli chodzi o
reemigrację z Łotwy, to co do liczby równa

się ona prawie emigracji do Łotwy, czyli, że

chodzi tu o emigrację sezonową wychodž-

ców, udających się na roboty rolne i powra*

cających)w)lwiej częścizchwilą ich ukończe.

nia.
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Giełdy pieniężne
"Warszawa, dnia 11 marca 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89,55 (sprzedaż 89,73, ku

89,37); Helsingfors 11,58„sprzedaž 1161,
333 11,55); Holandja ,95 (sprzedaż
361,67, kupno 360,23); Londyn 26,24
ży 26,31, kupno 26,17); Nowy
ork 5,26i pół (sprzedaż 5,27 ; trzy

czwarte, kupno 5,25 i jedna czwarta);
NowyJork kabel) 5,26 i trzy czwarte,
sprzedaż 5,28, kupno 5,25 i pół; Oslo
131,80 (sprzedaż 132,23, kupno 131,57);
Paryż 35,01 (sprzedaż 35,08, kupno
34,94); Praga 21,96 (sprzedaż 22,00, kup-
no 21,92); Szwajcarja 173,30 (sprzedaż
173,64, kupno 172,96); Stokholm 135.30
(sprzedaż 135,63, kupno 134,97); Madryt
12,58 (sprzedaż 72,79, kupno 72,43),

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,25

(odcinki po 500 dol.) 62,88 (w proc.);
4 proc. państwowa pożyczka premjowa.
dolarowa 52,00; 5 roc konwersyjna
60,75; 6 proc. pożyczka dolarowa 74,50
(w proc.); 5 proc. pożyczka kolejowa
konwersyjna 56,50; 8 proc, L. Z. i obli-
gacje Banku gospodarstwa krajowego po
94,00 (w proc); 7 proc. L. Z. i cje

Banku „B arstwa krajowego po 83,25;
8 proc. L.Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc.
L. Z. Banku AT 94,00; 7 proc. L. Z.
Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. ziem-
skie gwarantowane 89,00. 4 i pół proc.
L.Z. ziemskie 45,25 — 45.00; 4 i pół proc.
L. Z. Pozn. ziemstwa kredyt. serja p —
40,88, serja K — 42,13; 5 proc. L.
Warszawy (1933 JA 53,50 — 53,25 —
53,50; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 48,00;
5 proc. m, Piotrkowa (1933 r.) 45,50.

AKCJE
Bank Polski 94,00—93,75; Siła i Świa»

tło 27,00; warsz. Tow. fabr. cukru 25,
— 25,75 — 25,25; Lilpop 9,00; Modrze-
jów 4,70; Norblin 42,00; Ostrowiec 25,00.

BÓLE GŁOWY.Z
ŻĄDAJĄC ORYGINALNYEW PROSZKÓWс rase1. KOGUTKIEM |.

СОЛ
ry: 2 NAŠLAI UCTWA.

Davemause PROSZKI „MIGRENO -NERVOSIN"z KOGUTKIEM

Kea
nosi „WISRENO-NERVOS" 44 ref I w TASLETKACR

 

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 11 marca 1936 r.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 21,00
= SE Pszenica zbierana 742 gl. 20,5U

Żyto I standart 700 gl 12,75 — 13,00;
Żyto Il standart 687 gl. 12,50 — 12,75;
Owies I st AAA śl. 14,50 —
14,75; Owies A 1 st, (lekko zadesz.) 516
gl. 14,75 — 15,00; Owies II stan, 460 gl.
— 14.25 — 14.50; Jęczmień browar
niany 689 gl 15.25—15,75; Jęczmień 678-
14,75 — —; zmień 649 gl. — — —
14,75 — 15,00; Jęczmień 620,5 g 1g1.163
15,00; Groch polny 18,00 — 19,00; Groch
Victorja 30,00 —32,00; Wyka 21,50 —
22.50; Peluszka 22.50 — 23.50; Seredela
porwona czyszczona 22,00 — 23.0:
„ubin niebieski 9,00 — 9,50; Łubin żółty
11,50 — 12,50; Rzepik zimowy 40.50 —
41,50; Rzepak letni 39,50 — 40,50; Rze-
ik letni 40.00 — 41,00; Siemię
niane bassis 90 procentowe 33,50
— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez $r-
kanianki — 115,00 — 130,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc 150,00 —
170,00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80,06 —'100,00; Mak niebieski
62,00 — 64,00; Ziem. jad. — — —; mąka
pszenna gat, 1 — А 0 — 20 proc. 34,00 —
36,00; Aka pszenna gat. | — B 0 —
45 proc. 32,00 — 34,00; I-C 0-55 proc.
31,00 — 3200; 1 — D 0 — 60 oroc.
30,00—31,00; I — E 0 — 65 proc. 29,00—
30,00; II—A 20—55 proc. 28.00—29,00;
li — B 20 — 65 proc 2600 — 2800;
II-D 45-65 proc 23,50 — 24,50; II-F 55—
65 proc. 2250 — 23.50; II — G 60 — 65
roc 21,50—22 50, past. 14,50— 15,50 Mą-
a Žž. „wyc. ” 0-30 20,50—21,50; Mąka ž.

l gal 045 20.00 21.00. Mąka žyt | gat.
0.56 proc 1956 © 20,50. « gat (65 oe
1900 — 1950; II gai 16,00 — 17.00, ra-
zowa 16,00 — 16,50; poślednia „2,00 —
12,50; Otręby pszenne grube przem.
stand, 12.25 — 12.75; Otrebv pszenne
średnie przem. stadn. 11,25 — 11,75; O-
tręby pszenne miałkie 11,25 — 11,75; O-
tręby żytnie 9,25 — 9,75: Kuchy Inia-
ne 16,75 — 17.25; y rzepakowe
14,50— 15.00; Kuchy  słonecznikowę
== m m m —i Śru!3 sojowa 45 or0€.
2200 — 22.50,
Ogólny obrót 2432 tonn. w tem żyłn

749 tonn. Usposobienie spokojne.
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* szeregu monumentalnych gmachów.

