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DEKLARACJA,
ZŁOŻONA PrRzeź NIEMCY.
LONDYN (Pat). O godz. 10.30

rozpoczęto się historyczne posiedze-
mie Kady, w którem poraz pierwszy,

od czasu opuszczenia Genewy, wzię-

ła udział delegacja niemiecka. Prze-

wodniczący bruce oświadczył, że

udziela giosu przedstawicielowi Nie-
miec.

Von Ribbentropp natychmiast do-
nośnym giosem. oaczytai przemówie-

mie w języku niemieckim, które
trwało 25 minut.

Oświadczyt on na wstępie, że zja-

wiając się w Londynie, delegacja
niemiecka pragnie przyczynić się do
wyjaśnienia istniejącej sytuacji poli-

tycznej. Von Kibbentropp podkreślił,
że stanowisko Niemiec ao zagadnie-
mia, które jest na porządku dzien-
mym, jest znane z mowy kanclerza
Hitlera, wygłoszonej 7 marca. Niem-
cy oceniały ukłąd łocarneński jako
umowę międzynarodową, która po.
wszystkie czasy wyłkluczać miała
stosowanie przemocy między ukła-

dającemi się stronami. Rząd nie-

miecki już wówczas, przy zawieraniu

układu, zdawał sobie sprawę z tego,

że istniały specjalne zobowiązania i

sojusze Francji » Polską i Czecho-

słowacją, co do kitórych zgodności z
zasadami, wyrażonemi w umowie lo-

carneńskiej, można było wysuwać
zastrzeżeni-. Ale rząd niemiecki

uznał wć..czas, że umowy te dało

się do >truktury układu locarneń-
skiego dostosować.

rzechodząc następnie do omó-

mwien'a paktu francusko-sowieckiego,
von Ribbentropp oświadczył, że stan
taktyczny, wskutek wejścia w życie

tego sojuszu, jest następujący:

1) zgórą 200 miljonów ludności Źwią-
zku Sowieckiego, Francji i Czecho-

słowacji tworzą wspólny blok;

2) Francją i Związek Sowiecki są

najpotężniejszemi mocarstwami mili-

tarnemi świata; 3) sojusz ich jest

wyłącznie skierowany przeciw Niem-
com; 4) przez dodatkowy sojusz mię-

dzy Z.S.R.R. i Czechosłowacją, Zwią-

zek Sowiecki, który granic z Niem-

cami mie posiadał, pośrednio przy-

sunął się w ten sposób do granicy

Niemiec; 5) na mocy powyższego so-

juszu. Francja, iązek Sowiecki i

Czechosłowacja przypisują sobie pra-

wio samodzielnego określenia napast-

nika. Francja zwłaszcza, podkreślił
von. Ribbentropp, może samodzielnie

zdecydować, kto jest napastnikiem,

czy Sowiety, czy Niemicy. Von Rib-

bentropp zaznaczył, że Niemcy nigdy

mie podpisałyby Locarna, gdyby w

swoim czasie, przy rokowaniach nad

temi i, przewidywany był

ten stan rzeczy, jaki wytworzyły so-

jusze: Związku Sowiedkiego z. Francją

i Czechosłowacją. Niemcy znalazły

się w ten sposób w sytuacji nie do

zniesienia. Zdaniem rządu Rzeszy —

sojusz francusko - czechosłowaciko-

sowiecki burzy równowagę Europy

i unicestwia przesłanki, na których

układ locarneński był zawarty. Von

Ribbentropp podkreślił, że Niemcy

od Locarna żadnego układu wojsko-
o nie zawierały. Rząd niemiecki

wobec tego uznaje, że układ locar-

meński został naruszony i de facto

[pnja;: Francji. papierowe.

cki zadania Kady nie będą wyczerpane

brady londyńskie
uchylony. Rząd i naród niemiecki

łudzuły się coprawda, że sojusz Fran-

cji, Czechosiowacji i Związku So-

wieckiego nie będzie ratyłikowany.

Obecnie jednak, gdy ratytikacja na-

stąpiła, jedyną możliwą konsekwen-

cją było przywrócenie pełnej suwe-

renności Nadrenji, bowiem rząd nie-

miecki posiada obowiązek dbania o

bezpieczeństwo swego kraju ioby-

waieli. Rząd niemiecki odrzuca za-

rzut, że jednostronnie uchylił układ,

bowiem w pojęciu Niemiec narusze-

mie układu nastąpiło ze strony Fran-

cji, wskutek czego przestał on wo-

Locarna, Niemcy nie. uzyskałyby za-
spokojenia swych żądań i jedyny
ekwiwalent, jaki z niemieckiego
punktu widzenia wchodził w śrę w
tym wypadku, mianowicie przywró-
cenie pełnej suwerenności w Nad-
renji, nigdy nie zostałby przyznany.

Ribbentropp zakończył swe prze-
mówienie podkreśleniem, że obecnie
Niemcy gotowe są przekreślić całą
przeszłość i rozpocząć współpracę w
Europie jako wolnynaród. Vodkreš-
liwszy raz jeszcze gotowość Niemiec
do przyjaźni z Francją, von Ribben-

góle istnieć, tropp. przedstawił propozycje Hitle-

Decyzja niemiecka wywołana by- ra, j zmierzające ku prawdziwej

ła przekonaniem, że na drodze roko- stabilizacji pokoju europejskiego.

Niemcy jednomyślnie potępione
LONDYN (Pat).

otwarte zostało publiczne posiedze- ga się przeciw niejj tegorycz-

nie Rady, celem przeprowadzenia miej, albowiem mie Niemcy, lecz

głosowania. Francja, wskutek zawarcia przymie-

Przewodniczący Bruce, w. swym rza wojskowego z Rosją Sowiecką,

charakterze delegata Australji, wy- winna jest naruszenia

głosił krótkie przemówienie, oświąd- neńsikiega. п0 й

czając, że przedpołudniowe wywody; Po tym proteście Ribbentroppa,

delegata Niemiec w niczem nie zmie- zabrał głos min. Flandin, który o-
miły jego poglądów na sprawę zła- świadczył, że gdyby Ribbentropp

mania przez Niemcy ant. 43 Traktatu swego protestu nie sl , to nie

Wersalskiegoi naruszenia postano- zabierałby on głosu. Wi tych wa-

wień locarneńskich. Bruce oświad- runkach jednak podkreślić muki, że

czył, że głosowaniem, jakie nastąpi, żadne państwo nie ma prawa samo-
wolnie i jednostronnie naruszać praw
międzynarodowych. Flandin oświad-
czył jeszcze raz, że rząd francuski
w uroczysty sposób zgłasza goto-

Ligi powołana jest do dalszej akcji. wość odesłania spornej sprawy pak-

Bruce oznajmił następnie, że gło- tu francusko-sowieckiego i palktu lo-

sowanie odbywać się będzie w: takiej carneńskiego do międzynarodowego

kolejności: najpierw głosować będą trybunału sprawiedliwości w Hadze.

członkowie Rady niezainteresowani Na 'tem posiedzenie publiczne 20-

bezpośrednio, następnie przewodni: |stałozakończone.

czący Rady, potem państwa gwaran-, FRANCUSKO - BELGIJSKA.
tujące, wreszcie państwa śwaraato- REZOLUCJA

wane. LONDYN (Pat), Tekst uchwalo-

Głosowanie dało następujące wyni- |nej dziś przez Radę Ligi Narodów

ki: za rezolucją głosowałyArgentyna, jrezolucji tranousko-belgiyskiej, brzmi

Dania, Hiszpanja, Polska, Portugalia, ак następuje:

Rumunja, Turcja, Sowńety, Australja,) „Rada Ligi Narodów, naskutek

W. Brytanja, Włochy, Belgja i Fran- |skargi Belgii i Francji, sikierowanej

cja. Chile wstrzymało się od gioso- „do Rady dn. 8 marca 1936 r., stwier-

wania. Delegat Ekwadoru był nie- dza, że rząd Rzeszy niemieckiej na-

obecny. Niemcy głosowałyprzeciw. (ruszył art. 43 wersalskiego traktatu

Przewodniczący stwierdził, że re- |pokojowego, przez wprowadzenie sił

zolucja została jednogłośnie przyjęta, | zbrojnych i obsadzenie nimi w dn. 7

albowiem jeden głos wstrzymujący marca 1936 r. zdemilitaryzowanej

się oraz jeden głos przeciw, oddany strefy, ustalonej w art. 42 i nast

przez Niemcy, jalko stronę zaintere- mych traktatu wersalskiego i w pak-

sowaną w sporze, nie liczą się. cie locarneńskim. Rada Ligi Naro-

| Po ogłoszeniu przez przewodni- |dów wzywa sekretarza generalnego,

czącego wyniku głosowania, zabrał |aby w wykonaniu paragrafu 2 art. 4

głos delegat niemiecki Ribbentropp, tego paktu powiadomił niezwłocznie

który zgłosił w imieniu rządu nie- jego sygnatarjuszy o stwierdzeniu,

'mieckiego krótki protest. Oświad- uczynionem przez Radę LigiNaro-

|czył on, że rząd niemiecki odrzuca dów”.

Spór odesłany zostanie do Hagi
LONDYN (Pat). Procedura, któ-

|rą prawdopodobnie Rada Ligi za-

lstosuje, jest następująca: Sygnatar-

jusze i

projekit zalecenia, aby sporne zagad-

mienie zgodności palktu francusko-

sowieckiego z palktem locarneńskim

rzekazać do Trybunału Haskiego

Rada Ligi zalecenie to uchwali i, w

myśl dalszych zaleceń sygnatarjuszy.

|uchwali wprowadzenie  tymczaso”

'wych zarządzeń ochronnych w po-

ze względu na to, że Locarno stano-

wi część składową paktu Ligi, a w

myśl art. 7 paktu reńskiego, Rada

 

;
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mej 'w Nadrenji, obsadzonej przez
wojska międzynarodowe.

Spór zostanie odesłany do Hagi,
a tymczasem, aż do uzyskania orze-
czenia, rząd brytyjski udzieli rów-
nież Francji i Belgji zapewnienia po-
parcia na wypadek agresji. ‘осе-
dura ta odwlecze powzięcie osta-
tecznej A do czasu plebiscytu
w Niemcz i wyborów we Francji.

O

Po prošbie-
ruszą nasze Panie
drzwi, uzyskać nieco bielizny, obuwia,
Paczliwem — enia

sani na podanych
Nieodmawiajcie,wimięmilos

Paniom K.waatarikom.

Miłosierdzia w dniach 20, 21, 24 i 24 marca na

im listach, uwie-rzytelnionych pieczęcią Stowarzyszenia i podpisem
Sooluia.. ceeześcijańckieć kas ladanoiadalai

odzieży, a nawet żywności dla ubogich, znajdujących się wprost w roz-

odpowiedniego udzieliło Starostwo Grodzkie; ofiarodawcy zostaną zapi

oiiary

 

marnie
1

wat Zz mocarstwami-sygnatarjuszami |

O godz. 15.30 przyjętą obecnie rezolucję izastrze- |

|

staci nowej strefy zdemilitaryzowa-|

polnym zapazčia |GONE

ъ

   
RADA LIGI NARODÓW PRZY OKRĄGŁYM STOLE.

Zdjęcie z posiedzenia Rady Ligi Narodów w sali konierencyjnej pałacu Św, Jakóba

w Londynie.
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Opieczetowanie lokali
paktu locar-"

organizacyj studenckichnaS$.G.H.
Szkoły ła ekonomistów oraz  WizajemnejZ polecenia rektora

Pomocy: studęntów=żydów.Głównej Handlowej w Warszawie,

prof. Miklaszewskiego, opieczęto-| Opieczęlowanie lokali, dokona-

wane zostały lokale wszystkich or- ne bez wiedzy władz poszczególnych

ganizacyj studenckich, znajdujące się organizacyj, wywowało wzburzenie

w gmachu uczelni. Pieczęcie nało- wśród młodzieży. Na lokalu Bratnieg

żono na lokalu Bratniej Pomocy, Ko- pumocy pieczęć zostałą zerwana,
służbą uczelni nałożyła natychmiast

—————————|a picczęč. Przy opieczętowa-

Chore kobiety osiągają przy użyciu 6a-|nych lokalach ustawiono siraž spo-
e wozLSMi"ZA śród służby.

E ASSa ączone| | Prezesi onganizacyj  studenckich
CA Tow, dobrooeyian| a SRG złożyli ną ręce kurato-

działaniem na chore organy. Zal. przez lek.| 75 1 ; Ё

oznaaw zana |TÓW protest przeciwopieczętowaniu
. Mokali.

і Zajścia w Łodzi
„ŁÓDŹ. (Pat). W związku z akcją wyniku zatrzymano 50 żydów. Po

protestacyjną i strajkiem, zorganizo- przeprowadzonej wczoraj przed są-

wanym przez organizacje żydowskie dem stanościńskim rozprawie, 37

na znak protestu przeciwko wystą- osób skazano za teroryzowaniė kup-

pieniom antyżydowskim i projekto- ców i pobicie ma kary aresztu od 1

wi zniesienia uboju rytualnego, do- do 14 dni.

szło w Łodzi do zajść, w których!
ai 02

Grecja w žatobie po Venizelosie
ATENY. (Pat). Na prośbę partji sie pobytu w Atenach we własnym

liberalnej, która spowodu zgonu pałacu, zasekwestrowanym = od

Venizelosa ogłosiła 40-dniową żało- kwietnia 1925. Zdaniem kół poli-

bę, zwłoki b. premjera wystawione tycznych zgon Venizelosa' będzie

zostaną w ciągu 2 dni w katedrze miał niedający się jeszcze przewi-

atenskiej przed przewiezieniem. na dzieć wpływ na wewnętrzną sytu-

Kretę. Rząd zezwolił wdowie po ację Grecji.

Venizelosie na zamieszkanie w cza-|! `

(Niemcy żądają już Kolonii
LIPSK. (Pat). Minister propa- Jeśli zagranica przyjmie projekt

gandy Rzeszy dr. Goebbels podczas| Hitlera, Europa ma zapewniony po-

wielkiej manifestacji w Lipsku wy-|ikój przez lat 25. Warunkiem jest

głosił dłuższą mowę, w której z na- |jednakże: 1) całkowite równoupraw-

ciskiem podkreślił nieugiętą wolę w| nienie, 2) rozwiązanie problemu ko-

kierunku przywrócenia narodowi| lonij w sensie pozytywnym dla Nie-

niemieckiemu całkowitego równo- |miec, 3) likwidacja traktatu wersal-

uprawnienia. skiego.

AAAAA
Od Administracji.

Celem ułatwienia uiszczenia należności za prenumeratę

do dzisiejszego numeru „Dziennika Wileńskiego" załączyliśmy

dla wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów zamiejscowych

*

miasto, by bezpośrednio, idąc od.drzwi'do |blankiety przekazów rozrachunkowych, wolnych od wszełkich

opłat pocztowych.
Prenumerata miesięczna z przesyłką 2 zł. 50 gr. Nieopła-

egzemplarze będą z dniem 1-go Kwietnia 1936 r. wstrzy-

mane.   



Ulice Kowna pod wodą
O olbrzymiej powodzi, która na-

wiedziła Kowno, prasa kowieńska
podaje następujące szczegóły:

Woda osiągnęła najwyższy  po-
ziom. 7 mi. 8 cm. w sobotę po połud-
miu, pod wieczór dnia tego opadła
do 6 m. 88 cm,

Parę szkół początkowych (przy
ul. Nadbrzeżnej i Wejwerskiejj, w
których ulokowano powodzian, wo-
da i tutaj dosięgła. [rzebą ich było
pośpiesznie przenieść do nowych ро-'
mieszczeń.

Wielkie poruszenie wywołało za-
topienie w kościele Witoldowym
krypty z trumną śp. kis, Tumasa-
Wajżganitasa.

W. okresie malksymainego rozie-
wu, zostały mniej lub więcej zato-
pione domy, w kiiórych  zamiesziki-
wało około 8 tys. osób.

Najwięcej ucierpiała ul. Janow-
ska — 131 domów,  Minlkowskiego
— 78, w Manwiance — 62, ul. Kiej-
stuta — 60, Krykszczukajtisa (Sło-
boda) — 45, Jurborska — 36, Dauk-
szy — 20, Łukszysa — 16, Kowalska
— 14 itd., itd.

W, wielu kamienicach  spowodu
zatopienia piwnic uległy zepsuciu
oświetlenia elektryczne i centralne|
ogrzewanie. я

„ in, centralne ogrzewanie
przestało funkkcjonować w jednym
ze szpitali, który trzeba byłopo-
śpiesznie ewakuować.
W celu usunięcia zatoru koło

Czerwonego Dworu, saperzy w: so-

ów mieszczęsny zator, utworzył no-
we łożysko.

Bieg Niemna tem łożyskiełm! mo-
że jednak iść tylko przy bardzo wy-
sokim poziomie, to też o ile niebez-
pieczeństwo ponownego wzniesienia
się poziomu wody do 7 metrów wy-

 

Sprawcy zamóchu w Grodnie ujęci
GRODNO. (Pat). Śledztwo, pro-

wadzone przez grodzieńskie władze
śledcze w sprawie podłożenia bomby
pod lokal towarzystwa ochrony
zdrowia ludności żydowskiej oddział
w. Grodnie w dn. 16 bm., doprowa-
dziło do ujęcia sprawców tego za-
mia

Nicią przewodnią śledztwa było
ustalenie, że zegarek do mechaniz-
mu zegarowego bomby nabyty zo-
stał u zegarmistrza Kustina w Grod
nie przez 2-ch młodych ludzi.

W czasie przeprowadzonej
frontacji ustalono, žė sprawcami
podłożenia bomby byli Alfons Pana-
siuk i Dominiki Jaroszewicz, 8
trzenią ich sprawy przez Sąd Apela-
cyjny. : ;

Podrażnienie stosunkėw polsko-

kon- |

daje się już usunięte, o tyle ustabili-,
| zowanie się na wysokości 6 do 6.50
aż do czasu ruszenia zatoru jest Zu-

pełnie „możliwe. Obecnie wzdłuż skie podały krótką wzmiankę o tem,

Kowna już Niemen jest wolny od ;ż akademicki wiec protestacyjny w
kry, która się posunęła dalej w dół Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-

| rzeki. "skiego nie mógł przyjść do skutku z
|powodu w tym dniu odbywającego
jsie pogrzebu śp. profesora Zygmunta
j Mokrzeckiego.

W tych dniach pisma warszaw-

budziła w mej pamięci dużo wispom-

owsikichw | ie m epuje, nień, związanych z osobą Zmarłego.

KE" 18 SA) W. sierpniu 1878 rolku skiadałem

|jak się okazało, żydowskich, wybiła | wstępny egzamin do 3-ej klasy Wi-,
| kamieniami szyby w polskim skle. leńskiej Szkoły Realnej.

pie kapeluszy w Grodnie przy ul.| Pierwszym był egzamin z arytime-

 

 
 

Hoovera. Władze policyjne prowa- | tyki, Od rana w szatni i korytarzach

dzą dochodzenie w tej sprawie. szkoły ma placu Orzeszikiowej (gdzie
aras A Ś Sato im.

! ` zartoryskiego) zebrało się grono

| Obligacje požyczki 3 pays i PREY
Jszyscy byli podnieceni, a chłopc

inwestycyjnej Laiediničienė Po polsku śdłędnie

| WARSZAWA. (Pat). Z dniem 23 tylko szeptano, albawiem. były to
| marca placówiki subskrypcyjne przy-|czasy, kiedy w Wilnie w miejscach

'stąpią do wydawania subskrybentom |publicznych wisiały tablice z napi-

obligacyj 3 procentowej pożyczki |sami: „po polski goworit' wospre-

inwestycyjnej obu emisyj. Wydawa-| szczajetsia'.

"nie obligacyj trwać będzie w zasa-|  Rozglądając się wówczas w no-

"dzie do 30 kwietnia. I w tym ter-;wem dla mnie otoczeniu, zwróciłem
minie obligacje 3-procentowej po- uwagę na stojącą ma uboczu sta-

|życzki inwestycyjnej zostaną do- puszkę, trzymającą za rękę sziczu-
|puszczone do wolnego obrotu |płego, bladego chłopaka, — swego,

CaDZIKOGTK BOCZEK I I I ITL (jak się potem okazało, — wnuka.

Powódź w Stunach Zjednoczonych
Otworzono drzwi sali egzamina-

cyjnej, zastawionej ławikami na 2
osoby, ii pozwolono nam siadać gdzie

botę rzucili 500 granatów ozsadzając
300x800 metrów tego zatoru, jed-
mak nie dało to żadnych konikret-
nych korzyści. Ah

Od soboty wieczorem woda  za-
częła opadać, W niedzielę pod. wie- 1

czór wynosiła 6 m. 70 cm., późnym przestrzenie w Stanach Pensylwania,

wieczorem 6,65. (Maryland oraz północno-zachodnią
Ulice Kiejstuta, Kanta, Wileńska' część stanu nowojorskiego. W. mie-

it @. znów wynurzyły się z pod ście Johnstown w Pennsylvanji po-

wody. +ziom wody na ulicach dochodzi do 3

Obniżenie poziomu wody tłoma- | mr. tak, że cała ludność tego mia-

czy się tem, że Niemen zalałszero- Sta: „liczącego 75 tys.mieszkańców,

kie połacie nizinne wokół Werszw i musi cię, hca ч a(ak
i śiając trach. Całe wsie mies ё

Rak. O SZYC | przez wzburzone wody. Liczba ofiar
| wzrasta z każdą chwilą. W stanie

Zaburzenia żołądka i jelit. Specjaliści Maine straty są olbrzymie na zgórą

chorób żołądka oświadczają, że naturalną 10 milionów: dolarów. W! mieście

wodę gorzką „Franciszka Józefa" można Wheeling w zachodniej Wirginji wo-

gorąco polecić jako bardzo skuteczny śro- dą wtarś$nęła do miejscowej kopalni

caa ee у) |oraz hut żelaznych, zmuszając kilka
осс CIAO A | jĘCY górników i zgórą 10 tysięcy

limnych robotników do porzucenia
pracy. Ludność miasta Coumber-

NOWY YORK. (Pat). Gwaltow-
ne zamiecie śnieżne, po których bez-

pośrednio nastąpiła odwilż i ulewne

deszcze, spowodowały nagły przybór
wód mw rzekach zalewając oibrzymie

 

WE WTOREK jland musiała opuścić Imiasto, gdyż
|wody ma ulicach osiągnął 4

24 marca mtr. Niezwykle silny. prąd utrudniał

akcję ratunkową w okolicach Pshe-.

