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Rok XX Wilno, Czwartek 26 Marea 1936 roku Nr. 84

"Bllow(G Niemiec nie jest calkowicie negatywna
e : - LONDYN. (Pat). Agencja Reutera zachęcający. Podobnie oceniany średnika pomiędzy Niemcami a inne-

MICHALINA z DOMAŃSKICH komunikuje: Dokument, który amba- jest fakt, że kontrpropozycje nie- mi mocarstwami locarneńskiemi, a
sador Ribbentrop wręczył min. Ede- mieckie zostaną sformułowane po zwłaszcza Francją i Belgią zwłasz-

| voto Szwedowa II voto Radwan-Fiedziuszko

(MICHALINA DOMAŃSKA)
nowi, nie em a całkowicie nega-|wyborach w Rzeszy, ponieważ jak сга podczas dkresu przedwyborcze-

nie so w tych krajach.

ŁITERATKA, DZIAŁACZKA KRESOWA Z ZIEMI MIŃSKIEJ,

opatrzona Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach, zasnęła w Bogu

tywnego charakteru i nie uchyla na- sądzą propozycje te przypuszczal ;
jeśli

dnia 18 marca 1936 r. w Warszawie.

 

 

 

  

    

Franciszka-Józeia, Przy użyciu takowej, jej

  
  

  

dziei, lecz jest nadzwyczaj ważny w będą bardziej umiarkowane,
swym najdonioślejszym punkcie, gło- chodzi o ich tendencje, aniżeli w wy. = Noi
szącym, że Niemcy mają zamiar po- padku, gdyby miały być złożone w! U_ dorastającej ap a się
czynić Ikontrpropozyoje, a więc žy- przededniu wyborów. Brytyjskie jano szklankę naturalnej wody gorzkiej

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w Kościele Św. Karoła Boro-

meusza w dniu 23 marca r. b. poczem nastąpiło złożenie zwłok do grobów
rodzinnych na Powązkach.

Q smutnych tych obrzędach zawiadamiają, pogrążeni w głębokim smutku,

SIOSTRY, MĄŻ I RODZINA.

czą sobie ikontynuowania rozmów. koła dyplomatyczne wyrażają opinię,
Dokument unika wyszczególnienia,|że W. Brytanja winna jeszcze przez

czyszczące działanie na krew .i naprawę
funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i

Iktėra z propozycyj mocarstw locar- pewien czas kontynuować rolę po- chłopców daje zbawienny skutek.

Japończycy „wkroczyli na terytorjum

neńskich jest nie do przyjęcia. W
brytyjskich kołach _dyplomatycz-
mych przywiązują wielką wagę do
oświadczenia, że Niemcy  poczynią!
Wielkie Brytanji propozycje pozy-;,

En)zaatakowanyA.lai

е B=="
KAZIMIERZ STANISZEWSKI

DŁUGOLETNI CZŁONEK TOW,PRZYJ. NAUK,
TOW. ŚW. WINCENTEGO a PAULO ORAZ TOW. PRZYJ. ZWIERZĄT,

opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dnia 25 marca 1936 r, w wieku lat 69,

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Popowska 16) do Kościoła po-Bernar-
dyńskiego odbędzie się dziś, dn. 26 marca, o godz, 17.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 27 marca, o godz. 9 rano
w tymże kościele, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskiem,

O czem zawiadamiają, pogrążeni w głębokim smutku,

ŻONA I RODZINA.

Przygotowania do obrony
” we Francji

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa| Całokształt spraw wojskowych,
donosi z Brukseli, że minister wojny któremi zajmuje 3ię obecnie sztab
Deveze złożył w komisji obrony na- główny, będzie rozpatrzony przez
rodowej wniosek o uchwalenie w įkomisję mieszaną. Komisji tej ma
trybie przyśpieszonym projektu u- być nadany charakter stały z uwagi
stawy, upoważniającej rząd, aby w na okoliczności, wynikające z faktu
okresie czasu do dnią 1 czerwca remilitaryzacji Nadrenji.

1938 r. mógł zatrzymywać, w. szere- | Oświadczenie swe minister De-
£ach pewną część roczników, Nie:|vozę zakończył słowami: nowa sy-
zbędną do zapewnienia osłony i tuącją strategiczna zmusza nas d
sprawnego przeprowadzenia mobi- ponownego rozpatrzenia  naszegc
lizacji. |przygotowania do obrony. Sprawy

Minister Deveze oświadczył, ze |te jednak będą mogły być ostatecz-
spowodu remilitaryzacji Nadrenii za-|nie ustalone dopiero po dostarcze-
szły przewidziane przez prawo wy- miu niezbędnych wskazówek: po na-
jątkowe okoliczności, usprawiedii- wiązaniu kontaktów ze sztabami
wiające uchwalenie projektu w try-|francuskim i angielskim.
bie przyśpieszonym.

 

 

Narady polityczne w Rzymie

|

   
 

Posiedzenie Sejmu
| Dziś, w cawartek, o 10-ej rano
odbędzie się plename posiedzenie
Sejmu, przyczem porządek dzienny
przewiduje tylko jeden punkt, a mia-
mowicie sprawozdanie specjalnej ko-
misji dla pełnomocnictw o rządowym
projekcie ustawy, dotyczącym upo-
ważnienia Prezydenta R. P. do wy-
dawania dekretów.

Posiedzenie Senatu rozpocznie się
|o godz. 16-ej.
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GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA
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Kionika telegraficzna
** Prezydent niezależnego państwa ir-

landzkiego de Valera jest zagrożony ślepotą.

| ** Pierwsze czynności wyborcze w
Niemczech nastąpią w Hamburgu, gdzie

Sowi
MOSKWA. Agencja Tass podaje: Dnia

25 b, m. uzbrojony oddział japoński wkro-

czył na terytorjum sowieckie od strony
Mandżurji w rejonie Cchun-Czun, niedaleko
od miejsca, gdzie schodzą się granice So-

wietów, Mandżurji i Korei, przebył prze-
strzeń około 250 metrów od granicy i
otworzył ogień na patrol sowiecki, złożony
z 5-ciu strażników $ranicznych. W wyniku
strzelaniny Jajończycy zmuszeni zostali do
cołnięcia się za granicę, pozostawiając za-

eckie
bitych jednego oficera i jednego żołnierza.
Drugi oddział japoński, liczący 50—60 ludzi,
z karabinami maszynowemi lekkiemi i cięż-

kiemi, przekroczył granicę w tym samym
rejonie i zajął znajdującą się tam wynio-

siość, poczem otworzył ogień karabinowy
na strażników sowieckich oraz na położony
dalej posterunek graniczny. Japończycy zo-
stali wyparci na terytorjum mandżurskie.
Poobustronachsą zabici i ranni

Włosi posuwają się naprzód
WARSZAWA (Pat). W zachodniej czę-

ści frontu północnego Włosi ruszyli na-
przód, mie spotykając żadnego oporu i za-
jęli w prowincji Kolkait m. Kafta, znajdują-

ce się w odległości 175 km, na północ od

jeziora Tana. Na pozostałej części frontu

północnego, wojska włoskie rozpoczęły
ofensywę, przeszedlszy przez most na rzece
Takazze, niedawno wżniesiony przez inży-

nierów włoskich, i posuwają się w kierunku

południowym. Operacje lotnicze rozwijają
się w rejonie pomiędzy jeziorami Asziaugi,
Haik i Ardi-Bero.

Na froncie południowym wojska gen.

Graziani'ego rozpoczęły jakoby oiensywę
w kierunku Daggahbur i znajdują się w od-
ległości 30 klm. od czołowych pozycyj armji
rasa Nasibu.

| Z Dźidżigi, po czterech bombardowa-
nich, zostały jedynie zgliszcza i ruiny.

Żydzi znieważyli orła polskiego
DEMONSTRACJE ANTYPOLSKIE W PALESTYNIE.

Żargonowy „Hajnt” donosi z Tel-
Awiw (Palestyna):
„W sobotę, 21 b. mi wielka grupa

rewizjonistów, w liczbie około 1000
ludzi, po wiecu politycznym w Tel-
Awiw, ruszyła demonstracyjnym po-
chodem: przed konsulat Rzeczyposp.
Polskiej. Przy alkomipanjamencie róż-

wezwano do głosowania marynarzy, którzy|nych okrzyków, demonstranci zer-

Sprawa pełnomocnictw w komisji sejmowej

mają być zaokrętowani przed 29 marca.
** Komisja Wojskowa Izby St. Zjedn |

przedstawiła raport, przyjęty przez.Kongres ,

jednomyślnie, w którym zaleca* budowę
4000 samolotów wojskowych. |

i ** W Rio de Janeiro władze policyjne
aresztowały kilku posłów, którym udowod-
'niono udział w ruchu. komunistycznym.

** Nowa eskadra myśliwska, w składzie

 
„27 samolotów, ktora została ofiarowana Hi- ikorsłki,
jtlerowi 20 kwietnia ub. r., zostanie zainsta-

"lowana w Dortmundzie (Nadrenja) z dniem

i 1 kwietnia.

|  ** Rzeka Ohio przybiera w dalszym cią-
jgu, zalewając olbrzymie obszary. Liczne

miejscowości w Stanach Ohio, Kentucky i
Indiana znajdują się pod wodą. Przeszło 20

tys. mieszkańców jest bez dachu nad głową.
** Policja turecka aresztowała cudzo-

ziemca, który podał się za lekarza narodo-
wości litewskiej Jest on podejrzany o
szpiegostwo.

sta Hung-Tung i Ping-Yang-Fu. Siły czer-
wone wynoszą około 5000 i i napotkały sła-
by opór ze strony wojsk rządowych.

** W związku ze starciem policji ze
studentami w Szanghaju, w czasie którego

było kilkunastu rannych, kilkuset policjan-
tów i ailicjantów chińskich obsadziło w
dniu wczorajszym uniwersytet w Fuhtan
pod Szanghajem.

** Bułgarski premjer Kiossewanow о4-
wołat zarządzone przez ministra sprawied-
liwości Peszowa zawieszenie na 3 dni ga- Weęśjerski premjer i kanclerz Austrji przybyli do Rzymu. Na fotografji od lewej strony:

R Gómbósz, Kanya, Bozger-Wald enegg, Mussolini i Schuschnigg,
zety „Zora“. Miaister Peszow się

Aymisji. !

słanki, na których się wniosek ten

** Chińskie wojska czerwone zajęły mia- NASt
„

Wiczoraj zebrała się specjalna ko-
misja Sejmu dla rozpatrzenia wnie-
sionego przez rząd projektu ustawy
o pełnomocnictwach. :

Referent tego projektu, pos. Si-
zauważył ma wstępie, że

wniosek o udzielenie rządowi peł-
nomocnictw wypłynął nagle, a prze-

opiera, są inne, aniżeli dotychczas.
Zdaniem referenta, umotywowanie
projektu jest niedostateczne idla-

 

wali godło polskie z konsulatu ż,
śpiewając żydowską pieśń, zawiesili
białoniebieski sztandar żydowski.

, Pięciu z pośród demonstrantów,
między nimi dwie kobiety, zostało
aresztowanych. Policja odmówiła
wypuszczenią aresztowanych za kau-
cją. Gmach konsulatu polskiego jest
obecnie strzeżony przez policję."

tego mówca zwrócił się do rządu
z prośbą o obszerniejsze umotywo-
wanie projektu ustawy.

Prezes Rady Ministrów Zyndram»
Kościałkowski zabrał następnie głos,
uzasadniając potrzebę udzielenia rzą-
dowi pełnomocnictw na najbliższy
okres w zakresie spraw gospodar-
czych i finansowych.

W. dyskusji zabrało głos szereg
słów, zgłaszając swe zastrzeżenia.

W Ikońcu ustawę przyjęto w całości.

Ciekawa „pielgrzymka” żydowska
Żydowski „Nasz Przegląd“

tytułem „Pielgrzymiką żydów doBe
bu Marszałka Piłsudskiego” podaje

ijącą wiadomość:
omitet Obrony. Uboju Rytual-

nego otrzymał wiadomość z Krako-

| ZODAYTEOAOWWOWAWANAOWWOWWA AORAWAPOLANAPACKA J YNA EE
Е NA SEZON WIOSENNO -LETNI

otrzymałem materjay najnowszych deseni.

wykonanie tak z w'asnych, jak i powierzonych meterj łów:

ZAKŁAD

a
KRAWIECKISt.KRAUZE iero,tas

(PA UDAA L A LA

wa, żę w dniu dzisiejsz
pielgrzymka żydów krakowskich do
grobu Marszałka Piłsudskiego w
podziemiach Wawelu.

, Pielgrzymka odbędzie się na in-
+tencję odwrócenia zakazu uboj
|tualnego".

Pierw:zorzędne
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Bezpieczeństwo zbiorowe / Arabski.ruch nacjonalistyczny
jest fikcją

POROZUMIENIE,
CZY TYLKO „PROPOZYCJE”,
LUNDYN (Pat). Ambasador Corbin od-

wiedził wczoraj min. Edena i w imieniu

rządu francuskiego oficjalnie zaprotestował
przeciwko interpretacji, nadawanej porozu-

m.eniu sygnatarjuszy paktu reńskiego przez

prasę brytyjską i parlament brytyjski, do-
magając się zwiaszcza wyjaśnienia oświad-

czenia min. Edena, ziożonego w izbie $min

w poniedziaiek, jakoby porozumienie to

stanowiło jedynie szereg propozycyj, zwró-
conych jedynie do rządu Kzeszy.

Ambasador Corbin podkreślił, żE RZĄD
FRANCUSKI JES! KBAKDZU N.EPsZY-
JEMNIE UDERZONY 1 ZASKUCZUNY
PRZEZ SPUuSOB, W JAKI PUKUZUMIE-
NIE TO ZOSTAŁO PKZEDSTAWIUNE
GPiNJI PUBLICZNEJ W. BRYTANII,

Według poglądów rządu francuskiego,
porozumienie to w niektórych jego c-ę*

śc.ach jest definitywnie wiążące, zwłaszcza

© ile chodzi o klauzule, dotyczące natych-
miastowej konsuitacji sztabów' brytyjskich,
irancuskiego i bcigi,skiego, zawarcia pak-

tów wzajemnej pomocy. pomiędzy , temi
trzema krajami i podjęcia kroków nieżbęd- mams
mych na wypadek nieudania się koncyljacj..|

OPINJA ANGIELSKA ZASKOCZO-
NA OD+ŁOWIEDZIĄ HI1LERA.
LUNDYN (Pat). Udpowiedź niemiecka

wywołała naogół rozczarowanie 'w Londy-
nie i dlatego ani „Times“, ani „Daily Tele-

graph", ani tež „Morning Post“ nie zawie-

rają żadnych artykułów, komentujących
tymczasową odpowiedź kanclerza Hitlera,
Naogół istnieje mało nadziei, co do tego,

aby te kontrpropozycje byiy istotnie kon-
struktywną piaszczyzną dla dyskusji.

ROZGORYCZENIE W PARYŻU.
PARYŻ (Pat). W nastrojach politycz-

nych Paryża dominuje w dalszym ciągu
głębokie rozczarowanie i rozgoryczenie spo-
wodu ostatniego zwrotu w sytuacji między-

narodowej. Wyniki narad londyńskich, któ-
re nietylko.w oświadczeniach rządu, ale

także i w oczach całej opinji publicznej
miały charakter czegoś realnego, okszały
się nieuchwytne. Przyznaje to dzisiaj „ała

prasa, analizując w dalszym ciągu z zainte-
resowaniem pełnem niepokoju dwie sprawy:

1) Czy słynny już dziś list rządu an-
gielskiego, gwarantujący Francji i Belgji
pomoc angielską. ma moc obowiązującą,
czy też nie?

2) Czy zostanie nawiązany bezpośredni
kontakt między sztabami? ;

Wszystkie pesymistyczne oceny poglę-
bił jednak półoficjalny komunikat angielski,
nadesłany dzisiaj z Londynu przez kores-
pondenta Havasa, a stwierdzający, że list
śwarancyjny angielski niezostanie wysłany,
dopóki rząd włoski nie zatwierdzi umów
londyńskich.

Pod wrażeniem ostatniego zwrotu w
sytuacji międzynarodowej, cała niemal pra-
sa francuska zaczyna coraz poważniej dys-
kutować sprawę zmiany metod i celów po-
lityki francuskiej.

Już wczorajszy „Temps”* dawał wyraz
rozczarowaniu co do bezpieczeństwa zbio-
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Sport.
PROJEKTY

PIŁKARZY WILEŃSKICH.
Piłkarze Wileńskiego KPW Ogni-

sko zamierzają wyjachać na święta
Wielkanocne do Prus Wschodnich,

lzie rozegraliby dwa mecze w Kró-
lewcu i Rastemburgu:

Tak: wczesny. wyjazd drużyny wi.
leńskiej zagranicą jest ryzykowny
pod względem propagandowytm, jeśli
zważyć słabą formę Ogniska w r. ub.

szkół powszechnych jest

"rzenia *w szkołach stosunków,

zyskuje większą możność
się wzajemnego i zbliżenia na grun-

rowego, $warantowanego przez Ligę Naro-

dów, i zapowiadał, że Francja będzie mu-

siała zastanowić się nad sposobem szuka-
nia bezpieczeństwa na innej drodze, niż

Liga.
Szereg dzienników prawicowych wystę-

puje coraz mocniej z tezą, aby zamiast za-

sady bezpieczeństwa zbiorowego, podjąć
montowanie sojuszów europejskich.

PREPARATEM
POLSKIM

    

"Na „wsi 99 proc.. publicznych
w Polsce

koedukacyjnych.  Zdecydowały . o

tem względy ekonomiczne. Oddziel-

me szkoty dla chłopców idziewcząt

na wsi musiałyby tworzyć dwie: od-

rębne sieci, co byłoby przeszkodą

‚ narazie trudną do pokonania.

Inaczej jest w miastach, skupie
miach dużej ilości ludzi. Tam po-

dziął szkół na męskie i żeńskie nie

robi żadnych trudności. roku

„szkolnym. 1928/29 na 2045 szkół w

„miastach było. 1091 koedukacyjnych

„(53,34.proc.) i 954 jednolitych. (435
dla chłopców oraz 519 żeńskich). W

następnym -roku szkolnym  licz>a

szkót lkoedukacyjnych zmniejszyła

się: na 2058 nąliczono ich 1075 czyli

52,23 proc. Ulbyło więcej niż jedzn

procent. Jak ten proces posiępował

dalej, niestety, nie możeimy śledzić.