Kronika
JAKA DZi$ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi

opadami głównie na południu i wschodzie

Polski, W Małopolsce Wschodniej skłon-

nośćdo .burz.

Temperatura. w ciąg udnia nieco wyżej

zera. z

Umiarkowane wiatry zachodnie i pół-

nocno - zachodnie.

—Sprostowanie, W ogł. Spółdz.
Hurtowni. Det. . Kupców. i Przem.
Chrz. m. Wilna o II Walnem  Zgro-
madzeniu udziałowiców, zamieszcz.
w „Dz.. .Wil.'* Nr. 66 z dn, 8 b. m.
omyłkowo. jako termin zgromadzenia
wydrukowano: „poniedziałek dn. 20
marca 1936 r.'; natomiast ma być:
„poniedziałek dn. 30 marca 1936 r.*,
co niniejszem prostujemy.

SPRAWY WOJSKOWE.
—. Zarządzenia w sprawie ćwi-

czeń. . Ukazało. się zarządzenie D.
O. K. III w sprawie powołania w
rb. na ćwiczenia oficerów i podcho-
rążch rezerwy. Jeżeli chodzi o ofi-
cerów: będą powołani ci, którzy byli
promowani w latach 1931, 1933,
1935, jak również lci. promowani z
1932 r., którym odroczono čwicze-
nia, względnie sprawowanie w 1934
r. tej samej kategorji Pozatem bę-
dą pąwołani ci wszyscy oficerowie,
którzy dotychczas jeszcze
nie odbyli, a byli objęci zarządze-
niem z r. ub. Podchorążowie będą
powołani wszyscy, którzy nie odby-
li ćwiczeń. Ćwiczenia trwać będą
od 3 do-6 tygodni. Do kart powoła" ;mieślniczej ostatnio
nią rozsyłanych indywidualnie bę-
dzie dołączony bilet oklejowy: Ci,
którzy praśną uzyskać przesunię-
cie tenminu stawiennictwa, mogą
wnieść: odpowiednie podanie do do-
wódcy swej formacji. Wyjątek sta-
nowi ciężka choroba powołanego.
W tym wypadku mależy przesłać
kartę powołania z zaświadczeniem
lekarza, W. razie odmowy — przy-
sługuje odwołanie do D. O. K. (h)

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Wybory nowego rektora USB.

Na podstawie przepisów ustawy ó
szkołach akademiickich kończy. się
w br. 1935/36 pierwsza kadencja
rektora USB, Rektor wybierany jest
bowiem na okres 3-ch letni, a pierw
sze wybory odbyły się w. 1934 r. po
wprowadzeniu w życie nowego
ustroju szkół akademickich.

Wybory rekitora ma USB prze-
prowadzone będą w końcu maja rb.

Posiedzenie Koła Pol. Tow.
Filolog. odbędzie się w: dn. 14.III
(sobota) 1936 r. o godz. 18 w:sali Se-
minarjum Filologii Klasycznej U.S.B.
ul. Zamikową 11  (I-sze piętro). Na
porządku dziennym: Referat prof.
Stefan Srebrny. 2.

: SPRAWY ROBOTNICZE.
° — Strajk w olejarni „Kresowej“
zlikwidowany. W' dniu 12-bm.-na

ćwiczeń;

wileńska
Umowa zbiorowa

kości zł. 2.50 dla niefachowych i zł.
4 @а słusarzy i palaczy. Akord u-
stalono ma 10 do 14 gr. od 100 kg.
oleju przerobionego.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Podniesienie stawki podatko-

wej od mięsaiprzetworów mięsnych.
Wielkie poruszenie wśród  rzeźni-
ków wileńskich wywołało podnie-
sienie stawki podatku przemysłowe-
go definitywnego. 20.X1I 1933 zosta-
ła zawartą między lzbą Sikarbową a
przedstawicielami branży mięsnej u-
mowa zbiorowa ustanawiająca stałe
stawiki podatku przemysłowego.
Tymczasem Izba Skarbowa wbrew
umowie wysłała dnia 5.1 rb. za-
wiadomienie o podniesieniu stawki
podatkowej. Zrobiła to bez uprzed-

awawidwje|
wynagrodzenie za dniówkę w wyso-|

Pokazy źrębiąt
rocznych

Wileńsko - Nowogródzki  Zwią-
zek Hodowców Koni, mający swą
siedzibę w Wilnie, począwszy

kazy źrebiąt rocznych, tj. urodzo-
nych w 1935 r. w 32-ch miejscowo-
ściach województw wileńskiego i
nowogródzkiego. Pokaz połączony
będzie z nagrodami, które komisja
sędziowską przyznawać będzie wła-
ścicielom- najlepszych źrebiąt, Do
pokazu dopuszczone będą wyłącznie
źrebięta należące do członków  po-
watowych kół hodowców koni.

 

PO STRAJKU NĄ NAROCZU
Pewnieś różne jadł frykasy,
Marcepany, ananasy...
Lecz nad wszystko jest potrawa

Z ryby, co się TWję Sielawa niego porozumienia się z przedsta-
wicielami branży mięsnej co jest
wyraźnem _—pogwałceniem umowy
zbiorowej. Przedstawiciele  rzežni-
ków mają w tej sprawie: w: najbliż-
szych dniach interwenjować w Iz-
bie Skarbowej. (s)
— Kursy garbarskie, Około 20

bm. dr. inż, Wožniakiewicz  dyrek-
tor szkoły barbarskiej w Radomiu
wygłosi szereg wykładów ©0  farbo-
waniu skór, Wylkłady inż. Wožnia-
kiewicza odbędą się w ramach 6-ty-
godniowego |kursu garbarskiego. (s)

Ożywienie w  garbarstwie,
Jak komunikują nam z Izby Rze-

zainiteresowały
się wileńskiami wyrobami  garbar-
skiemi władze 'wojskowe udzielając
większych zamówień skór na ko-
żuchy oraz werble. Zamówienia te
są próbne. (s) .
— Zamówienie na pułapki Do

lzby Rzemieślniczej wpłynęło za-
mówienie jednej z firm angielskich

szy.  Reflektanci na powyższą do-
stawę: mogą się dowiedzieć o wa-
runkach w Izbie Rzemieślniczej. (s)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zapis na rzecz Polskiej Macie-

rzy Szkolnej w Wiłnie. P. mecenas
Kiersnowski, jako wykonawca te-
stamentu ś. p. Marji Narkiewicz-
Jodko, przekazał Macierzy Wileń-
skiej z ustanowionego legatu 691 zł.
93 gr.
— Zebranie Towarzystwa Lite-

rackiego im. Adama Mickiewicza
odbędzie się w sobotę 14-go marca
o godz. 6 po poł. w lokalu Semina-
rjum Polonistycznego U. S. B. (Zam-

dzie”. _Wistęp dla :członików i wpro-
wadzonych gości.