W Teatrze NA Pohulance | yille w północnej Karolinie nawal-

- “ nice śnieżne spowodowały całkowitą

„Wesele Figara przerwę w komunikacji. Kilka

miejscowości jest całkowicie odcię+

Dochód przeznaczony na budo-
wę kościoła o o. Redempto-

te od świata. Setki uczniów musiały;

spędzić ubiegłą moc w, budynkach

szkolnych. W Stanach New Hamp-

; : shire, Vermont, Nowy Jork 1 Mary-
rystów ma Pośpieszce land szkody wyrządzone przez po-

wódź są bardzo znaczne.

zniszczyły szereg domów: i zniosły:
kilkanaście mostów.

NOWIY JORK. (Pat). Powódź na
wybrzeżu atlantyckiem przybrała
rozmiary wprost katastrofalne nie-
notowane w Stanach Zjednoczonych
od lat 50. Dotychczas zginęło prze-
szło 50 osób, około 100 osób jesi
rannych, a 30 tys. pozostaje bez da-
chu mad głową. Klęska powodzi .do-
tknęła olbrzymie obszary od stanu
Connecticut do stanów Karoliny
Północnej i Południowej. Najbardziej
ucierpiał stan Pennsylvania. Nie-
które dzielnice Pittsbunga zalane $4
wodą na głębokości 6 metrów. Szko-
dy materjalne wyrządzone miastu
przez powódź obliczane są ma 10
milj. dolarów. Przybór wody, był tak
gwałtowny, że wiele osób zaskoczo ,
nych w sklepach podczas czynienia

„kito chciał. Kiedy ulokowałem się
na jednej ze środkowych ławek,
obok siebie ujrzałem owego  blade-
go chłopaka, któremu stojąca we
drzwiach staruszka przesyłała siwą
swą głową gesty porozumiewawcze i
zachęcające.

Drzwi sali zamknięto,
nauczyciel, sprawdził nasze perso:
nalja, poczem na dużej czarnej ta-
blicy napisał zadanie egzaminacyjne."
Udało mi się dość prędko rozwią-

Geko OSOWET WYORREZES:ZOZCOEA A

WYŚCIGI KONNE W. BERLINIE.
! Ostatnio doniosły gazety o zdobyciu
przez majora Lewickiego pierwszej nagrody

na zawodach konnych w Berlinie. Aczkol-
wiek mogliśmy się spodziewać sukcesu, bo

Polak od wieków zrośnięty w koniem, to
jjednak z prawdziwą dumą czytało się wia-

Idomość o zajęciu czołowych miejsc. Wy-

jpada zainteresować się kto więcej przy-
czynił się do osiągnięcia sukcesu, człowiek

wszedł

Lip. prołegor Zygmont Mokrzecki
. Wspomnienie pośmiertne

zać zadania, mój zaś przygodny są-
siad, jalk widziałem, miał z tem kło-
pot. To też, kiedy nauczyciel zwró-
cony był w inną stronę, podsunęłem
sąsiadowi rozwiązanie zadania,

Tak się zapoczątkowała moja
pierwsza przyjacielska poniekąd
znajomość z Zygmuntem Mokrzec-

Wiadomość o tym pogrzebie — о- kim.
|. Przyjęto mnie wówczas do klasy
„III, Mokrzeckiego zaś do Il-ej. Po
sześciu latach Szkiołę Realną ukoń-

| czyliśmy razem w 1884 r., studja zaś
(akademickie w Instytucie Leśnym
w Petersburgu w roku 1889.

*- Zarówno w Wilnie, jak i w Peter-
sburgu należeliśmy do zakionspiro-
wanych kółek patrjotycznych, na

| uprawianie sportów nie ieliśmy
czasu.

Śp. Zmarły był wyjątkowo inteli-
'gentnym, ooczytanym i poważnym
| chłopcem. W! życiu studenckim trzy-
| mał się trochę na uboczu i w stosun-
|ka do kolegów zachowywał w pew-
nym stopniu rezerwę. Dlatego uwa-
|żano go za odludka i nazywano ory-
śinałem. Całego siebie poświęcał
' książce i nauce.

„Kiedy w 1886 rolku katedrę zoo-
logji w Instytucie Leśnym objął miło-
dy, z czasem światowej sławy uczo-
ny. Mikołaj Chołodkowski, Mo-
krzecki stał się jego wiennyjm adep-
tem i poświęcił się owadoznawstwu.

Po ukończeniu Instytutu los nas
rozdzielił. Z nauką migdy nie zry-
waliśmy kontaktu, tylko że ja służy-
łem i pracowałem w państwowych
lasach dalekiej północy, zaś śp. Mo-
„krzecki, jako owadoznawica, w gu-
bernjalnych Ziemstwach na Krymie i
na południu Rosji.

Spotykaliśmy się miekiedy na
Zjazdach Leśników, ostatni raz zda-
je mi się na Zjeździe w Tule:w 1909
roku.

Po powrocie do kraju z bolsze-
widkiego raju on został profesorem
S. G. G. W. i nie udalo się nam spot-
kać więcej.

Prac naukowych śp. Zmarłego
nie mam mlożności tutaj omówić ze
względu na szczupłe ramki tego ar-
tykułu. Powiem tyllko, iż był wy-
bitnym uczonym i w dziedzinie owa-
doznawstwa pozostawił bardzo duży
dorobek naukowy.

| Nasza ziemią Wileńska może być

zakupów musiało schronić się na czy koń? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ko-| dumną z tego swego Syna, który w

wyższe piętra.
znajduje się pod wodą. Cała dolina
rzeki Potomac znajduje się pod wo- |
dą. 7 miast i liczne wioskii są zato-
pione.

Weczoraj popołudniu sytuacja w
Jahnstown pogorszyła się. Burmistrz
miasta donosi, że liczni przestępcy
rabują sklepy i mieszkania pry-

WASZYNGTON. (Pat). Rzeka
Ohio wystąpiła z brzegów i zalała
miasto Wfinelling w. stanie Virginia
6 osób utonęło. W Sunbury w stanie
Pennsylvania szerzy się epidemja
febry i szkarlatyny.

„watne.

ny owsem zdolny jest do osiągnięcia ta-
kich wysiłków. Owies posiada składnik,

które dają koniowi siłę i wytrzymałość.
W_ dawnych czasach człowiek doceniał
wartość owsa i wtenczas był silny i zdro-
wy, i nie znał co to choroby zwłaszcza ner-
wowe. Jeżeli zwycięstwo w dużej mierze
zależy od wytrzymałości konia, to jeszcze
więcej od człowieka samego. Człowiek
nietylko musi panować nad koniem, ale też
nad własnemi nerwami, a oto coraz trud-

| niej w dobie szalonego tempa i pogoni za
rekordami. Człowiek o starganych nerwach
nigdy ponad przeciętność się nie wybije.
Chcąc zatem uniknąć zmęczenia i wzmoc-
nić nerwy pamiętać należy o racjonalnem
odżywianiu a w tem najlepsze usługi da-
| dzą płatki owsiane KNORR.

 
Wody

Miasto  Jahnstown nia, podpaść nam winno to, że koń karmio-|cząsach tak ciężkich dla polskości

zdobył talk wielką wiedzę, tyle lat
pracował na obczyźnie z myślą, aby
tę wiedzę przenieść do odrodzonej
Ojczyzny i tam ją zužytikowač i za-
stosować. A wszak przy panujących
u nas stosunkach nie każdemu to
się udaje i niemało zdobytej ma ob-
czyźnie wiedzy idzie na marne...

Niechaj że Ci, kochany stary Ko-
lego, przytulną i lekką będzie ta na-
sza ziemia polska, do kitórej kiedyś
przez długie lata tak tęskiniliśmy na
obczyźnie dalekiej... A

Inž. Jan Olszewski.
| Wilno, marzec 1936 r.

T riiii iiiiiiiiii ii ji

STANISŁAW CYWIŃSKI.
4 ,Briidknerem, że „stawia on sobie drugiej (208); napisał

wysokie cele'* (219). Jakie mianowi- X. Fausta, nie X. Piotra (228), Zawi-
e ©

NOWE dzieje MeLAIUCY pl kiej cie? Przecież sam poeta mówi, że stowskiej wyszły dwa tomy  poezyj,
jego poezja — to „odjazd w marze- | nie jeden (231); Hafciarka Grosseko-

V.

Następna praca, o poezji l. 1864
— 1935, wyszła z pod pióra nestora

historyków polskiej literatury, sę-

dziwego Aleksandra Briicknera,

który właśnie obchodził 80-tą rocz-

nicę urodzin.
Praca to duża, na 134 str, śdy

analogiczny szkic Chlebowskiego w

I wyd. liczył tylko str. 55. Ale od-

razu trzeba stwierdzić, że pomimo

olbrzymich zasług Brucknera na róż-

nych polach kultury polislkiej, jego

zdolności krytyczno-literackie nigdy
nie były wybitne. Briickner to prze-
dewszystikiem — historyk, historyk
kultury może więcej nawet, niż hi-
storyk literatury. To daleko-

widz duchowy. By się orjento-

wać dobrze w zjawisku, musi on
spojrzeć na nie ze znacznego: oddale-

nia. Wszechstronna konfrontacja

danego literackiego zjawiiska z fe-
nomenaimi je otaczającemi — to dla
Brucknera conditio sine qua non

prawdziwego o niem sądu. Toteż tu,|

* wobec braku właściwej perspekty-|

wy dziejowej, sądy. jego nie wypły-
/wają z jakiegoś przemyślanego wła-
snego stanowiska i raczej noszą се-
chy  nieumotywowanych  impresyj,
którym się oddaje z zapamiętałością,
płynącą w różnych wypadkach z
różnych pobudek, niezrozumiałych

sze, stąd lektura pism Briicknera

jest niezwykle nużąca, tembardziej,

iż często nie konfrontuje on z tych

sądów z innemi własnemi opinjami.

Poomacku podchodzi do każdego
twórcy i formułując swe o: nim zda-
mie mie wychodzi ze świątyni jego
twórczości i nie stara się obejrzeć

jej również zzewnątrz, tembardziej
zaś skonfrontować ją z innemi. To-.

też nie mamy obrazu całości poezji:
w tym okresie, acz autor pragnie ten
brak nadsztukować ogromną ilością
„gotych“
tylko niepotrzebnie czytelnika, czem

jaskrawo się różni tak od Kridla jak,

zwłaszcza, od Szweykowskiego, u

których każde nazwiskio kojarzy się

zawsze z wyrazistym i przemyśla-
nym obrazem.

W, dobie omawianej dostrzega
Briickner pięć podokresów, z któ-

rych najlepiej jest uwydatniona Miło-
da Polska w swej genezie psychicz-
nej. Pozatem zajmujący jest ogólny

sąd o Asnyku, niemal cały rozdział

o Norwidzie (o czem mowa poniżej

osobno). O Staffie Briickner słusz-
nie pisze, że poeta ten nie mą cha-

rakteru polskiego, „tylko język wy-

da w nim Polaka" (223), nie dosnuwa

jednalk swej myśli i nie dodaje, że to

typowy produkit kultury niemieckiej,

wychowany w kulcie dla t. zw. dla czytelnika, z którym się autor
nie liczy. Maim wrażenie, że nigdy,
głośno nie odczytuje: on, tego со!pi-!

„klasycyzmu”. Staff to polski

Lessing. Trudno się zgodzić z

nazwisk,  oszałamiających j

jbodaj płody tej

|wicz zwracą się w Księdze ubogich |nach (Vielć — Griffin,

nie“, že „większą mu rozkoszą Od-,wej ukazała się już w r. 1900 (255).
jazd — niż przybycie”. Aż chciało- I jeszcze jedna, dość zasadnicza,
/by się doń zawołać słowami ubó- sprawa. Oto na str. 192 Briickner
stawianego przezeńGoethego, ale z;stwierdza już w epoce Miłodej Polski
czasu, gdy już | przezwyciężył on|„nadzwyczajny napływ Żydów” (192)
swój „klasycyzm”': do literatury. Potem kilkakiroć przy

Geniessen macht gemein — —  ;różnych pisarzach zaznacza wyd;
i Die Thai ist alle. sono žydowskiego“,  „se-

Žas ы | „,.|micka nerwowość”, it. p. nie przy-

"a Toć sai Sai jeitvaisžr a ak a al ойу
wach” (224), 'to temsamem błędne nić Żydów,piszących popolsky, rad
С 3 К я „e |osobną grupę, jak to jest niemal po-

js rate 1 bei wszechnie przyjęte 'w literaturze

ao DW pojęć o mora-|7achodu przy cudzoziemcach. Ję-
iności' i "to zwłaszcza „istotnej .

(220), bo moralność — to właśnie|„ecza. N : З
Й RK е + : ą. Np. nieco dalej Szweykow-

ak: różniczkowanie pojęć 1|skj umieszcza w ramach literatury
RO 2 polskiej takiego Bronikowskiego,

acz ten przecież pisał wyłącznie po
niemiecku. Jeszcze mniejsza, gdy się
w danej epoce zabłąka jakiś poje-
dyńczy Żyd, n. p. Lange... Trudno go
„wyodrębniać”, Ale gdy cała czereda
(Briicdkner omawia przeszło 20-u!)
tak nawcikroś obcych charakterów i
moralnością pisarzy 'wiłtargą jedno-
cześnie do literatury obcej, jak to
jest dziś w Polsce, to sądzę, że tak
w interesie całości literatury, jako
też tych właśnie obcych, trzeba ich
w tego rodzaju ogólnem opracowa-
miu, jak to,  Iktóre omawiamy, wy
odrębnić w osobną grupę. Robi to
przecież taki n. p. Lanson, który mó-
wi zupełnie oddzielnie 0 piszących
po francusku Flamandach czy Wal-
lonach (Mockel, Maeteriiinck, Ro-
denbach, Verhaeren), o Ameryka-

Stuart Me-

do trzeciej swej żony, nie zaś do!rill), o Polce Krysińskiej, o Greku

+. Podobne zastrzeżenia budzą sie
w czytelniku co krok, np. uderza
|przecenienie Balcera Konopnickiej,
(dziś już nie czytanego. Najlepsze

autorki — to jej

itwórczość dla dzieci (bez ironji to

|piszę). Razi też porządek zjawisk w

ujęciu Briioknera: mp. najpierw jest

mowa o Gomulickim, później o Nor-
widzie; Przesmycki następuje po

Morstinie, Zdrój — po Skamandrze
itp. Usterki drobne: Konopnicka
|urodziła się w Suwałkach, nie w
Kaliszu (1771); poeta z Mińska —
Ito niedawno zmarły, Wierzbicki, nie
j Wierzbiński (188); olkreślenie, cyto-
"wane z Norwida, to „wulgaryzator”,
nie „popularyzator“ (193); śród po-
etów wielkopolskich na str. 201

|opuszczony Twardowski; Kaspro-
 

zyk przecież nie jest tu decydującą!

Moróasie i t. p. Także Strowski w
swym Obrazie liter tranc. XIX w. z
tych samych powodów całkiem po-
mija Maetenlincka, Rodenbacha it.p.
Wreszcie mam pod ręką ogromnie
popularną, kilkadziesiąt razy wyda-
waną, antologję poezji . francuskiej
współczesnej, ułożonej: przez La-
comble'a (str. 832). I tu też znajdu-
jemy cisobną grupę pt. Poetes ćtran-
gers d'expression francaise, miano-
wiicie 'talkich, jak Belgowie: Ver-
haeren, Rodenbach, Giraud,  Szwaj-
carowie: Rambert, Cougnard, Carre-
ra, Chambrier, Ribaux, Fuster, jak
Grek — Moreas, Rumiunke — Vaca-
'resco, Amerykanie Griffin i
Frćchette.

Czas i nam wreszcie spojrzeć na
tę sprawę bez snobistycznych upnze-
dzeń. Co to ubliża Maeterlickowi.
że go nikt nie mazywa francuskim
'poetą? Wszak idzie tu nie o zrobie-
Inie komuś telm przykrości czy przy-
jjemności, lecz o nazywanie rzeczy
po imieniu. Jeśli w sferze dźwięków
wyodrębniamy muzykę narodową,
to konsekwencja obowiązuje też nas
i w poezji. Czyż n. p. Zysman (daw-
niej piszący po polsku pod pseudoni-
mem Brunona Jasieńskiego) dziś, pi-
sząc po rosyjsku, został tem samem
rosyjskim pisarzem: Sądzę, że nie,
podobnie jalk nigdy też mie był on
pisarzem polskim. Byf, jest i pozo-
stanie żydowskim. Dziwić się nale-
ży, co to Żydowi ubliża, że go tak
nazywają. Jeden z nich pisze szcze-
rze: „W tej polskiej mojej mowie
"drży smutek żydowski”. U każdego
z nich przecież to samo możemy
wyczytać.

 

 

«



TO WIĘCEJ NIŻ
RADOSNA TWÓRCZOŚĆ
Rząd wniósł do sejmu projekt usta-

wy o utworzeniu i o ustroju woje-
wództwa stołecznego,w którego skład

wejdzie Warszawa,' z jedną ogólną -1

kilkoma dzielnicowemi radami miej-

skiemi oraz wojewodą - prezydentem

na czele,

Formalnie jest to wykonanie zapo*
wiedzi,zawartej w dekrecie Prezyden-

ta Rzeczypospolitej z 24 września
1934 r., ustanawiającym tymczasowy

zarząd miasta aż do nadania mu spe-

cjalnego ustroju w ramach stołeczne-

go województwa. Opinja publiczna nie

może atoli zadowolić się tym formal-

no - prawnym argumentem, lecz pra-
śnie poznać zarówno przyczyny, któ-

re wywołały wspomniany wyżej de-
kret wraz z jego zapowiedzią, jak i u-
zasadnienie takiego, a nie innego a

zapowiedzi zrealizowania.

Trzeba tu odrazu wykluczyć mo-
menty oszczędnościowe, tak często

od pewnego czasu przytaczane na

rzecz „usprawnienia” administracji,

To „usprawnienie”, jakie ma otrzy-
mać Warszawa, nietylko nie przynie-

sie żadnych oszczędności, ale będzie

sporo kosztować — i jednorazowo,

jak każda reorganizacja, i na stałe,

ponieważ stanowi ono znaczną roz-

budowę zarówno obecnego komisarja-
tu rządu, który będzie pržemianowa-

ny na urząd wojewódzki, jak i sta-

rostw grodzkich, które — według
projektu — mają być organami wyko-

nawczemi „dzielnicowego“ samorzą-

du.
Jeśli zatem nie oszczędność, więc

со?

Projekt, wniesiony obecnie do sej-
mu, nie jest nowy. Tłucze się on od
kilku lat po głowach rozmaitych re-
formatorów, na łamach prasy co-
dziennej i w specjalnych wydawnic-
twach. Matką jego jest ongiś bardzo |

czynna przy prezydjum rady. mini-
strów komisja dla usprawnienia ad-
ministracji, która spłodziła obok tego
sporo innych jęszcze, przeważnie nie- |
zrealizowanych, projektów i koszto-

wała wiele setek tys'ęcy złotych.
Nie odmawiając nawet tej komisji

dobrej woli, trzeba stwierdzić, że oży-
wiający ją duch był rodzonym bra-

tem słynnej „radosnej twórczości”,

która tak znakomite żasługi położyła
w dziedzinie rozbudowy naszego eta-
tyzmu i... deficytu budżetowego.. Gdy
brakło pieniędzy, przerzucono się: z

przedsiębiorstw państwowych do ad-
ministracji i zaczęto ją „upraszczać”

przez doskonalenie aparatu biurokra-
tycznego. Temu to kierunkowi za-
wdzięczają województwa zachodnie i

południowe istny dar Danaów, jaką
jest wiejska gmina zbiorowa, rujnują-

ca ostatecznie finanse miejscowego
samorządu, a pośrednio pogłębiająca
kryzys gospodarczy wsi. Z tej niewy-
czerpanej pomysłowości, usprawniają-

cej naszą administrację, zrodził się
także projekt województwa stołecz-
neśo i nowego ustroju Warszawy.