Mały Rocznik Statystyczny od roku

1931 przez pięć lat z jakichś niezro-

zumiatych powodów nie podaje co

do tego nowych liczb.

Tymczasem reformy p. Janusza

„Jędrzejewicza zmieniły i pod *tym

względem naturalny bieg rzeczy.

Wydany w końcu 1933 roku statut
siedmioletniej publicznej szkoły po-

wszechnej ustanowił jako zasadę,.że
„szikoła powszechna: jest z reguły

koedukacyjna”. ,Zaczęły się w tym
kierumku reformy, które trwają do

dziś dnia. Pod naporem zarządzeń

władz szkolnych liczba szkół jedno-
litych zmniejsza się.
się na koedukacyjne.

Jako argumenty, prżemawiające

ża tem, wymieniają potrzebę s
zbli-

żonych do rodzinnych, gdzie siostry

i.bracia wychowują się rażem. | Ma

to wywierać wpływ: uszlachetniający

na obydwie strony. oraz doprowa-

dzać do pewnego wyrównania cech

psychicznych: dziewczętabędą przy-
zwyczajać siędo energji; wyitrwalo-
ści stanowczości i odwaśi -męskiej,
chłopcy zaś nabiorą obyczajów deli-
katniejszych, większej subtelności i
dobroci. Wskazują również na to, że

młodzież w. szkole koedukacyjnej
poznania

 

i brak czasu na odpowiedni trening cie wspólne pracy. :
w bieżącym sezonie. ' Obserwacje. jednak nad rzeczy-

ОВг ) i DILNO,,РРPORADNIA BUDOULANA Einazariun
InŻ. ARCH. В.

 

KOMU
dnia 29 miarca, o godzinie

przy ul. Mostowa

e CzłonkowskiZebrani

Naktórem przemawiać będą na temat:

1.
2,
3.
—Piotr Kownacki. d

Prosimy tych kolegów robotników, którzy
Sekcji Robotniczej Stronnictwa Narodowego,

tarjacie, który jest czynny codziennie od godz. 11 do 3 i od 6 do 7 wieczorem.

ROBOTNICY! — Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się
do Sekcji Robo

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!

ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

_ $tronnictwa Narodowego.
(Wstęp tylka za legitymacjami członkowskiemi.)

„CZEM JEST TALMUD?* — Edward Zienkiewicz.
„MARKSIZM A IDEA NARODOWA* — Waldemar Olszewski.
„HISTORJA POWSTANIA STRONNICTWA NARODOWEGO"

SWIECIMSKIEGO coz.3-5

NIKAT
"12.45, w sali Stronaictwa Narodowego,
1, odbędzie się :

e Sekcji Robotniczej

mają zamiar zapisać się na członków
o wcześniejsze zapisywanie się w Sekre-

tniczej S. N.

a Szkodliwa reforma
'przeciwko -'

Przękształcają.

 

I
I imatycznej zagranicą. Jednocześnie

patryjarcha wypowiedział się za
zniesieniem dotychczasowej  dwo-
istości rządów (libańskiego i manda-
tarnego francuskiego) oraz  reiorms
sądowniotwa dotychczas oddzielne-
igo dla europejczyków i arabów.

Przywódcy arabskiego ruchu nie-
podlegiościowego starają się pozy-
skać wzgiędy chrześcijan, zapewnia-
jąc im woiność religijną i prawa
mniejszości. W. Damasziku i Aleppo,
które jeszcze niedawno były wi-
ddownią starć na tle religijnym, re-
prezentanci ludności muzuimańskiej
udali się na czele pochodu do dziel-
mic chrześcijańskich, gdzie złożyli
przeproszenia ma ręce duchowień-
stwa katolickiego, zapewniając, że
mie dopuszczą do powtórzenia się
tego rodzaju wydarzeń.

Wojskowa organizacja młodzieży
„Nacjonalistyczna armja' liczy już
10.000 członków i stale przybiera
ma sile, rekrutując się z pośród pa-
trjotycznej młodzieży arabskiej.
Ruch panarabski wysyła również
„swych  emisarjuszy do Palestyny.

BEJRUT. (Pat). Ruch panarab-

ski przybiera coraz większe rozmia-

ry. Gioszone są hasła odrodzenia

wielkiego imperjum arabskiego, do

kiórego wesziyby wszystikie państwą

i narody arabskie: (irak, Syrja, Li-

ban i inne państwa o języku arab-
skim). Kuch ma charakter wybitnie

mac,onąlistyczny i zaczyna górować

nad antagonizmami religijnemi. M.

in. charakteryslyczne są tendencje

katolickiego Libanu, którego miesz-

kańcy uważają się za arabów, do po-

łączenia się z muzudnanską Syrją.

Stosunki pomiędzy iudnością chrze-

ścyańską i muzuimańską poprawia-

ją się z kaidym dniem. M, in. jed-

mym z przywódców ruchu nacjonali-

stycznego w Libanie jest tamtejszy

patryjarcha maronicki misgr. Arida,

(który bierze nadzwyczaj czynny ш*

ldział w życiu politycznem, udziela-

lgąc licznych wywiadów i oświad-

lczęń, W. ostatnim wywiadzie msgr.
Arida poparł postulat miepadlęgio-

ści Libanu, żądając wprowadzenia
6bówiązkowej służby wojskowej

oraz libańskiej reprezentacji . dyplo-

wistością szkolną wysuwają o wiele równo chłópców jak i dziewcząt do

więcej prakiycznych 'argumentów popisów i okazywania nauczyciełom

koedukacji. " Frzede- lekceważenia, mieutności, zbytniej

wszystkiem wspólną „nauką dzieci śmiałości itp, Wreszcie należy jesz-

|obyawóch płci utrudniają głębokie | cze wziąć pod uwagę to, że zamienia

|róznice psychiczne,  mlające. swe;się u nas na koedukacyjne takie

lźródio w budowie : anatomicznei i(szkoły, które mieszczą się w łoka-

czynnościach fizjologicznych. ' Inny |lach zupełnie do tego nieodpowied-

jest przebieg faz rozwojowych dziew| nich. Użęsto niema w: nich nawet

(cząt, inny jest chłopców. Nie,edna- |osobnych ubikacyj dla chłopców i

asą ich O 84dziewcząt,

sposoby pracy. Odmiennego r żaju Nie jest rzeczą przypadku, że p.

opieki potrzebują dziewczynki i|J, Schwani Z ka Šakenis
ciucpoy.  Lruanosci Mauožainia indy- dzając ankietę, na pytanie w spra-

widualizującego muszą być daleko|wię napotykanych trudności wycho-
większe w szkołach koedukacyjnych waiwczych od przeważnej części na-

OZ jednolitych. san ! uczycieli szkół powszechnych otrzy-

; Poważniejsze są również trudno-|maf odpowiedź, że najgorsze pod

ści wychowawcze. lrzeba przytem|tym wzgiędem są szkoty ikoeduika-

pamiętać, że dzieci miejskie rozwija” cyjne. Lomagają się oni zniesienia

ją się prędzej-niż wiejskiei zepsucie koedukacji w klasach wyższych. W
w miastach jest daleko większe. A miastach szkoły koedukacy,ne po-

koedukacją ułatwiapoułałość, która winy być zamienione na jednolite.

wiedzie do roźluźnienia obyczajów. Retorma zaś przeciwna p. Jędrzeje-
bliskie i częste obcowanie obu płci wicza musi być jaknagprędzej za-

w okresie dojrzewania przyczynia njechana. (Kap) -

się do przedwczesnego rozbudzenia

žmysiowošci i zešrocikowania uwagi
na przedmiolach seksualnych. Bywa|
wiele okazyj do przeżyć erotycz- |

nych, wyrabia się odpowiednie doj
jtego nastawienie. Nauka schodzi na;

'plan drugi.
W dodatku, w szkołach koeduka- : ^ A

cyjnych bywa trudniej zachować| Wczoraj w trzecim dniu procesu
SZ ÓW: ktych. Obi ść „16-tu”, przed sądem przesunął się

ikanność niż w jednolity Obecno Žas bradków. dowodhirjch.

"płci przeciwnej pobudza zwyłsie za-, '
3 Na szablonowe, jak prawie w

oro każdej sprawie komiunistycznej, za-
į ;

3 ipytania Sądu i prokuratora, nastę-

i „Pobicie sekciarzy |pują również szablonowe odpowie-

W dniu 24 bm. w godzinach połu- dzi. Ustala się przy pomocy świad-
dniowych w miejscowościAdulewi- ków, czy w określonych miejscach i

„cze, gm. piotrowskiej, włościanie po- „czasie odbywały „SIĘ zebrania orga-

bili 2. sekciarzy: Niedziałowicza i mzacyjne oskarżonych 0 aktywny

'Usaka, wysłanników sekty bapty- komunizm. . Jednem z glowniejszych
stów. Sekciarze przybyli do' Adiule- |zadań oskańżenia jest ustalenie, jakie

wicz z zamiarem zwerbowania no- pisma organizacyj komunistycznych

|wych , zwolenników dosekty.-' Pod białoruskich docierały do mieszkań-

czas akcji agitacyjnej . zostali oni ców wsi w celach „oświaty”, które

dotkliwie pobicii wywiezieni z Adu- polecano na szerzenie haseł wywro-

lewicz.  (h) | towych.

: Szczęśliwie uniknął Nudny tok rozprawy ożywia tro-

śmierci '
chę zeznanie świadka dowodowego
Dzielińskiego, kitóry specjalnie pod-

‚ GRODNO. Do pociągu Nr. 713,
odchodzącego z Wilna do Grodna,

kreślą działałność oskarżonej Bru-
dnikówny. Ze słów jego wymika, iż

(dostał się 15-leini Edward Ryder,

stale mieszkający w Wilnie przy ul.

Budnikówna karjerę komunistyczną
rozpoczęła jeszcze w latach 1920—

Franciszkańskiej3, m. 5. W czasie
jazdy w pociągu, chłopiec, chcąc

21, kiedyto, jako kurjerka, uczestni-
czyła w bandzie dywersyjnej t. zw.

uniknąć kontroli konduktora, otwo-
rzył drzwi wagonu, usiadł na schod-
„kach, stracił równowagę i upadł na
tor. ,Chłopca przewieziono do szpi- |

tala miejskiego w Grodnie. \

Piekarze macy |

 

Usižowanie
Przed dwoma dniami donosiliśmy,

że 21 bm. do szpitala wilejskiego

strajkują przywieziono Teodora Silwanowicza

NOWOGRÓDEK. W! Baranowi- 7, Cyncewicz, który miał rozbitą
czach zastrajkowali piekarze macy łówооа :

Policja ustaliła że Silwanowicza

 

świątecznej, żądając podwyżki o 10

śr. dziennie. | Podwyžkę  wwzględ-

niono. Strajkowato 63. robotników

w 7 punktach. Jednocześnie inępelk |

torat pracy póciąśnął do odpowie-,

dzialności właścicieli piekarń za pro-,

wadzenie pracy w niedzielę.

Wody na Dźwinie
-opadają

GŁĘBOKIE. Lody na Dźwinie ru-
szyły na całym odcinku rzeki w dniu
21 bm., o godz. 18-ej przy poziomie
wody ok. 8 i pół m. W; dniu 23 bm
poziom wody wynosił 7,20 m. Woda

usiłował zabić Piotr Mikulicz, rów-
nież z Cyncewicz, za to, że podej-
rzewał go o wtrzymywanie kontakitu

„Bogaty“
W, dniu 24 b. do szpitala w Mi-

jkkołajewie dostarczono 78 - letniego

|żebraka Kazimierza Noskowa, któ-
rego w stanie nieprzytomnym znale-

ziono 'w pobliżu wsi Giedrożcie.

Noskow, jalk ustalili lekarze, zemdlał
z głodu i wycieńczenia. .W. ubraniu
żebraka znaleziono zaszyte bankno- w dalszym: ciągu opada. » |ty dolarowe ną sumę 960 zł. i 500 zł.

M. in, bawiło ostatnio w Jerozolimie
kilku wybitnych polityków z króle-
'stwa Iraku, którzy oświadczyli, iż
lżywią nadzieję, że wszystkie pań-
Istwa arabskie, do których zaliczyli
Palestynę, w krótkim czasie staną
się niepodległe.

Ruch  panarabski na Bliskim
(Wschodzie natratia narazie na po-
po trudności, zwłaszcza jeśli
lchodzi o Liban, które większość
"miast (m. in. Iripolis i Saida) doma-
ga się przyłączenia do Syrji przed-

 

wszystkiem ze względów gospodar-
czych, Zwłaszcza [rypolis stanowi
maturalny port syryjski, podczas gdy
Syrja żadnego portu nie posiada. Na-
leży zwrócić uwagę, że Trypolis
związany jest z  Syrją rurociągiem
nałtowytm. Również pragnie przy-
łączenia do unji okręg aloicki,

Narazie główna uwaga przywėd-
jców nac,onalistycznych w Libanie
zwrócona jest w kierunku uzyskania
niepodlegtości Libanu, zaś przytą-
jszenie się do innych krajów arab-
skich miałoby stanowić dalszy etap.
Na stanowisku ściśle niepodlegio-
ściowym, a nawet wrogiem idei przy
łączenia się Libanu do Syrji stoi
msgr. Arida. 3

Wysoki komisarz Francji hr.
Martei przyrzekł prezydentowi Li-
banu, że najbliższa, sesją wysokich .
komisarzy w Paryżu rozpatrzy: spra-
wę niepodległości Libanu. >

Jak się zdaje, przywódcy ruchu
panarabskiego zdają sobie sprawę, .
że zjednoczenie terytorjów zamiesz-
kałych przez ludność arabską jest
procesem obliczonym na długie la-
ta. Charakterystycznem jest oświad-
czenie jednego z najwybitniejszych
przywódców tego nuchu na łamach
najbardziej rozpowszechnionej  ga-
zety arabskiej w Damaszku, gio-
szące, że „Włochy, Polska i Niemcy
rówinież nie powstały w ciągu jedne-
go dnia. Bierzmy z nich przykład i
czekajmy, aż nadejdzie odpowiednia
godzina dla odrodzenia wielkiego
amperjum arabskiego”. Rosnące na
powyższem tle symipatje dla Polsk:
wśród ludów bliskiego wschodu za-
sługują na specjalne podkreślenie.

 

VLACE ii
Hemoroidy. Wybitni chirurgowie stwier-

jdzają, że przed: i po operacji stosowali
ju pacjentów naturalną wodę gorzką
| „Franciszka Józefa” z najlepszym wynikiem.

Dalszy ciąg procesu 16-tu
komunistów

„atamana - czonta'”, śrasującego w
owych latach na Polesiu. й

| Jeden ze świadków obrony, do-
prowadzony na rozprawę z więzie-
nia, gdzie odsiaduje Каге za przyna-
leżność do wywrotowej' organizacji
K.P.Z.U. — Jakóbczyk, oświadcza-
jąc, iż jest nanodowości ukraińskiej,
składa zeznania w języku ukraiń-
skim. Zapytany: przez przewodni-
'czącego, czy nie zna jezyłka jolskie-
go, odpowiada, iż: język: polski po-
siada, lecz woli używać języka swo-
|jej narodowości.. R

Przewodniczący zwraca "uwagę
Jakóbczykowi, iż zeznania jego przy-
dałyby się również. sądowi, co ze
względu na nieznajomość języka
ukraińskiego, staje się niemiożliwem.

Po chwili namysłu św. Jakóbczyk
zeznaje dalej już po polsku, nie wno-
sząc jednak do sprawy nic kon-
kretnego.

Przewód sądowy trwał do późne-
go wieczora.

Ze względu na wielką ilość świad-
ków (70), składanie zeznań potrwa

prawdopodobnie kilka dni. (e)

zabójstwa.
z gażowymi lasów państwowych i in-
formowanie ich © złodziejach leś-
nych, Mikulicz przyznał się do za-
dania ciosu siekierą, tłumacząc się,

|że Silwanowicz pierwszy chciał go
uderzyć siekierą. Stwierdzono jed-
nak, że pobity nie miał siekiery. Mi-
ikulicza osadzono w więzieniu w Wi-
lejce. į

* žebrak
w banknocie polskim,oraz 20.fun-
tów. angielskich. Jak zdołano usta-

„lić, Noskow posiadał dommiesźlkaliny
i kawałek ziemi we wsi Mieciuny,
gm. mikolajewskiej. Dom z -$run-

tami żebrak wydzierżawiał rok rocz-

| nie sąsiadom, a sam udawał się na
|žebraninę. (h)

  

'
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NIEUNIKNIONA
EWOLUCJA

Krwawe zajścia w Krakowie są fak-
tem dużego znaczenia. й

Rzucają one wiele šwiatla na pro-

cesy zachodzące w społeczeństwie,| l,
*: Francji mają charakter tymczasowy,na gromadzące się wciąż trudności

gospodarcze, na psychozę pewnej czę-
ści masrobotniczych i na bezużytecz-

ność niejednej metody reklamowanej

i zachwalanej przez niektóre wpływo-
we.koła w Polsce.

Rzeczowa, głębsza analiza poczy-

nań i przebiegu wypadków krakow-
skich byłaby ze wszech miar pożąda-

na. Jednak w tej chwili — ze wzglę-

dów zrozumiałych — analizy tej po-

dać nie możemy. Pozostaje nam prze-
to druga strona zajść krakowskich, a

mianowicie, zajęcie się wnioskami, ja-

kie nasuwa rozpoczynająca się dziś

symbjoza komunizmu z socjalizmem w

tak zwanym „wspólnym froncie ludo-
wym”.

„Front ludowy” jest wynalazkiem

ostatnich kilku miesięcy, kiedy to na
zachodzie zaczęto do walki z nacjo-

nalizmem formować jednolitą armię

polityczną, złożoną z organizacyj wol-

nomularskich, socjalistycznych i komu-
nistycznych. Sztabem generalnym tej
akcji było światowe żydostwo, które

nietylko potrafiło pogodzić komuni-

stów z socjalistami w. polityce we-

wnętrznej poszczególnych krajów, ale

zdołało ponadto zaszczepić idee

„wspólnego frontu“ znacznej części

dyplomacji europejskiej.
„łrontu ludowego” ogromnie ożywiło
walki wewnętrzne w poszczególnych

krajach, zwiększyło agresywność ra-
dykalnej lewicy i wpłynęło na zao-

strzenie się konfliktów społecznych.