ODCZYTY.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Dziś w piątek, dnia 13 bm. "konierencji w inspektoracie pracy
został zakończony strajk ok. 40 ro-
botników olejarni „Kresowej“
narska 5), który trwał od 28 lute-|
go r. b

 

ska) odczyt

elementy miasta Wilna” z cyklu od-
czytów pod ogólnym tytułem „Pięk-

Z królestwa Sztuki
Życie Sztuki, pod redakcją Z. L. Zaleskiego, rocznik drugi, wydano z za-
śsiłku Funduszu Kultury Narodowej, Warszawa, Administracja i skład

główny w Kasie im, Mianowskiego, 1935, str. 375.
(Dokończenie)

Antoni Dygat. Paryż Il-go ce-
sarstwa a przyszła Wiełka Warsza-
wa. Paryż jest jedyną stolicą skom-
.ponowaną architektonicznie. O jed-
nym tylko Paryżu można powiedzieć
nie to, że „mieści w sobie arcydzie-|
ła, ale že jest arcydzieteimi'. A trze-
ba pamiętać, że Paryż — tak jak
Kraków — nie odrazu owano,
bo budowano go aż przez dzie-
więtnaście stuleci. Pierwsizym racjo-;
nalnym i świadomym architektem ;
nadsekwańskiej stolicy był Napo-;
leon — przebił 60-nowych ulic, zbu- |

Łuk  Triumifalny, kolumnę
Vendóme, rozpoczął budowę całego|

— w tej liczbie Pałacu Louvre. ё
Drugim — i to już ma większą

skalę — budowniczym . Paryża był;
NapoleonIII, „monarcha mie: wiel-
ki, ale owiany duchem swego .wiel-
kiego przodka”. Zorganizowany
sprężysty aparat architektoniczno-
wykonawiczy, wyposażony w wielką
władzę, zdołałw niedługim czasie
przebudować miasto według śmiałe-
60, а о dużych wartościach arty-
stycznych, planu, przeprowadzonego
w sposób najzupełniej bezkompro-
misowy. (O wartości i przywiązywa-
niu wielkiego znaczenia do tego pla-
nu może świadczyć fakit, że ostatni

towało niewątpliwie masę pracy i i charakteru, oraz gdy stwierdzimy,|

pieniędzy.  Opłaciło się jednak so-
wicie. Kapitał w nie włożony pro-
centuje do dzisiaj — Paryż otrzymał
wówczas szatę godną stolicy świata,
przez cały też świat odwiedzaną.

Sprawą przebudowy Paryża nie
wszyscy się zachwycali — np. prze-
ciwmicy cesarstwą mówili, że cesa-
rzowi chodzi o stworzenie długich,
prostych i szerokich arteryj, nie na-
dających się do budowy: barykad, a
łatwych do opanowania przez wier-
ne rządowi wojsko...

No a teraz Warszawa, Wielka
Warszawa, jak to się lubi podkre-
šlač. Ten obraz ma o wiele mniej
jasnych barw.

Wprawdzie ulica Marszałkowska
jest dość prosta i szeroka, ale już
drzewa różnych gatunków . rosnące
w nietównych odstępach, nierów-
nolegle do chodnika biegnące szyny
i chaotyczna pajęczyną drutów
tramwajowych nie zachwycają oka

'architelkta.
Najgorzej, że nie wszystiko mož-

na zwalić na.. zaborców! Wielkie
założenie od pałacu Ujazdowskiego
ku Wiśle zaprzepaściliśmy my sami,
choć plany ieżą „w biurku” jeszcze
od czasów... Stanisława Augusta
Poniatowskiego.

na dostawę 14.000 pułapek na my-

kowa 11). Na porządku dziennym
odczyt p. dr.” Wacława Borowego:
„Książką Wasilewskiego 0 Norwi-!

odbędzie się w sali V-ej (ul. św. Jań-|
prof. dr. Mieczysławaj

(Po- | Limanowskiego p. t.: „Niewznuszone

 

 

!no Wilna a urbanistyka“. Początelk
(o godz. 19-ej. Wstęp 20 gr. Miodzielž
|płaci 10 gr. Szatnia nie obowiązuje.
| : RÓŻNE.
|;  -— Podziękowanie. Zarząd Her-
baciarni N.O.K. dla bezrobotnej in-
teligencji serdeczne .Bóg zapłać
składa Zrzeszeniu Urzędników Wi-
leńskiego Banku Ziemskiego za zło-
żoną otiarę w sumie 35 zł, 50 gr. za-
miast wieńca na grób ś. p. Aleks.
Tawroszewicza,

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W nocy z 10 na 11 b. m.

złodzieje dostali się przez okno do młynu

elektrycznego Abrama  Gurwicza (Beliny

44), skąd skradli 10 pasów, wartości zł. 670.

-— Poznał swoje dynamo. Szymel Sza-

wedac, zam. przy ul. Wileńskiej 3, poznał

swoje dynamo kinowe, skradzione mu w

roku 1934 z warsztatu ślusarskiego przy ul.