Ale zrobilibyśmy krzywdę  twór-

com tego projektu, gdybyśmy uważali
go tylko za objaw bujnej płodności,

ryje kierowanej określonym celem po-
litycznym. Cel ten istnieje i nawet
nietrudno go w strukturze projektu

odszukać,
W oficjalnem uzasadnieniu projektu

wysunięto na czoło usunięcie -dotych-

czasowej dwutorowości, polegającej

na istnieniu i działaniu obok ciebie
magistratu i komisarjatu rządu, przez
t. zw, unifikację administracji, Jak ta

un:fikacja będzie w całości wyślą”
dać, tego jeszcze nie wiemy, ponie-

waż sejm otrzymał tylko projekt usta-
wy „o samorządowej admi-

nistracji w województwie stołecznem”;

organizację administracji rządo-

wej nowa konstytucja przyznaje

Prezydentowi Rzeczypospolitej, Do-
piero zatem po ogłoszeniu odnośnego
dekretu będziemy znali udział obu
stron, rządu i samorządu, w tej sym-

biozie, która ma zastąpić dotychcza-

sową — wcale zresztą nie tak groźną

»— dwutorowość. Obawiamy się, że

Będzie to przysłowiowasocietas. leo-

nina,

LONDYN (PAT)...
blicznem RadyLigi.Narodów. min, Eden,
który pierwszy zabrał głos w dyskusji o-
świadczył: Do Rady. Ligi Narodówzwró-
cono. się, aby. spełniła. obowiązek, wyni-
kający z paktu lokarneńskiego i orzekła,
czy nastąpiło czy też nie naruszenie trak-
tatu wersalskiego. Przemówienia delega-
tów Francji i Belgji wywarły. głębokie
wrażenie na członków Rady. Przedsta-
wiłem już Radzie pogląd rządu W. Bry-
tanji, a mianowicie iż nastąpiło wyraž-
nei niezaprzeczalune naruszenie postano-
wień traktatu wersalskiego o strefie zde-
militaryzowanej, Rząd brytyjski uważa,
że słusznem będzie, aby Rada to stwier-
dziła i,powiadomiła o tem wszystkie pań-
stwa sygnatarjuszy traktatu wersalskie-

Gmach bezpieczeństwa zaufania
jest poważnie zachwiany. Jak odbudo-
wać go? Zagadnienie, w którego obliczu
stoi Rada, dotyczy nietylko kilku mo-
carstw, ale wszystkich państw, przywią-
zujących wagę do świętości zobowiązań
traktatowych ; panowania prawa w sto-
sunkach międzynarodowych, Niewątpli-
wie rząd Rzeszy niemieckiej uzna wraz
z innemi państwami, że zaufanie zależy
od wiary w traktaty i że jednostronne

| naruszanie ich unicestwia ich treść, To
chcemy podkreślić, stwierdzając, że po
jednostronnem działaniu zaulanie mię-
dzynarodowe może być odbudowane tyl-
ko wówczas, jeżeli wszystkie narody bę
dą gotowe do współpracy dla os'ągnięcia
tego celu.
W obecnem położeniu są dwa czyn-

miki, _ zktórych należy skorzystać:
1) naruszenie traktatów pomimo jego o-

kroków nieprzyjaznych i-nie' powoduje
natychmiastowego działania, przewidzia-
nego w traktacie lokarneńskim w pew-
nych okolicznościach. 2) Położenie, po-
mimo całej swej powagi daje pewną oka-

, zję, Witam z głębokiem uznaniem o-
| świadczenie premjera belgijskiego van
: Zeelanda, iż pomimo tego, '00 zaszło,
| traktaty w przyszłości będą potrzebne i
że należy uczynić wszelkie wysiłki dla

| odbudowy życia międzynarodowego, By-
łe to oświadczenie pełnę rozsądku i od-
wagi Rada musi rozważyć położenie
wszęchstronrie,-ua„się. zasadai

pakiu Ligi Narodów. eiże
pa wspólnie w Radni „ustalić

wKASZLU:
$TOŚUJE sA:
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LONDYN, (PAT.. Na lotnisku .Croydon
wylądował o godz. 18-ej samoiot, którym

| przybyła delegacja niemiecka z ambasado-
rem Ribbentropem na czele. :

„Evening Standard"- donosi, że Ribben-
| trop otrzymał następujące instrukcje od

kanclerza Hitlera: współpracować z Wielką
Brytanją w doprowadzeniu do konstruk-
tywnego rozwiązania sporu, nie czynić na-
wet najmniejszych ustępstw w kwestjach,
dotyczących suwerenności Niemiec, lub 're-

militaryzacji Nadrenji, Wszelkie -propozycie

o nowej strefie  zdemilitaryzowanej «muszą
przewidywać stworzenie jednakowego  sta-
nu prawnego po obu stronach granicy. Stre-
fa musi być równej głębokości i ewentual-

 

Podstawę do tej obawy daje sam
zgłoszony *do sejmu projekt, według
którego prezydentem stolicy i
zwierzchnikiem jej samorządu będzie

wojewoda, któremu podległe będą
ponadto sąsiednie, wchodzące w skład

województwa. powiaty ii który oczy-
wiście będzie szefem policji na całym
obszarze.:
W motywach projektu“BEM

tu powołanie się na przykładParyża,
gdzie naczelnikiem miejskich organów
wykonawczych jest prefekt: departa-
mentu Sekwany, a zatem mianowany
przez rząd urzędnik. , Ale nie dodano,

że ten pannie jest przewodniczącym

rady miejskiej, a wogóle popełniono

ten- błąd logiczny,'że takie porówna-
nie można stosować — i to bardzo 0-
strożnie— tylko ', caeteris  similibus.
No, a żebyobecny system rządów'w

| Polsce przypominał Francję, tego chy-

 

Naposiedzeniu 'pu- .

 

 

RadaLigi Narodów

linję. postępowaniawiodącą do celu, któ-
ry pragniemy, osiągnąć, t, j.utrzymanie

pokcju, opartego na poszanowaniu pra-
wa,

Przemówienie min. Becka
ŁONDYN *(PAT). W toku: dyskusji,

jaka toczyła się dzisiaj na posiedzeniu
Rady Ligi, zabrał również głos men.
Beck, który stanowisko polskie określił
w przemówieniu następującem:

„Panowie. Rada Ligi ma przed so-
bą wniosek rządów belgijskiego i fran-
cuskiego, przedłożony jej na podstawie
alinea 2 art, 4 paktu reńskiego, w spoa-
sób następujący, określający obowiązki
Rady na wypadek naruszenia art. 42 lub
43 traktatu wersalskiego:
“„Natychmiast po stwierdzeniu przez
Radę Ligi Narodów takiego pogwałcenią
lub naruszenia, Rada bez zwłoki wyda
swoją opinję i zawiadomi o niej pań-
stwa podpisane pod. niniejszym trakta-
tem“ — to zn, paktem reńskim,
Wkroczenie wojsk niemieckich do stre-

ty zdemilitaryzowanej jest faktem, któ-
remu nikt mie zaprzecza i który Rada
winna stwierdzić, Jeżeli chodzi o oko-
liczności, w których fakt ten nastąpił,
sądzę, iż ocena tego zagadnienia należy
do sygnatarjuszy paktu reńskigeo. Po-
zwolą mi panowie przy tej okazji po-
wiedzieć kilka słów natury ogólnej na
temat umów lokarneńsk.ch, które są pod-
stawą rozpatrywanego przez nas zaga-

dnienia.

- POLSKA A LOCARNO

„ Jest faktem powszechnie znanym, że w
czywistości nie póciągnie za sobą groźby | moimkraju umowy te nie były powitane

przychylnie. Jeżeli z jednej strony wy-
wołały one w swoim czasie zastrzeżenia
opunji polskiej, z uwagi na to, iż, stwier-
dzriąc gwarancje specjalne dla stabiliza-
cii politycznej nad.Renem, mogły rów-
nocześnie wywołać wrażenie istnienia w
Europie wschodniej bardziej wątpliwego
bezpieczeństwa, o tyle z drugiej strony,
dzięki wspólnym wysiłkom rządu fran-
cuskiego i polskiego, możliwem było u-
trzymanie sojuszu polsko - francuskiego
przez włączenie. gó do całokształtu u-
'mów z roku 1925 pod postacią układu o
wzajemnęj pomocy. Dzięki” współdzia-
łaniu obu rządów, sojusz ten, który po-

pozostaje madalw mocy.
Belgja— drugi kraj bezpośrednio za-

źnteresówzny w.rozpatrywanemi przez nas.
zagadnieniu — nie jest związany z Pol-
skążadnym specjalnymukładempolitycz. |
„nym. Jednak odwieczna przyjaźńłącząca
oba nasze narody, nakładaпа nas obo-
wiązek ustosunkówania się do interesów
Belgji z jaknajw'ększą uwagą,

Jeżelichodzi o Polskę, to wskutekore

 

Delegacja niemie:ka WwLondynie
Instrukcje od Hitlera

ne zniesienietortyfikatyj w strefie zdemili-

taryzowanejmusiLajos pi obie stro-

ny.

Niemcy gotowe * być mają wa przyjęcia
oświadczenia rady Ligi stwierdzającego na-
ruszenie traktatu locarneńskićgo, ale — jak

twierdzi ' „Evening Standard'* — zdaniem

niemieckichkół miarodajnych sprawa ta ma

znaczenie drugorzędne wobec zapewnienia,

że propozycje pokojowe Hitlera będą roz-

ważane. Niemcy nie przyjmą żadnych pro-
pozycyj. o odesłanie sprawy do. trybunału

haskiego, wychodząc z założenia, że do kom-

petencji tego trybunału należą jedynie kwe-

stje ściśle prawne, a nie ogólne kwestje po-
lityczne lub wojskowe.

Va nikt twierdzić nie będzie, a twór-
cy projektu szczególnie będą tu od

wszelkiegopokrewieństwa się 'odże-
gnywać, -; \

To powierzenie mianowanemu, u-
rzędnikowi przedstawicielstwa gminy
icałego.jej „aparatu-wykonawczego
sprowadza samorząd stolicy jeśli nie

zupełnie.do zera, to gdzieś w jego o-
kolice. Rady pozostaną, będzie ich
coś aż pięć, — ale wpływ ich na go-
„spodarkę”miasta będzie bardzo nikły.

Radni będą się zbierać na parę go-
dzin co „miesiąc, a stale będzie mia-

stem rządził p. wojewoda przy po-

mocy podległych sobie starostów

grodzkich,
Taki jest — naszem zdaniem —

istotny sens, i -cel nowego projektu.
Jest to coś więcej, aniżeli „radosna

twórczość', bo duży krok ku  fak-
tycznej likwidacji samorządu stolicy.  

Jakodbudować„gmach zaufania”?
Deklaracja ministra Becka

mienionych pomiędzy Polską a Rzeszą
w styczniu 1934 r. deklaracji sytuacja zo.
stała poprawiona. Deklaracje te negocjo-
wane w atmosferze wzajemnego zaufania
i wynikające z obustronnej  stanowczej
decyzji —zapewnienia pokoju na wspól-
nej granicy pozwoliła na ustalenie po-
między Polską a Niemcami stosunków, ©
partych na wzajemnem poszanowaniu. —
Słowa, poświęcone Polsce w przemówie-
niu kanclerza Rzeszy —z dn. 7 marca rb
są dowodem woli utrzymania przez rząd
Rzeszy przyjętych wobec nas zobowiązać
i określają równocześnie ducha, w któ-
rym zamierza je stosować.

PAKT FRANCUSKO-SOWIECKI

Ostatnie wypadki dały powód do ży
wych dyskusyj na temat paktu francusko-
sowieckiego. Praśnę oświadczyć, że pakt
ten, zawarty pomiędzy Francją a Związ.
kiem Sowietów, pakt, w którym Polsx
nie uczestniczy, podobnie jak w pakcie
reńskim, nie mógł zmienić w niczem zo-
bowiązań i praw, wynikających dla
Polski z układów, podpisanych uprzed-
nio. W stosunku do Związku Sowieckie
$0 zobowiązania Polski zostały w cią-
śu ubiegiych lat stormułowane w pakcie
© nieaśresji i w protokóle londyńskim o
określeniu nąpastaika. Oba te układy,

podpisane przez Polskę w celu skonsol:-
dowania bezpieczeństwa w Europie
wschodniej nie przestały być dla nas wy
razem naszej woli utrzymania trwałych
stosunków dobreśo sąsiedztwa z na-
szym sąsiadem wschodn!m.
Na zakończenie tego oświadczenia pra-

śnę wyrazić swoje zadowolenie spowodu
zebrania się Rady Ligi w Londynie w at-
mosferze loalności i poczucia rzeczywi
słości, które charakteryzuje naród bry-
tyjski, Jestem przekonany, że zadanie
Rady zostało w ten sposób ułatwione.

Proszę szanownych kolegów 0 wyba-
czenie mi, że zatrzymałem ich uwagę na
deklaracji o charakterze bardziej ogól-
nym, uważałem jednak, że jest moim o-
howiązkiem przedstawić Radzie Ligi za-
sady, które określają stanowisko Polski.
Rząd polski i opinja publiczna w Polsce
przywiązują największą wagę do %71s0-
lidacjj normalnych stosunków między
krajami europejskiemi, co stanowi istot-
ny warunek bezpieczeństwa w Europie.
Temu warunkowi nie moze się stać za-
dość, o ile nie będzie ściśle przestrzega-
na zasada, której rząd polski zawsze bro-

'nił, a mianowicie, że interesy jakiegokol-
wiek krau niezaleznie od jego znaczenia,
nie mogą stanowić objektu negocjacji
międzynarodowej bez udziału i bez zgo-
ly zainteresowanego. Jedynie zastoso-
wanie tej zasady przyczynić się może do
przywrócenia i skonsolidowania między-
narodowego zaufania, które jest podsta-
wą bezpieczeństwa”,

Stanowisko Włoh
LONDYN (PAT). Po min. Edenie za-

brał głos ambasador Grandi,
Włochy — mówił Grandi — mają

świadomość swojej odpowiedzialności i
będą wierne swym zobowiązaniom. Na-
turalnie nie można oczekiwać, aby Wło-
chy przyłączyły się d ozarządzeń, które
obecnie wymierzone są przeciw nim sa-

mym,
Grandi uważa, że jedną z przyczyn,

które osłabiy podstawy polityczne trak
tatu lokarneńskiego są uchwały genew-
skie, powzięte z powodu wojny włosko
abisyńskiej, Zastosowano sankcje wobec
Włoch w chwili, gdy właśnie Włochy
są potrzebne, jako  $warant bezpieczeń-
stwa Europy. Pokój jest niepodzielny, A
skoro tak jest, to i metody postępowania
w obronie pokoju, winny być do tego
dostosowane w przeciwnym razie cała
Europa przeobrazi się w oblężone forta-
ce, zmobilizowane floty i armje, stojące
w polu. Włochy zawsze współdz'ałały
dla utrzymania pookju ; stabilizacji sto-
sunków w Europie, nie cofając się przed
żadną ofiarą. O tem wszystkiem zapom-
niano. Może obecnie nastąpi zwrot.

* Obradom przysłuchiwał się selwetarz
ambasady niemieckiej w —-Londynie von

Schmieden.
Następne posiedzenie RadytLigi prze-

wodniczący wyznaczył na godz. 11-ą ra
no.

Mowa de!egzsta Niemiec
Jutro na posiedzeniu Rady Ligi, 'ako

pierwszy przemawiać będzie von R'bben-
trop, który przedstawi stanowisko Nie
miec. Jak słychać, von Ribbentrop ma
wskazać na to, że 1) pakt francusko-so-

wiecki sprzeczny jest wedłuż niemieckie-
$0 punktu widzenia z paktem lokarneń
skim nie ze wględów prawnych, lecz po-
litycznych, 2) obecnie, gdy nastąpiłr juz
obustronna ratyfikacja paktu francusko
sowieckiego, trudno oczekiwać aby mię
dzynarodowy trybunał  sprawiediwości
w Hadze mógł rozpatrzeć tę sprawę bez

uprzedeń.  

Zgon Venizelosa
PARYŻ (PAT) — Venizelos zmarł,

nie odzyskując przytomności. Małżon
ka i dwaj synowie zmarłego Sofokles

i Demostenes przez całą noc nie o-

puszczali łoża chorego. Agonja rozpo-

częła się wczoraj wieczorem.

X

Z Aten donoszą, że ostatni list Ve+
nizelosa: wystosowany ubiegieśo ty<
godnia do deputowanego Rufosa, xoń

czy się słowami: „Wołam z całego

serca niech żyje król Jerzy 2-gi".

Rozruchy „endeckie”
w pow.koś iańskim

Na wtorkowem posiedzeniu Sejmu

pos. Wróblewski (rolnik z Leszna) zgło-

sił interpelację do ministra spraw wew-

nętrznych p. t., „w sprawie. rozruchów

endeckich na terenie pow. kościańskiego

woj, poznańskiego”. Interepelacja ta
brzmi:
W dniach od 28 lutego do 12 marca

r. b. miały miejsce zamachy na terenie

wspomn'anego powiatu a to: 1) Wilkowo

Polskie do mieszkania rolnika Francisz-

ka Mania, rzucono bombę o zapalniku

lontowym, która eksplodowała demolując

mieszkania, 2) w Krzywiniu do mieszk,

wójta i burmistrza rzucono bombę o za-

palniku spłonkowym, która eksplodowa-

ła, 3) w Kościanie pod dom urzędniczy

podłożono bombę, która eksplodując po-

czyniła znaczne szkody, 4) Sączkowo:

do mieszkania wójta i pos. Wróblewskie-

go rzucono bombę o zapalniku spłonko-

wym, która nie eksplodowała.
Wnoszę do pana ministra spraw wew=

nętrznych o natychmiastowe wysłanie od=

 
 

(działów rezerwy policji dla ukrócenia

wzmiankowanych zamachów,  Polica
miejscowa nie jest w stanie z racji swo=

jego małego składu dać sobie rady z mno

żącemi się zamachami,

Zawarte w tytule twierdzenie jakoby

te zamachy były „endeckie” nie znajduje

żadnego potwierdzenia w tekście inter--

pelacji, która nie wymienia sprawców:

Pozatem nie jest;to właściwie żadna in-

terpelacja, nie zawiera bowiem żadnego

zapytania, tylko żądanie przysłania 7%

licji.

Na frontach w Abisynii
RZYM, (PAT). Komunikat wojenny nr. 155.

Marszałek Badoślio telegrafuje: na połud-

nie od jeziora Asiangi lotnicy nasi wykryli

dwa samoloty abisyńskie typu Potez, zama-

skowane w dolinie Ciolla Amadir. Pomimo
silnego ognia artylerji przeciwlotniczej sa-

moloty nasze opuściły się na nieznaczną

wysokość i przy pomocy bomb zniszczyły

oba aparaty abisyńskie.

Pośród licznych przywódców, którzy w

ostatnich dniach zgłosili uległość wobec

władz włoskich, wymienić należy Dedzaka

Amre, jednego z synów ras Sejuma oraz De-

dzaka Berhe Hagos, syna zmarłego rasa Ha

gosa, przywódcę rejonu Ambara.
Na froncie somalijskim nie zaszło nic go*

dnego uwagi.
—m1-3

Kron'ka telcoraficzna
— Na konferencji sygnatarjuszy Locarna

nie zdołano dotyczas osiągnąć porozumie-

nia. Wobec sprzeciwu Anglji upadł projekt
wysłania na granicę francusko-niemiecką 0=

raz  belgijsko-niemiecką  „symbolicznych”

oddziałów wojska brytyjskiego i włoskiego.

Anglja nie chce dać również zapewnienia,

że wywrze jakiko!wiek macisk na Niemcy,

by zechciały przyjąć orzeczenie trybunału

haskiego.
— Francuski minister wojny gen Maurin

wygłosił expost w komisji wojskowej Izby

Deputowanych, oświadczając m. in., że o*

becnie, po obsadzeniu przez wojsko fortyfi-

kacyj granica  francusko-niemiecka jest

całkowicie zabezpieczona „przed ewentual-

ną inwazją”.

— W Rzymie rozpoczynają się d. 20 b. m.
narady Mussoliniego z kanclerzem austrjac=

kim Schuschingiem oraz premjerem wę-

gierskim Goemboszem.

— Pod przewodnictwem Mussoliniego od-
będzie się dn. 23 b. m. na Capitolu otwar=

cie narodowego zgromadzenia wszystkich

22-ch korporacyj.

— Min. Beck w Londynie podejmował
obiadem ministra spraw zagr. W. Brytanii

Edena oraz premjera belgijskiego van Ze-
elanda.
— Hitler wygłosił w Królewcu czwartą

mowę-wyborczą, w której oświadczył m. in., *

że Niemcy traktatu wersalskiego przestały

już istnieć, i że świat ma obecnie do czy*

nienia z zupełnie innym reżimem i innym na«

rodem. Nazwał się również „heroldem po*
koju europejskiego".

— W więzieniu hiszpańskiem Ocana wy*

buchł bunt. Więźniowie zabarykadowali się

i popalili łóżka. Gwardja zrobiła użytek z

broni, zabijając jednego i raniąc kilkunastu

więźniów,  



SZKOŁA ZWIĄZKOWA
Pozostający pod wpływami masoń-

skiemi Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego powiększa stale swoje szeregi,
ale ma coraz mniej uznania u ludzi.
Właśni członkowie mówią o nim ze
wzrastającą niechęcią, W  świecię
nauczycielskim patrzą nań okiem bar”
dzo krytycznem, Nie cieszy się on
powagą ani szacunkiem w społeczeń”
stwie polskiem. Wobec tego radzi so-
bie, jak umie. Rozwija dla siebie ol-
brzymią reklamę, wkłada w to nawet
dużo pieniędzy: i bez żadnych cere-
monij wychwala się w sposób tak
przesadny, że aż podziwiać należy od-
waśę niewybredną oraz kompletny
brak dobreśo smaku.
Aby pozyskać sympatje nauczyciel-

stwa stosuje Związek kilka środków.
Raz maluje wizje pięknego rozwoju
szkolnictwa i doskonałych w niem
warunków pracy pod šwietnem kie-
rownictwem Związku, To znów przed-
stawia swoją potęgę i wszechmoc
swych wpływów w : administracji
szkolnej i eierach rządzących. Kiedy
indziej szaty rozdziera: bolejąc nad
upadkiem, ruiną szkolnictwa polskie*
go. Albo ciska gromy oburzenia na
winowajców tej klęski,, szukając ich
tam, gdzie ich niema. Straszy widmem
ciemnych potęś reakcji, zorganizowa*
nego wstecznictwa, wrośów ludu: bur”
żuazfi, klerykalizmu i innyeh temu
podobnych okropności. Siebie zawsze
wysuwa w roli zbawcy, jedyneśo
prawdziwesśo opiekuna, obrońcy —
oświaty, szkolnictwa i nauczyciel-
stwa. Jest jeszcze jeden sposób tra"
fiania do serc nauczycielskich. Svala
się przed niemi kadzidła pochwał.
które mają odurzać słabsze głowy.
IWedług "Głosu Nauczycielskiego"
całe. nauczycielstwo _ publicznych
szkół powszechnych w Polsce składa
się z samych bohaterów, żyjących
nie chlebem powszednim, lecz bezin*
teresownem szerzeniem oświaty i da*
waniem przykładu „całopalnej ofiar”
ności'. W skromnem mniemaniu o
sobie Związek przyznaje się, że jego
jest to zasługa, bo on tak pięknie wy*
chował nauczycielstwo polskie.
Podobne dytyramby na cześć nau*

czycielstwa i Związku „Głos Nau-
czycielski" wyśpiewuje często. W nu-
merzże 15 z dnia 15 grudnia 1935 roku,
| było czytać taki piękny ury*
wek:

„Ježeli jednak nauczyciel trwa przy swo-
im warsztacie pracy, to nie czyni togo by:
majmniej dla chleba. Często mu go zbrak-
mie, a nieraz więcej i łatwiej zarobiłby gdzie
śadziej. Nie, powoduje nim szaleńcze umi-
łowanie zawodu, całopalna ofiarność duszy
mauczycielskiej.