'Najwidoczniejsze bodaj skutki dzia-
łalności „frontu ludowego" dają się

zaobserwować obecnie w Hiszpanii,

gdzie, podobnie jak w pierwszym o-

kresie rewolucji, płoną kościoły i od-
bywają się krwawe walki uliczne pod

sztandarami komunizmu. Rząd hisz-
pański z wielkim trudem walczy z ro-
snącym naporem komunistycznej re-

wolucji. Trudności te płyną nietylko z

natury tego rządu, ale i stąd, że w
społeczeństwie hiszpańskiem nie zor-

ganizował się jeszcze w sposób nale-

żyty obóz nacjonalistyczny, który w

dzisiejszych czasach jest jedyną sku-

teczną zaporą przed komunistycznemi

prądami.
W Polsce organizacja „frontu ludo-

wego” postępuje dość opornie. Pomi-

mo wielu sprzyjających okoliczności,

spotyka ona na swojej drodze duże

przeszkody, zarówno w silnych na-

strojach nacjonalistycznych mas, jak i

w niemniej silnej nieufności do Żydów,

bez których „wspólny front ludowy”,

rzecz prosta, istnieć nie może. Nie-

mniej jednak komuniści będą usiło-

wali zdopingować ociągającą się lewi-

cę polską i niejednokrotnie postawią
ją wobec faktów dokonanych,

Wystarczy przeczytać bardzo po-

wściągliwy i suchy opis wypadków

krakowskich, podany przez urzędową
P.A.T., 'aby wyobrazić sobie we-

wnętrzną sprężynę, poruszającą de-

monstrantami w dn. 23 b. m.

Wszystko wskazuje na to, że usiło-
waniem Komitetu robotniczego PPS.,

podobnie jak związków zawodowych

było, utrzymanie strajku i zgromadze-

mia protestacyjnego w ramach legal-

nych. Znalazły się jednak niebawem

„czynniki nieodpowiedzialne, które

wymknęły się. najzupełniej— jak

pisze PAT. — spod kontroli O. K. R.

4 zaatakowały kamieniami oraz strza-

lami rewolwerowemi oddział policji”,

Te same „nieodpowiedzialne czynni-

ki* dokonały rozbicia sklepów (prze-

ważnie polskich) na ulicy Florjańskiej

i usiłowały u wylotu Plantów wznieść

barykadę.
Że czynniki te: były na'zupełniej

„nieodpowiedzialne" wobec PPS., w

to całkowicie wierzymy. Nie wątpi-

my jednak, że były one odpowiedzial-

ne wobec kogoś innego, któremu zalę-

żało na postawieniu PPS. w obliczu

faktów dokonanych. „Wspólny front

ludowy”, bez względu na to, gdzie i

Powstanie'
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STARY I NOWY SYSTEM
Powiedzmy sobie szczerze i popro-

stu: współdziałanie polityczne Fran-
cji i Polski może być znów wystawio-
ne: na próbę,

Położenie bowiem jest takie. Pakty
lokarneńskie nie istnieją, $warancje
Anglii, Włoch i Belgii dane obecnie

musi się tedy skończyć na tem, że
dojdzie do rokowań z Niemcamii że
państwa europejskie będą szukały no-
wych sposobów zapewnienia spokoju
i pokoju w Europie.
Rodzi się tedy pytanie — na jakich

podstawach będzie oparta ta nowa or-
ganizacja Europy? Czy zgodnie z do-
tychczasowym systemem na t. zw.
„bezpieczeństwie zbiorowem” į gwa-
rancjach pisanych, czy też na porozu-
mieniach dwustronnych i szukaniu ró-
wnowagi sił politycznych?
Państwa zachodnie, a zwłaszcza

Francja, trzymały się przez cały okres
powojenny wytrwale pierwszej me-
tody i opierały swą politykę na Lidze
Narodów. Jest rzeczą ciekawą, czy
szereg przykrych doświadczeń, aż do
ostatniego z wprowadzeniem wojsk
niemieckich włącznie, ostudzi we
Francji zapał do paktów, czy zburzy
wiarę w zbiorową organizację poko-
ju. Jeśli tak, to zniknie wiele trudno-
ści i — jak nam się wydaje — uspo-
kojenie Europy nie będzie zbyt tru-

TWTWOTSKOWADKAI

 

dne. Jeśli nie, to wyłoni się wiele i
to nie byle jakich trudności.
Wśród trudności tych będą także

komplikacje we współdziałaniu poli-
tycznem Polski i Francji, Bo pakty lo-
karneńskie nie tylko dlatego były
traktowane nieufnie w Polsce, że
wprowadziły różnicę między wscho-
dem i zachodem Europy, lecz także
dlatego — a może nawet przedewszy-
stkiem dlatego — że patrzono na nie,
jako na nieskuteczną metodę zapew-
nienia pokoju, a to dlatego, że oparte
były na złudzeniach i na niczem nie u-
sprawiedliwionej wierze w gwarancje
papierowe. Doświadczenie, jakie pań-
stwa zachodnie, a zwłaszcza Francja,
zrobiły z dotychczasowym systemem
umocniły w Polsce pzzeświadczenie,
że trzeba wrócić do starych a dobrych
metod politycznych: zerwać raz na
zawsze z illuzjami genewskiemi į lo-
karneńskiemi. Stąd zaś wynika, że
polityka polska nie powinna godzić
się na współdziałanie w „organizacji
pokoju” sposobami, o których do-
świadczenie mówi, że są nieskuteczne,
Powstać tedy może różnica zapatry-
wań już nietylko na takie lub inne po-
sunięcie polityczne, lecz na podstawy
całej polityki. ‚

Przymierze polsko - francuskie jest
oparte na fundamencie bardzo solid-
nym i bardzo trwałym; bo na koniecz-

nościach geograficznych i na rzeczy-

wistej wspólności interesów. Uważa-

liśmy je i uważamy w dalszym ciągu

za niewzruszony dogmat polityki pol-

skiej, Lecz — mimo to — nie sądzi-

my, ażeby z tego wynikało, że należy

godzić się na system polityczny, który

nie odpowiada nietylko interesom Pol-

ski, lecz także i interesom Francji, W

rozpoczynającej się akcji politycznej,

mającej na celu organizację pokoju w

Europie, powinna Polska wziąć żywy

i wydatny udział; powinna jednak o-
świadczyć się za zmianą stosowanego
dotychczas systemu, oraz robić wszy-
stko, co będzie w jej mocy, by współ-

życie narodów europejskich oprzeć na
zasadach zgodnych z doświadczeniem
wieków oraz z poczuciem rzeczywi-

stości politycznej. Takie zachowanie
się Polski nietylko, uchroni nas cd
złudzeń i idących wślad za niemi roz-
czarowań, lecz odda usługę Francji i
sprawie pokoju.
Widzimy zresztą, że zarówno we

Francji, jak i w innych krajach zachó-
dnich odbywa się głęboka przemiana
w umysłach, z tego zaś wynika, że ko-
nieczność porzucenia złamanego na-
rzędzia (tak p. Tardieu nazywa Ligę
Narodów) będzie powszechnie uzna-
na.

SK. 

 

Przyjaciele Związku Sowieckiego
Nowa forma światowej propagandy komunistycznej

Jedną z największych przeszkód
dla propagandy komunizmu na tere-
nie międzynarodowym są te informa-
cje o istotnym stanie rzeczy w Związ-

ku Sowieckim, jakie od czasu do

czasu publikują bądź referują w for-

mie odczytów ci, którzy bliżej zetknęli

się z dzisiejszem życiem Rosji sowiec-

kiej i poznali straszliwą nędzę moral-

ną i materjalną nieszczęsnych miesz-

kańców tego kraju. Aby przeciwdzia-
łać złym wrażeniom. wywoływanym

przez te publikacje, stworzono „bar-

dzo wielu krajach i raidBla

ciół Związku Sowieckiego”, która wy-
daje szereg ilustrowanych mieęsięczni-
ków propagandowych, jak „Russland

heute' w Szwajcarii, „La Russie
d'aujourd'hui'" we Francji, „Russland

van haden* w Holandji, „Russia to-
day' w Anglii i „Soviet Russia to-
day“ w Ameryce. 3

„Przyjaciele Związku Sowieckiego”
stanowią na pozór organizację neu-
tralną, pozapartyjną. Członkiem jej
może być każdy bez różnicy wyzna-
nia; pochodzenia i przekonań politycz-

nych. Jako cel istnienia statuty tej

otgan'zacji podają informowanie sze-
rokich kół publiczności o „prawdzi-
wej” sytuacji w Rosji. Prócz stałych

wydawnictw perjodycznych „Przvja-

ciele Związku Sowieckiego” publiku-
ją wiele broszur w różnych językach,

artykułów w prasie najrozmaitszych
kierunków, wygłaszają odczyty i t. P.
We wszystkich tych wystąpieniach

starannie unikają, w przeciwieństwie
do zwykłej propagandy komunizmu,
wszelkich haseł demagogicznych, a
tembardziej wyraźnie bolszewickich.
Do „Przyjaciół Związku Sowieckiego"

należą nauczyciele, lekarze, artyści, u-

rzędnicy, nieraz nawet duchowni pro-
testanccy — często nieprzypuszczają-
cy, że są ekspozyturą Kominternu.
Nieco światła na tę niebezpieczną or-
ganizację rzuca ostatnio b. członek
Kominternu, Rudolf, który niedawno
po kilkoletnim pobycie w Sowietach
na zaproszenie szwajcarskiej organi-
zacji „Jeunesse Nationale'' wygłosił w
Genewie ciekawy odczyt o położeniu
robotników sowieckich, Ponieważ do
dalszych odczytów niedopuszczono,
Rudolf zwrócił się do „Courrier de
Genżve' z listem, w którym wyjaśnia
rolę „Przyjaciół Związku Sowieckie-

go“:

— „W czasie mej „działalności w
Moskwie przy centralnej radzie syn- 

dykatów Z.S.S.R. — pisze Rudolf —
miałem daleko idącą możność pozna-
nia metod pracy „Przyjaciół Związku
Sowieckiego”. Komisja do spraw za-
granicznych wspomnianych syndyka-
tów jest niczem innem, jak zamasko-
waną tajną międzynarodową centralą
tych „Przyjaciół”, Z Centrali tej płyną
w świat w dziesiątkach tysięcy egzem-
plarzy książki, pisma, broszury i ulot-
ki, by przez stowarzyszenia „Przyja-
ciół Związku Sowieckiego* dotrzeć
do publiczności francuskiej, angiel-
skiej, szwedzkiej, niemieckiej įt. d.
Moskwa dostarcza nadto filmy, prze-
zrocza, fotografje i inne materjały

propagandowe.
całego materjału.jakim operują „Przy-
jaciele Związku Sowieckiego'', pocho-
dzi z Moskwy”.

Centrala oficjalna krajowych orga-
nizacyj „Przyjaciół Z,S.S,R.' mieści
się w Amsterdamie. Na czele jej stoi
Albert Inkpin, były sekretarz partji
komunistycznej angielskiej, usunięty z
niej za nadużycia finansowe. Cho-
ciaż centrala ta utrzymywana jest ze
składek wpłacanych przez oddzielne
stowarzyszenia „Przyjaciół Z.S.S.R.",
Inkpin otrzymuje specjalne wynaśro-
dzenie z Kominternu moskiewskiego.
Do obowiązków Inkpina należy ciągłe
odwiedzanie . oddzielnych stowarzy-

szeń i składanie 3 — 4 razy do roku
raportów w Moskwie dawniej Manuil-
skiemu, ostatnio Dimitrowowi. Wszel-

kie publikacje stowarzyszeń „Przyja-
ciół: Z.S.S.R.'* przesyłane są do Mo-
skwy, gdzie podlegają ocenzurowaniu
w sekcji propagandowo - agitacyjnej
Kominternu, na czele której stoi Gop-
ner. Raz na rok odbywają się w Mo-
skwie pod przewodnictwem  wspo-
mnianego Inkpina konferencje wspól-

ne wszystkich sekretarzy stowarzyszeń
„Przyjaciół Z.S.S.R.'. W konferen-
cjach tych biorą udział również wy-
bitniejsi członkowie Kominternu, jak
wymieniony już Gopner, Jarikow, A-
belin oraz kierownik radja Kominter-
nu. Konferencje mają charakter po-
uiny i uczestnikom ich nie wolno ro-
bić żadnych notatek, „Kezolucje* i
różnego rodzaju instrukcje przesyłane
są potem do oddzielnych związków
„Przyjaciół Z.S.S.R.* piśmiennie, za-
zwyczaj w walizach kurjerów dyplo-
matycznych.

„Przyjaciele Z.S.S.R." biorą zazwy-
czaj czynny udział w organizacji wy-
cieczek do Z.S.S.R., zwłaszcza z oka-

ITS OTAS KAATTTLTAIKOSDTSSTASYS

jak powstaje, bez względu na wiekszy |
lub mniejszy udział liczebny w nim

komunistów, musi z biegiem czasu za-

mienić się na ich narzędzie.

Jakie są cele komunistów w Polsce,

wiemy wszyscy aż nadto dobrze, Dla- ;

teśo też nie należy bagatelizować |

przejawów tego ruchu. Do walki z nim |

misi wystąpić całe polskie społeczeń-

stwo, nie pozostawiając troskę o tę

sprawę wyłącznie organom bezpie-

czeństwa.

Obóz Narodowy. który zdecydowa-

nie walczy z komunizmem i jego sate-

litami, sokładnie zdaje sobie sprawę z

trudnosci tej walki w dzisiejszych pol-

skich warunkach. Niemniej jednak po-

niechać lu» osłabić jej nie zamierza a-

ri na chwilę. Rozumiemy bowiem, że

najskuteczniejszą przeciwwagą pły-

nącej od wschodu fali komunizmu jest

nasza idea i jej społeczno - polityczny

wyraz, zawarty w programie państwa

narodowego.

Conajmniej 75. proc. '

zji obchodów komunistycznych, np.
1 maja i 7 listopada. Ich rzeczą jest
dobó: uczestników wycieczek ze
szczególnem uwzględnieniem _przed-
stawicieli przemysłu wojennego i
przewozowego. Spośród uczestn' ków
wycieczek rekrutuje się później( dzię-
kiumiejętnemu pokazywaniu przez
specjalnie wyszkolnych przewodników
tylko tego, co może wywołać podziw)
przyszłych członków stowarzyszeń
„Przyjaciół Z.S.S.R." i tworzy kadry
sympatyków Sowietów. :
Niedawno Komintern uchwalił rezo-

lucję, że stowarzyszenia „Przyjaciół
Z.S.S.R.* muszą tak rozwinąć swą
propagandę, by pozyskyć setki tysię-
cy a nawet miljony członków sympa-
tyzujących z Z.S.S.R, a nie komuni-
stėw. „„Neutralnošė į ponadpartyjnošė"
tych stowarzyszeń ma uzupełnić to,
czego nie moga dokonać same tylko
partje komunistyczne.

Ostatnio w Amsterdamie zorganizo-
wano w tym celu specjalną agencję
prasową, mającą dostarczać „objek-
tywnych'* materjałów o Z.S.R.R.

(KAP)
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Premjer irlandzki de Valera zachorowal

 

Ryzykowne twierdzenie
„Robotnika“

W artykule, omawiającym  stosu-
nek Hitlera do Sowietów, rzuca „Ro-
botnik' takie oto twierdzenie:
„Można śmiało wierzyć _ Stalinowi,

gdy oświadcza, że bolszewizm nie dąży
do rewolucji światowej. Nie dlatego, bv
bolszewizm tego nie chciał, lecz dlate-
$o, że nie może i że tylko zaszkodziłby
Ros'i, gdyby prowadził awanturniczą
i lekkomyślną politykę zprzed lat".
Rosa w Lidze Narodów. Ros'a. utrzy-

mwąca .dobre stosunki” z faszyzmem
włoskim i prowadząca handel nawet z
hitleryzmem — nie jest Rosją rewolucji
światowej”.
To jest poprostu nieprawda. Obok

polityki państwowo - rosyjskiej, pro*
wadzą Sowiety zapomocą III Między-
narodówki wytężoną propagandę re-
wolucyjną. Nie trzeba sięgać do Hisz-
panji lu nas w Polsce komunizm
dąży do przewrotu. I u nas od czasu
do czasu notujemy niepokojące symp-
tomy, świadczące, że podziemna robo-

l ta odnosi pewne sukcesy...
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PRZEGLĄD PRASY
NOWY APEL O „WSPÓŁPRACĘ

ZE SPOŁECZEŃSTWEM*

 

Głos „Czasu” należy widocznie —

podobnie jak głos wileńskiego „Sło

ма” — do tych głosów, „których on

(tj. p. premjer Kościałkowski) nie slu |

cha“, znowu bowiem powraca organ.

konserwatywny do tylekroć bez ża-

dnego skutku przezeń poruszanego

problemu „współpracy ze społeczeń”

stwem”, Znowu tłumaczy i przeko-

nuje, że

„muszą istnieć instytuc'e, w ramach
których społeczeństwo ma się wypowia-

dać i w ramach których ma współpra*

cować. 5

Głównym terenem współpracy społe-
czeństwa są wybory do ciał ustawodaw=

czych i samorządowych, oraz organiza”
cja polityczna społeczeństwa”,

Co się tyczy wyborów do ciał usta-

wodawczych, to „frekwencja w nich

była słaba”, ale „Czas” zdobywa. się

na optymistyczne „wrażenie”, że о-,

becny Sejm „może (?) uważać się za.

reprezentanta społeczeństwa”, Ale w
samorządzie?

„Szereg miast zarządzanych jest ko-
misarycznie. Stan ten, dla idei samorzą-
dowej — jest wprost zabóiczy, winien.
być szybciej zmieniony. Lepiej jest

dopuścić tu i ówdzie  nieprzejednanych

opozycjonistów do władzy, którą dzier-
żąc jużto zmuszeni będą zaprzestać de-

masogi, jużto skompromitwą się, п%
podtrzymywać wrażenie, jakob rząd

obawiał się dopuszczenia czynnika s
łecznego do udz.ału w administrącii. Za-
pewne tego rodzaju próby mogą być cza»

sem lkosztowne. Ale nauka, jakąz nich

społeczeństwo zdobędzie jest niemniej
cenna".