Jagiellońskiej. Skradzione dynamo usiło-

"wali sprzedac małżonkowie  Agrutowie,

zam. przy ul. Trockiej 15. „(e)

' — Grozi zabójstwem. Niejaki Antoni
' Dzierżynowicz (Poleska 12) powiadomił po-

'licję, iż jego sąsiad  Kaziukajtis grozi m

zabójstwem.  (h) ‘

— „fajny związek lokatorów*, Kilku

, lokatorów domu nr. 4 przy ul. Szkaplernej

zawiązało tajny związek przeciwko właści-

= domu L. Filmanowej, która. usiłuje

|ich wyeksmitować z domu.

| Loaktorzy zagrozili właścicielce domu

jśmiercią, jeśli ona przeprowadzi w czyn
nakaz eksmisyjny. Filmanowa zwróciła się

+e pomoc do policji. (h)

— Zaginięcie, Paszkiewicz Bronisław,

zam. przy ul. Chełmskiej 56, zameldował
policji, iż żona jego Ewa 1. 26 wyszła z do-

mu w dniu 27 b. m i dotychczas nie po-
| wróciła, Wszczęto policyjne poszukiwanie.

— Złamanie uda. Przechodząc

jąc złamania uda nogi prawej 58-letnia

Marja Cybulska, zam. przy ul. Oficerskiej

189, Poszkodowaną. odwieziono do szpitala

| sydówskiego. (e)

— Przejechany dorożką. Na ul. Po-

łockiej wpadł pod przejeżdżającą dorożkę

12-letni Michał Orłow, zam. przy ul. Saska
| Kępa, który doznał ogólnych obrażeń cia-

‚ 1а. Dorožkarz, nie zatrzymując się, zbiegł. e

 
Że falktycznie niema naczelnego ar-
chitekta m. st. Warszawy — musi
nas ogarnąć uczucie wstydu i zaże-
nowania.

Maciej Masłowski i Hanna. Wa-
licka — Kronika plastyczna. Mamy
tu bardzo starannie opracowany
„rachunek sumienia* plastyki pol-/
skiej za lata 1934 i
mniej przeładowania szczególikami,
a więcej ujęcia syntetycznego pod-
niosłoby jeszcze wartość kroniki i
ułatwiłoby pracę czytelnikowi w
zorjentowaniu się w całokształcie
zagadnienia. Miimo to — solidne po-
traktowanie pracy przez autorów
"wydało pożyteczne owoce.

„Taniec w roku 1934“, „Ruch
muzyczny w roku 1934*, „Muzyka
w radju*, „Działalność polskiego
radja w roku 1934“ oto dalsze
kroniki poszczególnych dziedzin
sztuki, które na łamach „Życia
Sztuki” znalazły nowych fachowych
referentów.

Dłuższym artykułem
Bohdziewicza pt. „Dziś i jutro pol-
skiego iilmu*, podobnie zresztą jak
i artykułom Jana  Lorentowicza
„Stałe przesilenie w teatrze pol-
skim* ze względu na wielką
aktualność poruszanych tematów —
zajmiemy się osobno w najbliższym
czasie ną łamach „Dziennika”.

Antoniego

* W dziale „Życie Sztuki zagranicą'*
zostały umieszczone dwie dłuższe
prace: Antoniego  Prejbisza — „Anglja* i Zbigniewa Grabowskiego
,-— „iemcy po przewrocie”,
||. Stosuniki angielskie, tak różne od

kwietnia do 18 mają organizuje po-|

przez

jezdnię na ul. Kalwaryjskiej upadła, dozna-

1935. Tnoszikę |"

Zwolnienie od
'
!

|
j
|
I

|. Związek lzb Przemystowo-Han-
dlowych R. P, wystąpił ostatnio do
Ministerstwa Skarbu z opinją, do-

projektu rozporządzenia
wykonawczego do dekretu Prezy-

| denta Rzeczypospolitej ©» podatku
jod lokali, Izba Przemysłowo-Han-
|dlowa w Wilnie poczyniła, między
|innemi, następujące uwagi do pro-
jjektu tego rozporządzenia —
jpnzedmiocie zwolnienia od podatku
| lokali przemysłowych lub ich czę-
|ści, że względy słuszności wymagają,
aby podatkowi od lokali podlegały
tylko te części lokalu, które są pnze-
znaczone na mieszkanie i to wedle
stawki właściwej dła danej części
lokalu, niezajętej przez zakład prze-
mysłowy.

Pozatem, wobec bardzo licznych
wypadków opłacania komornego w
kwotach niższych od norm ustalo-
nych dekretem Prezydenta R. P, z
14.X1.35 r. w sprawie obniżenia ko-
mornego (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz.
504) pożądanem byłoby wyraźne o-
kreślenie, co należy rozumieć przez

Jaglica szerzy
inspektor Lekarski powiatów

woj. wileńskiego sporządził wykaz

4500 chorych
na choroby zakaźne
Wedlug sprawozdań złożonych

przez kolumny przeciwepidemiczne,
działające na terenie powiatów woj.
Wileńskiego wykazują, iż w Wileń-
szczyźnie na dzień 1 marca r. b. znaj
dowało się 4500 chorych na choroby
epidemiczne, w tej liczbie 3245 dzie-
ci na jaglicę.

Akcja kolumn  przeciwepide-
micznych prowadzona jest bez przer
wy we wszystkich powiatach Wi-
leńszczyzny. (h)

|
„tyczącą
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podatku lokali
| przemysłowych

„łaktyczne Ikomorne“, gdyż pojęcie
to mioże nastręczać wątpliwości, jaki
czynsz stanowi podstawę wylmiaru:
czy czynsz, Iktėrego 'wysolkość ozna-
czona jest umową, a w braku umo-
wy, Gzynsz należny wedle postano-
wień ustawy o ochronie lokatorów,
czy też tylko czynsz — ustawiowy.