A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że blisko
80 proc. nauczycielstwa znajduje się wsze-

regach Związku Nauczycielstwa Polskiego,
to pojmiemy, że w tej postawie wytrwania

mauczycielstwa wielką rolę obywatęlsko-wy-

chowawczą odegrała jego organizacja zawo-

dowa.
Bo też Z. N. P. różni się zasadniczo — tak

jak sam zawód nauczycielski — od analo-
gicznych organizacyj innych grup zawodo-
wych. Wyrażem tego jest Statut naszej or-
ganizacji, w którym na pierwszem miejscu
postawiliśmy służbę Państwu i społeczeń-
stwu. Takie sformułowanie naczelnych ce-

16 organizacji związkowej, było niczem in-

nem, fak ujęciem prawnem dorobku ideowe-

go dziesiątków lat wysiłków zbiorowych
mauczycielstwa związkowego”.

W numerze 17 „Głos Nauczyciel-
ski' wywodzi znów na tę samą nutę:

„Jeżeli jednak nauczycielstwo znalazło
% sobie dość siły, dzielności i tężyzny do
przetrwania ma posterunku oświatowym,
dzieje się to dzięki poczuciu solidarnego i

. skoordynowanego w szeregach Z. N. P.
frontu walki o elementarne wartości pań
stwowe, t. |. oświatę i kulturę,

Nie ulega chyba żadnej wątpliwości fakt,
te ośrodkiem krystalizowania się samopo*
czucia narczycielstwa, narastania szlachet-

nej dumy rawodowej i poczucia pełnej god-
mości osobistej jest zespołowa praca Z.N.P.

Trud 30-letniego wysiłku zarówno ideowe-

fo, jak 1 materjalnego, tych wszystkich, któ-

say pracą dnia codziennego i oliarnością
więżko zapracowanych groszy stworzyli dzi-

siejszy dorobek Związku, wydaje pozytywne
rezultaty.

Dziś kolumna marszowa Związku liczy
sgórą 50 tysięcy ludzi wraz z 10 miljonowym
zasobem materjalnym. Największy jednak
škarb tej armji nie leży ani w jej liczebno-
ści, ani w jej zasobach materjalnych, lecz

w tem nastawieniu ideowem i postawie psy-
chicznej, która jest cechą nauczycielstwa

swiązkowego”.

Dużo dałoby słę powiedzieć o tem
nastawieniu ideowem i postawie psy
chicznej, która jest cechą nauczyciel
stwa zw'azkowego. Nie będziemy się
sprzeczać o to: czy „nauczyciel trwa
przy swoim warsztacie pracy” „dle
chleba”, czy też z powodu „szaleńcze”
go umiłowania zawodu” i „całopal-
nej ofiarności duszy nauczycielskiej”.
Wiemy natomiast z całą pewnością,
że strach przed utratą posady nape*
dził w ciągu dziesięciu lat ostatnich  

do szeregów Związku liczne tysiące {
nowych członków, Nie ulega również
żadnej wątpliwości, że nie mniejsza
może |liczba nauczycieli, która się
przed tym krokiem wzbraniała, chcąc
pozostać więrną swym zasadom i
przekonaniom, straciła pracę w szkol-
nictwie. A dalej: czyż nie dla chleba
zapisywało się nauczycielstwo gro“
madnie do Leśjonu Młodych oraz in*
nych, podobnych organizacyj, poleca:
nych przez dygnitarzy związkowych?
Taka była geneza owego osławionego
przvmusu pracy „społecznej' nauczy”
cieli i nauczycielek. Wszystko to ro-
biło się dla chleba, w obawie, aby śo
nie stracić. Poco więc frazesami bez
sensu mydlić oczy i wywoływać świe”
że jeszcze wspomnienia. Zostawmy
lepiej nauczycielstwo w spokoju.
Przedstawia ono duże wartości. Wie*
lu cichych pracowników i pracowni-
czek na niwie pedagogicznej zasługu”
je na naiwieksze uznanie i szacunek.
Ale wysokich zalet swoich nie zawdz'ę
czają oni szkole związkowej. Ogół pol
ski ma o niej niezbyt pochlebną opin-
ię. Mówią przy tej okazii sporo o n'e-
bywałem  karjerowiczostwie, dema*
gocji, kuźniach intryś i denuciacyj 0”
raz innvch podobnych niechwaleb-
nvch rzeczach. Przejdźmy jednak do
zaóadn'eń dziś najaktualnieiszvch,
Głośno jest teraz o instruktorach

oświaty pozaszkolnej. Nie są to prze”
cież wyrodni synowie Związku. Bez
jedo aprobaty nikt na to stanowisko
nie dostał się. Byle kto tych obowiąz-
ków spełniać nie mócł Potrzeba do
tego pewneso wyrobienia, zdolności,
ruchliwości. sprytu. Obejmowali te
miejsca wyb'tnieisi, „czołowi” człon”
kowie. Nic dziwnego, że zasłynęli iako
pierwszorzędni naganiacze nauczy*
cielstwa w szeregi orśanizacji, która
ich wydała, Dali się poznać w cha*
rakterze agitatorów masońsk'ch bez-
bożnictwa, walki klas i innych tem
podobnych haseł, szerzonych gorliwie
pod oniekuńczemi skrzydłami Związ”
ku. Uchodzą za działaczy partyjnych,
którzy poruszają sprężyny licznych
organizacyj, i przy pomocy nauczy”
cieli przeprowadzaiją najrozmaitsze
wybory, jako specjaliści w tej dz'edzi*
nie. Sami n'kogo nie ošwiecają, tylko
ieždžą z mie'sca na miejsce i „zachę”
caią" do pracy „ społecznej”. Ich ar
gumėnty bywały zwykle tak przeko-
nywające: że nikt im nie śmiał odma"

 

  

 

Dnia 15 b. m. zmarł nagle we Lwo-
wie ś. p. Stanisław Zakrzewski, pro-
tesor historji Polski na Uniwersytecie
Jana Kazimierza, prezes Polskiego
Tow. Historycznego. Śmierć jego sta-
nowi bolesną stratę dla nauki histo-
cji, która tyłu wybitnych ludzi straciła
w ostatnich czasach, że wspomnimy
tylko ś. p, Wacława Sobieskiego i ś. p.
Michała Bobrzyńskiego.

Stanisław Zakrzewski, ur. w r. 1873
w Warszawie, był historykiem z za-
miłowania. Wykształcony na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim i uniwersyte-
tach zagranicznych, pod koniec XIX
stulecia, w czasie wielkiego rozkwitu
nauk historycznych, poświęcił się spe-
cjalnie badaniu średniowiecznych dzie
jów Polski i w tym zakresie doszędł
do świetnych rezultatów. Tu wymie-
nić należy jego prace o: „T. zw. Geo-
grafie bawarskim”, „O najdawniej-
szej bulli papieskiej dla Polski", „A-
nalecta Cistersiana“, i t. d. Już od
r. 1903 docent na U. J. K. w Krako-
kowie, w r. 1906 po prof. Tadeuszu
Wojciechowskim objął katedrę historji
Polski na Uniwersytecie lwowskim i
odtąd zajmował się pracą naukowo
wychowawczą aż do ostatnich chwil
swego życia. Jakkolwiek jego zainte-
resowania naukowe obejmowały tak-
że wiek XVI i czasy potopu (co poz-
woliło mu niedawno wystąpić w pu-
blicznych odczytach z obroną "1 -
logji“ Sienkiewicza wobec ataków dr.
Górki), to przecież ulubionym zakre-
sem jego studjów były dzieje Polski
piastowskiej i to przedewszystkiem
początków państwa polskiego. To też
dwoma dziełami, dotyczącemi tych
właśnie czasów zdobył sobie szeroką
popularność nietylko wśród zawodo-
wych historyków, ale także w szero-
kich kołach czylającego społeczeńst-
wa: „Mieszko I jako budowniczy pań-
stwa polskiego” oraz monografja „Bo-
lesław Chrobry Wielki”,

Specjalnie to ostatnie dzieło, wyda-
ne w r. 1925, w 900-lecie koronacji
wielkiego króla, odznaczające się nad-
zwyczaj sumiennem wyzyskaniem i

 
KREM. ODZYWCZY + COLETTE* (SLe2i:

Š. p. prof. Stanislaw Zakrzewski
Chcemy44 po jego przedwczes-

, nej śmierci, pod m

 

wiać, Każdy nauczyciel, czy nauczy”
cielka, żeby nie stracić chleba i zaję”
cia wprzęgał się do taczki, wskazanej
przez pana instruktora. Traktowana
go jako oczy, uszy i wykonawcę woli
możnych tego świata. Rzesze malucz*
kich pracowały ponad siły własne, na*
rażały się, postępowały nieraz wbrew
swoim przekonaniom, robiły to, cze”
$o nie chciały. A woda z tych źródeł
płynęła pod młyn instruktorski. Tam
wygotowywano sążniste sprawozda-
nia, wykazywano nadzwyczajny doro*
bek na polu „oświaty i kultury” jaki
osiąśnięto dzięki „szaleńczemu umi"
łowaniu zawodu” i „całopalnej ofiar"
ności duszy'' instruktorskiej, Aż w
końcu obrzydł wszystkim do ostat"
nich granic ten instruktor oświaty po*
zaszkolnej, hamujący rożwój wszel-
kiej oświaty, Wnosi on do szkolnictwa
zamęt. niepokój, intrygi, przeszkadza
w pracy, zamęcza ludzi, Opinja co do
teśo stała się wszędzie tak zgodna, że
i Związek mus'ał wreszcie dla oka
wystąpić przeciwko najwierniejszym
sw =unom.
Od dłuższego fuż czasu prasa zwró-

ciła uwadę na naidotkliwsze bolącz-
ki nadzoru szkolnego, sprawowaneśo
w pierwszej instanc'i przez inspekto*
rów i podinspektorów. Piszą o cią*
głych zmianach na tych stanowiskach
o coraz młodszym wieku przedstawi”
cieli władzy bezpośredniej nad nau“
czycielami, o braku autorytetu oso*
bistego, doświadczenia i odpowied"
niedo przygotowan'a pedagogcznego
u wielu z tvch osób, które mają pra”
cę szkół instruować, kontrolować i o*
ceniać, Na tych brakach nie kończą
się jednak żale nauczycielstwa. Pa"
nuje tam słębokie bardzo rozgorycze”
nie, Narzekaja ośromnie na zw'erzch-
ników bezwzólędnych, surowych, nie*
odznaczających się ani życzliwością.
ani taktem, ani uprzejmością, zapomi*
naiacych często o swych komveten*
cjach, nadużywających wladzy dla ce-
tówparty'nych: organizacyjnych i oso*
bistych. A przecież ci, którzy tak
ciężką dłonią kierują szkolnictwem
powszechnem po rejonach wizytacyj-
nych, niedawno sami byli nauczycie*
lami, wszyscy wyszli z szeregów

Związku.
Jego „wielka rola obywatelsk

chowawcza” wcale nie jest tak Sel
ma, jak to „Głos Nauczycielski" przed-
stawia.

krytyczną oceną źródeł, napisane pię-
knym stylem, przekaże niewątpliwie
imię Stanisława Zakrzewskiego a;
szłym pokoleniom, uktórych cześć dla
Bolesława Chrobrego i jego szczerb-
ca będzie napewno wzrastała. į

Chwilę dziejową, w któtej wystąpi-
ło na widownię zorganizowane pań-
stwo polskie Mieszka I i podania, od-
noszące się do t. zw. bajecznych dzie-
jów Polski, znał ś. p. prof. zew-
ski tak dobrze, jak może nikt we
współczesnej Polsce. Stąd też wykła-
dy jego o tych czasach, zawsze żywe
i ciekawe, pięknie wygłaszane, ściąga-
ły mnóstwo słuchaczy z pośród mło-
Awa akademickiej Lwowa. Pozo*
stawił wielu uczniów swoich na kate*
drach uniwersyteckich, czy stanowi*
skach docentów, Niemałe położył też
zasługi w dziedzinie organizacji pzy
naukowej; wieloletni prezes Polskiego
Tow. Historycznego i redaktor Kwar-
talnika Historycznego, w którym dtu-
kował wiele swych rozpraw i szkiców
naukowych były dziekań Wydziału
hun.anistycznego U. J. K., — stał się
jednym z twórców i organizatorów
TowarzystwaBadania Historji Lwowa
i Ziem poł.-wśch, Towarzystwo to wy«
dało m. in. dwa tomy relacyj ucześtni*
ków Obrony Lwowa w fistopaitzie
1918 roku.
Jako historyk, bronił też ś. p. proł.

Zakrzewski praw historycznych naro-
du polskiego do Zięmi Częrwieńskiej.

Praca naukowa nie wyczerpywała
całego zakresu działalności 6. р. рго!.
Żakrzewskiegó. Brał też czynny. U-
dział wzloscszozegóicie 40 maja
1926 r. Zwolennik w czasie wojny, po-
lityki zwiążanej z legionami i opatcia
się o mocarstwa centralne, w okresie
dwóch kadencyj. parlamentarnych od
r. 1928 do r. 1935 senator z ram enia
В. B. W. R., prezes senackiej Komi-
sji oświatowej w czasie. uchwalania
nowej ustawy o szkołach akadėmic-
kich i reformy szkolnictwa średniego,
radny m. Lwowa — był w cząsie woj-
ny i w odrodzonej Polsce ideowym
przeciwnikiem Obozu Narodowego.
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0 nauczycielskie prawa emerytalne
Zarządy Główne Stow. chrześcijańsko-

narod. naucz. śżkół powsź., Stow. naucz,
szkół zawodowych, Tow. naucz. szkół
średn. ; wyższych oraz Zrzeszenie naucz.
szkół gospód. wiejskiego złożyły Mini-
strowi W. R. i O. P. memorjai w spra-
wach, zwiążanych z ostatnią nowelizacją
ustawy emęrytalnej, które dotyczą spe-
cjalnie nauczycielstwa

Memorjał zwraca uwagę na krzywdę
jaka się dzieję nauczycielstwu przez to,
że pracę jego w polskich szkolach
państw zaborczych oraz w prywatnych
szkołach polskich pod zaborami, jak rów
nież pracę nad należytem wychowaniem
młodzieży polskiej w szkołach z obcym
językiem nauczania rozporządzenie z
dnia 22 listopada 1935 r. dyskwalifikuje
jako służbę „zaborczą”, której lata tyl-
ko w 3/4 mają być zaliczonedo wysługi
emerytalnej,
Pozatem władze skarbowe najnie-

słuszniej w świecie ograniczenie to sto-
sują rówmież do nauczycieli galicyjskich
szkół krajowych, którzy.nie byli przecież
funkcjonarjuszami państwa zaborezego,
uposażenia pobierak z Krajowego Fun-
duszu Szkolnego, względnie z funduszu
Wydziału Krajowego. Cały jego majątek,
a tem samem także zabezpieczenie skłe-
dek emerytalnych jego pracown'ków zna-
lazło się w posiadaniu Państwa Polskie-
go. :

Trzecią sprawą, którą porusza memo-
rjał, jest błędne zaliczenie przez Mini-
sterstwo W.R. ; O.P. pracy wielu naucz.
w szkołach polskich na terenie b. zaboru
rosyjskiego nie na podstawie artykułu
81 ustawy emerytalnej, lecz — art. 97.
Przedtem mie miało tó żadnego praktycz-  nego znaczenia, Obecnie nauczyciele ci
tracą mie ze swójej winy 1/4 część lat
pracy swej do wysługi emerytalnej.

„MŁODY
Numer „Płomyka”, glorylikujący raj

sowiecki, spotkał się z silną reakcją ze
strony społeczeństwa, czego dowodem są
liczne artykuły, poświęcone tej sprawie
w prasie różnych odcieni otaz komunika-
ty K. A. P. Konfiskata tego numeru I
była ostatniem ogniwem w łańcuchu pro-
testów, z jakjemi spotkał się w ostatnich
czasach „Plomyk“ į to nietylko za nu-
mer, poświęcony Sowietom, lecz i za аг-
tykuł o Wilnie i Wileńszczyźnie, rzeko-
mo wbrew sprawiedliwości przyłączonej
do Polski, oraz za cały numer, zachwąla-

 

reślić jęgo wielkie za-
sługi, ed sm о 1 organiżatora
pracy naukowej, co mu yt
ną godność członka czynnegoPolskiej
Akadeinji Umiejętności i wielu Towa+
rzystw naukowych. Nauka historji pol-
skiej poniosła przęz śmierć ś. p. prof.
St. zazaawekiga ciężką stratę,

' ITOŁD NOWOŚAD.
KONCERTY W STOLICY

 

Osobną. bardzo bolesną sprawę stano»
wi smutna dola t. zw. emerytów państw
zaborczych, t. j. nauczycieli szkół pel-
skich oraz tych zasłużonych dla polsko=
ści nauczycieli szkół zaborczych z jężye
kiem niepolskim, którzy przeszli na eme-
ryturę przed wejścem w życie ustaw
emerytalnych polskich i którzy z tego
powodu pobierają m:nimalne zaopatrze-
nie, obecnie zaś dodatkowo utracili je-
szcze 10 proc. swych bardzo skromnych
poborów. Liczba tych osób jest bardze
niewielka, wśród nich zaś mamy garstkę
emerytowanych nauczycieli i dyrektorów
niezwykle zasłużonych dla szkolnictwa
polskiego w dobie zaborczej. Memorjał
praśnie na nich zwrócić szczególną uwa»
śę, w związku z postanowieniami art. 82
ustęp 2 ustawy emerytalnej, pozwalają
cemi Radzie Ministrów podwyższyć ża0+
patrzenie emerytalne osobóm, „które,
pełniąc służbę w b. państwach  zabor-
czych, zasłużyły się dla Naródu i Pań-
stwa Polskiego”,
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ЕБУР „PRZEZIEBIENIE
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW:
JĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW2%saga 14KOGUTKIEM

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ

$Dvż SĄ ADOWNICTWA,
Navsaiune PROSIKI „MIGRENO-NERVOSIN“zKOSYTKIAM

SĄ TYLKO JEDNE
ОНАИ

Geosru: -'GRENO-NERYOSIN" 14 Trt | w TABUSTUACĄ,

POLAK"
jący entuzjastycznie karjery cyrkowe i

przesylający wszystkich swoim czytelni=

kom ucałowania od aktorki cyrkowej.

Nie wystarczy jednak odgrodzić dziec-

ko od lektury, której „wpływ staje się

destrukcyjny”, Trzeba mu dać lekturę,

oddziałującą wychowawczo w kierunku

dodatnim. Wychodząc z tego założenia,
Stowarzyszenie chrz. narod. naucz.szkół
powszechnych przeniosło ze Śląska do
Warszawy i tu wydaje pod redakcją p.
M. Niklewiczowej dwutygodnik dla mło-
dzieży p. t. „Młody Polak”. Ukazały się,
prócz numeru 3, wydanego już w Ware
szawie, numery 4 i 5, których treść zą-
wiera między innemi; Władysław Syro-

komla — Hymn do św. Kazimierza, Przy=

słowia o św. Kazimierzu i królu Kazi-

mierzu Wielkim, W gnieździe Jagiello-

nów. W pięćsetletnią rocznicę wynalezie-
nia druku. Drukarnia bajek (wiersz). Na
jednej nodze (opowiadanie chłopca z
drukarni). Sidła (dokończenie) M. Kono=
pnicka—Kto dla siebie pracuje (wiersz).
Klub Białego Trójkąta (początek dłuż-
szego opowiadania). Komunikat ze szko-
ty powszechnej w Nowejws Wielkiej p.t.
„Samotna mogiła", Bohaterskie Amery=
kanki, Rubryka sportowa, zagadki, kącik
humorystyczny i listy od redakcji. Przy-
pominamy, že na żądanie administracja
(Warszawa, Chmielna 58) wysyła numery
okazowe.

   

Lamb:os Demetiios Calimahos—
wirtuoz na flecie

Instrumentów, używanych dzisiaj w
muzyce: jest wielkie mnóstwo. Tak się
jednak w ciąśu wieków ułożyły sto*
sunki, żę znaczna większość tych in*
strumentów wżywana jest w zespołach
orkiestrowych- (wzgl. kameralnych),
a w charakterze solowym, poza forte-
pianem, skrzypcami, wiolonczelą: rza-
dziej organam', innych prawie się nie
słyszy i nie widuje, A jednak partje nie
których instrumentów w partyturach
orkiestrowych nieraz są tak pisane, że

z posiadania ogromnej sprawności
technicznej niepodobna myśleć o ich
wykonaniu. Nierzadko, by grać w or“
kiestrze, trzeba być niemal wirtuo*
zem. A będąc wirtuozem wolno prze*
cież pokusić się o sukcesy w charak”
terzę koncertującega solisty, |

bicję taką ma, jak widać, artysta
grecki, p, Lambros Demetriós Callima
bos, nieporównany w grze na
a Wystąpił on w poniedziałek w

sal Rowerowa i niewątpliwie za
imponował wszystkim —słuchaczom
Przedewszystkięm artysta posiada nie-
żwykie piękny i równy ton. Zadęcic
ma wyjątkowo doskonałe; nigdy tam
ni słyszymy wstępneśo dmuchania
ani przydźwięków: z (letu wydosywa-
się ton mużyczny odrazu ż siłą zamie
rzóną. Dalej p. Callimahos z zupełną
swobodą, a jednocześnie wielostron-
nie, operuje dynamiką dźwięki, co w
skali dolnej i środkowej wcale nie jest
łatwem. Jeśli chodzi o biegłość, o tech i

 

nikę pasażową: staccata itd., to, rzecz
prosta, p, Callimahos jest mistrzem
pierwszej klasy. Więcej nas jednak in
teresuje muzyczno - artystyczna stro“
na wykonania. A tutaj, naprz, w sona*
tih Giovanni Plattei, Ph, Gaubert'a,
stwierdzamy z wszelką pewnością wy
sokie walory artystyczne flecisty grec
kiego: zarówno smak wykwintny we
frazowaniu, jak szlachetną prostotę w
prowadzeniu linji melody nej. doskona
łe wykończenie szczegółów i umiejęt*
ność zaokrąglania okresów: co charak
teryzuje muzyków naprawdę wybit*
nych.
Na fortepianie towarzyszył p. Cal-

limahos'owi p. Paul Ulanowski, piani*
sta znakomicie wyrobiony, w akompa
niamencie czujny, muzycznie wrażli-
wy. ` w. 5.