Niewiadomo czy szczerze, czy też

tylko aby ośmielić rząd do realizacji

życia samorządowego, dziennik kon-

serwatywnywypowiada opinię, że

społeczeństwo nie przechyla się w

swej większości do opozycji. Co do*

wodzi, że „Czas” nie ma żadnego

pojęcia o obecnym stanie politycz-

nym społeczeństwa.

Warto zwrócić uwagę, że nie ape-

luje się już "do społeczeństwa ©

współpracę z rządem (co 'było ideą

podstawową BB), ale do rządu, by

współdziałał "ze - społeczeństwem.

Możnaby w tej zamianie ról uznać”
zrozumienie przez „Czas” zasady, że

podstawą każdej rozsądnej polityki

musi być społeczeństwo, a ściśle mó- |

wiąc naród, nie zaś ten lub ów prze- '-

mijający rząd, Albo może organ sana- '
cyjny spostrzegł beznadziejność
wszelkich apelów do społeczeństwa,
by współpracowało z rządem, i dlate-

$o zmienił adresata * swych 'coraz'
częstszych apelów?

JAK WYGLĄDA
TAWSPÓŁPRACA
W SAMORZĄDZIE?

Tak się złożyło, że inny organ sa-
nacyjny, „Kur. Poranny”, dając w
tym samym dniu analizę ostatnich de-
kretów „samorządowych”, ogranicza-
jących uprawnienia samorządu tery*
torjalnego, — pisze z emfazą:

„Rząd obecny nietylko słowami, ale *
czynami m: chęć szerokiej
współpracy ze społeczeństwem w no--
wych formach ustrojowych; ale dla prze-
robienia nastawień psychicznych społe-
czeństwa, trzeba czasu i dużej energjd
władz państwowych”.

Tę „chęć współpracy” „Kur. Por."
wykazuje... na przykładzie: '

„Cechą znamięnną zarządzeń dekreto-
wych pPe uprawnień Tzą-
dowych władz nadzorczych samorządu
terytorialnego w kierunku uzależnienia
prawomocności anowień koleśjów
samorządowychod zatwierdzenia władzy
nadzorczej i w kierunku uprawnienia
rządowej władzy nadzorczej , do obniża-
nia opłat za takie. świadczenia zakła-
dów .i przedsiębiorstw. samorządowych,
jak woda. gaz, prąd /elektryczny...

„Czas” więc otrzymał już odpo-
wiedź. , Mae = RACJA
W tymže „Kur: Por: znajdujemy

piękny aforyzm o samorządzie, Oto
pierwsze zdanie: r

„Samorząd terytorialny vowinien: stać
się ogniskiem, DA po ozna
wysiłki jednostek dobrej woli 'dla celów
ogólno - społecznych i powszechnych”

Cudny aforyzm! Autorem jest woje«
woda łódzki, p. Hauke Nowak, które-
go fotografja patronuje bogatemu „do-
datkowi  samorządowemu'. | „Kur.
POR: + т

Nie trzeba chyba przypominać, że w
Łodzi, stolicy województwa, „niema żadnego samorządu, Komisarze rządzą
tam od paru lat.
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Narodowość jako czynnik twórczy w Szlute
wtwęto « twalarza

vaistais es i i kóre2d:
thieszczamy, jek.oeazakodniy wyraz
ńurtujących obecnie w świecie arty=
stycznym prądów.

Czasy, najjówszć, powojenne, okres
przewartóściowywańia pójęć we wsży*
stkich przejawach naszego życia, nie
mógł pórtinąć i świata sztuki będącej
odbiciefń całokształtu życia kultural-
nego narodu i jego skali rozwojowej.
Tak módne hasła tumiędzynarodowie*
nia wszystkiego objęły i świat sztuki,
która dla większości reformatorów
była, jeśli już nie zgóła terra ignota, to

Podział fal radjowych
© Paryżu odbył się doroczny tjazd

tah Radofonicżnej ż udziałem 29 przed.
stawicieli radjotonij europejskich, siedź
mit radjótónij innych kontyagentów, 14
administtacy: pożztowych Europy w cha:
rėkteržė obserwatorów, 2 członków Mię:
dżynażodoweżo Biura Tele-Kómunikacyj:
nego | delegata Ligi Naródów.
Przewodńicżący Światowej Umi p

Maurice Rembert, wicedyf, radja sżwajs

carskiego, stwierdził dalszy ptzyrost a-

boneńtów w ciągu r. 1905 6 4 muljony,
tak, że dziś liczba zarejestrowanych ta-

djoabonentów dochodzi prawie do 23
milionów, Wspomniał przyłem o silnym
wżtośbia radoabóńeńtów polskich,
Zebranych fa końfereńcji paryskie

siajbatdziej absorbowała kweśtja podzia:
3а 81 zgodnie z wkładem, zawartym w
swoim cżasie w Lucernie. Skonstatowa*
nó, iż żachowując ściśle warumki i gra-
nice techniczne, plańem tym prz wi:
dziane, osiągnięto nader dódatńie reżul-
u ec tego przekażano Kómisji
techńicznej ostateczne różwiążańie trud:
mej sptuaći, wytworzońe w strefie tal
długich Umożliwi to ustabiliżówańie

gości fal stacyj nadawcżych.
egacja polska powtórnie tfłoślie

oświńdczenie, iż stacja w Luxeiburgu w
dalszym ciągu zakłóca prawidłowy od:
biór Warszawy w Europie, wobeć 6zego
prósi, aby umożliwić odbiór jaknajezyst-
sży stacji raszyńskiej. Dotychożas na

ptzeszkodzie temu stały nie'ędnókrotnie
radostacje sąsiadujące > Kami,

Obecnie dało śię jednak sprewę tę ra-
łatwić pomyślnie, gdyś zarąs pó żebra*
nię Unii odbyła się kónłetencja m.ędzy-
kómiytentalna, w której po raż pierwszy
wślęli udział przedstawiciele radjoton'i

. Delegacja polška w podkės
miiecie dla badania spraw? fal długich о-
ptowadziła do przyjazhego porozumienia
między zainięresowanemi stronami Wy.
mikięrń tego będą próby technicziie prze»
śitńięcia w eterze Leningradu, 66 po-
zwoli da kolejne przesunięcie Luxeńt-
burga i Kalundborsha. Ta reforma p0-
zwoli radjostacji raszyńskiej uzyskać
wymaganą odległość ód inych stacy,,
polepszając jej odbiót,
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ak będziemy pisali!
Polska Akademia Umiejętności prze.

syła ham następujący komunikat;

Komitet, wybrany w styczgiu 1935
na podstawie porožūmienia Polskiej
Akademii Umiejętności z Ministerst=
wem Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, a składający się w więk=
sżości z osób niebędących ćzłonkami
P.A.U., ódbył w dniach 9, 10 i 11
marca 1936 swe piąte żebrańie przy
udziale 25 członków, Prace Komitetu
i kómisyj dobiegają do końca, Także
Komieja wydawnióża, zwiążana luż-
nė 2 Komitetėm, powziela a pódsta+
wie dwóch referatów szereg żaleceń
dla naskowych a zwłaszcza larė
nych wydań dzieł wydawniczych: pó*
stanowiono sżezegółowsże żasady 6*
pracować dla trzechepok: średniówie
ега į XVI w. do 1540 r., dalej do 1760
r, Wrešzčie do 1820 r.

Powżięto następujące uchwały!

1, Ce dó pisówni w wyrażach typit:
Marja, diecezja, wedle 6stalnich i“
chwał zbyt Rowiikowaae| ро в, &
6, t, d, t, |, 2), powrėeonodo uehwal
poprzedniej, z czerwca 1935 £., by pi“
wać: j tylko po: s, z,c, a to dla uhik=
nięcia wymowy: periśa, dosta, Aża,
Farnóa, po wszystkich zaś innych
pom pisać: i, a więc: diecezja

t Holandia, miazmał i premia. (13 gł.
za, 4 przeciw, Ż wstrzymujących się).

Obok: triuraf wolno pisać tryumi, óbok
Mafia —= Matyja, Pozostaje Syjon, Šy+
įarm, cyjan. W pisowni ściśle naukówej
dopuszcza się nawet półąćżeńia! &, #)

t+ i, np. sial...

 
 

terenem zńanym bardzo powierzchow-
nie
Do zrealizowania tych hasetprzy:

stąpiono, wciągając cały tózporządza!:
ty aparał naukówó-teóretyczny, do*
wódząć rożumowo, że właśnie sztuka
jest najbardziej podatnym terenem dó
wykazania jej beznaródowości c6ży
międzynaródowówóśći [a wolal
starano się to wykażać 66 do sztuki
polskiej, mie tykając holenderskiej,
włoskiej, japońskiej I t. d.)
Jednakże już dziś pó paru zaledwie

latach ujawniła się owapowierachow=
ność sądu oparta na teoryjkach i ra"
binackich dóciekańiach móżgówych.
Owa teoretyczność ujmowania tyc
tak zawiłych próblemów dótyczących
sztuki, owe dowodzenie, że 2 x 2 ==4
w sprawach dotyczących sztuki wyka-
zało takie same bankructwo, jak mate
kówe fałsze średniowiecznych kronik
cżeskieh, «= lub jak termometr w tęku
najgenialniejszego lekarza, chcącego
ekreślić czyjś stań tczuciowy, :
Do dociekań w przebogatej dzie>

dzinie sztuki nie wystarczą najpracy*
źyjniejsże aparaty, ćży teorie mózgowę
od których aż się rol wśród naszych
teotetyków, doktorów, czy prołesa*
tów, Tu trzeba zastosować jeśżcże iń-
ny miernik, a tym jest ucz ucje. Jest
to ten tak niezbędny w tych docieka*'
niach aparat bez którego najbardziej

sczeni doktorzy sztuki czy profesotzy

historji będą tylko tym kronikarzem
Koszałkiem-Opałkiem ż przecudniej a
tak prawdziwej bajki Konopniekiej 6
Krasnoludkach i eierotee Marysi,
Wszelkie talmudyczne usiłowania

włączenia świata sztuki w tamy
jakichś teoryj, lub chęć przystosówa*
nia go do celów tbocznych czy poli-
tycznych, skońcżyć się musżą dewa*
stacją sztuki lub jej upadkiem.
Świat sztuki ż całą rózpiętością skali

jej zainteresowań, ogarnia wszystkie

dziedziny zagadnień życiowych, naro
wa czy ogólno-ludzkich, wtłacza:
ny jednak w ramy tendencyjnóści
przestaje być światem sztuki, sztuki
ztożumiałej przeż wszystkich, sztuki
będącej wyrażem duchowych i twót-
czych sił narodu, Tak pozornie najłat»
wiejszy teren porozumienia ludzkiego,
jeśli przestaje być,wyrazieielem sil
twórczych narodu, staje się beztreścią
dla obcych, a obeością i nieżrożumia*

łością nawet dla własnego środowiska.
Życie w żawrotnym tempie locząc

się obala najbardziej wyrozumowane
teorie ha rzecz wiecznie żywej,, wiecz=
nie młodej, wiecznie twórczej sztuki,
będącej wyrażeęm uczuć, (emperamen-
ta it ‚ tych wsżystkich prze»
awów życia wyedrębniających ńas
jako środowisko, jako sa naro“
dowość 2 morza Ogėlno-ludzkiėgo,
Te właśnie cechy odrębności naro*

dowej, wbrew twierdzeniu nasżych
pacheiatży ód sztuki, posiada wielka

 

2. Zmienione również tleco pisów-
nię łączną i tozdzielną dla łorm: bytn,
aУ, ZwPA się
pisać asóbnó tylka ch, prży-
YE i iestowach a
nych,8po spójnikach i partykułac.
(niby, a łormach 6zas0-
Wnika razem: człowiek by nie pomiy-
ślał, beż kapelusza byś nie wyszedł,
żawsże byśmy chcieli, śpiąc bym tego
nie zrobił, ale widziałby, przypuścili
byśmy jeżelibyśmy (19 gł., przeciw 2).

3. Čo dė użycia wielkich i małych
liter uchwalone resżtę przepisów szcze
gółowych, dążąc jednak do ogólniej-
Szych zasad, Żóstawiając wielkie lite-
ry dla nazw indywidualnych, dópusż-
czając je też obócznie w ńazwach 6*
kresów, epok i prądów kulturalnych,
jaki Odrodzeńie, don ane
Wschód, Zachód, Południe, Półnog ja:
ko terytorja kulturalnej, uchwalono
małe litery dlą nazw członków żgró*
madzeń zakónnych i innych stowaržy-
sżeń, jak franciszkanin, šokėl, a też
mieszkańców częśći świata, krajówi
ptówineyj, np.: pólak, francuz, niemiec
włoch, krzyżak (10 gł. ża, 6 przeciw,
1 cię wstrzymałji ale ta tzeóz wróci
na Sp
4, użupełnieniu pisowni łącznej

i kz wyrazowych dodanć
kilka p dd do pižėčžėnia
nić ż przymiotnikami, Imieslowami,

rażeńiańii przysłówkówemi, liczeb:
nikami, saimkami,

5, W sprawie dzielenia wyrazów
postanowiono dódać kilka drobnych
dodatków: a) dodać: dz do spółgłosek

cztuka polska — mimo, że od szeregu
wieków, od zarania niemal państwó*
wość, walcżyć zawsze musiała ż za
Pocių ekspansja kultur ościennych,
(mających wśród nas tak wielu „ideo*
wych” popleczników). Zwracała się
zawsze w chwilach osłabienia sił twór
a Gzy załamań do niėwyčžerpa*
mej, prastarej skarbnicy = polskiej
sztuki ludówej.

dy przed wiekami rozwalonó pó*
gańskie świątynie, by na ich miejsce
stanął symbol jedynego Boga — Krzyż
drewniany, to i wtedy, tėh prosty ši“
mw formie Krzyż z biegiem lat
wpięksżony został temi sameini órna*
meńtami i ozdobami, któremi pewnie
zdobione były zburzone ołtarze daw-
nych bogów.
To zamiłowafiie do piękna, tkwiące

w nas tak głęboko, było i jest wiećz*
nie żywem źródłem natchnień z któ-
e šoki ėzerple wielka sztuka pol:
ska = sztuka narodowa,

HENRYK SZČZYGLINSKI,

barazcie JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ
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Nowe ksiąžki
PUBLIKACJA Ó PADEREWSKIM

Polsko - amerykańskie Tów. historycz:

ie w Chicago wydało bardzo piekiią

książkę pamiątkowa, w języłeu polskim

4 śńgielskim p. t. „1860 = 1935 Idnacė

Jan Paderewski Diamond Ańńiversaty"

Chieagó, Polish « Ameriesń Historica

ciety 1935, str. 87). Jest to pierwsza

publikacja tego Tówatzystwa żebrańń

przezp. Lema T. Walkowicża, Zawiera

zbiór Lv f życzeń, wspómńień i fty:

ułów napisanych w żwiążku £ 15-le*

kiem Paderewskiego. Znaczna ich cżęść

podana jest w facsiniiluch. Nie brak w

tym żbiotze ge wybitnych ludzi npii

Roosevelta, H. Hoovera, prymasa Hlot

da, Chamberlaina, Weyganda, Millerans

da Pershinga, Petaina, A. Zamoyskiego,

N. Jorgi, Kuuta, Hamsura i wielu ine

fych Wśród głosów polskich žWraca U+

wagę wypowiedź Wincentego Witosa, 
еаГО mysławka

przesłańa z Czechosłowacji,

jakości

 

ożiaczających (zwyczajnie) jedną głós-
kę, b) nia, bia, sia i s, ż, c, + | uwa*
żać za niepodźlelne, ©) zostawiać przy
pierwsżej części spółgłoskę, kończącą
wyraźny przedrostek polski, np.: od-
osobalė, Pasajas, tóż-igrać, I
nie łączyć ż nim żadnej spółgłoski
rdzenia, a więc tylko przed-wstępny,
ie przedws-tępny; wyliczyć w przypi
sach najważńiejsze przedrostki obće,
uwagą, że w pólskiem nie obowiązuje

jelenie cudzożiemskie: tran-żyt, tran
satlańtycki i trans-atlantycki...

6: Przyjęto pisownię ż łącznikiem:
aj w takich połączeniach, jak czteró*
i sześciócylindrowy; b) w wyrazach
złożonych, dis św częścią jest
cylta, np. blóczki 10-biletowe, nie
106io bilėtowė lub 100 biletowe.

7. Kwestja tak modnych dziś sktó-
tów nie jest dotąd systematycznie U*
jęta: „a, należałoby sklasyfikó+
wać cały olbrzymi materjał z nauki,
techniki, paw handlu, wojska,
asy i zobaczyć, które typy są żywe.
6raż hit moóżua nic narzucać, można

tylko skonstatować kilka faktów.
Przyjęta zasadę, że kropkę daje się

tylko, jeśli optszczónó kóniee (nie
środek) wyrażu. a więc: ptof., kś., 6, it d, m. i, alę nr, dr i dra, bp, pet;
tylko fary i wagi beż ktopki: m =
metr, dem => decymetr, zł, gr. Skróty

| wielkoliterowe rzadziej używańe &
kropkami, używane częściej beż: M 'ń.
„W.R.iO P = W.R.10.P. P.P.S;,
(P. A. U. = PAU. P. A. T. = Pat,
| P, A. L, = PAL, MSZ, PWK = Pe:
wuka, P. K. O,

8. Ukóńeczono redakcję przepisów
interpunkcyjnych, przyczem zmniej-

| szono trochę ilość przecinków:
a) między ten (ta, to) rozpoczynają-

 „| sisz, udzielasz łaski cnóty i nagtódy (qw
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KONGERTY W STOŁICY

XI Piodukcja w Konserwatorium
W poniedziałek odbyła się w sali

im. Št. Barcewicza produkcja tuezniów
Konsetwatorjum, Program wypełnili
wyłącznie synowi. należący dó
klasy prof, Wacława Koshėšskiaje,
Słyszeliśmy sześć ósób 6 różnych zdól
uościach i ódmieńnymnag żaawań
sowania technicznego, Wszyscy —
AEON, gra ich AM pLe
mie jednakowym — wykažali solidi
szkołę, dobrze rozwiniętą rękę lewą i
świetne prowadzenie smyczka.