Zwłoki przy torze
kolejowym

W, dniu 11 b. m., o godz. 7-ej, na
szlaku Łapy — Białystok, na 167
km. w rowie, przy torze lewym, zna-
leziono zwłoki zabitego mężczyzny,
nieznanego nazwiska. Przypuszcal-
nie przyczyną wypadku było samo-
bójstwo. Dochodzenie w: toku.
W dniu 11 b. m., o godz. 10, na

szlaku Szepietowo — Łapy został
ciężko ranny przy wyskakiwaniu z
pociągu towarowego nulmer 781,
16-letni Feliks Charikot, z Osowy
Podlaskiej, pow. włodawskiego. Po
udzieleniu pierwszej pomocy w Ła-
„pach, skierowano go do szpitala bia-
„tostockiego.

sie nagminnie
zachorowań i zgonów ma choroby
zakaźne występujące nagminnie na
terenie województwa wileńskiego
za czas od 1.III do 7.III rb., z które-
go wynika, iż zanotowano 213 wy-
padków zachorowań na jaglicę, 22
wyp. choroby 4 i zgony na gruźlicę,
15 wyp. na dur plamisty, po 8 wyp.
na płonicę i odrę, 6 wyp. na błonicę,

4 wyp. choroby i 2 zgony na dur
brzuszny, pozatem po 6 у
choroby na rožę, Iksztusiec, zapale-
nie opon mėzgowych i ospę wietinz-
ną, 17 wypadków świnki, 3 wypadki
pokąsania przez zwierzęta chore
lub podejrzane o wściekliznę i 1 wy-
padek zakażenia połogowego.

& р

Usuwanie lip z placuKatedralnego
Zarząd m. Wilna przystąpił do

przesadzenią części lip, otaczających
skwer na pl. Katedralnym. Lipy te
użyte zostaną do nowopowstającej
alei w regulowanej obecnie dzielni-
cy Rossa. Również w roku bieżącym
projektowane są prace mad częścią
regulującą pl. Katedralnego, które

WYSZEDŁ Z DRUKU ZESZYT LUTOWY

przedewszystkiem  obejmią  zniesie-
nie skweru przed gmachem Urzędu
Wojewódzkiego i pnzesunięcie jezd-
ni ul. Marji Magdaleny. Roboty te
finansowane będą przez Fundusz
Pracy, który na ten cel w: budżecie
swym przewidział odpowiednie su-
my.

| „Р КА5А“

Treść zeszytu: Projekt ustawy dzienni-
karskiej, Rząd a prasa, Franciszek Głowiń-
ski — Gospodarka ogłoszeniowa monopoli
państwowych. Po strajku w warszawskich
drukarniach gazetowych. Wzrost sprzedaży
dzienników i czasopism na prowincji Życie
organizacyjne: Prace Polskiego Związku
Wydawców; Organizacje dziennikarskie.
Kronika krajowa: Państwo a prasa; Staty-

MIESIĘCZNIK
Organ Polsikego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism.

! Redaktor Stanisław Kauzik.
tyczące prasy, Prasa na szerokim świecie.

Bibljografja. i
Cena zeszytu 1 zł, Do nabycia w admi-

nistracji „Prasy”, w większych księgarniach
i kioskach „Ruchu“.

Prenumerata roczna: w kraju 10 zł, za-

granicą 12 zł. Adres administracji:Warsza-
wa, Krak. Przedm. 40 m. 11, tel. 540-00.

Konto rozrachunkowe Nr. 751 Warszawa 1.

styka; Różne. Ustawy i rozporządzenia do-|

kają na kryzysi W roku 1934 kisią-
żek wydano jeszcze: więcej miż w
roku poprzednim. Za to ilość jak
zawisze nie idzie w parze z jakością.
Skarżą się na tę jakość Anglicy.
„Alniglja jest opanowana przez nałóg
czytania — złego czytania... Styl
życia współczesnego jest wulgar-
"22
Przeglądając apercu na plastykę

angielską wyławiamy, że do trójki
najwybitniejszych rzeźbiarzy współ-
czesnych należy pochodzenia napėl
polskiego — ale nie cieszcie się Po-
lacy — Jakób Epstein (między inn.
twórca biustu  Einstein'a — wiado-
mo swój do swego). Ciekawe są
wiadomości о teatrze angielskim.
W Anglji są trzy Ikategorje teatrów
—1) teatry londyńskie West—End'u,
2) teatry repertuarowe i 3) teatry
amatorskie. Najoryginalniejsze są
niewątpliwie _ pierwsze teatry
West — End'u opierają się na
eksploatacji wziętej sztuki w nie-
skończonej ilości przedstawień
(przekraczających nieraz _ liczbę
dwóch tysięcy!). Alktorzy i reżyser
w takich teatrach są kontraktowani
osobno do-lkażdej sztuki. Na kryzys
frekwencyjny teatry angielskie nie
skarżą się... Ciekawe to rzeczy dla
polskiego azytelnika.

Jeszcze może bardziej przykuwa
uwagę czytelnika rzecz o sztuce hi-
tlerowskich Niemiec w bardo inteli-
gentnem ujęciu p. Grabowskiego.
Jakie skutki w dziedzinie kultural-
nej pociągnęła za sobą rewolucja
„polityczna? O ile sytuacja obecnych
yNiemiec podobna jest do epoki bez-

 
ju moż dez ostati Gdy. do tego dodamy, że wcałej okntynentalnych wogóle, a: polskich pośrednio po rewolucji sowieckiej i
bulwar wylkończono ostatecznie kil. Warszawie nawet ze świecą w ręku w szczególności, sprawiają, že oglą- |faszystowskiej? Jak wygląda twór-
ka lat temu ściśle według projektu zjnie znajdziemy ani jednej ulicy, któ- damy tam wiele rzeczy, z'otiwartemi |czość :emigracji niemieckiej? Kogo
1860 r.) Dzieło Napoleona III kosz- raby miałą domy rówinej wysokości— ze zdziwienia — ustami. swoi

Wydawcy angielscy nie narze-
mioowe Niemcy uważają za swoich
patronów w dziedzinie sztuki, którą

tworzą, sztuki opantej na przesłan-

ikach ideologji hitlerowskiej? Jaka

będzie rola obecnych Niemiec w
przyszłości kultury europejskiej? —
oto pytanie na które odpowiada pra-
ca Grabowskiego, w swej pierwszej

części. Druga część jest poświęco-

na omówieniu poszczególnych dzie-

dzin szituik państwa z pod znaku

swastyki.
Jeszcze dwa króciutkie działy:

„„Marginalja“ i „Polemika“ — a je-
steśmy u mety książki.