NOWOść! NOWOść!
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‚° Idea narodowa podbija umysły
mimo rozwiązania Stronnictwa Narodowego na Śląsku

Blisko 3 tygodnie upłynęło od chwili
rozwiązania przez władze wojewódzkie
wszystkich istniejących na terenie Siąska
ogniw organizacyjnych Stronnictwa Na-
rodowego.

Pamiętamy przytoczone w nuzasadnie-
miach motywy oficjalne, których sensem
było stwierdzenie naruszania przez Obóz
Narodowy spokoju publicznego i zasady
zgodnego współżycia obywateli na tere.
nie województwa śląskiego.

Stronnictwo zostało rozwiązane, a mi.
mo to, władze są w dalszym ciągu nie-
spokojne, przedenerwowane i w dalszym
ciągu starają się nie spuszczać z ка b.
członków Stronnictwa Narodowego, po-
sądzając ich o różne domniemane czyny
£ zamiary.

Gdy nieznany sprawca, rzekomo nie
faki Koźmiński — bezrobotny z Będzina,
rzucił petardę w sieni miejscowego orga-
nu sanacji, wiadze zostały zaalarmowa-
ne, a organy adm'nistracji państwowci
przystąpiły do aresztowań wśród byłych
członków Stronnictwa Narodowego, u-
patrując w nich, jeśli nie istotnych to
przynajmniej t. zw. „moralnych* spraw
ców zagadkowego zamachu,

Miejscowa prasa sanacyjnaz ,„poszko-
dowaną* „Polską Zachodnią* na czele,
która w związku z petardą, szumnie za.
powiadała sensacyjne rewelacje i nie
szczędziła aluzyj co do rzekomej roli b.
Stronnictwa Narodowego w sprowoko-

   

2 KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: czwartek „Ju-

dasż z Sariothu”.
Kina polskie:
Apollo: Złotowłosy brzdąc.
Promień: Amfitrion.
Stella: Precz z teściową i Pojedynek ze

śmiercią.
Sztuka: Peter Ibbetson,
Świt: Pan Twardowski.
OSTRZEŻENIE. — Zarząd grodzki

Stronnictwa Narodowego w Krakowie za
wiadamia, że pp. Teofil Kantarek  Ta-
deusz Pietruszka, przestali być z dniem
10 marca 1936 r. członkami Stronnictwa
Narodowego. Zarazem Zarząd grodzki S$.
N przestrzega członków i sympatyków
Stronnictwa przed utrzymywaniem z wy
żej wymienionymi jakichkolwiek stosun
ków i przed wdawaniem się z niemi w
rozmowy 0 sprawach organizacyjnych
Stronnictwa Narodowego.
Z teatru im. J. Słowackiego. W czwar-

tek „Judasz z Kariothu” K, H. Rostwo-
rowskiego ze znakomitym gościem Lud-

wikiem Solskim w roli tytułowej.
„Rigoletto“ z Adą Sari. Nasza znałko-

mita śpiewaczka, Ada Sari wystąpi
w operze krak., w poniedziałek 23 b. m.
w popisowej partji Gildy w sperze Ver-
di'ego „Rigoletto“,

Teatr żydowski w śródmieściu. — S'o-
mistyczny „Nowy Dziennik“ podae, że
zarząd Žydowikiego Towarzystwa Tea-
tralnego w Krakowie wynajął nowy lo-
łak przy ul. Stolarskiego 9 i urządził tam
małą scenkę. W jakim duchu teatr ten
ma być prowadzony możnaby wniosko-
wać z dalszej części tej notatki, w xtóre*
podano, iż „zarządowi” udało się pozy-
skać reżysera teatru miejskiego p Radui-
skiego do wygłoszenia odczytu o teatrze
sowieckim”. Wspomniane Żżydowsk e To-
warzystwo Teatralne posiada w swojem
włądaniu prócz nowo wynajęte sali. tak-
że salę [rzy ul. Bocheńskie. Żydom jed-
mak za mało jednej sceny w dzielni-
cy żydowskiej, więc otwierają drugą w
samem sercu Krakowa. Ta druga scena
przeznaczona będzie zapewne też dla a-
ryjczyków, boć trudno przypuszczać, by
pan reżyser Radulski wygłaszał swo: od-
czyt o teatrze sowieckim w żargonie al-
bo może w języku hebra'skim.
Nadużycia w Urzędzie Wodnym w My-

ślenicach. — W ekspozyturze Państwowa
go Urzędu Wodnego w Myślen cach
stwierdzono nadużycia polega;ące na tem,

iż do listy płacy robotników wciąg"no na
zwiska fikcyjne. Przeprowadzonę przez

władze województwa krakowskiego kot
trole wykazały, że defraudaca ta sięga
kwoty około 43.000 zł. W związku z tem
prokuratura krakowska zarządziła tym-
czasowe aresztowanie kierownika +kspo-
zytury i jednego z urzędników. Śledztwa
w tej sprawie jest w tok

 

 

(Od własnego korespondenta).

waniu wybuchu, szybko musiała umil.
knąć wobec kompletnego braku podstaw
do tego rodzaju oskarżeń.

W następstwie gorliwie i energicznie
przez organy bezpieczeństwa, przeprowa
dzonego śledztwa, uwięzieni narodowcy
zostali zwolnieni

Zachowanie się władz w całej tej spra
wie rzuca jednak snop światła na sto-
sunki, w jakich obecnie na Śląsku żyje-
my.

Mimo rozwiązania Stronnictwa, mimo
zaprzestania przez b. jego członków
wszelkiej działalności, organy  Lezpie-
czeństwa wciąż jeszcze nie przestały zai
mować się Stronnictwem Narodowem.

Bezstronny obserwator, czytając rela-
cje prasy sanacyjnej, odnosi wrażeaie, że ; mimo urzędowej śmierci, Obóz Narodowy
istnieje nadal na Śląsku. Choć niema
$onapapierze,toistniejewidoczne na |
dal w umysłach i sercach ludzkich Jeśli
tema dzisiaj oficjalnych ekspozytur
Stronnictwa, to hasła jego w opinii grze-
ciwników przeżyły jego formy organiza.
cyjne. Gdyby domniezanie takie odpo+
wiadało faktycznemu stanowi umyslów
sanacyjnych, to wynikałoby stąd, że siła
atrakcyjna Stronnictwa na Śląsku, jego
dynamika, opanowanie przez nie$o Serc
i dusz polskich przez fakt jego rozwiąza-
nia nie zostały ani złamane, sni nawet o
słabione w szerokich kołach narodowych,
Od takiego punktu widzenia — sier
„państwowo myślących* jest już tylko je
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Kurs trykotarski. — Kolo Str. Nar. w
Dawidowie rozwija ożywioną działal-
ność nie tylko na polu politycznem, W
tych dniach odbyło się tu zakończenie
sześciotygodniowego kursu trykotarskis-
$>. zorganizowanego przez Str. Nar, przy
szczególne opiece Narodowe Organiza-
cj. Kobiet we Lwowie. Zakończenie było
sw ętem dlą całego Dawidowa i wypel
niło całą medzielę. Wspaniała wystawa
ddia obse+ pracy wykonanej przez ucze$*
miczki, a przedstawienie i zabawa wyka-
zały spizzystą organizącję tutejszej» Ko
ła I[nicjatorom i kierownikom tej 1mpre-
zy skład. my tą drogą „Bóg zapłać”,

ŁUCK

30-lecie pracy scenicznej p. Zoij Sła-
wińskiej, — Teatr wołyński im. J. Sło.
wackiego wystawia w Łucku dnia 20 b
m. nową prem., komedję Bus Feketego
„Trałika pani generałowe", Przedstawie
nie połączone będzie z obchodem 30-le
cia pracy scenicznej, znanej i zasłużone:
artystki teatru p. Zofji Sławińskiej.  

 

Katowice, w marcu.

den krok do logicznego wniosku, że roz | obecnej kadenci. Wybory odbyły się w
wiązanie Stronnictwa było błędem.

Pozostawiając na boku zdanie, jakie
mogą mieć czynniki w województwie de-
cydujące © skuteczności rozwiązania
Stronnictwa Narodowego, nie można nie
skonstatować, że znaczenie idei narodo-
wej, mimo braku wszelkiej organizacji,
potężnieje wśród społeczeństwa polskie-
go na Śląsku.

Szęreg procesów politycznych, które
na tutejszym terenie się odbywały i sta-
le jeszcze się odbywają przeciw b człon-
kom Stronnictwa, wnoszą dużo momen-
tów polityczno - emocjonalnych do życia
tej części kraju.

Procesy te, na tle ostatnich mów po-
litycznych w sejmie i senacie przeciw
Obozowi Narodowemu, nabierają specjal
nego posmaku, przyczyniając się praw
dopodobnie wbrew intencjom do rozpow
szechniania nie tyle wiadomości proce-
sowych ile wiadomości o oskarżonych °
ideologji polityczno - społecznej, którą
oni reprezentują Wytworzyła się na

| Śląsku sytuacja zaiste paradoksalna i dla
w'adz nieoczekiwana. Stroan.ctwo Naro-
dowe jest rozwiązane i nie istnieje, nato-
m'ast idec cele jego przybierają na r ocy
ina popularności wśród najszerszych
warstw ludności Śląskiej.

Na Śląsku teraz widzimy najleniej, iż
środkami techniczno - mechanicznem.
zwalczać idei nie można.

PASTA

DO ZĘBÓW
Sp.
Laboratorium

Delikatna pianaprzenika

ka nie dosięgnie. Usuwadoskonole czyści zęby.

wszędzie, gdzie szczotecz

kamień nazębny-Utrz

 

P. Zotja Sławińska, rozpoczęła swoją
karjerę artystyczną *w „Towarzystwie
Miłośników Sceny” we Lwowie, gdzie u-
kończyła kursy wzupełaiaące. Pobierała
lekge gry śceniczne u Franciszka Wy-
sockiego, Gabrjeli Zapolsfsiej i Józefa
Chmielińskiego. W r. 1907 zostaje zaan-
gażowaną na Iwowską scenę przez Tade-
usza Pawlikowskiego, a potem przez Ga-
walewicza do Teatru Małego w Warsza-
wie. Skolei pracuje w teatrach: w Pozna-
niu, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, w
„Reducie”, a od drugiej połowy 1930 r.
do obećnej chwili w teatrze wołyńskim
im. J, Słowackiego. Grała role lirycz-
no - dramatyczne, a ostatnio salonowe *
charakterystyczne.

Publiczność teatralna darzy zasłużoną
jubilatkę szczerą sympatją, za jej talent
dużą rutynę sceniczną i zawsze dobną mi
łą i subtelną grę.

J. M.

ŁÓDŹ

Zajście na pośrzebie żydowskim. —
Prasa żydowska donosi: |
„Na krańcach miasta miały miejsce

ekscesy antyżydowskie.

 

Hymn Młodych zakończył po raz pierwszy
wżlne zebranie Koła Dublańczyków

W dniu 6 b. m. odbyło się dorocz*
ne walne zebranie Koła Dublańczy*
ków Stud, Wydziału Rolniczego Po*
litechniki lwowskiej. Zebraniu, na któ
re przybył kurator Koła prof. inż. Be-
nedykt Fuliński, przewodniczył. kol.
Juljusz Wodzinowski. Ze sprawozda*
nia wynika, iż reszta sanatorów do:
kładała wszelkich starań, by uniemoż
liwić normalną pracę. Mimo to zarząd
przewyciężył wszystkie frudności ; 0°
siąśnął w pracy bardzo piękne wyni-
ki. W dyskusji, jaka się wywiązała
nad sprawozdaniami: zabrał głoś je-
den z przywódców młodzieży naro-
dowej kol. Józef Czarniecki, aby w
krótkich a zwięzłych słowach scha -
rakteryzować niebezpieczeństwo, śro
żące rolnictwu polskiemu ze strony
żydostwa, w którego ręce ziem'a w na
szej dzielnicy przechodzi masowo.
Mówca ws ‚ że np. w woj. stani”
sławowskiem w ostatnich latach prze”  szło'w ręce żydowskie 45.000 ha, co
daje 4.947 nówych sóspódatstw (śred-

Lwów, w marcu.

nio na każde gospodarstwo 9,2 ha), W
drugiej części przemówienia kol. Czar
niecki wskazał na systematyczny i zor
ganizowany atak Żydów na oddział
rolniczy Politechniki iw. — dotąd wol
ny od tego elementu. Mówca żakoń-
czył wnioskiem o bojkot Żydów i
tych. którzy z rimi obcują. Gorące o”
klaski zebranych świadczyły, że po”
dzielają stanowisko mówcy.
Ustępującemu (pierwszemu w, Ko-

le) zarządowi narodowemu udzielono
absolutorium ze špecjalnem podzięka
waniem dla pełnego inicjatywy preze-
sa kol. Wodzinowskieśo. W wyborach
zgłoszona została tylko jedna lista na”
rodowa z kol. Franciszkiem B. Piasec
kim. jako prezesem na czele. Jest to
naprawdę duży sukces młodzieży na*
rodowej, skoro się zważy, iż jeszcze
rok temu w Kole rej wodzili sanato-
rzy. Przebieś i nastrój walnego zebra
nia są jeszcze jednym dowodem prze-
mian, jakie dokonywają się w na*
szych oczach.

#
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Pomorski sejmik wojewódzki
(Od własnego korespondenta)

W dniu 17 b. m. odbyła się doroczna
zwyczajna sesja pomorskiego se mikt wo-
jewódzkiego. Była to pierwsza sesja w

jesieni ub. roku.

Sesja rozpoczęła się od niespodzianki,
| (aką by! wybór prezydium sejmiku Oto
zarówno marszałkiem sejmiku jak 1 wi

| cemarszalkiem wybrani zostali przedsta.
wiciele Obozu Narodowego, tak bardzo

, dziś przez pewne koła wyklinanegu. Mar
szałkiem wybrany został p. mec S-efan
Michałek. z Torunia, zastępcą ks Ber-
nard Łosiński z Kaszub, b. poseł narodo-

| yw. P. Michałek pokonał kontrkandy-
| data p. L. Prądzyńskiego większością tyi
' ko jednego wprawdzie głosu (29:28) gdy
się jednak zważy, że w poprzedniej sesji

| se miku kandydai narodowy p. mec Ste-
| fan Jankoweki z Gdymi otrzymał tylko 16
głosów (uległ wówczas wspólnemu kan-
dydatowi koalicji sanacja -- NRP. p Ant

' ezakowi,, który otrzymał 38 głosów), to
widać z tego, że zaszły tu bardzo poważ
ne „przesunięcia” w... nastrojach, Waż-
na 'est jeszcze ta okoliczność, że obecny
sejmik wybrany został na jesiemi ub roku
a więc przez rady powiatowe i rady miej
skie, wyszłe z ostatnich „znanycii* wy-
borów Znamienność przesumięć, jakie $ię
dokonały, w świetle te okoliczności uwy
datnia się jeszcze bardziej.

| Bezpośrednio jednak potem sejmik stał
się widowniąnowe ... niespodzianki, oto
bowiem przy wyborach wydziału wo'ew
znowu wspóubiegali się © mandat prze  wodniczącego pp. Michałek i kandydat
sanacji Prądzyński. I tu nagle liczba gło

Warszawskie
> Chemiczne

drowiu zębyi dziąsło

 

Na zdąža'ący w godzinach poratnych
ul. Brzezińsiką kondukt pogrzebowy ży-
dowskim napadła banda szumowin pod-
miejskich.

Kilku uczestników pogrzebu zostało
dotkliwie pobitych,

Nadbiegła policja, która zaaresztowała
7 awanturników”.

PRZEMYŚL
 

„Ziemia Przemyska” wyszła w Pozna-
nin. — Po blisko miesięcznej przerwie
spowodowanej opieczętowaniem drukar
ni, oraz odmową reszty przemyskich *
iwowskich drukarni, które ża „naichnie-
niem” z wiadome strony nie przyjęty na
rodowej „Ziemi Przemyskiej”, została o
na wydana w Poznaniu, Numer wyszedł
w znacznie zwięłtszone ilości i zos'ał p>
prostu rozchwytany. Ze względu na od-
ległość Przemyśla od Poznania i bardze
duże koszta związane z przeniesieniem
wydawnictwa, pismo zamiast co tydzień
będzię się ukazywało mniej więcej co 10 į
— 12 dni. Prenumeratorzy są proszeni o
wnoszenie przedpłaty w dotychczasowej
wysokości. W Przemyślu jest kilkanaście
ledwie wegetujących drukarni i kilkudzie
sięciu bezrobotnych zecerów. Dlatego też
iconieczność przeniesienia narodowego
piema, aż do Poznania, stanowi temat
rozmów, nie przynoszących wcale zasz-
czytu „miarodajnym”.

Zmiana nazw ulic. — Na ostatnim po
siedzeniu rady miejskiej, na wn'osek Klu-
ba Narodowego, ulicę Ratuszową prze-
mianowano na ulicę im. zasłużonego dzia
łacza narodowego i pierwszego w wolnej
Polsce btrmistrza Przemyśla ś, p. Józefa
Kostrzewskiego. Równocześnie ulica Pas
kowa, otrzymała nazwę ul. brygadjera
Mączyńskiego, bohaterskiego obrońcy
Lwowa.

O zniesienie uboju rytualnego. — Na о-
statniem posiedzeniu rady miejskiej męr.
Bila ponowił swój wniosek o zniesienie
uboju rytualnego, Po obszernej dyskusji.
prez. Chrzanowski, nie po raz pierwszy,
okazujący swoje lilosemickie oblicze.
wniosl.u pod głosowanie nie poddat, tłu
macząc, że należy zaczekać na uchwałę
Sejmu!  
Z życia N. O. K. — Na walnem zebra-

niu Narodowej Orgam'zacj; Kobiet, prze-
wodniczącą została wybrana p. Ka.;mie |
ra Waligórska, Obecnie N. O. K. zbiera
fundusze na letnie półkolońje w zruszczo- | nych wsiach. į

Toruń, w marcu.

sów oddanych na p. Prądzyńskiego z 28
utosła do 32, zaś p. Michałek otrzymał
tylko 25 głosów. Domyślać się należy, że
niektórzy z „odważnych”, co poprzednio
głosowali na narodowca, ziękli się wła»
snej odwagi i czemprędzej pośpiesżyli zra
habilitować się oddaniem głosów ja kan
dydata sanaci, zwłaszcza że przecież na
posiedzeńiu obecny był nawet p. wojes.
woda.

To samo nastąpiło przy wyborach wie.
ceprzewodniczątego, przy których kane
dydat narodowy dr. Lemańczyk przepadł.
a wybrany został kandydat sanacji p. Fe
liks Kilkulski Wyborów pozostałych
członków wydziału w liczbie 8 i tylaż za
stępców dokonano na podstawie zgłosze
nia listy kompromisowej,na której zna”
lazły się nazwiska i kilku narodowców,
m. in. p. mec. Michałka « p. Mazura, b..
posła z Grudziądza. Ta „rejterada' tak=
że jest poniekąd znamienna dla panują«
cych obecnie nietyle „mastrojów* ile....
obyczajów. W każdym bądź razie ses'a.
sejmiku rzuciła nieco światła na ustosun
kowanie się sił obydwu walczących o
wpływy na Pomorzu obozów — narodo-
wego i sanacyjnego. Jak widać. wpływy
tak zaciekle zwalczanego Obozu Narodo-.
wego nietylko nie zmalały, lecz wydat=
nie wżrosły i umocniły się.

Po przyjęciu sprawozdań wydziału za.
rok ubiegły seimik zamował się w
głównej mierze rozpatrywaniem projektu
budżetu na r. 1936-37. Budżet ten iest u-
łożony pod znakiem oszczędności. Jedy«
nie kredyty na budowę dróg w woewódz
twie, w wykonaniu 5-cioletniego planu
budowy dróg, zostały znacznie podwyż-
szone. Chodzi bowiem o stworzenie sieci
dróg, któraby zbliżyła Pomorze a w szcze
gólności wybrzeże z Gdynią do centrum
kraju. Przy omawianiu subwencyj na or-
ganiz. wychow. fiz. i przysposob. wojsko
wego jeden z delegatów z Gdyni pod-
niósł, że samorząd kra' owy chętnie dajs
pieniądze na organizacie, prowadzące
przygotowanie narodu do obrony kraju,

musi mieć jednak pewność, że pieniądze
te zostaną w sposób należyty zużyte i że
działalność tych organizacyj będzie wol-
na оёrozpoltykowania. A gwarancje co
do tego, zdanien mówcy, daje tylko So-
kół i KSM. O innych organizacjach tego
powiedzieć nie można, były one 1aczej
ckspozyturami politycznemi pewnych о-
bozów..

Budżet został przyjęty w wysokości
proponowane. Ogólna suma jego wynosi
9.287.000 zł., w tem budżet administracyj
ny 5.403000 zł, reszta — zakłady krajo-
we. Budżet est naogół zrównoważony z
wyjątkiem budżetu zakładów w Wejhe:
rowie i Chojnicach (zakłady opieki spo-
łecznej), któryca deficyt w  wysnkości
336.000 zł. pokryty będzie z głównej ka
sy krajowe, ,

Z wniosków nagłych, uchwalonych
przez sejmik wymienić należy wniosek >
zwrócenie się do p. wojewody o wyda»
nie na terenie całego Pomorza zakazu do
końywania w rzeźniach ubou rytualnego
oraz o zwrócenie się do władz centra!-
nych w Warszawie o rozszerzenie grania
województwa pon.orskiego przez przyłą-
czenie do niego 5 powiatów z woiewódz-
twa poznańskiego a to: bydgoskiego, ino-
wrocławskiego, szub'ńskiego, wyrzyskiego
i chodz'eskiego oraz z wojew. warszaw-
skiego pow. włocławskiego, nieszawskie-
go, rypiūskiego i lipnowskiego, Wniosekp,
Tebinki o przeniesienie stolicy Pomorzą
z Torunia do Gdyni upadł,

Otwarcie sesji seimiku poprzedz:ło tw
roczyste nabożeństwo w bazylice św Jas
na zaś otwarcia sesi dokonał wojewoda
pomorski, powierzając przewodnicze*
nie do czasu dokonania wyboru prezyd-
jumnastarszemu wiekiem członkowi sej
miku ks. kan. Łosińskiemu. Zagajając ze-
branie ks. kan. Łosiński, powiedział, że
Pomorze wprawdzie jest tylko małą czą-
stką Polski, lecz ponieważ daje Polsce d»
stęp do morza, est najważniejszym odci
kiem gospodarczym Polski, to też obrady
sejmiku powinny toczyć się pod znakiem
dobra Polski i narodu polskiego.
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Związek detalicznego kupiectw
chrześcijańskiego |

obchodzi jubileusz 10-lecia działąlnoś:i
M7 roku bież. obchodzi jubileusz dzie-

sięcioletniej działalności centralny Zwią-
zek detalicznego kupiectwa chrześcijań-
skiego R. P.