TO:„PĘAEPZAM rz

 

roku) J. Myszkowski i J. Okarma. Na.

stępnie p. J. Skomorowska grała Sa-

rabardę Bacha i parafrązę Sarasate"

go na tematy z „Fausta, zdradzając

użdolnienie wybitne, dobrze wróżącu
ha przyszłość,

Dalej: dwa młode talenty, Iwanow
i Palulis, spokojni, pewni technicznie,
mużykalni, oparówani, Zamykał pro

gram wieczoru p, Nachetefn, uczeń
dojrzały, doskonale paie pliedų
Wieniawskiego adenza), leg
niegó śżórstki w konóćróie |",

"2

Współczesna medycyna o poś Iš
© czasopiśmie „Śchónere Żulunit" »

dnia $ miórca r, b. dr, Havemanń w arty-
twie „Kirchliches Tasteńgebót und mo
derne Medizin" porusza zkłddlby w 6
bóóńtym oliresie wielkiego póstu temat:
„Wsrėd przećrwników katólicyzmu = pó
wiada dr Havemańn => słyszymy nieraz
danie, żu pewńe przykazania kościelne
są wyrażeń zbyt śutówych przepisów dy

sóyblinatnych, sprzeciwia ących šię pra
wi fatury, Mamy w tym wypadki tia my
śli przykazanie kóścielne, nakażujące w
pewnych okresach czasu post i wstrże
miężliwość, Tymeżasem fietylkó w Koś:
wiele katolickim, śle i we wszystkich wiel
kien śsvślematach teligijnych i wychó*
weweżych post uważano pó wszystkie

ciasy za niezbędny warinck tożwoju du |
chuwego ża środek prowadzącydo za+
chówania żówagi ducha nad ciśłem. Pó
nadtó, fiezuleżńie ód ozysto teligijnych
lub pedadogicznych pobudek šklaiiają-
cych do zachowania postu, istnieją też
goważńe, stwierdzóńe frżeż fowóczeshą
medycyną + 866 haukowe, które nięzbicie
wykazują, że czasowe powstrzymani?
się => częściowe lub hawet calkowite =
od jedżużia i picia wpływa dobraczyńitie
na 6rganižMi“,

Jeż ów. Hietontm pisahi „Wstrzemiężł:
wóść w poltarinach ;est matką zdrówia”,
A w Piśmie św, eżytamy: „Kto jest wstrże
tsięźliwym — przedłuża życie” (Ekleżja-
styk 37; 34), Są to state prawdy, które
nówóćżesnha medycyna ówlkowićiu pó:
twierdza, mówiąć wyrażnie 6 leczeniu pó
stem i w teń sposób pośrednia wykazu:
ją, że przyltażanie kościelte 5 postach
te nie „przeżytek średniowięćżnych ha
kažėw, maliretującydti naturę ludzką” ==
jak to twierdzą wrogowie Kościoła, leca
żeteprzykazanie, pódobniejak śinne
zarżądzenia Kościoła «= posiada głębo:
kić użasadnienie życiowe | feukówe.
W modlitwie liturgicznej Kościoła zaj

dujemy takie głębokie zdanie, W okresie
postu, ėžtowiek =: 6eżyśćić swą
duśżę, wóła do Boga: „Ó Panie, kióry
przeż nakśz wstreniężliwości Gielestej
ujarzmiasė wady ludzkie, ducha pódn>

  

   
  

cem zdanie a który, któ, c0, nie klas
dzie się przecińka, jak również po ca“
łym równoważniku podmiotu, przed:
mictii cžy aktėslėniai ten co wysadził
KAY godzien jest chwały,

b) zdańia imiesłowowe beż określeń
i z określeniem nie mają przecinków:
idąc zo, śapiąc ze zmęczenia
poszędł do domu; malomiast móżna ‚
dać teń znak, jeśli chcemy tniknąć
„niejasności: cofnąwóży się szybko, po+
szedł dalej ulicą,
ej wow ód następnego wyrazu ża:

sadnieżo oddzielasię pižecink m jes
śli się łączyz 2. osóbą rozkaźnika lub
beżokolicznika, tó wólnó nie dawać
przecinka, Dla emłazy (siły) wólno
użyć wykrzyknika, Chódź Żosiu ż na-
mi, WeżApi

d) w tytułach bibljegrafji poleca się
użycie przecinka między dutótem 4
dziełem: Mickiewicz, Pan Tadeusžį
Słowacki, Beniowski.

9, Pisównia i odftiana wytażów óbe
cych: słówiańskieh, litewskich, grec+
kich, łacińsi ichy romańskich, dern fe

skich, dalej węgierskich, tureckich,
chińskich, byla rozpatrywana na ko-
ag i przyjęta na Komitecie.

rósyjskieńń tanowiono 6dda:
wać b (Jer) ną końcti przeż j, np. chó*
ditj; w, nazwiskach opitszeza się przy:
miotnikowe -j, np. Dostojewski, też
Górki, ale zostawia śię -skój, sekój, |
ng. Szachówskoj, Trubieckój, ca nie |
žmienia dalej odmiany: Szachowskie:
go, Trubieckiefnu; ale Tołstoj: Tółsto*
ja, W nazwiskach ukraińskich też typ
Ziłyński (nie -śkyjj; iw żostaje w mia-
fowniku, śle dalej -ówa: Jackiw:
Jackówa. Uchwalónó szereg szeżegó:
łów dla transkrypcji słowiańskich zń4*
ków obcych polskiemu,

 | Wersal,

oótporali jeju tio witia comprimie, mėn“
tėm elėvas, virtutem largirie 6t praę-

mia“).

Żnańć są spińje wybitnych lekarzy @

dóbroczynym wpływie postu na stan zdr>

wia, Niedawno ukazała się w Lipska

książka profesora Giinther'a p. t. „Die

wissenschaftlichen Grundłagen der Hut-
ger — und Durstkuren" (Naukowe pó =

stawy leóżeńia postem — wstrzymańiem

się od pokarmów i hapojów). Prof. Gūnt-

her uważa, że np. tak rozpowszechniana

podagra powstaje wskutek przekarmiė >

mia. „W okresach ataków podagry ==pi
śże ten tćżońy —< moż nastąpić szybka

poprawą i przyśpieszenie przemiany mar
ter i przy żastosówaniu kilkudniowego pó

stu”, ;

Tak samo w wypadkach euktzycy —

jak twierdzi prof. Van Noordeń — nale-
że stósowżć kuracyjny post... W ehotó+

bach netek znańy specjalista Volhard wy

pówiada śię za, zupełną głodówką w

pierwszych dniach kutacji... Tak samo w

dhotobach żołądka i kiszek nówoczęśni

lekatze często sery 9a Podobnie

przy ataku katmieni żółciowych a nawet

w chorobie Bazedówa najlepszą tórapą

jest kilkadniowa głodówka. Wreszoe

wady setca, epilepsję i choroby nęrtwówe

lecżą obecnie systemem postu... (Par. dr.
Kuttroff - Ulm.).

Doświadczenie wykazuje, žė ludžiė sto

sujący wstezetńięźliwóść w požywaniu ży

ją długo i zdrowo. Np. mais: trapiści

przy żupełaem powsttżymatiu sięodmię

sa i ścisłym poście prawie wszyśćy osią
g4'4 90latżycia i zwykle pozbawieni są

pewnych chorób, alt apopleksja,pichlit

na wódńa, kamiebie, rak... Dawniejsi pu

stelnicy żyli często ponad 100 lat. Staro
żytny praociec lekarzy, sławny Hippok-

rates, który mówił 6 sobie, że fiigdy tie
jadł do syta, dóżył wieku 140 lat.

Powyższe opinie wowóczesnych ueż?

nych lekarzy i fakty wzięte 2 4h po-

twierdżają znaczenie przepisów Kościoła,
zalecającego w pewnychokresach Gzaśu
stosowańię postu. Przykazania Kości sie

mają На względzie przedewszystkiem dó*

bro dusż ludzkich, ale doświadczeńie wie

ków wyłiażało, że te przykazania pośred
nió, przyczyniają się niejednokrotnie i

do oczyszczenia i wzmocnieńła wart 58:
doczesnych, wśród których największą

tólę odgrywa niewątpliwie żdrówie czło*
wielia.

W grace j łacinie nawiązanć dó daw-
nej tradycji polskiej, dopuszczając ha-
turalńie w pracach naukowych pisow=
nię oryginalną: Apóllo(n), Apollina

Apollona Apolla, Cycerofn], Cyncy-
nat, Cynna, Kato(n), Maró(n), Fedoń,
Fedrus, Čymon, Tymos, Perykles,
Eschil, Etna, RA nt Tėrmo-
pile, Horacy, Posejdon i Pózejdon, kule
tura ėgėjška (nie ajgajska),

10. W Slowniku Pisowni polsk.
P, A. U., wyd, X, uchwalono pewne
zmiany, zwłaszóża usuwając wiele о-
boczności, fp. tylko siedem, osioł (beż
siedmi, osieł), i przyjmując spolszczone
już fmazwy geograficzne: Bazylea, Ber-
ńó (Szwajcarskie i Mórawskie), Chor-
wacja, Dynaburg, Galilėja, Gariuch a.

ierlach, Hawr, Jerożólima a. Jerit-
zalem, Kaprea obok Capri, Maroka
Pilznć (czeskiej, Raperświl, Roterdam,
Riwiera, Saragossa, Waszyngton,

Uchwalóne m, i.1 brutto: bruteie,
nótłó: netcie, riółto: mótcie, Budda:
Buddziė, cembrować, eliksir, hókej,
imatrykulacja, Inocenty, Inowaėja ale
ińńówierca, imigracja, kóndefsować,
meńżtura jak cenzura, maksimuji nid-
ksymalńy, optimum: optymista, mięki,
ogórek, prótokół, prymaprylis: prima
aprilis, piute: puróe, szynkwaś, terrór,
okrąg i okręg...
Naśtępńe i ostatnie posiedzenie Ko-

mMitelų odbędzie się w kwietniu; wie-
dy paodnie z tegulaminem nastąpi a*
probata pełnego tekstu przepisów, po-
czem będzie on óddany Ministerstwu

‚ К ! О. Р, 46 zatwierdzenia dla
szkół, Prezydjum musi więc przygótó*
wać i ostatecznie słormułować wsżyste
kie uchwały i słownik, bacząc nietylu
ko na szczegóły, lecz i na całość,
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MUSICIE SŁUCHAĆ!
Zdawało cię, że skończyły się fuż

eksperymenty sanacyjne w organiza*
cjach rzemieślniczych. Po paru latach
śryzienia się wszystkich z wszystki-
mi, zapanowal w jesieni ub, roku
pewien spokój, |
Rząd rozwiązał związek cechów

rzemieślniczych. Oddani sanacji lu-
dzie postarali się o likwidację zjedno*
czenia rękodzielników i koła miesż*
czańskiego, grupużących rękodzięlni
ków chrześcijan, Długo debatowanó
w zakamarkach, co i jak stworzyć na
to miefsce, Wreszcie powstał „Zwią”
zek Rzemieślników Krakowskich”.
Wynajęto obszerny lokal w pałacu
hr. Tarnowskich przy ul. Sławkow-
skiej, urządzono poświęcenie lokalu,
zwołano walne zgromadzenie. Wszy”
štkim tym poczynaniom patronowaly
władze wojewódzkie i miejskie, cy”
wilńe, wojskowe i kościelne, Wybra*
fio w końcu i zarząd. Na czele stanął
człowiek niepolityczny, a ogólnie sza
nowany, starszy cechu tzeźników,
Wincenty Wajda. Wszyscy byli zado
woleni, Sanacja miała w zarządzie
śzereś ludzi swoich. Nie sanatorzy
mieli zaufanie do prezesa i k'lku
członków zarządu, Ogół rzemieślni-
ków = chrześcijan cieszył się z pałą”
czenia wszystkich i naciskał na 2а>
rząd, aby szybko przystąpił do pracy.

owy zarząd zorganizował życie
klubowe i czytelnię. Opracował sta*
tut spółdzielni kredytowej i przystą*
pił do subskrypcji udziałów, Zapropo
nowano własne poradnie: lekarską i

prawniczą, Ściągano do Związku
resztki bardziej nieułnych.  Wszyst-
ko to wzbijało w dumę twórców no-
wą organizacji.

iedłuśo trwała sielanka. Sąd ho-
morówy zwiążku wydał wyrok, skazu
jący na wykreślenie niej, Kudasiewi-
cza, jedrego z mile widzianych u gó”
ry sanacyjnej, Opuszczając lokal, Ku+
dasiewicz zapowiedział: „ja tu wrócę,

ale nie sam".
Prezesem Krak. Izby rzemieślni-

czej jest poseł Robert Jahoda * Żół-
towski, dyrektorem p. Gūrtner, Žwo“
tali oni do Izby rzemieślniczej poufne
zebranie ,co pewniejszych” starszych
cechów zarzadu związku, zobowiąza
li do poufności słowem honoru i za”
proponowali usunięcie zarządu żw.
i prezesa Wajdy drogą nagiego zama*
chu. Weiągnięci do spisku członko-
cie zjawili się w poniedziałek, 16

marca, w lokalu związku, a p. Jaho*
da » Żółtowski oświadczył prezesowi
(Wajdzie i przygodnie zebranym
członkóm, iż władze nie zatwierdziły
wyborów i dlatego zarząd urzędó -

wać nie może. Muszą się odbyć nowe 

(О4 własnego korespondenta)

wybory, Rozdano nawet odpówiednie
kartki,
Obecni zażądali decyzji władz na

piśmie, Okazało się, że takiej decyzji
niema. Miało być tylko życzenie,
ustnie wyrażone.
Zamach się udał, P, Wajda opuścił

loka| związku i sam zwiążek, Wraz
ż ńim około 120 rzeźników, Z p. Waj*
dą zsolidaryžowali się póważńiejsi
działacze rzemieślnicy; | Oremis,
Grzywa, Michóń, Michriak, Przę*

 

Krakdw,wmeros.

czek, Trembecki, polityczniė nalėžą-
cy w większości do lojalnych człóń -
r B. Mieli już dość sańacyjnych

metod,

Związek Rzemieślników krakow-
skich opanował p. poseł Jahoda * Żół-
towski, Usłyszymy zapewne niezadłu-
go, iż związek upadł,

o wszystko, co w śwóje tęce weź
mie sanacja, upada,

M. N.

(a) yo w powdww a najs.
nie sze tawy matetjąlńej dla swego

byłu i(era w Polscezwródi od nie:
dawna baczną uwagą ńa ziemię.

Kupiectwó, spekulacja giełdowa. opa-
nówańie prasy =» to wszyśiiko nie wy:
starcza wobeć powszechnie warastające-
go uświadomienia o skutkach zalewu ży-
dóskiego. To wszystko można zlikwido-
wać ustawą, bojkotem, ćży zorgańiz *wa*
tą kóńkyrencją i solidarnością spóieczeń
stwa polskiego, Natomiast ziemia, to na
prawdę źródło śiły, Ziemia to jedyne
realne oparcie, zieńiia daje móć i tację 

 

Z CAŁEGO KRAJU
CZĘSTOCHOWA

żywcem spaliła się, — We wsi Ja.
skrów dwaj chłopcy letni Radecki .
10-letni Didek rozpóczęli strzelaninę
przy pomocy calichloticum, w rezustaci:
czego zapalił się dach słomiańy, a w parę
chwil cały dom Radeckie' stanął w pło-
mieniu, Ogień x błyskawiczną szybleością

| przeniósł się na pobliską obórę i chału-
pe. Akć'a ratunkowa okazała się niemoż
liwa, spowodu suchego powietrza 1 drew
nianego budulea.

Žrozpaczona Radecka rzuciła się w
płomienie, aby ratować swój dobytek.
Kiedy po raż pierwsży wróciła z narę-
czą garderoby, sąsiedzi schwycili oszala-
łą ż rozpaczy kobietę, aby n.e pozwolić
jej na dalsze próby niebezpiecznego wy-
noszenia rżęcży, jednak nie żdołul: u
trzymać w ramionach rwącej się róż.
paczliwie kobiety i pó chwili Radecka
skoczyła w ogień. Tym rażem próba 6-
kazała się śmiertólną, ludzie uełyszeli na
przód straszliwy hiik, a potem żobaczyli,
iż na Radecką wali się ściana, Przy strasz
liwych krzytach, oniemiałych widzów,
dom zawalił się, grzebiąc pod swemi
zgliszczaini kobietę. Dopieto nad ranem
zdołano póżar ugasić i wydobyć ż rumó
wisk zwęglone zwłoki nieszczęśliwej.

CHORZÓW
——————

Samobėjstwo komendanta bojėwki nie
mieckiej. — W więzieniu šlėdėžėm  w
Čhorzowie w hočy na poniedzielek popėl

(
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Akcja odżydzenia w

Akcja odżydzenia Radomia miasta

f powiatu pósuwa się naprzód i to wiel

kiemi krokami. Za przykładem wsi

poszli mieszkańcy Radomia, w rezul-

tacie czego powstało kilkadziesiąt skle

pów chrżeścij. ich, Z przyjemnością

możemy stwierdzić, że katolicy prze-

jęli w swoje ręce handel nietylko spo-

żywczy, ale bławatny, galanterją skó-

rami, żelazem, szkłemi t. p. Mniej za-

możni i beztobotni zakładają stragany

i zarabiają w ten sposób dla wynędz: ;

niałej rodziny. Obecnie na targumož-

na się zaopatrzyć we wszystkie towa- |
ry u katolików,

Rzemiosło, które dawniej było na
łasce żydów również usam Inia |

się, Szewcy, którzy całą produkcję
swoją oddawali handlarzom žydow-

skim, teraz sami sprzedają na targu.

Krawcy, którzy skarżyli się na brak

roboty, zorganizowali się, tworząc

spółkę, która zaopatruje rynek w $o-

towe ubrania, męskie, damskie j ucz-
niowskie. Panda mięsem faj

był jeszcze a tygodni temu wy-

NDS Żydów, + dod

jęty został przez rzeźników Pola-
w.