Kilka czy nawet kilkanaście go-
dzin, które nam zajmie przestudjo-
wanie grubego tomu „Życia Sztuki”,
to stanowczo czas bardzo pożytecz-
nie i przyjemnie spędzony. Wiszyst-
ikie prace (z jednym wyjątkiem, o
którym mówiliśmy wyżej) stoją
względem treści ną wysokim pozio-
mie. Do tego dochodzi poprawny, a
niekiedy wręcz doskonały, stył i ję-
zyk — tak rzadko dziś spotykany,
nawet u bardzo poważnych auto-
rów.

Szata zewnętrzna, prostą i do-
stojna zarazem, doskonale harmoni-
zuje z całością. Korekta b. staranna.
Pewne zastrzeżenia mielibyśmy je-
dynie przeciwko zbyt drobnemu dru-
kowi, w jakim wykonana została
większa część książki. Szczególnie
większe rozprawy nie nadają się do
drukowania tak małemi czcionkami
— wzrok się szybko męczy i nudy.
Zmiana, idąca w tym kierunku —
byłaby zapewne bardzo mile przy-
jęta przez czytelników. ,

Biorąc cały rocznik raz jeszcze
— en bloc — możemy pogratulować
wydawcom. Pieniądze wydane z
Funduszy Kultury Narodowej sta-
nowiczo tym razem nie |
marne. pos  
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Teatr i muzyka. ostatnie wieczorne przedstawienie = — Koncert chórów wileńskich. Autor czeski

т е _|ucz w Piekle" z gościnnym występem Olgij Qd dłuższego czasu oczekiwany

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś] Ojginy. przez miłośników . pieśni występ

o godz. 8 wiecz. sziuka w 3 aktach K. Le- — Jutrzejsza premjera Występy Olgi|publiczny chórów wileńskich docho-

czyckiego pt. „Dzieje „Wolności”. Przed-|Obarskiej. Jutro więc nastąpi realizacja|qzi do skiutku, gdyż już Ww niedzielę |uji' odczytów rolniczych

stawienie dzisiejsze zakupione — pozosta-

łe bilety od godz. 5 pop kasie teatru

na Pohulance

premjery op. Simonsa „Ty to ja“, ktėra

wywolala niezwykle zainteresowanie, bo-

wiem jest to nowość scen zagranicznych,

ciesząca się powszechnym, wielkim sukce-

sem. W łeatrze naszym op. „Ty to ja“ о-

trzymała wystawę pendzia W. Makojnika,

wyreżyserowaną została przez M. Tatrzań-

skiego, przy udziale całego zespołu arty-

stycznego. Do popisowej egzotycznej

Marjoli, została zaproszoną urocza  ргипа-

donna scen stołecznych Olga Obarska, zaś

słodką europejkę Krystynę gra Sława Be-

stani. Pomysłowy balet układu J. Ciesiel-

skiego, kierownictwo muzyczne M. Kocha-

nowskiego.

w

— Premjeral W cykiu wielkich premjer

tegorocznego sezonu przygotowuje Teatr

Miejski na najbliższe dni „Wesele Figara"

.— Beaumarchais'ego To arcydzieło litera-

tury światowej nie grane w Wilnie od lat

trzydziestu ujrzy nasza publiczność w sty-

lowej inscenizacji, z piękną ilustracją mu-

zyczną. Reżyseruje „Wesele Figara" na-

czelny reżyser teatrów stołecznych dyr. Ka-

rol Borowski, który specjalnie w tym celu

przybył do Wilna.

Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś

WOZEK A SdASA K Sr k R

Jak dzieńnikarze niemieccy
dowiedzieli się o zajęciu Nadrenji?
Jeden z driennikarzy niemieckich po- pada urzędowym tonem odpowiedź nasze-

daje ciekawy opis „mobilizacji* sprawo-,go strażnika.

zdawców dzienników berlińskich, zarzą-| Po chwili wchodzi zastępcakomendan-

dzonej o przez ministerstwo propagandy ta oddziałów S. S.

Rzeszy w związku z zajęciem Nadrenii ; „Panowie, którzy przyjechali własnymi

samochodami, oddadzą mi klucze, samocho-
przez wojska niemieckie.

W sobotę o godzinie 3-ciej w mocyjdY będą odprowadzone do garażu?
Atmosiera oczekiwania wzrasta do

zaczynają stukać  teleskryptory. Minister- | r Z ma

stwo propagandy wzywa głównych герог- największego napięcia. Coś się niezwykłe-

terów pism berlińskich na dziś godzinę Ź0 musiało stać. Ależ co? Trudno naprawdę

$-ma rano do ministerstwa. Punktualniel zgadywać, Na dziedzińcu ministerstwa

słyszy się warkot samochodu ciężarowego.

roli
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O oznaczonym czasie " spotykają się

wszyscy w ministerstwie. Co się stało?

Po co ich wezwano? Nikt nie umie ich

poiniormować. Za chwilę wnoszą bułki i

kawę. Urzędnik ministerstwa zaprasza

wszystkich na Śniadanie. Każdy ma zdzi-

wioną, prawie zakłopotaną minę. Niektó-

rzy biegną do budek telefonicznych.  Po-

sterunek S. S$. stojący przy wyjściu zagra-

dza im drogę. Panowieł Nikomu nie wolno

opuszczać sali Kto chce nadać wiadomość

do redakcji, proszę ją napisać на kartce,

wyślemy ją sami.

Słowa te potęgują zakłopotanie.

Wreszcie jeden z dziennikarzy nie wy-

trzymał! „Na, wss ist den eigentlich los?**

Otwierają się drzwi, staje w nich jeden z

wyższych urzędników ministerstwa: „Pa-

nowie, jedziemy!* Pakują wszystkich do

olbrzymiego, krytego wozu ciężarowego,

który mknie w kierunku pola lotniczego.