Związek ten, powstały w 1926 r,, mo-
że się poszczycić wynikami  10-letniej
pracy. Mimo, że powstał w czasach
stale pogarszających się warunków han-
dlu detalicznego. potrafił dość silnie ze-
spolić reprezentowane przez siebie ku-
piectwo, któremu służy za pošrednic-
twem. licznych agend. Związek liczy

3.000 zrzeszonych przedsiębiorstw chrze-
ścijańskich. Na prowincji posiada 40 od-
działów.

Należy dodać, że Związek posiada wła-
ene agendy, jak: organ prasowy „Wiaao-
mości kupieckie”, biuro porad prawno-
podatkowych, placówkę kredytową p. n,
„Kasa kupiectwa detalicznego”, Kasę po-
grzekową, hur'ownię towarów kolonial-
nych, a obecnie organizuje kasę bezpro-

cantowego kredytu dla niezamożnych
kupców.  

Związek jest 'nicjatorem i reorganizato-
rem dobrze znanych na terenie Warszawy
t. zw. „Kiermaszów kupieckich”, maią-
cych spełniać rolę łącznika między po-
ważnemi firmami przemysłowemi, a ku-
piectwem detalicznem, z korzyścią dla
kwestji wyrugowania zbędnego pośred-
nictwa, a co za tem idzie obniżania cen.

Związek jest pierwszą organizacją ku-
piecką, która zatroszczyła się o oświatę
zswodową. Przy pomocy władz oświato-
wych zorganizowane zostały kursy do-
kształcające, które ukończyło już blisko
400 kupców,

Celem uczczenia swego jubileuszu
Związek zorganizował obchód na dzień
29 marca r. b. :
Dz'eń 'en będzie uroczyście obokodzo-

ny we wszystkich oddziałach Związku,
Na uroczystości w Warszawie złoży się:
Msza św. w kościele 0.0. Dominikanów
oraz uroczyste zebranie członków z u-
działem przedstawicieli władz w sali ra-
dy miejskiej,

Sytuacja górnictwa węglowego w styczniu
Według danych tymczasowych wydobycie

węgla kamiennego w styczniu r. b. wzrosło
w porównaniu z grudniem r. ub. o 48,9 tys.

ton i wynosiło 2,508,4 tys. ton. W związku

z większą w styczniu niż w grudniu liczbą

dni roboczych produkcja dzienna wykazała

spadek.
Zbyt węgla kamiennego na rynku we-

wnętrznym wyniósł 1,419,4 tys. ton. wyka-

zując temsamem spadek o 17,4 tys. ton w po-

równaniu z grudniem r. ub. Spadł odbiór ze
strony kolei żelaznych, natomiast wzrósł od-
biór ze strony przemysłu i t. zw. pozosta-

łych odbiorców. Pozatem zbyt dla celów wła

snych oraz na deputaty urzędnicze i robotni

cze wyniósł w styczniu r. b. 241,3 tys. ton.
Eksport węgla kamiennego wykazał w stycz-
niu r, b., jak wiadomo, duży wzrost i wyniósł

827,3 tys. ton., czyli wzrósł w porównaniu z

grudniem o 48,3 tys. ton.

Stan zapasów na zwałach kopalnianych
wynosił pod koniec miesiąca stycznia r. b.

1.1548 tys. ton, podczas gdy w końcu grud-

nia r. ub. zapasy wynosiły 1.142,3 tys. ton.
Produkcja koksu spadła w styczniu w po-

równaniu z grudniem o 1,10 proc. i wyniosła

123,3 tys. ton. Zbyt w kraju wzrósł o 3,8 proc

1 wyniósł 107,6 tys. ton. eksport zaś spadł
© 22.3 proc. i wyniósł 20,3 tys. ton.

Produkcja brykietów wzrosła w styczniu

Cenyhurtowewlutym
Według danych Głównego Urzędu Staty-

stycznego, ceny hurtowe za 100 kg. pszeni-

cy (notowania Giełdy Warsz.) w stosunku

do ostatniego tygodnia stycznia b. r. w

drugiej połowie lutego wykazały wzrost o

1 zł. 15 gr., osiągając cenę 21 zł. 15 gr. W

nawiasie podajemy ceny za ostatni tydzień

stycznia (20,00). Żyto zwyżkowało do 12 zł.
60 gr. (12,30), ceny za 1 kg. żywej wagi wołu
(w) parytetu wagon loco stacja Chebzie,

osiągnęły rwyżkę w drugim tygodniu lute-

go b. r. o 3 gr.i trzecim o 1 gr. Natomiast za

1 kg. żywej wagi wieprza płacono 0'4 gr.

więcej w środkowych tygodniach lutego, w

ostatnim tylko o 2 gr. więcej — 0,78 gr.

(0,76). Żelazo handlowe bez zmian — za 1
tonnę — 232 zł, szewiot za 1 metr loco

Łódz bez zmiany — 0,99 zł, podobnie me-
dapolam — 99 gr.
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w porównaniu z grudniem o 9,42 proc. I wy-

niosła 16.7 tys. ton. Zbyt w kraju i eksport

również wykazały wzrost.

 

 

Eksport artykułów
„zwierzę ych w lutym

W lutym b.'r. wywieziono z Polski na гу-
nek angielski 1,69%6,3-tys. kg. bekonów, szy-
nek i peklowanych przetworów mięsnych

wartości 3,665 tys. zł. wobec 1,815,9 tys. * $.
wartości 3,603,5 tys. zł. W tym samym mie-

siącu r. ub, Eksport tych artykułów do An-

śćlii w łutym b. r. pod względem wagowym
wykazuje spadek o 6,6 proc. w stosunku do

lutego r. ub. pod względem zaś wartości

wzrósł o 1,7 proc.

Do innych krajów wywieziono szynek w
puszkach 694,4 tys. kg. wobec 132,5 tys. kg.
w lutym r. ub. Obok przeszło 5-krotnego

wzrostu wywozu w porównaniu z lutym r.

ub. tego artykułu na rynki poza angielskie,

zwraca na siebie uwagę znaczny rozmiar

eksportu szynek w puszkach do krajów

pozaeuropejskich. Mianowicie do St. Zjedn.

wywieziono 514,2 tys. kg. szynek w pusz-

kach wobec 84,6 tys. kg. w lutym r. ub.

Znaczny wzrostu wkazuje również wywóz

wędzonych przetworów mięsnych, konserw

i smalcu w stosunku do lutego r. ub. Eksport

wędzonych przetworów mięsnych wzrósł z
474 tys. kg. do 81,8 tys. kg., konserw mięs-

nych z 4,7 tys. kg. do 10,4 tys. kg., konserw

drobiowych z 08 tys kg. do 49 tys. kt.
cielęciny w puszkach z 7,2 tys. kg. do 19,1

tys. kg. i smalcu z 0,5 tys. kg. do 300,9 tys.

kg. Na specjalne podkreślenie zasługuje

bardzo poważne zwiększenie się rozmiaru
eksportu smalcu.

Ceny zboża w kraju i zagran'cą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 9 do 15-go
marca 1936 r., według obliczenia biura
Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-
szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg, w
złotych.

GIEŁDY KRAJOWE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Warszawa 2000 12.75 15,55 1472
Gdańsk 19.874 14,05 16.378 15.50
Poznań 19,21 12,86 15,33 1451

Bydgoszcz 19.42 13.40 15.52 15.124

Łódź 21,06 13,65 15,31 15.56

Lublin 1969 1213 — 1365

Równe 18,02 10,874 13,85 12,75

Wilno 20.25 12.32 . — 13.683
Katowice 20,25 1413 — 16874
Kraków 19.49 13.504 — 16.123

Lwów 18,374 12.00 15.874 14.72

GIFŁDY ZAGRANICZNE

: Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Berlin 42,52 36,67 4738 —
Hamburg 20.11 11.70 — 126

Praga 38.21 30.50 3080 26,95
Brno 37,11 29,40 2992 2673
Wiedeń 36,374 26.12i 32.00 25873
Liverpool 18,20 — — 17,68

Chicago — 1170 15,75 11,23
Buenos Aires 17,48

Działalność sekwestratora w elektrowni
Rezultaty rocznej działalności sekwe-

stru sądowego nad elektrownią warszaw-
ską, ustanowionego 20 grudnia 1934 r., są
niewątpliwie dodatnie, Mieliśmy możność
przekonać się o tem, słuchając na konfe-
reńcji prasowej w środę sprawozdania
sekwestratora sądowego, b. min, inż,
Kiihna., i
Wytwórczość  energji wyniosła —-

115.502.200 kilowatgodzin i wzrosła w
porównaniu z r, 1934 o 10,34 proc. Sprze-
daž energji w r. 1935 wzrosła w porów-
naniu z r. 1934 o 10,7-proc, Charaktery-
styczne jest, że przedewszystkiem wzra-
sta spożycie energji elektrycznej dla ce-
łów przemysłowych, co świadczyłoby ©
pewnej poprawie sytuacji w przemyśle i
jego rozwoju.

Liczba abonentów: elektrowni wzrosła
0 6 proc. Są to przeważnie małe loka-
le, co dowodzi demokratyzacj; elektrycz-
ności, Wpływy ze sprzedaży energji
wzrosły o 796.850 zł. Ostateczny rezul-
tat finansowy wyraził się zwiększen'em
nadwyżki wpływów nad wydatkami o  

3.471.149 zł, (w r. 1935 — 10.245,418 zł.,
a w r. 1934 — 6,774,268 zł),
Sprawą niecierpiącą zwłoki staje się

rozbudowa elektrowni, gdyż jej moc wy-
twórcza jest już zbyt mała w zestawien'u
z zapotrzebowaniem Ostatnio bowiem w
dn, 14 b. m. elektrownia podpisała umo-
wę na dostawę energji do węzła war+
szawskiego kolejowego, a pozatem bę-
dzie dostarczała energję tramwajom na
Pradze.
Prace nad rozbudową elektrowni są

już prowadzone.

ее

Sytuacja walutowa
Na gieldach walutowych nie zanotowano

żadnych większych zmian kursowych. De-

wiza na Londyn utrzymała się na poziomie
poprzednim. Dewiza na Nowy Jork naogół

nieznacznie zwyżkowała. Z pozostałych wa-
lut frank szwajcarski wykazał pewne nie-
znacznę osłabienie.  

Szerzene wiedzy zawodowej
wśród kupiectwa detalicznego

Izba przemysłowo - handlowa w Warsza-
wie realizując program swych prac nad u-

sprawnieniem handlu wewnętrznego, zaini-

cjowała wydawnictwo „Bibljoteki kupca-de-
talisty”,

Bibljoteka składać się będzie z szeregu

broszur, w których omawiane będą wprzy”

stępnej formie podstawowe zagadnienia z

zakresu organizacji i techniki handlu deta- Z
licznego. W bieżącym roku przewidywane

jest wydanie broszur, obejmujących nastę

pujące zagadnienia: lokal sklepowy i jego

urządzenie, okno wystawowe, racjonaln*

zakup towaru, reklama kupca detalisty, ob

sługa klienta, transport i ekspedycja towaru.
rachunki kupca detalisty, przepisy o pienią- |
dzu, wekslu i czeku, konkurencja uczciwa i

nieuczciwa, uczniowie i pracownicy handlo-

wi, podatki i opłaty. postępowanie odwo-
lawcze przy wymiarze podatków, zobowią-

zania w handlu, dochodzenie pretensyj i za-

bezpieczenie, przepisy o nadzorze nad obro-
tem artykułami powszechnego użytku, han-

del detaliczny, jego zadanie i rola w gospo-

darstwie społecznem.

Pragnąc przyciągnąć do współpracy moż-

liwie najszersze warstwy praktyków i teore-

 

iadomošci za”ran czne
Prasa donosi, że tranzakcję nabycia

większości akcji firmy „Fanto'”* przez kapi-
tał czechosłowacki ma finansować przede-
wszystkiem „Moravska Banka“. Jak wia-

domo, „Fanto“ posiada największe prze-

twórnie olejów mineralnych w Czechosło-

wacji. Właścicielem firmy „Fanto'* był wie-

deński „Credit Anstalt", po którego upadło-

ści większość papierów przeszła do rąk ho-

lenderskiego towarzystwa „Gesco''.

Bilans handlu zagranicznego Czechosło-
wacji w lutym b. r. przedstawiał się nastę-
pująco (w milj. K. C. — w nawiasach licz-

by za styczeń): przywóz 545 (531), wywóz

599 (496). Saldo dodatnie 54 (ujemne 34). W

porównaniu z rokiem ub. obrót wzrósł o 210
milj. K. C., natomiast salda dodatnie w lu-

tym b. r. spadło o 50 mil. K. C.

Zakończone wiosenne Targi Praskie dały

n.ogół dobre wyniki. Dyrekcja Targów oce-

niła wyniki targów znacznie lepiej, niż ze-

szłorocznych, które były uważane za jedne

z najlepszych. Na targi przybyli przedstawi-
ciele z 58 krajów. Najlepszymi klijentami
byli kupcy z państw o wolnym obrocie.

W tych dniach zakończyły się Targi Wie-
deńskie, które cieszyły się ogromnem powo-

dzeniem. W czasie trwania targów dokona-

no wiele tranzakcyj handlowych.

Prezydent Roosevelt ma się zwrócić do

Kongresu ż orędziem w sprawie kredytów
dla zwalczania bezrobocia:na rok budżeto-
wy 1936-37, zaczynający się w dn. 1 lipóa

r. b. Prezydent dał do zrozumienia, że żą-
dane przez niego kredyty będą przewyższa-

ły 1 miljard dolarów, lecz będą mniejsze

ой 2 miljardów,

Z Kowna donoszą: Prasa litewska lako-
nicznie wzmiankuje o przerwaniu litewsko-
niemieckich rokowań handlowych. Przer-

wanie tych pertraktacyj miało nastąpić na

wniosek delegacji niemieckiej spowodu wy*

jazdu przewodniczącego delegacji. Według

przewidywań litewskich, rokowania w naj-
bliższym czasie zostaną wznowione.

Propozycje Iraku dotyczące stawek
celnych i rozmiarów obrotu zostały przez
delegację japońską odrzucone, W związ-
ku z tem zerwane zostały wstępne roz-

mowy między Irakiem i Japonją w spra-
wie traktatu handlowego.

G. O. BAX1 LR.

Droga do San Triste
" Autoryzowany przeklad z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Tym razemstrachy nocne i nagłe obudżenie
'rwiastowały niebezpieczeństwo! Alicja uspokoiła

' nieszczęście groziło jej kochanym.

się. Ręce jej przestały drzeć, poszła do niewielkiej
ubieralni przylegającej do sypialnego pokoju i za”
częła się prędko ubierać,

Czuła się prawie szczęśliwa bo myśli jej oder
wały się od własnej osoby, Zastanawiała się, co
mogło tu sprowadzić tych uzbrojonych ludzi i jakie

! Bo, pomimo
wszystko, kochala szczerze tę praktyczną, wyra-
chowaną matkę i tego surowego ojca. Wreszcie
była gotowa, Otworzyła drzwi pokoju. Dom obu*
dził się. Widać, że i inni jego mieszkańcy usłysze-
2» na ulicy i tak jak ona, ubierali się lub stu-

chali,
— Tędy, proszę. Zaufajcie mi, wysłucham

wszystkiego co macie do powiedzenia — usłyszała
poważny głos ojca, Wsunęła się na korytarz. Szła
po omacku ciemnemi schodami aż zatrzymała się
przy uchylonych drzwiach wiodących do bilioteki.
W bibljotece znajdowało się kilkunastu . uzbrojo-
nych mężczyzn i jej ojciec kompletnie ubrany. Al-
verado lubił się udawać późno na spoczynek i na-
pewno nie spał jeszcze gdy go zawołano, W poko”

i paliły się jasno lampy. Widziała dzikie, nieogo-
ne twarze, Połowa obecnych nie wykazywała  

zbytniego szacunku dla miejsca, w którem się zna”
lazła; nie zdjęli nawet kapeluszy. Na widok pew-
nej szczupłej młodocianej postaci: serce jej zabiło
mocno i różowa mgła zaćmiła wzrok. Gdy się
obrócił twarzą do niej, wahała się jeszcze przez
chwilę: tacy byli do siebie podobni! Nagle zorjen-
towała się. To nie był on! Twarz, którą m'ała tuż
przed sobą była jednak dziwnie podobna do tam-
tej, postać miała tę samą wysmukłość, ten sam
wdzięk, A jednak różnica istniała. Ten, którego
rysy pamiętała tak dobrze, miał ostrzej zarysowa*
ny profil, szlachetniejsze czoło, więcej ukrytej si-
ły w linji ramion. 3 I

Na pierwszy plan wysunął się teraz bardzo
stary człowiek. Odbijał się od otaczających go ludzi,
przyjemnie było spojrzeć na niego. Miał szlachet-
ną twarz, której nie oszpecił późny wiek, Musiał
być albo chory, albo niezmiernie zmęczony. Mlo-
dzieniec z wielką pieczołowitością pomógł mu
usiąść. `
ы 1— On panu zložy žądane dowody — powie-

iał.
— Wygląda na zacnego człowieka, dziwię się

tylko, że się znalazł w takiem towarzystwie — od-
parł bez cienia wzruszenia ojciec.

Zimnym, uważnym wzrokiem popatrzył na
brodatych włóczęgów. Mruknęli coś, byli widać
wściekli, ale nie odpowiedzieli nic, Setki już razy
w życiu słyszała jak ojciec w ten sposób ubliżał lu-
dziom, a oni nie potrafili niśdy się na nim zemścić.
Było coś w jeśo sposobie bycia co uniemożliwiało
wszelkie odruchy gniewu.

„— Pan może słyszał ongiś moje nazwisko?
Zresztą, nie było to znów tak dawno temu! Na*
zywam się Ludwik Gaspard,
— Ludwik Gaspard — szepnął ojciec. Nie, nie

pamiętam tego imienia — zaprzeczył ruchem gło”
wy. * "JEŃCA

 

— Proszę, n'ech pan sobie przypomni, Wów*
czas widywalem pana częsło w pałacu Vórealów
i pan często widywał mnie!
— Doprawdy? — Alverado pochylił się i za-

czął studjować twarz starca jakgdyby była stro-
nicą ulubionej książki, Mgła zaczyna się rozpra*
szać. Ma pan słuszność. Widywałem pana kiedyś
i uważam nawet, że lata mało zmieniły pański wy”
gląd. Zechce pan powtórzyć raz jeszcze swoje na*
zwisko?
— Ludwik Gaspard.
— Na Boga! — wykrzyknął Alverado. — Pan

był nauczycielem małego Josćgo, który znikł wów*
e w nocy śdy śo wyśnano z San Triste, Czy

— Tak jest,
— Nareszcie dowiemy się prawdy. Czy żyje?

Czy zginął w pogromie? Starzec spuścił nisko gło”
wę, Alicja widziała: że oddycha szybko jakby pod
wpływem wzruszenia. W końcu zaczął opowiadać
przedziwną historję. Słuchając jej nie mogłaby w
nią uwierzyć gdyby nie wyraz twarzy ojca, pełen
głębokiego przejęcia i ufności, To, w co on uwie-
rzył musiało być prawdą, nie był bowiem skłonny
do latwowiernošci,

W końcu Alverado zerwał się z krzesła, wska-
zał na młodzieńca tak bardzo podobnego do do*
brze znanej jej postaci j zawołał.
— Kto to jest?
— To on — odoarł starzec — Josć Vóreal.
Nie widz'ała już co ojciec zrobił, Ogarnęła ją

nagła ciemność: bez sił i życia upadła na stopnie
schodów.

Gdy się ocknęła, czuła się starszą o całą
wieczność, choć do czasu gdy usłyszała straszną
wiadomość upłynęła zaledwie króciutka chwiia.
Każde uderzenie serca mówiło jej:

(C. dn.);

tyków gospodarczych, Izba przem. - handl.
w Warszawie przyjmuje zgłoszenia na opra*

towanie wyżej podanych tematów.
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Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 18 marca 1936 r. -

DEWIZY :
Belgja 89,50 (sprzedaž 89,68, ' kupno

89,32); Holandja 360,85 (sprzedaż 361,57,
kupno 360,13); Londyn 26,22 (sprzedaż
26,29, kupno 26,15); Nowy Jork 5,27
(sprzedaż 5,28 i jedna czwarta, ku
533 i trzy czwarte); Nowy Jork (ka |
5,27 i jedna czwarta (sprzedaż 528 i pół,
kupno 5 26); Paryż 35,01 (sprzedaż 35,08,
kupno 34,94); Praga 21,96 (sprz. 22,00,
kupno 2192); Szwajcarja 173,40 (sprze-
daż 173,54, kupno 172,86); Madryt 72,55
(sprzedaż 72,70, kupno 72,40). у
Obroty dewizami średnie; tendencja

dla dewiz niejednolita. Banknotydolaro-
we w obrotach prywatnych 5,27 i jedną
czwarta — 527 i pół; rubel złoty 480 ś
pół; dolar złoty 9,04; gram czystego złota
5.9244. W obrotachswe marki
niem. (banknoty) 141,00; funty ang. (ban-
knot,26,25.