W samym Radomiu pówstałó 8 ja-

tek z mięsem wołowem, podobnie w|

powiecie: Jedlińsk, Przytyk, Skaty-

szew, Białobrzegi i t, d. moga się po-

chwalić nowo pówstałemi jatkamipol-

skiemi z mięsem wołowem. Rolnicy, ;

 
Z
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Radomiu i powiecie
Radom, w matóu,

nie chcąc oddawać owoców swojej
ciężkiej pracy w ręce żydowskie, sami
zajęli się handlem zbożem, nabiałemy
bydłem i ogrodami. Zboże sprzedają
wyłącznie do młynów katolickich, to
też wpływy ży: muszą się li-

kwidować z braku przemiału, jak w
Przytyku, gdzie bezczynnie stoją 2

y żydowskie,
aporówa gd

О i i po

gjchorskiej dalo osotność zarobi wiel
| kiej ilościPolaków.Tenruchzresztą

Lara Daso ASom: о
imwzzskoda pr Stron.

nictwa RAE. gowiecie ra“
domskim w każdej wsi istnieje Koło
SINar, AW ZAFL,prasciašų

rogipore о mowy.
kół, takżeistniejeichteraz9,Wsze-

Obozu Narodowego wstępują
przeważnie Bo. p.M tze+

je: .

got wtoada rodeo sę‚ u.

1 "pas u socjalistów,Socjal ści

rado jętnie pośpieszyli z pomo-

Sal Mei Erdiw | a

ięciach żydowskich skierówa*
| nych przeciwko naródóweóm. To jed.
nakprzyczynia się doupadkuwpły-
wów socjalistycznych, a wżrośtu sił
į znaczenia Obozu Narodowego.  

nił samobójstwo 41-letni Paweł Maniura
z Nowego Bytomia, komendant i ow
organizator wyktytej AA jów"
ki „National Śocialistische Doutsche
Arbeiterbewegun$".
Po likwidacji tej dywersyjne! bo'ówki

aresztowano pónad 100 osób z Ć Śląska,
przeważnie w "powiecie katówielum i

świętochłowickim. \
Giėwnym podejrzanym był Maniura.

Maniura poprzecinał sobie żyły u tąk, na
stępnie pchnął się nożem w pierś i po
wiesił się na kracie okiennej. Samobój:
stwo Maniury wywołyło na Sląsku wiel-

kie wrażenie.

POZNAŃ
ое

Nowy zarząd „Bratniaka”, — Nowy
zarząd „Bratniej Pomocy* stowar:ysże-
nia studentek i studentów uniwersytetu
poznańskiego, ukonstytuował się w ha-
stępującym składzie: preżeś Stefan Sła-
nina, I wiceprezes i kierownik wydziału
pożyćzkówego Alfons Kempiński, II wi-
cepręzes i kierownik wydziału góspodar
czego Józef Brencż, sekretarz generalny
i kierownik wydziału Franciszka Bat+

kowska, skarbnik generalny i kierownik
kasy głównej Tadeusz Kur, człońkówie
zarządu: kierownik wydziału domów
Flotjan Mioduszewski, kierównik wydz'a
łu wierzytelności Walerjan Gołuński, sek
cja pośrednictwa pracy i wydział docho
dów tiestałych $ianieław Grzymała.
Okrutna zbrodnia matki. — Mieszkań

cy Kórnika pod Pożnaniem wstrząśnięci
zostali pótwórńą zbrodnią, jakiej dopuś-
ciłą się Żofa Stefaniak na swej 12-letnie;
Gótce, ;
Okrutna matka, upatrzywszy uprzednie

w lesie kilka olbrzymich mrowisk, po-
stanówiła udać się tam z córktą i uśpiw-
szy położyła ją w wykopany dół, gdzie
całę masy mrówek schroniły się pó żbu-
rzeniu mrowisk, Zdjąwszy z dziowcżyn*
tł sukienkę i koszulkę zóstawiła ją tam
ńa pastwę losu, a samia najspokojniej u:
dała się do domu.
W kilka dni później przechodzący la-

sem powien rolnik zauważył okrópnie
zmaśakrowańe zwłoki dziewóżynki i na-
tyćhtiiast pówiadomił policję. Przepro-
wadzóne dochódzenią.wykażały,że dziew
czynka riusiala byė tłprzednio odutżóna
łalkąś nieznaną substancją i w czasie głę

boliego sńu mirówki Łażały ją na
šmijetė,
Po bliższych oględzinach zmatłej usta.

lono, że jest to eórlta Zółji Stefaniak, któ
ra nagle żnikła z Kórnika.
Po razesłaniu listów gończych Steła-

niałk została ujęta w Poznania i w eża*

sie śledztwa przyznała się, że chciała po

zbyć się córeczki, lecz nie chciała jej za-
bić,

PNIEWY
LT

Prywatay abėj rytūalay. = Kilku ży.
dówśkich handlarzy bydła przy eždža co
pewieq Gżas dó Pniew, żakupując w tue
tejsżej okolicy pó kilka sztuk żywca, W
ubiegłym tygodniu żakupili np, 4 wały u
barona Massenbacha, właściciela maj.
Pniewy. Żaleupione sztuki przy pomocy
Franciszlta Barlkowiaka, żawożą do je+
go warszłatu rzeźnickiego przy Ryhkut
gdžie Żyd pńiewski, Sali Salamóński rów

nież przy pomocy Bartkówiaka, stosuja
ubój rytualny.
Jakó wynagródzeńie ża używanie rżeż

ni do uboju rytualnego, płacą Żydzi Bart
kówiakówi 100 zł, miesięcznie.

Po miątó tó przy'eżdża samochodem
ż Poznania, pasierb Bartkowiaka — An
tóni Szefler, zamieszkały w Pozhańiu
przy pl. Sapieżyńskim. Mięsó to pód nad
żórcmi akiegoś Żyda przewóżi dó Pozna
nia, Za przowóż mięsa, oddają Żydzi
Szetlerówi tylne ćżęści sposobem tytual-

nym zabitych zwierząt t. žū, žady, ktė-

 

te twóżane 64 już ża trefne, Wartość od
dawanych Śzełlerówi żadów bydlęcych
wyńósj około 400 zł. miesięcznie.

SZAMOTUŁY
———————

Žaiesiėniė uboju rytualnego, «= Rada
mieska uchwaliła na piątkowóm żebra.
miu ednogłośnie zmianę tegulaminu
rzeźni miejskiej, mocą któtej ubój od
wać się možė tylko ża poprzedniem og.
szeniemu

Strzały na posterunku, — Policja ode-
brała nie akiemu Kleczewskiema na Ryn-
ku butelkę » wódką. Krółko póteń, znaj
dujący się prawdopodobnie pod silnem
działaniem alkoholu Kleczewski, udał śię
ma postefuhelk i powymianie zdań sttze
ił eżtery razy z pistoletu. Śtrzały na
szczęście chybiły.

Kleczewski zbiegł | tkryt się ta stry
chu jednego ż domów, gróżąe nadal ©-
strzeliwaniem Się, :

Wėwezas komendant posteriūku gdy
Kieczewski nie poddał się, strzelił dwu-
ktolnie i ztonił go w ręką. Klecżewskie-
go odstawionó do szpitala.

aster kówEnka AA AK SARE

Pamiętaj
o bezrobotnych

narodowcach

Rzucóńa na póczątku ub.poka
mnyśl powołania do życia organizacj

kupców wiejskich została obecnie żre-
alizówańa, Kilka dni temu zóstął za-
twierdżony przeż władża statuł, u*
chwalony na zebraniu człońków=zało-

| žycieli :
Dała zarwierdzeńia statutu Zrże-

szenia kupoów wiejskich jest dniem

narodziń pierwszej tegó rodzaju orgańi

zacji gospodarczej wsi pólskiej.
adaniem Zržeszėnia jest repreżen*

towanie interesów gospodarczych

członków oraż podalėsieniė ieh pózió*

mu kulturalnego, moralnego i achó*
wegó. Członkiem Zrzeszenia może

wyć tylko chłop, trudniący się han-

dierh, :

Wytknięty cel Źrżesżenie zamiiėrža
óstaghąć przez:

iais wiedzy łachowej wśród

członków zapómacą kursów, wykła:

dów „ódzżytów 61uz przez wydawśniie
pism ogóitio + kształcących, informae

cyjnych i facnowych;
tworzenie samodzielne , lub

współdziałanie przy tworżeniu wszel-
kiego ródzaji placówek  gospodar-

cżych i eamopómócowych i ich finan-

sówańtiej »

6) staranie się o wytworzenie wśród
członków Zrzeszenia poczucia godnó+

ści osóbistej i sólidatności kależeń:
skiej;

dj udzielańie pomócy prawnej człon-
kom Zrzeszenia;

e) udzielanie pomtocy materialnej
swym cżłóńkóm w póstaćj pożyczek i
zapomać w miarę posiadanych fundu*
sów ma podstawie regulaminów ue

| ęhwalonych przeż naczelne władze
Žizeszenla.

 
MMażda złotówi. =, zi0ožona na akcję

Stu onnictwa Narodowego,

przybliża cię do Folski Narodowej

 

 

Powody zajść I strajku w Dublanach
Dublany, w marcu.

byta fedtostkóm I narodóm. Ziemia da'«
chleb, Uniezależnia.
Żydzi zwrócili zatem uwagę na ziemię:
Znane są ż doniesień prasowychpro -

jekty stworzenia żydowskiej kolonji o+

sadńiczej na Polesiu. Znalazły one pó-

słuch hawet w pewnych kołach sanacyj-
nych, kiedy jednak pomysł ten upadł, Ży
dzi chwycili się generalnego skupu ziemi
na licytacjach i patcelacjach. Równole-

gle # tem zaś poszła i organizac'a żydow

skiej naulii rolnictwa. Prócz mnóstwa

tarm i rolniczych szkółek żydowskich rzu

Gili się Żydzi na polskie wyższe uczelnie
tolnicze.
Przykładem są lwowskie Dublany.

Jeszeże w roku 1932 tylko dwóch Żyw

dów studjówało na tej uczelni i tu mu-
sieli w kóńcu zrezygnować, Dziś na trże-
čim roku teśo wydziału rolniczego est 8
Żydów, ha drugim 12, na pierwszym 27,
w roku zaś przyszłym liczba Żydów prze

„| wyższy 50 próc. ogółu studjujących.

Podobnie jest zresztą i w innych @-

środkach uniwersyteckich, W Krak rwie

kończy średnie studja rolnicze około 100

Żydów tócznie. Dodajmy do tego, że pra

wie wsżysóy Żydzi, poświęcaący się nau

©e tolniczej, korzystają ze stypendjów i

stubwency', pochodzących od różnych sto

warżyszeń rolniczych, że właściciele ral

ni Żydzi coraz więcej przyjmują służby

żydowskiej w miejsce tubylcze” ludności

wiejskiej, że w każdym żydowskim dwo-
rze są praktykanci « Żydzi — a będziemy

mieli zarys obrazu dżiałalności żydow=
skiej w dziedzinie rolnictwa.

Ż tem wsżystkiem łączy się "eszcze a-
gresywiiość żydowska, odczuwana i wi-
dziana wszędzie tam, gdzie tylko Żydzi
eżtją siłę. I tu znowu przykładem są Du-
blańy. Grupą żydowską kieruje tu nieja-
ki Rosenfeld. Do dyspożyci ma pewne
czynniki i wyzyskuje je od początk:. bie-

żącego roku, żądając stałej eskorty ze
stacji kolejowej do zakładu. Jest ón przy
ćżyną całegó Szęręgu zajść tak na :erenie

Dublan, jak i we Lwowie. Ostatnio (7 b.

m.] Rosenfeld posuną! się do tego. że nie
atakowany począł strzelać w czasie zajś-
cia wiicznego koło П Domu Techników
dė studóntów, odrabiających ćwiczenia

mierńicze
Kiedy mowa już o Rosenfeldzie to nie
r” pominąć i innych jego spiawek

„In. w wybrykach swoich posunął się
ón dó tego, iż podając się za chrześcija-
tina zamieszkał swego czasu w Il. Domu
Techników

Obecnie po zajściach i strajku uczel-
mia w Dublanach jest zamknięta.

-———— 5 5NGE ОО

Marnuące się Sły wsi polskej
zamierza zorganizował Zrzeszenie kupców wie.skch

f) udzielanie członkóm Zrzeszenia
pómocy w nawiążywaniu bezpóśred-
ńich stosunków handlowych & wy-
twórcami i odbiorcami produktów,
będących przedmiotem zajęcia ku-
pieckiego członków;

#) dążenie do stworzenia silnej i
skonsolidowańej organizacji kupców
wiejskich na terenie państwa polskie-

do;
h) współdziałanie z organizacjami

poktewnemi ideowo.
Kupcy wiejscy rozrzuceni zdala je-

den od drugiego, nierozporządzająčy
potrzebnem fachowem obeznaniem się

z handlem ani też koniecznemi kapi-
tałami, bez jakiegokolwiek poparcia i

stosunków, które ułatwiłyby im pracę,

są "wyzyskiwani w najróżniańszy
sposób przez swych hurtowych do-

stawców | rujnowani przez nieuczci-
wych konkurentów,

owo powstała organizacja bierze
па swe bafki ciężar walki o lepsze ju-

tro dla swych członków, a przez nich

i dla całej wsi polskiej. Uważamy, że

nietylko obowiązkiem, ale przede-
wszystkiem własnym dobrze zrozu-
mianym interesem każdego chłopa

— kupca wiejskiego jest stać się

człońkiem Zrzeszenia kupców wiej-
skich,

Zrzeszenie powstało dzięki pracy lu.
dzi, którzy osobiście materjalnie nie-
zależni, dążą do powołania do czynne

go udziału w życiu gospodaróżem kta-
ju marnujące się siły wsi polskiej,

Zgłoszenia na członków i wszelką
kórespondeńcję należy kierować pod

adresem: Zrzeszenie kupców  wiej-
skich = Warszawa (ul. Żórawie nr,
31, m. 14).
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Przerosty etatyzmu
Pod powyższym tytułem „Polityka g>-

spodarcza“ zamieszcza następuące uwa-

i:

MONOPOL I BUTELKI

Monopol spirytusowy; celem obniżenia
awych kosztów własnych, skupuje uży-
wane butelki, Odkupowanie butelek, jak
informuje N. I. K.'P. uskuteczniane jest
nietylko bezpośrednio przez. wytwórnie
i hartownie monopolowe, lecz głównie za
pośrednictwem prywatnych. hurtowni

oraz przedsiębiorców.
Monopol, wchodząc w stosunek umow=

ny z przedsiębiorstwem  prywatnem, u-
stala cenę za dostarczone używane bu-
telki. Butelki te są w różnych częściach
kraju takie same, 'ednak ceny u-
stalane w umowach, jak stwierdza N. I.
K. P. „były różne. N. I. K. P. pisze w tem
samem Sprawozdaniu, iż „zdarzały się
wypadki, że przedsiębiorstwa skupywały
butelki w swoim re onie, a dostarczały
w tym rejonie, gdzie płacono wyższe
ceny".

Wynikałoby stąd, iż polityka zakupów
monopolu daje przywileje poszczególnym
okręgom, czy nawet pewnym firmom, о-
czywiście ze szkodą dla interesów skar-
bu, któremu nie przysparza się w ten
sposób oszczędności, Dale', że to uprzy
wilejowanie jest tak niezręczne, iż przed-

«iębiorstwa wyłączone spod dobrodzie'-
stwa przywileju z łatwością mogą z niego
korzystać, przesuwając odpowiednio

miesca swych dostaw.

A może poprostu poszczególne jed-
nostki administracyjne, wchodzące w

skład monopolu, nie informują się wza-
iemnie o dokonywanych tranzakcjach i
cenach płaconych za używane butelki?
Świadczyłoby to o rażącym braku zhar-
monizowania poczynań gospoda.czych
tych jednostek.

Mimo wszystko ta ostatnia ewentual
mość wydaje się najbardziej realną

TAJNE GORZELNIE

W ostatniem sprawozdaniu Kontroli
państwowe z czynności kontroli, doko-
nywanych w ckresie budżetowym 1934-
35 czytamy, że w rejonie urzędu skarbo-
wego akcyz i monopolów państwowych
w Nowym Sączu, wykryto od stycznia
do kwietnia 1934 r. 138 tajnych gorzelni.
Ten niezwykły urodzaj nielegalnych pla-
cówek „monopolowych” na przestrzeni
niewielkiego bądź co bądź okręgu musiał
zwrócić uwagę Izby kontroli. Wynik
przeprowadzonych badań był dość rewe-
lacyjny. Oto, 'ak pisze N. I. K. P.. zda-
niem wymienionego urzędu skarbowego,
zródła powyższego stanu rzeczy szukać
trzeba w tej okoliczności, iż „wyołata
stale jednakowej nagrody (70 zł.) dla
konfidentów za wykrycie tajne” gorzelni,
niezależnie od skali jej produkcji, przy-
czynia się... do porozumienia konfiden
tów z ta'nemi gorzelniami w celu podzia-
łu nagrody za jej wykrycie”.

Wynika stąd, iż obowiązujące w M»-
nopolu przepisy o przyznawaniu nagród

za wykrycie tajnych gorzelni zostały po-
myślane w ten sposób, że w ostatecznym
rezultacie da'ą zarobek zarówno konii-
dentom urzędów skarbowych, jak i wža-
ścicielom nielegalnych „placówek”, a
przy tem wszystkiem stwarzają jeszcze
na zewnątrz pozory energicznej walki

Mon>polu z plagą ta'nych gorzeln. Jak
się zdaje, najgorzej na tem wychodz:  

DZTWY BUCHALTERYJNE -

Wiemy dobrze, iż bilanse, sporządzane
w naszych przedsiębiorstwach państwo-
wych, odbiegają czasami dość znacznie
od zasad, stosowanych w gospodarce
prywatne. W niektórych wypadkach od-
chylenia te idą jednak o wiele dalej, n.ž
to może być wytłumaczone czy t> od-
rębnością gospodarki publicznej, czy też
falkimkolwiek innym, rozsądnym wzśglę
dem. '
W/ nasze” literaturze fachowej przyta-

czano już przykład rachunku strat i zy
sków państwowych Zakładów inżynierii
za rok 1931 oraz rachunków państwo-
wych Zakładów lotniczych za lata 1930
i 1931, w których strata netto była...
mniejszą od straty brutto. Słusznie wi-
dziano w tem „niezmiernie oryginalny i
zapewne dość rzadki w dzieach buchal-
terji wypadek”.