Na lotnisku, czekają dwa samoloty. Moto-

ry warczą. Wsiadamy. Dokąd? Próżno

pytać. Start! Samoloty lekko odrywają się

od ziemi. Lecimy w kierunku zachodnim.

Po dwuch godzinach ukazują się wieże ka-

tedry kolońskiej, olbrzymieją w oczach,

przybliżają się coraz bardziej. Za chwilę

znikają nam z oczu. Osiadamy na lotnisku.

"Tu dopiero wyjaśnia się cel naszej wypra-

wy w nieznane. Rozdzieleni ma grupki

mamy być świadkami wielkiego wydarzenia

dziejowego — zajęcia Nadrenji przez woj-
— No, co jesi? Zaraz się Pan dowie, —

„ska niemieckie".

wiNORS

Z UDZIAŁEM 60 AKTORÓW. 75.000
Nad program: Cudowny kolorowy film p. t.

CASINO|

  

NOWE OBLICZE E*RANU

Najpiękniejszy film doby obecne] —- królowa
kamedyj muzycznych

 

 

   

 

 

15 b. m. usłyszymy w- Teatrze Wiel-

kim 6 chórów na koncercie, organi-

zowany mprzez Wil. Związek Tow.

Śpiewaczych i Muzycznych.

pisie wezmą udział chóry: „Aiko!

dyr. J. Arcimowicza, „Echo“

pod dyr. W. Kalinowskiego, „Hasto“

pod dyr. J. Żebrowskiego, Kolejowy

pod dyr. A. Czerniawskiego, Poczto-
wy pod dyr. T. Szeligowsikego i

T-wa Muz. „Lutnia“ pod dyr. J. Leś-
niewskiego.
Kierownictwo chórami zespolony-

mi spoczywa w rękach dyrygenta

związkowego W. Kalinowskiego.
Początek o godz. 12 i pół. Ceny

propagandowe od 25 $r.
— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy pt. „Bańki Mydia-

ne“. Początek pwzedstawień o godz. 6.45 i

9 min. 15.

— Największe arcydzieło kinematograiji.

Widowisko filmowe „Ostatnie dni Pompei",

które odnosi sukcesy na największych

ekranach, wchodzi dziś na ekran wileński.

Premjera odbywa się dziś w kinie „Pan“.

Z za kotar studjo.
Głos uznania dla Polskiego Radja za dobroć

programu rolniczego.

Nakładem Ministerstwa Rolnictwa w 

wyróżnia w programach
rolniczych Polskiego Radja dążność dosto-

sowywania pogadanek i praktycznych od-

czytów do rzeczywistego poziomu słucha-

czy, oraz podkreśla urozmaicenie monoto-
lekką muzyką.

Wspominając o specjalnych kursach radjo-

wych dla rolników (Radjowy Uniwersytet

Rolniczy w roku 1931), oraz popularnych

audycjach rolniczych zauważa, że zawsze

Por|stosowano się w ich treści do poszczegól-

mych sezonowych prac w gospodarstwie.

Popularna forma nie wpływa ma poziom

treści, a treść obejmuje prawie wszystkie

dziedziny życia wsi. Obok licznych audy-

cyj z produkcji roślinnej i zwierzęcej, obok

tematów ogólno - społecznych i gospodar-

czych, Polskie Radjo poświęca wiele uwagi

1óżnym zagadnieniom specjalnym jak: o-

grodnictwu, pszczelarstwu, hodowli drobiu,

rybactwu, leśnictwu i łowiectwu. W dal-

szym ciągu swych wywodów autor pod-

kreśla umiejętne oddziaływanie programu

radjowego na organiżacje rolnicze, zwłasz-

cza na kółka rolnicze, których działalność

popiera.
Godna podkreślenia jest dążność Pol-

skiego Radja do omawiania w dziale audy-

cyj rolniczych spraw z zakresu socjologji i

kultury. Dzięki tym audycjom Polskie Ra-

djo świadomie oddzialywa ma zbliżenie
miasta do wsi i odwrotnie.

Omawiając poszczególne audycje inż.

Horak uważa, że najwięcej zajmującą i war-

tościową audycją dla rolnika jest niedziel-

my „Przegląd rynków produktów rolnych",

tak pod względem bogactwa informacyj jak

i oryginalności opracowania. Bardzo lubia-

ma przez rolników jest także „Skrzynka

rolmicza”, oraz „Wiadomości rolnicze”.
W końcowych swych uwagach czeski

autor zwraca uwagę na małą ilość słucho- 
| Pradze Czeskiej ukazała się wyczerpująca

jmonografja o używaniu radja w celach
podnoszenia kultury i oświaty rolniczej, Ta
niezwykle imieresująca książka opracowana

| przez inż. Bogusława Horaka p. t. „Roz-'

hlas a Zemedelstvi”, na 239 stronach przy-
nosi wyczerpującą analizę audycyj rolni-

czych we wszystkich radjofonjach europej-

skich. Dobrze opracowane wykresy i mapy,

oraz dokładna bibljografja źródeł — czynią
tę książkę rzeczywiście wyjątkowem zja-

wisikem wśród dzieł poświęconych zagad-
nieniom radjowym.

Oczywiście polskiego czytelnika naj-
bardziej interesuje ta część książki, która
poświęcona została radjofonji: polskiej. Czy-|
tając bardzo dokładne szczegóły z działal-,
ności Polskiego Radja w zakresie programu
dla wsi na przeciągu lat miemal dziesięciu
doznajemy przyjemnego uczucia, że autor
operując materjałem zebranym ze wszyst-
kich radjofonij europejskich, rozdział pol-
ski kończy tak wysoce pochlebną opinją:
„Jak ze szczegółowego opisu audycyj rolni-
czych w Polskiem Radjo widać — organi-
zacja audycyj dla wsi Polskiego Radja na-

, leży do najlepszych w Europie".