APIERY PROCENTOWE
7 proc. pożvczka stabilizacyjna 62,50

odcinki po 500 dol.) 63,00, (odcinki po
00 dol.) 69,50 (w proc.); 4 proc. pań-
stwowa pożyczka premjowa dolarowa
51,70; 5 proc. pożyczka konwersyjna
60.25; 6 proc. pożyczka dolarowa 7450
— 75.00 — 74,88 (w proc.); 8 proc. L.Z,
Banku $orpodzcziwa rajowego 94,00 (w
proc.); 8 proc. obl.gacje kupz
stwa krajowego 94,00 (w proc.);7 proc,
L. Z. Banku Gospo aręiwa krajowego
83,25; 7 proc. obligacje BankuPZ
stwa krajowego 83,25; 8 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc, L. Ž. Banku
rolnego 8325; 8 proc. L. Z.- Tow. kred.
przem. pol. funt. 91,50; 4 ; pół proc. L.Z,
ziemskie serja V — 44,50 44,75, (drobne)
4425; 4 { pół proc. L. Z. Poznańskie
ziemskie kred. serja L — 40,25 —4000,

ja K — 4225; 5 proc. L. Z. m, War-
56,75 — 57,00; 4 i pół proc. L.

m. Warszawy 56.00; 5 proc.
Warszawy (1933 r.) 53,75 —
DZ; m: Łodzi (1933 k

arszawy

 

6 proc, obligacje m.

AKCJE
„Bank Polski 97,00; Ostrowiec 25,00—

Dla pożyczek państwowych, listów za-
stawnych i akcyj tendencja przęważnie
mocniejsza, Pożyczki dolarowe w obro=
tach prywatnych: 8 proc. pożyczka z roku
1925 (Dillonowska) 90,75 (w proc.); 7 pr.
pożyczka Śląska 69,25 (w proc.); 3 proc.
renta ziemska (5.000 zł.) 48,50 — 49,00;
3 proc, pożyczka premjowa budowlana
27,40 — 27,50; 4 proc. pożyczka inwesty-
cyjna 54,75 — 55,50,

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 18 marca 1936 r.
Pszenica jednolita 753 gl. 21,00 —

2150; Pszenica zbierana 742 gl 20,50 —
21,00; Żyto I standart 700 ŚL 13,50 —
13,75; Żyto I-A standart 710 gl. — — —;
Żylo 1I standart 637 gl. bez obrot. 13.00
— 1350; Owies I standart 497 gl, 16,00
— 16,25; Owies I-A satndart 516 gl. 16,00
—16,50; Owies II standart AS 15,25
— 15,75; Jęczmień browarny 689 gl. bez

15,50 — 15.75; Jęczmień 649 £ 15,25 —
1550; Jęczmień 620, 5 gl. 15.00 — 15,25;
Groch polny 1800 — 19,00; Groch Vic-
toria 30,00 — 32.00; Wyka 24,00—25,00;
Peluszka 24,00 — 25,00; Seradela podw.
czyszczona 23,00 — 2400; Łubin nieb.
9,50 — 1000; Łubin żółty 12,50 — 13.50;
Rzepak zimowy 41,00 — 4200; Rzepik
zimowy 40.00 — 41,00; Rzepik letni 40 00
— 41,00; Rzepik letn; 40,50 — 41,50;
Siemie lniane basis 90 proc. 35.00 —
36,00; Koniczyna czerw. sur. bez, gr.
kanionki 115,00 — 130,00;  Konicz
czerw, bez kan, o czyst. 97 proc, 150,00
— 170,00; Koniczyna biała surowa 60,00
—70,00; Koniczyna biala bez kan, o czyst,
97 proc. 80,00 — 100,00; Mak niebieska
bez obrot. 6000— 62,00; Ziemniaki jad.
4,50 — 550; Mąka pszenna Ša I-wyc.
0 — 20 proc. 3400 — 36,00; Mąka psz.
1-A 0—45 proc. 32,00 — 34,00; Mąka psz.,
I-B 0—55 proc. 31,00 — 32,00; Mąka
szen. I-C 0—60 proc. 30,00 — 31.00;
аКа pszen. I-D 0—65 proc. 2900 —
„00; Maka pszen, II-A 20—55 proc.

28,00 — 2900; Mąka pszen. II-B 20-—65
proc, 26,00 — 28,00; Mąka pszen. II-C
45—55 proc. — — —; 1 szen. II-D
45—65 proc. 23,50 — 24,50; “= pszen.
II-E 55—60 proc. — — —;Mąka pszen.
II-F 55—65 proc. 2250 — 23.50, Mąka
szen. I1-G 60—65 proc. 2150 — 22,50;
ąka pszen. III-A 65—70 proc. —

Mąka pszen. III-B 70—75 proc. —
Mąka pszen. pastewna 1450 — 15,50;
Mąka pszen. razowa 0—95 proc. — — —;
Mąka żytnia „wyciągowa* 0—30 proc.
20.50 — 21,50; Mąka żyt. gat. I 0—50
proc. 20.58 — 21 50; Mąka żyt. gat. I 0—
65 proc. 19,50 — 2000; Mąka żyt. gat.
II 50—65 proc. 16.00 — 17 00; Maka żył,
razowa 0—95 proc. 1600 — 16.50; Mąka
żvt. poślednia ponad 65 proc. 12,00 —
1250 Otręby - pszenne grube przem.
stand, 12,50 — 13 00; Otreby pszen. śred,
przem. stand. 11,50 — 1200; Otręby i
miałkie przem. stand. 1150 — 12,00;
Otręby żytnie 10 00 — 10,50; Kuchy In'a-
ne 17,25 — 17,75; Kuchy rzepakawe 15.00
22 Śruta sojowa 45 proc. bez obrot.

.00 — 2250. ;
Ogólny obrót 2295 tonn, w tem žytą

   555 tonn, Usposobienie spokojne,

obrot, 1575—16,00; Jęczmień 678073 gl. *
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Obrhód 79-00 lecia zgomi Józela Montwiłła
Są ludzie, którzy przechodzą ło przedstawicieli władz, społe-

przez życie, nie pozostawiając po|czeństwa oraz licznych instytucyj
* sobie majmniejszego śladu. Niewielu;dobroczynnych z pocztami sztanda-
dana jest łaska Niebios, aby pamięć| rowemi.
o mich przetrwała ma ziemi przez
długi okires czasu.
_ Do tych wybrańców losu należy
Świetlana Postać znanego na całym
obszarze Kraju naszego, a szczegól-
nie miasta Wilna, — Józefa Mion-
twiłła. Dowodem tego jest przed-
wiczorajszy obchód (żałobny ówierć-
wieczą zśonu Z|marłego Filantroppa
i niepospoliitego działacza  społecz-
nego.

Uroczyste nabożeństwo, celebro-
wane w Kościele św. Kazimierza
przez J. E. kis. Metropolitę Romual-
da Jałbrzykowskiego w otoczeniu
licznego Duchowieństwa zgromadzi-

  

Na nabożeństwo przybyli p. p.
wice-wojewoda Marijan Janlkiowski,
Rektor Uniwersytetu p. Stainiewicz,
Naczelnik Wydziału Opieki Społecz
nej Wojewódzkiej p. Dr. Rudziński,
pozatem obecni bylli przedstawiciele
Banku Ziemskiego z p. prezesem
Meysztowiczem na czele, Związku
Ziemian z p. prezesem  Świąteckim,
Bank Handlowy z p. prezesem Ko-
gnowidkim, Towarzystwo Opieki
nad Dziećmi, Towarzystwo  Przyja-
ciół Nauk, Rada Fundacji im. Mon-
twiłłów z prezesem L. Ostreyko i
wiele, wiele innych.

 

WYSZEDŁ Z DRUKU ZESZYT LUTOWY

„PRASA”
MIESIĘCZNIK ‚

Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism.
Redaktor Stanisław Kauzik, |

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 prowincjiŻycie |
organizacyjne: Prace Polskiego Związku,
Wydawców; Organizacje dziennikarskie.|
Kronika krajowa: Państwo a prasa; Staty- Konto rozrachunkowe Nr. 751 Warszawa 1. podniosłe, rzewne,
styka; Różne. Ustawy i rozporządzenia do-*

 

tyczące prasy. Prasa na szerokim świecie.
Bibljografja.

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.

Szkodą wielka, że miejsce prze-
znaczone dla przedstawicia miasta
świeciło pustkalmi, gdyż Zmarły naj-
więcej pracował i zostawił moc pa-
miątelk po sobie. w ukochanem Wil-
nie.

Podniosłe kazanie okolicznościo-
we wygłosił znakomity kaznodzieja
Iks, kanonik L. Żebrowski, który
przedstawił umysłom  'zgromadzo-
nych twórczą działalność Zmarłego.

Pienią religijne wylkionał chór
Towarzystwa muzycznego „Lutnia
pod batutą p. Jana Leśniewskiego,
a założonego przez śp. J. Monitwiłła.

Po  skończonem  mabożeństwie
szkołą powszechna im. Józefą Mon-
twiłła ze sztandarem udała się pod
pomnik Montwiłła na skwerku przy
ul. Trockiej, gdzie złożyła u stóp
pominika wieniec z odpowiednim
napisem.

| Tegoż dnia o godz. 12 m. 30 w
szkole powszechnej im. J. Monitwiłła
w obecności rodziny Zjmarłego i
przedstawicieli instytucyj społecz-
nych oraz Rady Fundacji Miyontwił-
łów odbyła się krótka  alkademja
poświęcona pamięci Zmarłego  Do-
brodzieja, w czasie której przema-
wiali: Ks. Kan. Kretowicz, p. Alina
Strawińska i p. L. Ostreyko.

Naogół cały obchód źałobnej pa-
miątki wypadł imponująco i zostawił

niezatarte wra-
żenie.

Ža inwalidzkie pieniądze
BARANOWICZE. Dnia 14 w Ba-

ranowiczach pod przewodnictwem
Jana Hurcewiczą odbyło: się zebra-
nie członków miejscowego Koła
Związku Inwalidów Wojennych przy
udziale 40 osób. Kierownik wymie-
nionego koła Beńjaszewicz  poinfor-
mował zebranych o dotychczasowej
działalności kioła i b. kierownika ko-'
ła Olszewskiego, który rozdyspono-
wał według swego uznania około 11°
tys. zł, wobec czego sikierowano
sprawę do władz sądowych. Następ-
nie przemawiali Józef Kubicą i Jo-
achim Turecki, którzy zarzucali
władzom centralnym Związku brak
kontroli nad działalnością Olszew-
skiego, wynikiem czego powstały
te niedokładności, oraz, (że Olszew-
ski pieniędzmi społecznemi opłacał
rachunki w: restauracjach i rozjazdy
samochodem, wykazując te wydatki
jalko zapomogi. dlainwalidów. |

Redakcję naszą odwiedziła gru-
pa inwalidów rwojelnnych, kitóra nas'
poinfonmowała, że do p. Wojewody
Wileńskiego złożony został memor-'
jał w sprawiie Domu Iniwalidy, znaj-
dującego się w Wilnie. Instytucja ta
— zdaniem naszych informatorów —
nie spełnia swego zadania, ponieważ
koszt administracyjny tego domu.
pochłania około 75 proc. budżetu.
W ten sposób znaczna część pie-
niędzy, zebranych ze składek: oraz
dobrowolnego  opodatlkowania się
kolejarzy, jak rówież subsydją Min.
Op. Społecz., idzie nie na cel pomo-
cy dla inwalidów, lecz na utrzyma-
nie urzędników, nic. wspólnego nie
mających z inwalidami.

d.

Delegacja inwalidów skarżyła się
również, że Rozporządzenie Pana
Prezydenta Rzplitej w sprawie za-
trudniania inwalidów nie jest wyko-
nywane należycie, nietylko przez
przedsiębiorstwa _ prywatne, lecz
i przez takie instytucje publiczne,
jak np. Zarząd Miasta.

 

Portu w Drui nie będzie
Jak się dowiadujemy, starania

sier przemysłowych, melniczych i
handlowych pow. dziśnieńskiego w
kierunkiu skłonienia odnośnych władz
w sprawie budowy portu rzecznego
w Drui, nie odniosły: skutku. Mimo
usilnego poparcia starań przez Wi-
leńską Izbę Przem. - Handlową, wła-

Wśród inwalidów panuje wielkie
|rozgoryczenie i powistają tajm pro-
jekty, jakiś zbiorowych manifestacji
głodówiki etc., aby wreszcie zwróco-
ną została uwaga społeczeństwa па®
,tych którzy w służbie Ojczyźnie po-
p uszczerbek na zdrowiu.

dze centralne odrzuciły wniosek bu-
dowy ze względu na wysokie inwe-
stycje saimej budowy.

| W związku z tem, w tych dniach
udaje się do Warszawy specjalna ko-
misja, która ma złożyć memorjał
prezydjum Rady Ministrów w sora-
"wie budowy portu w Drui. (h)

Nowogródek uzyskał wodę ze studni
artezyjskiej

NOWOGRÓDEK. Studnia arte-
zyjska w Nowogródku nareszcie zo-
stała ukończona. Osiągnięto ponad
220 im głębokości i znaleziono, jak
oświadczył bunmistrz na ostatniem
posiedzeniu Rady Mieiskiej, wodę
dobrą i poddostatkiem.

Za 2 —3 tygodnie ma być uru-
chomiona, stojąca od kilku lat bez-

czynnie, nowocześnie urządzona łaź-
nia.

Koszt budowy studni wyniósł do-
tychczas ponad 70.000 zł. prawdopo-
dobnie dojdzie do 80.000 zł., z tego
zł. 19.000 do całkowitego ukończenia
prac wraz z uruchomieniem łaźni
pokrywa obecny magistrat.

Zabity przez upadające drzewo
OSZMIANA. W dniu 13 bm, o g.

15-ej w lesie Ozaryszcze około wsi

Ucieczka z Rosji
Ze Stołpców donoszą, iż wczoraj

ikoło Kołosowa pod wagonem towa-|
rowym znaleziono ukrytego 15-let-
niego chłopca, pochodzącego rzeko-
mio ze Smoleńska. Chłopak nie po-
siadał przy sobie żadnych dokiumen-'
tów i oświadczył, że nazywa się Bo-

Skup świń
W] ostatnich dniach, za pośrednic-

'twem przedstawicieli śdańskich Firm
„Cartens“ i „Pfeifer“, w powiatach:
postawskim, brasławskim: i dziśnień-|
skim odbył się skup świń na eksport!

gułow Michał, wychowanek bursy
szkoły technicznej. Bogułow uciecz-
kę swą tłumaczy chęcią poznania
Polski i odniesienia wrażeń z podró-
ży. Zbiega zatrzymano do dyspo-
zycji odnośnych władz. (h)

do Niemiec. Zakiupiono przeszło 3
tys. świń. Zakupiony żywiec skiero-
wany został przez Gdańsk do Nie-
miec. (h)

 

Komunikat Sekcji Właścicieli Nieruchomości
przy Stronnictwie Narodowem

W, niedzielę, dnia 22 marca, o godzinie 12.30, odbędzie się w sali

Stronnictwa Narodowego, przy ul. Mostowej 1

Zebranie członków Sekcji
Właścicieli Nieruchomości

na którem omówione będą następujące sprawy:

1. Sprawa przymusu kanalizacji (projekt magistratu).

2. Sprawy podatkowe,

3. Sprawy ogólne, dotyczące nieruchomości.

ZARZĄD SEKCJI

„Miszłkulisziki, gm. dziewinieńskiej,w
„czasie prący w lesie został zabity
iprzez padające drzewio Joachim Gu-

Izianowski, m-c tejże wsi. Ustalono,
że Gudzianowski jadł obiad przynie-
siony mu przez żonę, siedząc w po-
bliżu imiejsca, gdzie inni robotnicy
spiłoływali jodły, Jedno z drzew
padając uderzyło w czoło Gudzia-
nowskiego, powodując pęknięcie
czaszki. Śmierć mastąpiła natych-
miast,

Fałszywe pieniądze
| na rynkach
" _ prowicjonalnych

Ostatnio na terenie ryników po-
jwiatowych miast woj. Wileńskiego
pojawiło się mnóstwo fałszywych
monet 1, 5i 10 złotłowych. W po-
„wiecie Ibrasławskim ujęto kilku kol-
„porterów fałszywych 1 złotowych
monet. (h)
\
— LAA POTOK WODZA Da ая>оааа

| Humor zagraniczny

 

TAM I SPOWROTEM.

! — Wy, młodzi lubicie wygodę. Ja za
;moich młodych lat odrobiłem pieszo trzy-

łdzieści kilometrów tylko poto, aby dać ko-

|muś po buzi!

Н — A wracaleš też pieszo, wujciu?

| — Nie, odwieziono mnie w karetce po-

* gotowia.

Kronika wileńska
Dzień wczorajszy w Wilnie
O godz. 10-ej w kościele Ostro-, odśpiewaniu „Boże coś Polskę”, Ks.

bramiskim Św. Teresy odprawione Metropolita Jałbrzykowski zwrócił
zostało uroczyste mabożeństwo za się do obecnych w kościele z krót-
spokój duszy ś. p. Marszałlka Józefa
Piłsudskiego, celebrowane przez Me-
tropolitę Wileńskiego Ks. Arcybis-
kupa Jałbrzykowskiego, w otoczeniu
licznego kleru.

Przed kościołem, na ul. Ostro-
bramskiej, ustawił się honorowy ba-
taljoi pułków wileńskich.

Na nabożeństwie byli między in-
mymi obecni: Marszałek Senatu Ale-|
ksander Prystor, Wojewoda Wileń-
ski, Inspektor Armji gen. Dąb Bier-
nacki,

Po skończonem nabożeństwie i

JAKA DZIŚ BĘDZIĘ POGODA?
Po mglistym lub chmurnym ranku, w

ciągu dnia dość pogodnie.
Temperatura bez większych zmian.

Słabe wiatry z kierunków zachodnich.

Z MIASTA.
— Wilja w dalszym ciągu opada.

Poziom Wilji wynosił o godz. 15-ej,
w. dniu 19 bm. — 5 m. Oznacza to
spadek wody o 60 dmi.
— Wycieczki w Wilnie. W dniu

19 bm. przyjechały wycieczłki z. Watr-
szawy w: iiczbie blisko 1000 osób.
„Wycieczki odjadą z Wilna 20 bm.,
‹ о godz. 21,35.

 

— Komunikacja z Turgielami. W,
otwartadniu wczorajszym zostałą A

komunikacja autobusowa pomiędzy
Wilnem a Tungielami.

smaczne
„_ pożywne

niezastąpione

Ž
  

/płatki owsiane

— Wyjaśnienie w sprawie podat-
ku przemysłowego od rzemiosła.
Izba Rzemieślnicza w Wilnie otrzy-
maia z Ministerstwa Skarbu wyiaś-
nienie, że pracowinie i zajęcia rze-
mieślnicze, niepodlegające podatlko-
wi przemystowemiu od obrotu, nie
opłacają zryczałtowanego podatku.
Art. 8 p. 6 ustawy o podatku prze-
mysłlowyłm postanawia, że państwo-
wy podatek przemysłowy tylko w
formie świadectwa przemysłowego
opłacają m. in. pracownie i zajęcia
rzemieślnicze oraz rękodzielnicze, o
o ile są prowadzone przez właści-
cieli przy współudziale - jednego
członika rodziny.

Dla zaliczenia do pracowni rze-
mieślniczych nieodzowne jest. posia-
danie karty rzemieślniczej. Przepils
ten nie ma zastosowania do 3 gałęzi
rzemiosła, a mianowicie do: miydlar-
stwa, rzeźnictwa oraz wyrębu mię-
sa. (h)

 
SPRAWY ROBOTNICZE.

Ogólne zebranie członków
Chrześc. Związku Zawodowego Pie-
karzy w Wilnie odbędzie się w nie-
dzielę, dnia 22-$o marca r.b., o godz.
9-ej rano, w sali przy ul. Metropoli-
talnej 1. Omawiana będzie ostatnio
lzawarta umowa zbiorowa, regulu-
jjąca 'warumki pracy i płacy piekarzy
oraz sposoby wiprowadzenia w życie
tej umow

ców chałupników. Trwający od 3
mielsięcy strajk chałupników kraw-
ców w Wilnie, został zlikwidowany,
a to dzięki energicznej interwencji
Inspektoratu Pracy i Starostwa
Grodzkiego. (h)

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Pomoc wileńskich Litwinów

dla powodzian z Kowna. W związku
z powodzią w Kownie i ciężką sy-
tuacją tamtejszej ludności litewskiej,
wśród mieszkańców Wilna i pro-
wincji narodowści litewskiej powstał
komitet niesienia pomocy powodzia-
nom. Komitet Žakas fundusze w
Wilnie i na wsi dla ofiar powodzi. (h)

ODCZYTY.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Odczyt p. inż. S. Naręb-
skiego p. t. „Piękno placów i ulic" z
cyklu odczytów pod ogólnym tytu-
łem: „Piękno Wilna a urbanistyka”,
wyznaczony na dzień 18-go b. m. a
odwołany z powodu przemówienia
Pana Prezydenta przez radjo — od-

 

 

   
   
  

  

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. |

— 2|.і.{чі‹10чапіе strajku kraw-|

ikiem przemówieniem.
| Następnie przedstawiciele władz
‚ delegacja stanęli w ciszy przed ko-
ściołem. W tym czasie rozległ się
(werbel żałobny. Kcimendant garnizo-
nu m. Wilna płk. Janicki odczytał
"rozkaz do armji, wydany przez Ge-
„neralnego Inspektora Sił Zbrojnych,
gen. Śmigłego Rydza.

Po odczytaniu rozkazu sfonmował
się pochód, który otwierała genera-
licja. W żałobnym pochodzie prze-
szli przed portretem przedstawiciele
rwiładz, wojska i społeczeństwa.

b.m. o godz. 19-ej w sali V-ej. Wstęp
20 gr. Młodzież płaci 10 gr. Szatnia
nie obowiązuje.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Rekolekcje wielkopostne
dla ogółu inteligencji katolickiej m.
Wilna przeprowadzi O. Pius Pe!le-
tier Z. K., mistrz nowicjatu O.O. Do-
minikanów de Lwowie.

O. P. Pelletier, Francuz, b. kom-
„batant armji francuskiej, przebywa-
jący od kilkunastu lat w Polsce, dał
się poznać społeczeństwu  katolic-
kiemu Krakowa i Lwowa jako głę-
boki i wytrawny konferenojonista i
autor licznych artykułów z dziedzi-
ny życią mistyczno-ascetycznego.

Karty wstępu (1 złoty na pokry-
cie kosztów urządzenia) można otrzy-
miač w Księgarni Św. Wojciecha (ul.
Dominikańska 4) i w Bibljotece Wie-
dzy Religijnej (ul. Zamkowa 8, I p.).