Otóż: wspomnianym rachunkom „strat
i zysków nie ustępuje w niczem pod
względem oryginalności fakt księgowa-
nia, jaki zanotowano ostatnio w gospo-
darce państwowego Zakładu zdrajoweś?
w Busku.
W sprawozdaniu Kontroli państwowej

za rok 1934/35 czytamy, iż w Zakładzie
tym poczyniono odpisy na amortyzac'ę

 

 

takich ruchomości, które uległy już w po-

przednich okresach 'całkowitemu zamor-
tyzowaniu rachunkowęmu. Odpisy te
przekroczyły inwentarzową wartość ru-

chomości i w rezultacie w ogólnem ze-
stawieniu wartości majątku Zakładu we-
dług stanu na dzień 31 marca 1934r.
ruchomości te wykazane zostały w war-
tości ujemne”,
Sądzimy, iż drugiego przykładu podob-

nego księgowania możnaby długo szu
kać. Ruchomości, figurujące w zestawie-
niu majątkowem w wartości ujemnej, to
osobliwość, która zainteresować musi

każdego buchaltera.
W danym wypadku warto przytem do-

dać, iż przedmioty majątkowe, tak „zlek-
ceważone” w zamknięciu rachunkowem,

w chwili sporządzania tego zamknięcia
zna'dowały się jeszcze w użytku.
A teraz finał. „Naskutek wystąpienia

Kontroli państwowej ministerstwo opie-
ki społeczne” zarządziło poczynienie od-
powiednich sprostowań niesłusznie do-
Konanych odpisów na amortyzację”
(Sprawozdanie K. P. 1934/35). Wydaje
się nam, iż „niesłuszność” takich odpi-
sów mogła, więcej: — powinna była —
stwierdzić właściwa, t. j. bezpośrednia

władza nadzorcza, A nie dopiero — Izba
Kontroli.

 

Trzeba ułatwić rolnikom

nabywanie soli pastewnej
Prezydjum Č. T. O. i K. R. złożyło w min.

skarbu, w departamencie akcyz i monopoli,
pismo następującej treści: |

" Wobec tego, że sól pastewna  (bydlęca)

sprzedawana jest rolnikom przez komisowe

hurtownie soli tylko za okazaniem zaświad-

czenia właściwego urzędu gminnego, rolni-

cy, zorganizowani w kółkach rolniczych,

posługując się metodą pracy zbiorowej, spo-

rządzają listę zapotrzebowania soli, którą

poświadczają w urzędzie śminnym i delegu-

ją z nią jednego z członków kółka rolnicze-

go po zakup soli do hurtowni.

Tymczasem urzędnicy hurtowni nie re-

spektują takich zbiorowych zaświadczeń,

żądając indywidualnych, co naraża rolni-

ków na dodatkowe kotzty, związane ze

 

Korzyści z hodowli koni
W początku marca odbył się w Osz

mianie remontowy skup koni wojsko-
wych. Doprowadzono 500 koni. Komisja
remontowa zaisupiła 132 konie, za sumę
78.457 zł. _ Wszystkie zakupiońe konie
pochodziły z hodówłi drobnych rólnikow.
Fałxt ten należy podkreślić, jako dowód,
że postawiona w odpowiedni sposó%
hodowla przez drobne rolnictwo da zaw-
sze dobre rezultaty. Naturalnie pierw-
szym warunkiem jest "tu orgań:zdca.
Z tych 132 koni komis'a zakupiła 106 ko-
mi z pow. oszmiańskiego, a 26 z 4 in-
nych powiatów. Tak przeważająca ilość
koni kupiono nie dlatego, że sam skup od
bywał się w Oszmianie, tylko dlatego, że
w Oszmianie istnieje Koło hodowców
koni, liczące 357 członków. Racjonalna
praca, oparta o dobrą organizacę zaw-
sze zrobi swoje. Komisja nabyła z tego
powiatu konie od 82 członków Koi1 Na-
leży to podkreślić i wysunąć z tego od-
powiedni wniosek,  

stratą czasu i opłatą w urzędzie gminnym za

wypisanie każdego zaświadczenia z osobna.
Prośimy przeto o rozesłanie pisma okólnego
do wszystkich hurtówni z zleceniem respek-
towania zbiorowych zapotrzebowań soli,
poświadczonych przez urzędy gminne.

ер

Sytuacja walutowa
Na giełdach walutowych nie zanotowano

prawie żadnych zmian kursowych. Tenden-
cja dla walut anglo-saskich była utrzyma-
na, ze słabszym odcieniem dla dolara. No-
towania dewiry na Londyn w daszym cią-
gu pozwalają przypuszczać, że istnieje tran-
sfer złota z Francji do W. Brytanji, Z walut

złotych Zurich i Amsterdam utrzymały się

na dotychczasowym wysok'm poziomie, ob-
racając się w szczególności w stosunku do

franka francuskiego w okolicach górnego
punktu złota, 3
Na giełdach paryskich pewne wzmocnie-

nie wykazała nawet dewiza na Berlin.
Wreszcie wzmoócnilasięw dalszym ciągu
Belgja, pozostając jednak na poziomie niż-
szym od górnego punktu złota, "

Kursy
dla marynarzy-rybaków

GDYNIA, (PAT). Jak wiadomo, na 15-tu

lugrach śledziowycH pracuje załoga 210 lu-
dzi, w tem 82 polskich rybaków, W sezonie

tegorocznym, który rozpocznie się w maju.

ilość załogi polskiej wzrośnie do 105 ludzi.
W związku . z tem powstaje zagadnienie

szkolenia obsady. Dlatego też w najbliż-

szym czasie uruchomione będą w Gdyni
kursy motorowe i wyższy kurs sterniczo-na-

wigacyjny.  

 

Wzrost wskaźnika producji przemysłowej
w lutym

Wskaźnik produkcji przemysłowej, obli-
czany przez Instytut badania konjunktur go-

spodarczych i cen, podniósł się w lutym z
67,3 do 68,6, wyrównując w ten sposób spa-

dek styczniowy (który zresztą wynikał

głównie z przejawów wzmożonej sezonowo-

ści, co zostało wyeliminowane w nowem ob-
liczeniu, zarówno za styczeń, jak i za luty.

Do wzrostu produkcji w lutym przyczyni-
ło się zwłaszcza ustanie tego momentu, ha-

mującego przejściowo obroty, jakim było
wstrzymanie się od zakupów lub odkłada-
nie zamówień w gałęziach objętych zniżką

cen.. Obecnie było to wyrównane przez
wzrost obrotów, który spowodował zwięk-

Przy
SWĘDZENIU CIAŁA
i wszelkich wyrzutach <kór-

nych
stosuje się KREM

„LAIN-AGE“
kosmetyk usuwający wady
naskórka tak u dorosłych

jak i u dzieci.

Szproty drożeją
Wobec niepomyślnych wiatrów, panu-

jących nad naszem wybrzeżem, ławice

szprotów odpłynęły od brzegów wgłąb

morza. Równogześnie rybacy zauważyli,

że szproty trzymają się bliżej dna

Tak jedno, ak i drugie zawisk> przy*

czynia się do zwiększenia kosztów po-

łowu, a w konsekwencji pociągnie za so-

bą podwyżkę ceny samego towaru.

Zanim jednak łowione obecnie w tych

warunkach szproty znajdą się w handlu

— upłynie na'mniej tydzień do dwóch

tygodni, stąd też dziwić się należy dla-

czego cena  szprołów. pochodzących

przecież jeszcze z dawnych połowiw. u-

legła już teraz zwyżce. Jest to zwykł».
spełrulac a kon'unkturalna.

Ustawodawstwo

 

: gospodarcze
Ukazał się Nr. 21 Dziennika Ustaw R. P.

z dn. 21 b. m. Opublikowano w nim nastę-

pujące rozporządzenia 0 charakterze go-

spodarczym:

rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.

18 b. m. w sprawie tymczasowego wprowa-

dzenia w życie postanowień podpisanego w

Brukseli dn. 2 marca r. b. układu dodatko-

wego do traktatu handlowego pomiędzy

Rzecząpospolitą Polską a Uają Ekonomicz-

ną Belgijsko-Luksemlyrrską z dn. 30 grud-

nia 1922 rę

rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.

18 b. m. w sprawie tymczasoweżo wprowa-

dzenia w życie postanowień porozumienia

celnego między Rzecząpospolitą Polską a

Z. S. R. R. w formie wymiany not z dn. 3

marca r. b.;
rozp. min, skarbu z dn. 2 marca r. b. o

emisji 4 i pół proc. obligacyj Banku Akcep-
tacyjnego, S. A;

rozp. min. sprawiedliwości z dn. 29 lute-
go'r. b. wydane w porozumieniu z min.

skarbu, o skutkach prawnych konwersji

państwowych pożyczek wewnętrznych; `
Obwieszczenie min. skarbu z dn. 10 mar-

ca r. b. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dn. 24 września. 1934 r. o wy-

puszczeniu państwowej renty złotej.

! 21,25; Żyto I
| 13.50; Żyto I-A standart 710 gl. — — 8

* Powietrze było przeczyste i

skarb państwa,

19)
G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

ROZDZIAŁ XXX
W DRODZE

 

Gdy Simon i jego karawana przeszli przez

pierwsze pasmo górskie, zaczynało już świtać.

O świcie zobaczyli błękit oceanu, Leżał on copra-

wda jeszcze bardzo, bardzo daleko, nie było jed-

nak wcale mgły, więc ze szczytów pobliskich

wzgórz możra było dojrzeć, przez szeroki wyłom

w długim górskim łańcuchu, lśniącą taflę szafiru.

podróżnym zdawało

się, że widzą promienie porannego słońca,zalamu-

iące sięw falach. | -

“ Simon podaiės! ręce do gėry i zawolal jak bi-

bline Dziesięė Tysięcy — Morze, Morze! — Den-

ny wygrališmy! Za temi górami leży Ulloa,

— Jeszcześmy przez nie rie przejechali — od-

parł.bardzo poważnie S:las Denny. e

Obrócił się i popatrzał na trzydzieści idących

jeden za drugim mułów. Czoło pochodu wyłoniło

się z wąwozu, reszta tkwiła w nim. ‚

— Jeszczešmy przez te ostatnie gėry nie prze-

jechali — powtórzył Denry; — a jeśli wogóle prze”

jedziemy przez nie, to zanim dostaniemy się do

prżystani, musimy * przebrnąć bardzo piaszczysty

kawał drogi. A te muły są do niczego.

"Józef Simon przekręcił na bok głowę i za”
czął się bardzo uważnie przypatrywać mułom,  

— Nie bardzo są spotniałe, Nawet rie tyle co
mój koń.

Denny popatrzał na niego ze wstrętem; taka

ignorancja wydała mu się zbyt beznadziejną,by
warto ją było oświecić. ‚
— Konie potnieją razewnatrz, a muły nawew-

nątrz powiedział wreszcie. Ja panu mówię te muły

są zupełnie klapnięte. Niech się pan tylko popatrzy

na ich oczy i uszy. я

Muły nie strzygły uszami, tylko chwiały nie-
mi melancholijnie z boku na bok, oczy ich miały

tępy wyraz. i -
— Żadnej fantazji niema w tych oczach — mó”

мй Denny — a kiedy muła opuszcza fantazja, zna”
czy to, że jest z nim bardzo kiepsko.
— Nie pojmuję dlaczego miałyby być tak wy

czerpare — mówił jękliwym tonem Simon, — My-

ślałem, że muł może więcej wytrzymać niż koń.

— Bo tak i jest, Według mnie, żaden koń nie
przywiózłby dotąd ani jednegoz tych worków.
— Ależ nasze konie skaczą i dokazują, a ko”

niec końców niema znów tak wielkiej różricy wa”

й między panem a jednym z tych worków.
Denny wzruszył potężnemi ramionami,

, — Jest wielka różnica — odparł — koń chęt*
nie pracuje dla człowieka. Coś ich łączy, porozu-

miewają się. Zresztą jeździec to żywa fstota, a te
wory to martwy ciężar, rie ruszają cię,
w jedrem miejscu, n'e zmieniając pozycji, I
bija w jucznym mule wszelką ochotę,

Ktoś krzyknął ostrym głosem po hiszpańsku.

To sygnalizowała tylnia'straż karawany. Zoczono
kilku szybko zbliżających się jeźdźców.

+«  — Niech Bóś broni! — zawołał Józef Simon,

bledrąc i rozglądając się dokoła zrozpaczonym
wzrokiem. — Niechże Bó* broni, by nam miano
odebrać teraz puhar, <śdy znajduje się on już tak

blisko naszychust! Nademną i mojemi sprawami

to za”
tkwią | 

|

ciąży w tym Meksyku jakieś przekleństwo!
Załamał race, Silas Denny milcząc zawrócił

konia i pojechał do tylnej straży, Przekor.a się za-
raz, jaki jest powód tego niepokoju. Z poza drzew
wyłoniły się cztery konne postacie i zbliżały się
szybko do nich. Si Denny rozejrzał się dokoła. Jó-
zef Simon był do niczego, a większość pogariaczy
„nie umiała obchodzić się z bronią palną. Ale Den-
ny w ciągu długiego nocnego marszu wybrał sobie
dwóch ludzi, na których można było liczyć rawet
w obliczu dużego niebezpieczeństwa, Dopuścił ich
do konfidencji i zwierzył im się z tego, że marsz
może być w ciągu nocy przerwany, spytał się ich,
czy gotowi są walczyć dla obrony życia własnego
i pracodawców? Posunął się dalej: opowiedział im
szczerze to, czego się sami domyślili,

—Przyjaciele, te muły wiozą złoto. Możecie
sobie wyobrazić co was za ragroda czeka, jeśli bę-
dziecie dzielnie walczyć, by go nam nie odebrano.

Smagłe twarze rozjaśnił szeroki uśmiech. Wie-
dział, że będą się bili do ostatniej kropli krwi,
częściowo dla pieniędzy, częściowo z wdzięczności
za wyróżnienie ich spośród towarzyszy .a częścio”
wo i główrie dlatego, że lubią walkę. Dał im
strzelby, przez całą drogę majstrowali coś przy
nich. Teraz gotowi byli zrobić z nich stosowny
użytek. Z ich pomocą lekceważył sobie napaść
czterech ludzi, kimby nie byli.

Kazał posuwać się naprzód karawanie, Sam
z dwoma towarzyszami ukrył się w zaroślach wą”.
wozu, odbezpieczył strzelbę i pieczołowicie oparł
ją o ramię. Towarzysze zrobili to sami w milcze-
niu, znać było, że mają wprawę i umieją obchodzić
się z bronią. Choć tamci jeźdźcy zrajdowali się
jeszcze poza linią dosięgalności strzałów, wziął
ich dokładnie za cel. Już miał pierwszego jeźdźca
na muszce, gdy w tem jeden z chłopów zawołał.
— Kobieta, IC. d. n.j.

i czyszczona 24,00 — 25,00

 

szenie się produkcji, zwłaszcza w hutnictwie

żelaznem i przemyśle metalowym.

Pozatem dość silne ożywienie wykazał w

lutym przemysł włókienniczy. Lekki spadek

w przemyśle budowlanym i mineralnym

był prawdopodobnie wywołany przez po-
gorszenie się warunków. atmosierycznychy

spadek w przemyśle poligralicznym |
przez strajk w drukarniachwarszawskich.

Wskaźnik lutowy był o 6 proė.wyższy,

niżw lutymzeszłego roku, a o 3proc.prze*

kraczał przeciętny poziom 1935 roku. |

+ —

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 24 marca 1936 r.

Ч 89, kBelgia 89,60 (sprzedaż 89,78. kupno
89,42); olHandja 360,90 (sprzedaż 361,62,
kupno 360,18); UE 26,25 (sprzedaż
26,31, kupno 26,18); Nowy Jork 5,29i
jedna czwartą (sprzedaż 5,30 i pół, kupno
5.28); Nowy Jork (kabel) 5,29 i trzy ósme

 

(sprzedaż 5,30 { pięć Św 80 kupno 5,28 ©
i jedna ósma); Oslo 13
132,13, kupno DU Paryż 35,
daż 35,08, kupno 34,94); Praga 21,93
(sprzedaż 21,99, kupno 21,91); Szwajcar.
ja 173,30 (sprzedaż 173,64, kupno 172,96];
Sztokholm 135,35 (sprzedaż 135,68, kup-
no 135,02). " i

Obroty dewizami średnie; tendencja
dla dewiz przeważnie utrzymana,

dolarowe w obrotach PET
watnych 5,30 i pół; rubel złoty 4,79 ipół;
w. =. 9,02 i pół; gram czystego zło-
ta 5, В

SPteprze

W obrotach prywatnych marki niem.-
iaknoty)a funty ang. (banknoty)

" PAPIERY PROCENTOWE
1. proc. orka stabilizacyjna 63.88

(500 dol.) 63,38 (w proc.); 4 proc.); 4 pr.
aństwowa7premjowa dolarowa
1,55 — 51 proc. konwersyjna 59,

6 proc, pożyczka dolarowa 75,50 (w pr.
8 proc. L.Z. i obligacje Banku gospodar-

w proc.); 7 pr.stwa krajowego po 94,00 (
L. Ż. i obligacje L. Z. Banku .
Bank rolnego 4400 1pros8Pr Bankau ro „00;7 pri a u
rolnego 8325; 8 proc. L. Ź. Tow. kred.
przem. polskiego funt, 92,00 ( w proc.);
4 ; pół proc. L. Z. ziemskię serja 5-te —
44,50 (drobne) 44,25; 5 proc.L, Z. War-
szawy (1933 r.) 54.13 — 54,63 — 64,38;
5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 48,00 —
41.175; 5 proc. m, Siedlec (1933 r.) 27,13;
6 proc. obligacje m, Warszawy 6 em,
57,00

AKCJE
Bank Polski 96,75—97,00; warsz. Tow.

fabr. cukru 22.25 — 22,75; Modrzejów
4,60; Starachowice 33,50,

Tendencja dla listów zastawnych nie-
jednolita; dla akcyj przeważnie mocniej-
sza.