1
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wisk wiejskich w Polskiem Radjo, oraz na

słabo zorganizowane audycje rolnicze w

|rozgłośniach regjonalnych. Mimo tych uwag

|kpytycznych uważa, że „pracuje jednak Pol

skie Radjo rolnicze bardzo skutecznemi

środkami, które już same przez się doku-

mentują jego dojrzałość.

gandę i działalność Polskiego Radja jako

całość, trzeba skonstatować, że jest celowo

zorganizowane, intensywnie wykorzystane i

używa skutecznych metod oddziaływania”.

Ta pochlebna opinja w naukowej pracy

bezstronnego w stosunku do nas autora

zasługuje na uważne zapamiętanie.

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 13 marca 1936 roku.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda

rolnicza, Audycja dla szkół. 8.10—11.57
Przerwa. 11.57 Czas i hejnał. 12.03 Dziennik

południowy. 12.15: Audycja dla szkół, 12.40
Płyty. 13.25: Chwilka gospodarstwa domo-
wego. 13.30: Z rynku pracy. 13.35: Muzyka
popularna. 15.15: Codzienny odcinek  po-
wieściowy. 15.25: Życie kulturalne miasta i

prowincji 15.30: Recital fortepianowy Hele-

 

najcudowniejszych wrażeń!
Superiilm korsarski niebywałych przygód
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Podziękowanie
Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego

a Pauło, składa niniejszem najserdeczniej-

sze podziękowanie wszystkim, którzy wzięk

czynny udział w naszym raucie koncercie-

bridge'u, w dniu 8 marca b. r. w lzbie Prze-

mysłowo - Handlowej.

Składamy serdeczne podziękowanie p.

prof, Kuczyńskiemu za artystyczne opraco-

wanie żywych, stylowych portretów, Pa-

niom za łaskawe pozowanie do portretów,

p. prof. K. Galkowsikemu i p. R.Kapliń-

skiej za wykonanie pięknej ilustracji mu-

zycznej do portretów, artystce p. Korkliń-

skiej za pomysł i piękne wykonanie tylu

artystycznych lalek. Następnie wyrażamy

podziękowanie orkiestrze mandolinistów

„Kaskada” pod dyrekcją p. Ciukszy, Ciotee

Albinowej za pełne dowcipu i humoru mo-

nologi Panu J. Kapliūskiemu za ładne wy-

konanie numerów baletowych, dalej chóro-

wi reweliersów z teatru „Lutnia“ pod dy-

rekcją p. J. Świętochowskiego. Dziękujemy

serdecznie orkiestrze 4 pułku ułanów pod

batutą p. kaprala Kostowicza, oraz p. Kas-

putisowi za jego niestrudzone prowadzenie

conferencierki. Nakoniec bardzo dziękujemy

gimnazjum Z. Augusfa Czartoryskiego, Klu

bowi rosyjskiemu, za wypożyczenie łaską-

wie krzeseł, oraz Mensie Akademickiej #а

wypożyczenie bezinteresowne równiść,

krzeseł i stolików. i,

Wiszystkim Paniom Gospodyniom, któ-

re naszej prośbie o zaopatrzenie bułetu,

uczyniły tak ofiarnie zadość składamy set- deczne Bóg zapłać.

Czysty dochód, po potrąceniu podatku

magistrackiego, oraz koniecznych wydat-

ków organizacyjnych, wyniósł 1000 zł. 13 gr.

Osądzając ргора-!

my Landau. 16.00: Pogadanka dla chórych.

16.15: Koncert 1645: Puma — przyjae!
cziowieka, 17.00: Skarby Polski. 17.15: Mi“

nuta poezji. 17.20: Pieśni w wyk. Wi

Luczynskiego. 17.50: Poradnik sportowy.

18,00: Koncert kameralny. 19.00; Ze spraw

litewskich „Komaje — Heleny Romer,

19.25: Koncert reklamowy. 19.35: Wiadc

mości sportowe ogólne. 19.40: Komunikat

śniegowy. 19.45: biuro Studjów rozmawia

ze siuchaczami P. R. 19.55: „Sowiecki Ко-
binsou”, skecz, 20.10—-23.30: „Carmeń” ope-

ra w 4 aktach Gsorges'a Bizeta ż Teatru
Wielkiego w Warszawie. W przerwach —

Dziennik wieczorny. Obrazki z  Pólęki

współczesnej. Skrzynka techniczna. Po
operze — Wiad. met.

UWAGA: Godz. 18.30—18.50: Przęmó-

wienie Min. Jaszczołta „Bezrobocie a Fua-

dusz Pracy” £ Warszawy.

Dziś imponująca premjerał Wspzniała wizja potęgi i upadku miasta rozkoszy chcesz sprzedać

Ostatnie Dni POMPE
STATYSTÓW. MILJONOWAWYSTAWA. WSPANIAŁE IGRZYSKA. WYBUCH WEZUWJUS

„PAPUZIA POCZTA” i najnowsze aktualja. Seanse punktualnie: 4, 6, 8 i 10,15.Bil honor.phważne j
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siemmaką, miejską, lub podmiejską

| swróćsiędo

5 Spółdzielni Pracy Prac. Umysiowych

„PRACUM”
Wiimo, m. Jagielionska 6—23, tal. 42-44
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ADMINISTRACJA: Wilno, zi. Mostowe |. csymaa оё @ ® — 18 CENA PRENUMERATY: miesię:

CENA OGŁOSZEŃ: ra wier»s milimet: przed tekstem | w tekście (5 las.) 60 ge., zekr

ryczne п 25% drożej. Dla 30: pakmarvok pracy 59%/4 zniżki.

oznZ

ALEKSANDER ZWIERZYŃSKIWydawca:

olog! 30 gr.,
Adminicirasi

Drukarnie A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostowa 1.

camió x odnosseniem do domu lub przesyłką poestową -- si. 2 gr 50, kwartalnie sł. 7 go. 50, sufranwą & & —

za tekstom (10 ?am.| 15 gr Kronika redakcyjna i komuaikaty „» vieros druku 30 gr. Za agloawonie wyirewo I йв
« sestruoga sobia zmiany terminu druku ! ogłoszeń | mie prryjmuje sastrzeżęń miejsen.

Odpewiedzialny redakter: STANISŁAW JAKITOWICZ.

  