Początek rekolekcyj dn. 26 b. m.
o godz. 8 wieczorem w kościele św.
Jerzego.

   
  

 

  
  
  

  
  
  

            

    

   

KRONIKA POLICYJNA.
Zdemolowanie baru angielskiego.

Niejaki W. Szapiro, będąc w barze angiel-

skim przy ul. Wielkiej, dostał ataku szału.
Szaleniec zdemolował lokal, przyczem prze-

wrócił bufet z wzakąskami i wódkami, ni-

szcząc całą zastawę, wartości 150 zł, (h)

— Aresztowanie złodzieja. _ Wczoraj

aresztowano specjalistę od okradania szatni

lokali publicznych, miejakiego Budregiewi-

cza. Budregiewicz wchodził do lokali w
zniszczonym płaszczu, który zamieniał na

cenne futra. W ten sposób zamienił on w
lokalu Sodalicjj Marjańskiej przy ul. Za-

walnej i T-wie Litewskiem przy ul. Zamko-

wej. (h)

— Ujęcie złodzieja. W dn. 17 bm. o

godz. 21,30 na ul. Ostrobramskiej policjant

zatrzymał Michała Ejdrygiewicza, lat 42,
bez stałego miejsca zamieszkania, poszuki-

wanego przez władze śledcze za kradzieże.

WYPADKL
— Spadła ze schodów i zabiła się.

Wiczoraj wieczorem, podczas mycia okien

w śmachu Izby Skarbowej, pośliznęła się i
spadła z 3 piętra na ziemię M, Sobolewska

(Kazimietzowski 3), która zabiła się. (h)

— Nagły zgon prezesa Prokuratorji Ge-

neralnej. Dn.18 bm.w godzinach popołudnio-

wych w lokalu kolektury loterji państwo-

wej Gorzuchowskiej, na skutek ataku ser-

cowego zmarł nagle prezes Oddziału Pro-

kuratorji Generalnej w Wilnie, Jan Iljasze-

wicz, lat 65. Na miejsce wypadku przybyły

władze sądowe i lekarskie. (h)

— Wywrócenie się łodzi z 4 osobami

na Wilii W dniu wczorajszym koło fol-

warku Leśniki pod Wilnem, na rzece Wii

przewróciła się łódź, w której znajdowało

się 4 włościan. Wobec podniesionego po-

ziomu wód i wartkiej fali, włościanie po-

częli tonąć. Zarządzono akcję ratunkową i

wyratowano na szczęście wszystkich. (h) — Samobójstwo kobiety. W mieszka-
niu przy ul. Popławskiej 34 usiłowała ode-

brać sobie życie Janina Kilewicz, przez za-

| trucie się nieznaną trucizną. Desperatkę

skierowano do szpitala Św. Jakóba. (h)

 

Ofiary
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego",

Do Komitetu Polskiego dla powodzian

w Kownie zł. 2— od p. Zygmunta Nieła-

wickiego.

P. Michalina Zapaśnikowa zł. 3,— &

biednej sieroty.

P. Jadwiga Kalksteinowa zł. 3— dla

wdowy chorej na gruźlicę z synem i córką.

BOACFEZARTAEZOREWSZEC 25 CART а:

Nowości wydawnicze
Stanisiaw Cywiński. Sprawa: po-

działu dziejów literatury polskiej na
okresy. (Przegląd prób dotychczaso-
wych i pomysły) Kraków 1936. Od-
bitka z prac historyczno-literackich
ku czci Ignacego Chrzanowskiego. 

Ibędzie się dziś, w piątek, dnia 20;



CASINO | Dziš!

Borys KARLOFF sera
Niewidzialny Promień

w jednym
filmie
p. t;

 

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś,i

o godz. 8-ej wiecz. komedja w 5-ciu alk= |

tach Beaumarchais (przekład T. Boya-Że-|
leńskiego) „Wesele Figara" — inscenizacji

i reżyserji Karola Borowskiego, naczelnego|
reżysera teatrów stołecznych.

-— Niedzielna popołudniówka. W. nie-|

Arcydzieło grozyi niesamowitości!
DWA J mistrzowie maski niedoścignienii

„Ty to ja”, Gościnny występ primadonny
Oli Obarskiej.

— Jubileusz A. Wilińskiego,  Zasłużo-
ny kapelmistrz A. Wiliński 28 bm, święci

50-lecie swej pracy  sceniczno-muzycznej.

Wystawioną zostanie świetna operetka

Milleckera „Biedny. Jonatan". {

"— Teatr na Pohulance na Kościół OO.
Redemptorystów na Pošpieszce. We wto-|

dzielę dn: 22.III o godz. 4-ej komedjodramat rek dnia 24 bm. Teatr Miejski na Pohulan- л

w 3-ch aktach K. Leczyckiego pt. „Dzieje

„Wolmości”. Ceny propagandowe. |

—- Teatr Muzyczny „Lutnia”, Wystę-
py Olgi Obarskiej. Dziś operetka Simonsa|

!

ce występuje z przedstawieniem słynnej

komedji w 5 aktach Beaumarchais (prze-

kład Boya-Żeleńskiego) „Wesele Figara",

Dochód z przedstawienia Dyrekcja

Teatru przeznacza na rzecz Komitetu Bu-

 

Zarłok, jako reklama
Reklama jest sztuką, w której jak mo-

że w każdej innej z praktycznych umiejęt-
ności, trzeba ciągle nowych pomysłów, no-

wych metod i nowych sposobów podejścia,
zairapowania, zaciekawienia i zaintereso- |

wania klientów.
W jednej z gazet wychodzących w Bu-

dapeszcie ukazało się dwa tygodnie temu
następujące ogłoszenie:

— Szukam mężczyzny w średnim wie-
ku, o bardzo dobrym apetycie i zdrowym
żołądku. Oierty pod xy.

Oiert było oczywiście bardzo dużo.

Człowiek, który podał to ogłoszenie, wła-

ściciel jednej z restauracyj w Budapeszcie
wybrał sobie z pośród zgłaszających się

jednego kandydata i kandydat następnego
dnia rozpoczął swą pracę.

Praca polegała na tem, że ów „męż-|

czyzna o dobrym apetycie i zdrowym  żo-

łądku”* musiał od czwartej popołudniu do;

ósmej wieczór, jeść bez przerwy. Siadał on

sobie w oknie wystawowem restauracyj —

okno było umyślnie rzęsiście oświetlone —

i jadł
Jadł zupy, mięsa, kompoty, popijał do-

skonałemi trunkami. I potem znowu zaczy-

nał od początku: zupy, mięsa, jarzyny, kom-

poty:
Podczas tego jedzenia dawał  jedno-

cześnie wprost koncert gry mimicznej. Jego

twarz wyrażała niesłychane zadowolenie.

Widać wprost było, jak mu te specjały

smakują, jak się niemi delektuje, jak się

wprost same w ustach rozpływają.

Pomysłowa i oryginalna reklama gro-

madziła codziennie przed oknami tłumy wi-

dzów. W ciągu tygodnia obroty restauracji

wzrosły trzykrotnie. „Mężczyźnie o bardzo

dobrym apetycie“ przybyło przez ten  ty-

dzień siedem kilogramów na wadze.

Nowa rewelacja w świecie nauki i techniki.
się o przybywanie na początki seansów punktualnie: 4. 6, 8, i 10.16.

W dnie świąt. od godz. 2-ej.
LL

dowy Košciola

Pośpieszce.

Komitet zwraca się do społeczeństwa o

poparcie przez zakupienie bitelów na wtor-

kowe przedstawienie „Wesela Figara".

Z za kotar studjo.
„Naród i Wojsko odczyt jo.

Artura Šliwiūskiego — przez radjo,
Dnia 20. IL, o godz. 17.50, zabierze głos

przed mikrofonem warszawskim znakomity

historyk i publicysta, senator Artur Śliwiń-

ski. W związku z powszechnem zaintere-

sowaniem sprawami zbrojeń na całym świe-

cie i obecnemi dyskusjami u nas w kraju —

senator Śliwiński poruszy interesujący

wszystkich temat „Naród i Wojsko”.

Wielki pianista francuski Alired Cortot —
przed mikrofonem!

Jeden z największych dzisiejszych pia-

nistów Francuz. Alfred Cortot, grać będzie

w Polskiem Fadjo w piątek, dnia 20.IIL o

godz. 20.000. Znakomity gość wykona z to-

warzyszeniem Orkiestry Polskiego Radja,

pod dyrekcją M. Mierzejewskiego, porywa-

jący i poetyczny koncert a-moll Schuman-

na, dzieło, które w szczególnie silnym sto-
pniu odpowiada rodzajowi gry Alfreda Cor-
tot. Drugiem dziełem, które radjosłuchacze
usłyszą w interpretacji tego pianisty, to

Suita Debussy'ego „Childrens Corner".
Ponadto w programie: |  Symłonja

Brahmsa c-moll, oraz utwory Mozarta.

Beethovena i Wagnera.

O Fryderyku Chopinie —
audycja radjowa dla dzieci.

Dnia 20 marca, o godz. 12.15, na sku-
tek licznych próśb dziatwy ze szkół po-
wszechnych, nadana będzie audycja, po-

święcona Fryderykowi Chopinowi. Oprócz
pogadanki o życiu i twórczości największe-

go polskiego kompozytora (w opracowaniu

00. Redemptorystów na

oraz

LUGOS
Bogaty nadprogram.

 

prof. Karola Stromengera), wykonane będą

najpopularniejsze utwory Chopina.
Światowe koncerty radjowe z egzotycznych

krajów kuli ziemskiej,

Stworzone, dzięki inicjatywie Uaji Ra-

djofonicznej Koncerty Europejskie, ograni-

czały się dotychczas tylko do naszego kon-
tynentu. Koncerty te, jak wiadomo, cie-

szyły się ogromnem powodzeniem. Trans-
mitowano je na dziesiątki stacyj europej-

skich.
Ostatni Zjazd Radjofonji Światowej w

Paryżu powżiął śmiałą myśl rozszerzenia

granic tych koncertów wymiennych także i

poza Europą, to znaczy w praktyce ogar-

nięcia niemi całego globu ziemskiego.

Pierwszym takim koncertem  ogólno-

światowym i międzykontynentalnym będzie

audycja, nadana ze Stanów Zjednoczonych
20 września b. r. Na luty następnego roku

przewidziano drugi tego rodzaju koncert

światowy z Argentyny, w lecie raku 1937

koncert taki madadzą lIndje Holenderskie.

czwarty — usłyszymy z Konga Belgijskiego.
Jak widzimy więc, będą to w całem tego

słowa znaczeniu koncerty ogólnoświatowe,

madawame przez radjostacje zamorskie, da-

lekie od nas i znajdujące się w miejsco-

wości wysoce dla nas egzotycznych.

Fakt, iż koncerty te nadane będą ze

stacyj zamorskich, jest pewnego rodzaju

uprzejmością Europy w stosunku do tych

krajów, które dotychozas bardzo często

retransmitowały audycje europejskie, pod-

czas, gdy stacje ich ledwo były u nas sły”
szalne.

Jak wiadomo, postanowiono również w

Paryżu innego rodzaju serję transmisyj

światowych, nadawanych przez genewską

radjostację Ligi Narodów. W sprawie tej
jednak nie rozstrzygnięto, czy w istocie bę-

dzie interesującym dla całego świata a

Komnikat
Zarząd Stronnictwa Narodowego w
Nowej-Wilejce komunikuje, że dnia
22 marca 1936 r., o godz. 12 m. 30,
w lokalu Stronnictwa Narodowego w
N.-Wiilejcę, przy ul. Kościelnej 13,
odbędzie się ZGROMADZENIE pu-
bliczne, na którem przemawiać bę-
dą: kol. Witold. Świerzewski p. t.
„Sytuacja polityczna Polski“; kol.

Uprasza Edward Zienkiewicz p. t. „Niebez-
bezpieczeństwo komunizmu”.

Bil. honor. i bezp'atne bezwzględnie nieważne. Obecność członków obowiązkowa!

Wstęp wolny.
Polacy, za przykładem Poznania,

i Częstochowy, 'wstępujcie
w szeregi Obozu Narodowegol

Zapisy. przyjmuje Sekretarjat w środy
od 17—19 i w niedzielę od 11.30—15:

N.-Wilejka — Kościelna 13.

. Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 20 marca 1936 roku.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10 — 1157
Przerwa. 11.57: Czas i hejnał, 12.03: Dzien-
nik południowy. 12.15: Audycja dla szkó*
12.45: Płyty. 13.25: Chwilka gospodarstwa
domowego. 13.30: Z rynku pracy. 13.35: Mu-
zyka popularna i lekka. 14.30—15.15: Przez-
wa. 15.15: Codzienny odcinek powieściowy.
15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30: Cytra i piosenki, 16.00: Pogadanka
dla chorych. 16.15: Koncert. 16.45: Opow:a-
danie dla dzieci starszych. 17.00: Skarby
Polski, 17.15: Minutka poezji 17.20: Ludwik
van Beethoven -— Kwintet na fort. obó;
klarnet, waltornię i fagot. 17.50: Poradnik
sportowy. 18.00: Melodje operetkowe. 18.42:
Płyty. 19.00: Ze spraw litewskich. 19.10:
Co się dzieje w Wilnie, pog. Mieczystawa
Limanowskiego. 19.25: Koncert reklamowy.
19.35: Wiad. sportowe. 19.45: Komunikat
śniegowy. 19.50: Biuro Studjów rozmaw:a
ze słuchaczami P. R. 20.00: Koncert sym-
foniczny. 20.50: Dziennik wieczorny.. Ob-
razki z Polski współczesnej. Dalszy ciąg
kencertu symfonicznego. Skrzynka  tech-
niczna. 22.45: Wiad. met. 22.50: Spacer po
Europie — retransm. ze stacyj zagramicz-
nych.

więc i dla krajów, które do Ligi Narodów

mie należą, słuchanie przemówień kierowni-
ków politycznych państw, związanych w

Lidze Narodów.

 SATATAS

(IV Dziś najpopularniejszy film 1936 r.

062.345, 6, 8.15, 10.30.

HELIOS
we wzruszającym

dram duszy kobiecej 35
Akcja tego filmu rozgrywa się na tie przer ięknych

Riviery. Nadprog'am: Kolorowa etrakcja„ShiySy

Początek o 4, 6 8i 10.15.

WSZY
i

Ekstaza miłości!
Największa arty- Elżbieta RERGNER

stka świata
pg. s”tuki

Nie odchodž odemnie“ „4445,
łrejobrazćów Włoch i

mfonies"* oraz aktualją
W niedzielę od g 2-ej!

Szampańska operetka filmowa produkcji

austrjackiej. Arcydzieło muzyki, śpiewu

Mieklewirza 3 i

„Erasguita“
Mazyka w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej, pod osobistem kierownic-

twem znakomitego kompozytora FRANCISZKA LEH

  

MISTRZA FIR

POLSEI8 kito

ŚWIATOWI

 

piętro,
Fortepia
b >'chro' je o

о араа-а DO ASA

ska25,m. 

 

Z
 

 

Dawid COPPERFIELD
 

STKO STANIAŁO
WYROBY ZE ZŁOTA ! SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKI.
ZEGARKI KIESZONKOWE OD 7Ł. 4—:

u W. JUREWICZA|
WILNO, MICKIEWICZA 4.

  

! Mieszkanie
6-pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami, 2-ie

M do wynajęcia. Wileń-

 

SKLEP MEBLI
ZJEDNOCZENI

STOLARZE
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

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

tówkę i na raty.

 

   

 

FIRMA

Rządca „Wszystko kupuje wszystko sprzedaje”
Wilno, Wileńska 8.

Kupi: biurko, szafę, różne meble,dywan,

serwis stołowy i do kawy, rower, samowar,
maszynę do szycia i do pisania, oraz. Toz-

maite domowe rzeczy.

Najlepsze źródło kupna-sprzedaży rzeczy

rolny poszukuje posa
dy od 1 kwietnia lub

BURE. |'od zaraz do majątku,
|ukończona szkoła rol-
nicza, kilkoletnia sa-

MY P.

 
)-— | modzielna mo- й

ezłożyć Lacie о- okazyjnych.

y proszę KieTowaĆ-wę ZOK ERZEZOOTYm
do Adm. „Dz. Wil.*
dla okaziciela „458“, _........-...-.. mmm

+ balkonem, ca BD EYE TECHNIK
kuje  jakiejkol-9. 582—1 francuskiego teoret. i DAM 200 ZŁ. posa :

Ipraktycznie udzieli na Ва wyrobienie posa-MgePracy. Repeniis

 

kasjera, ekspe-| „ Чу:
RNA sd alata, lub samodziel- je nowe odbiornik. XIII KONFERENCJAISTAT ISK RADIOTSTNARTT

dres: J kach emigrantz Fran--4 pokój umeblowany Pk > z Fran ęgo kierownika skłe- Aaprawia uszkodzeni» T.P,M. Św. Wincente-
w (Ro przy inteligentnej ro- cii. 6j10 m. 1 (No- z Ak 4 na miejscu. Łaskaw* go 4 Paulo prosi ła-

Jak wiosna przyrodę, tak ogłoszenia DOBERNANY __ Sagi" Gmbuska, 3 wę Zabadowaje aboPR, aj” w Apia ley do Adm 307 Stenych ałazitnośy
| и KIĮ czystej rasy — szcze- M Wil.* pod „Esperans“ Wi.“ dła „technika“. o obiady, lub lokatę

DZIENNIKU WILENSKIM"[Z2 Žž Ėmus A kisA Sika: "nama Sty WTĘZ
i i pasips PRĘDKO! ) i h. RE RE

istowa 1—8 (wejście z NIEMIECKI — pokojowych. w nadzwyczaj cięż- dzieci, i o pracę dla
ożywią Twą Firmę |ulicy). 49—2 SOLIDNIE! iekcje, konwersacja EE kich warunkach mae jej syna zdrowego. о-

Nie będzie zastoju w handlu. Ruch przedświąteczny wzrośnie. Kupiec BIURO

 

wyszukuje mieszkanie tłumaczenie. UL Ko- terjalnych, prosi o ja- terty proszę  skiero-
merskiego 3-a. 515—2 ministracja „Dz, =kąkolwiek pracę, wywać: Połocka 3, m.

 

polski będzie miał liczną A i pełną kasę, skoro zechce się poz MIESZK. choćbyso 3. M. Z.
ы = rr A ti e Kogłaszać w | Z Poszakoję Jas, stety w:Adm BARDZO 1 BARDZO

gari imis posady kasjera, ba- gaj jar dach ой
Mieszkanie
5-pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami, cie-
płe, słoneczne, z bal-

m. 6-u, tel 22-11.„DziennikuWileńskim
najstarszem i najpoczytniejszem piśmie na Wileńszczyźnie.

Administracja czynna od 9 r. do 6 wiecz. — Mostowa 1 — tel, 12-44.| ponem, do wynajęcia.
W.Pohulanka 25 m.4.

Sarah

M ASio NA gwarantowane polecają |

Zakłady Ogrodnicze ;

seo W. WELLER e. os
Wilno, SADOwAĄ 8.

RÓŻE i DALJE |
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

szenia wolnych

 

uajęcia.

PAMIĘTAJ — PROSIMY | х

o wielkiem dziele społecznem Ks. Kuzno- |Różae
wicza w Krakowie, o dziele lepszego jutra
dla rzemiosła polskiego. Złóż choćby naj-
skromniejszą ofiarę na utrzymanie, wycho-
|wanie i kształcenie najbiedniejszej polskiej

i Rękodzielniczej — Konto czekowe P.K.O, wojenna firma.
Nr. 407-987.

 

Bi je zgłuro przyjmnu о-

kaś { роко! umeblo-
wanych. Opłata od
P. T Wlašcicieli nie-
; po wy:

wspólnika
młodzieży rzemieślniczej, pozostającej pod do większego sklepu dynarję.
opieką Związku Młodzieży Przemysłowejprzyjmiesolidnaprzed- właśc. maj. Kazimie-

Adres: rzowski, poczta. Pod-
ul. Mostowa 1, Sekr. brzezie, pow.

 

chaltera, zarządzają-
cego domu, rlbo 1-
nika do inte;esu, Mo-
gę złożyć kaucję. —
Zgłosz. do adm, „Dz.
L“ dla ч„L B“.

Ua A ry dla chorej panien-
ki-sieroty, która chwi-

SŁUŻĄCA lowo zapracować nie
|do wszystkiego, z do-| może i nic niema ab-
brem gotowaniem, po-| solutnie! Adres w„Dz.

Ourodnika

odnik”. szukuj „ Por-| Wil” dla; „chorej sie-

> A ABSOLWENTKA| 2-187 s-0jiy:
POtrZEDNY |szkoty Przemysłowo-|  wienniczy |. MIŁOSIERDZIU
ogrodnik-sadownik do HandL poszukuje pra- Czytelników  poleca-
opatrzenia około 300 cy, choćby mało płat-|a długoletnią prakty-|my biednego, drzew starych i 300 nej lub praktyki w ja-|ką poszukuje pracy u cego sl
szczepów młodych.|kiemkołwiek przedsię-| mierniczego przysięćś- gowskiego Ląd
Może być od roboty |biorstwie, czy zakła-|łego. Posiada dobre zam. ul. Szkapierna
|akordowoalbonaor-|dzie. Posiadab. do-|šwiadectwa i własne gg — 2 „Łask. ofiary

Zgłoszenia:|brereferencje, Łask.| prz miernicze. adm.zgomenin ode Admin Nino“ potereta:SEiab_ bezpored:
Wil.--| adres. ZZ RAA Ab Kai 

— OARTROWOSROOWCZOWOWOWZOROECRZNKAStron. Narod.  584—2 Trocki. 5862 ————- —
mm TLS LTS . ONO

L ii СВ
  

ADMINISTRACJA: Wilno, ul, Mostowa 1, czynna od g. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 śr.

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tękstem (10 iam. 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz

Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca-
ryczne o 25%o drożej. Dla' poszukujących pracy 50% zniżki.

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno, Mostowa |.
22

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

 

50, kwartalnie zł 7gr. 50, zagranicązł. 6. —

druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

Odpowiedzialny redaktorr STANISŁAW JAKITOWICZ.  