Pożyczka dolarowa w obrotach
śiycki 7 proc. pożyczka Śląska68,00
(w proc.; 3 proc. renta ziemska (odcin-
k; po 1.000 zł.) 49,00. (odcinkipo 500 zł.)
50,50; 3 proc. pożyczka premjowa budo-
wlana 27,60.

Gielda zbożowa.
„. Warszawa, dnia 24 marca 1936 1.

Pszenica jednolita 753 L 2125 —
21,75; Pszenica zbierana 742 gl. 20,75 —

standart 700 gi. 13,25 —

—13,25; Owies.l standart 497 gl. 16,
— 1350; Owies I standart 497 gl. 16,00
— 16,25; Owies I-A standart 516 gl. 16.00
— 16,50; Owies II standart 460 gl. 15,25
— 15,75; Jęczmień browarny £ bez
obrot, 15,75—16,00; Jęczmień 678/673 gl.
15,50 — 15.75; Jęczmień 649 gl. 15,25 —
15.50; 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.

9,50 — 10.00; Łubin żółty 12,50 — 13.50;
Rzepak zimowy 42,00 — 43,00; Rzepik
zimowy 40.00 — 41,00; Rzepik letni 41.00
— 42,00; Rzepik letni 41,50 — 42,50;
Siemie lniane is 90 proc, 35,00—
36,00; Koniczyna czerw. sur. bez. $r.
kanionki 115,00 — 130,00; Koniczyna
czerw. bez kan, o czyst. 97 proc. 160,00
— 170,00; Koniczyna biała surowa 60.00
—70,00; Koniczyna biała bez kan, o czyst,
97 proc. 80,00. — 100.00; Mak niebieski
bez obrot. 60,00 — 62,00; Ziemniaki jad..
450 — 5.50; Mąka pszenna gat. I-wyc.
0 — %0 proc. 34,50 — 36,50; a psz.
I-A 0—45 proc, 32,50 34,50; a ь
1-В 0—35 proc, 31,50 — 32,50; ka
szen. I-C 0—60 proc. 30,50 — 31,50;
aka pszen. I-D 0—65 proc, 29.50 —

30,50; Mąka pszen. II-A 20—55 proc
150 — 29,50; Mąka pszen. II-B 20—63

proc, 26,50 — 28,50; Mąka pszen. II-C
45—55 proc. — — —; Mąka pszen. I-D
45—%65 proc. 24,00 — 25,00;Ną pszeń,
II-E55—60 proc. — — —;Mąka. pszen.
1I-F 55—65 proc. 23,00 — 24,00; Mąka
He. II-G 5 proc, 22,00 — 23.00;
ака pszen. III-A65-70 proc. — — —į

Mąka pszen. III-B 70—75 proc. — — —;
ака szen. pastewna 15.00 — 16,00;

Maka poza, razowa 0—95 ke ė —i
аКа żytnia „wyciągowa“ proc.

2100 — 22.00; "Maka żytn. gat I 0—50
oc, 21,00 — 22.00; Mąka żyt. gat. I 0—
proc. 2000 — 20.50; Mąka żyt ga

П 50—65 proc 16.00 — 17 00;Maka +
razowa 0—95 proc 16.00 — 16.50; Mą|
ME ponad 65 proc. 12.50 —

$ r pszenne grube przem.
stand. 12.50 — 1300; Otręby pszen. śred.
przem. stand, 11,50 — 12 00; Otręby |
miałkie przem. stand. 11,50 — 12.00;
Otręby żytnie 10,25 — 10,75; Kuchy Inia-
ne 17,25 — 17.75; Kuchy rzepakawe 15.00
15,50; Śruła sojowa 45 proc. bez obrot.
22.00 22.50.
Ogólny obórt 2871 tonn, w tem

1229 tonn. Usposobienie spokojne, w"

  



 

Regulacja Placu Katedralnego
Kiedy w ciągu lat kilkunastu

(ckres powojenny) Plac Katedralny
1еза} odłogiem, podobniejszy do wy-
gonu wioskoweśo, z bajorami błota,
lub wydmami kurzu (zależnie od po-.
ry roku) niż do centralnego punktu
dawnej stolicy W. Ks. Litewskiego,
jalkoś to nikogo w Wilnie nie raziło
i nikt nie występował z: żalami i pre-
tensjami. Dopiero, kiedy, Magistrat
uchwalił ogłosić konikurs na regula-
cję Placu Katedralnego — zahuczało
w środzie nadwilejskim i ze wszyst-
ikich stron podniosły się protesty.

Nie naszą jest rzeczą bronić sta-
mowiska Magistratu i formy ogłosze-
mią konkursu na regulację, ale mu-
simy zabrać głos w sprawie zasadni-
czej, mianowicie samej idei regulacji
Placu. Jest to sprawa „dotycząca nie-
tylko ścisłego grona fachowców, ale
ogółu mieszkańców maszego miasta,
sprawa naprawdę żywotna.

Pierwszy sprzeciw przeciwko Ikion.
kursowi pochodzi od p. inż Świe-
cimiskiego (art. w „Kurj. Wil.*),.któ-
ry uważa, że dopóki

pory nie można ogłaszać konikursu
mą regulację poszczególnych  dziel-
mic, a więc i Placu Katedralnego.

Argument ten ma pozory slusz-
mości, ale tylko pozory. Zastanów:
my się bowiem nad pytaniem, co lo
jest plan regulacyjny miastą ico on.
mam dać może. Otóż plan regulacyj-
my to są ogólne wytyczne dalszego
rozwoju miasta:
kierunek rozbudowy, 'zaprojekltuje
dzielnicę przemysłową, handlową
mieszkalną, o: zabudowaniu zwartem
i willowem,. dzielnicę: 'robotniczą,”
wskaże, gdzie postawić rzeźnię, a
gdzie urządzić Targi Północne, jak
(przeprowadzić przelotowe linje ko-
munikacyjne i wiele, wiele innych
pożytecznych rzeczy. лы

Ale czy zmieni ten plan pogląd
mieszkańców Wilna na „rolęi zna+
czenie Placu Katedralnego, jest“ to
rzecz cona'mniej wątpliwa.

Na Placu Katedralnym. nie zbu* *
dujemy rzeźni i nie stworzymy: dziel-
nicy willowej. Plac Katedralny 'po-
zostanie tem czem już pówinien był
być oddawna, mianowicie
mym punktem miasta, reprezentacyj-
nym placem ó charakterze zabytko- |

„cat 66

LIDA. W. dniu 23bm. dyrekcja:
Spółki Akcyjnej Przemysłu Gumo-
weżo „Ardal* w  Lidżie wywiesiła
ogłoszenie podające. do wiadomości
robotników, że z dniem 24 bm. wzna-.
wia pracę; jednakże uzależnia uru-|
ichomienie przedsiębiorstwa'od zgło-
szenia się potrzebnego kontyngentu
robotników. O ile zgłosi się niedo-
stateczna ilość, spółką zostanie. zli-,

niema planu.
regulacyjnego całego miasta, do tej.

Plan ten wskaże -: :

central-.

Zakończenie strajku: w. fabryce=

wym (Bazylika) i miejscem skrzyżo-
wania” arterji. komunikacyjnych Wil-
ma: południe (Dworzec) — północ
(Antokol), oraz zachód (Zwierży-
miec) — wschód (Zarzeczę). . *

Czy plan regulacyjny całości
miastą będzie taki, czy inny, Plac
Katedralny. musi. być przebudowany
z uwględnieniem jego watorów. histo-
rycznych, estetycznych itd. i musi
stać się obok Ostrej Bramy i bloku
„gmachów -uniwersyteckich najmoc-
|niejszym. akoentem architektonicz-
(nym naszego grodu. Plan takiej re-
"gulacji Placu Katedralnego musi być
dziełem 'nieprzeciętnego artysty, al-
Ibo nawet dziełem zbiorawem kilku
artystów urbanistów i dlatego uwa-
żamy, że ogłoszenie konkursu na re-
gulację jest krokiem słusznym, bo
daje pole wszystkim powołanym do
wypowiedzenia się, jak Plac Kate-
dralny wyglądać powinien.- Już w
sadnych warunkach konkursu powie-
dziano, co: ma.. Plącu Katedralnym
jest istętnem, a co nie. Resztę ро-
dyktuje projektodawcom ich poczu-
cie, artystyczne i znajomość rzeczy:
Dopiero oo po konkursie, na-

 

Od pewnegó czasu obserwujemy
dpadek wpływów związków  robot-
niczych opartych na ideologii walki
(klas. Ostatnio zdarzyło się na tere-.sarzy sekcji kowali.
mie Wileńszyzny kilka... charaktery-
stycznych przejawów na tem tle.

pieczny, to wybór projektu do reali-
zacji. Wówczas wskazana będzie
najdalej posunięta ostrożność i mo-
śą być usprawiedliwione obawy, że
stanie się coś niewłaściwego, może

nia. Wówczas wszyscy powołani po-
lwinni mieć - prawo wypowiedzenia

winien być wysłuchany.

Dziś, kiedy się konikurs ogłasza,
obawy są przedwczesne, a restryk-
cje talk zasadniczej natury, że nai-

tem dopiero traśmenty, choćby tak
istotne jak Plac Katedralny, prowa-
dzą w prostej linji do: nicnierobienia.
Bo planu -regulacyjnego miasta Wil-
ma ną kolanie w parę miesięcy. się
nie zrobi. Jest to praca prawdopo-
dobnie lat kilku. Oczywiście należy
do niej niezwłocznie przystąpić i
nawet możną mieć żal, że dokony-
„wanie pomiarów trwało. tak długo i
„dotychczas biura . regulacji. miasta
nie zorganizowano. Nie może to, jed-
mak i nia powinno wstrzymiywać
prac nad regulacją takich jednostek,
jak Plac Katedralny, okolica przy-
szłego pomnika -Midkiewicza — па
skržyžowaniu“ ul: Mickiewicza i Wi-
leńskiej, lub innych fragmentów zu-
pełnie wyraźnego charakteru.

 
Dalsze sprawy. związane z regu-

lacją Placu Katedralnego poruszymy ,
w artykułach następnych.

K J. Ch.

Zmierzch związkow kiasowych
Dnia 24 bm. odbyły się wybory

do zarządu ostatnio założonej przy
Chrz.Zw. Zaw. Mechaników i Ślu-

Sekcja ta po-
wstała również z pośród byłych
członików Klas. Zw. Robot. Metal. z

Dnia:23 bm.-założóno w Oranach|*tórego , odeszli „wszyscy.kowale
oddział. „Chrześcijańskiego Związku| wraz z dawnym zarządem. (s)
Prac. drzewno-budowlanych w Wil-.
nie“. Świeża powstały, związek zo-
stał założony na gruncie 'zw. 'klaso*
«wych. sM SUSZY BOO. 4

    

   

       
   

kwidowaha a maszyny sózewięzioce
"do PEPEGE, do Grudziądza. test to.
(jakoby, ostatnia decyzja  przedsię-
„biorstwa bdnošniė, «druchomienia fa-
|bęydki. ESI :
|“ Ż pęśród 650 robotników, straj-
kujących od.12 tygodni, w dniu 24
bim. zgłosiło się:ok. 100 robotników,
(którzy przystąpili do” pracy. Ы

Budowa szkoły "powszechne
'w Kowogródku |

NOWOGRÓDEK. O ile Fundusz
Pracy udzieli magistratowi pomocy,
tbi. cementu i blachy, miasto do. naj-
bliższej jesieni wybuduje gmach dla
szkoły powszechnej nr. 1. Dom ma
być zbudowany z pustaków i pokry-'
ty blachą. Stanąć ma na placi
przyznanym niedawno przez ustawę
miastu, obok pow. komendy policii,
przy ul. Zamikowej:
a budowy

Spłonął koń sekwestratoraj
Pożary w woj.

NOWOGRÓDEK | W. dniu
22 bm. o godz. 4,30 wybuchł pożar
budyniku, obory i stajni majątku Du--
majczyce Konrada ' Łozińskiego. (śm.
simiawska, pow. nieświeski).
zdołano zorganizować jakąkolwiek
pomoc, budynek. stanął" w płomie-
niach. Zginęły w ogniu. 23. krowy;

: - Koszt budowy-nowego gimiachu szko-
› tego gmachu

jest szczególnie paląca. Dzieci szko-. -

   

 

CZYTAJCIE .1 ROZPOWSZECH-
NIAJCIE 'PRASĘ NARODOWĄ.

s TA
| ozęsów DE

į

doskonole czyści zęby-

‚ ‚ komień nozębny-

Komunikacja
Wilno — Dziewieniszki
"Ż dniem 26bm.uruchomionaz0-

stanie po *przeńwie spowodowanej
zaspami śnieżnemi i roztopami, linja
autobusowa Wilno — Dziewieniszki.

Таа оаыsd ša,

_.. Mesztowanie; defrandanta
| s Organa P.P. aresztowały miesz-
kańca m. Wiańkowicze Aleksandra
Kuczkarowa pod zarzutem zdefrau-
dowania w Spółdzielni zbożowej 965
zł, które. Kuczkarow zainkasował i
przywłaszczył dla siebie. Kuczka-
row pieniądze te przetrwonił na hu-
lankach ż kobietami. (h)

: т Ё  
4у пг. 1 uczą się „na: dwie Ziniany,
stłoczone
nieodpowiednim lokalu (przechodnie
izby klasowe). Przypuszczalną po-
życzkę w T-wie Budowy Szkėt Po- |“
yczkę 7 RE = czyk figlarny i.sentymentalny, jeśli nawet |.

wszechnych magistrat będżie' "mógł
łatwo spłacić, ponieważ=ssamo —Ко-
morne płacone dzisiaj przez miasto
za obecny. lokal wynosi, zł. 4.500.

ły mawynosić ok. zł. 60.000.

nowogródzkiem ||
W czasie "pożaru poparzył się WOŽ-
пюал „® ! “ Ai diam E kę 1%
"W sHancewiczach (gm: bielicka,

pow. fidzki) w dniu 22 bm. spłonęły

„Wojna w królestwie
są w” ciasnym, żupełnie | walca”

KINO „ŚWIATOWID* .

Śliczny melodyjny film. Tak jak wal-

  czasami zalśni łezką to'po to' tylko, 'bę

wnet toześmiać się. beztrosko. Mistrzowskie

wprost połączenie treści z ilustracją mu-
Życzną stawia go w rzędzie najlepszych fil-

mów.

  

  

 

° № królestwie.walca: wojna odbywa się
| na wesoło przy pomocy wody i... pocaąłun-

|ków. Królówę: trapią 'nić jakieś figlarne

rzeczy w .rodzaji wkroczenia do Nadrenj
lećz zagadnienie rzeczywiście, poważne —
jak sprowokować nieśmiałego księcia do

oświadczyn, gdyż ten zamiast o rękę prosi
o... urlop.

Aktogzy grają dobrze — tembandziej,
że role są wspaniale do nich dopasowane.

Zanim 4 stodoły z zeszłorocznemi zbiorałmi.|Przemiła królowa Wiktorja ze swemi kło-rj

W. piątej stodole znaleziono szmatkę |potami miłosnemi, pyszne postacie kosnpo-
4 pożarw zarodku ugaszono.' . Pożar
"wynikł zapewne-z podpalenia, a któr „morystyczna sylwetka” bałetmistrzai inne| „Bóg i nasze: Odkupienie“.

zytorow Straussa i Lannera, wspaniała hu

stąpi moment naprawdę niebez-,

mawet fatalnego i nie do powetowa-,

się i głos ich przez tych, co o reali-|
zacji projektu decydować będą, po-'

[przód plan regulacyjny: całości, a po-|

Sp. Akc. Warszawskie

14 Laboratorium

Z teczka nie
wszędzie, gdzie M ikos drowiuzębyidziąsło

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno z rozpogodzeniami w

dzielnicach północnych i środkowych, a

z drobnemi opadami w południowych i za-

chodnich.

Chłodno
przymrozki).

Umiarkowane wiatry wschodnie i połu-

dniowo-wschodnie.
Z MIASTA.

— Obławy na pokątnych dorad-
ców sądowych. Z polecenia władz

dokonano obławy na pokątnych do-

'radców sądowych, operujących w
"okolicach sądów. Zatrzymano kilka

osób. (h)
— Wyplenienie z rynków hazar-

"du. W związku z częstemi obława-
'mi. lustracjami lotnemi rynków wi-

jleńskich przez organa P.P., należy

ipodkreślić z całem uznaniem, iż 4

rynków wypleniony został hazard w

|t. zw. trzy blaszki, „czarne, czerwo-

|ne'”.it. p. Oszustów, ogrywających

w te gry włościan i naiwnych miesz-

czan, izolowano w domach karnych

i poprawczych. (h) :
— Fiasko strajku protestacyjne.

go Z.Z.Z. Zapowiedziany na wczoraj

protestacyjny strajk Z.Ż.Z., nie od-

niósł 'w Wilnie pożądanego przez

przewódców związku — wyniku.

Z.Z.Z. na terenie Wilna poniósł
kompletne fiasko, gdyż nie zdołał on

we wszystkich warsztatach pracy i

| przedsiębiorstwach oraz fabrykach
| wywołaćatST strajk
' miał przebieg spokojny. (h)

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata „Nowego szlachu”.

Starostwo zarządziło konfiskatę cza-

(nocą i rankiem miejscami

  

Nr. 3 za artykuł o treści antypań-

stwowej. „Nowy szlach“ jest onga-

nem grupy białoruskich narodowych

socjalistów.
SPRAWY SKARBOWE.

—Labirynt przepisów o opłatach

stemplowych — 466 wyjaśnień, Sfery

gospodarcze zwracają uwagę, iż u-

stawa o opłatach stemplowych do-

tychczas nie jest jasną, czego dowo-

dem jest fakt ciągłego ogłaszania

wylkładni do tej ustawy. Ogółem zo-

stało ogłoszonych 466 wyjaśnień do

justawy. o opłatach. stemiplowych i

uproszczenia skomplikowanych prze-

, pisów, których wykonanie napotyłka
na b. poważne trudności. (h) .

 

  

  
  

NS
Chemiczne

Delikatna piana przenika

dosięgnie. Usuwa

  
    

` SPRAWY WOJSKOWE.
— Wyjaśnienia o poborze podat-

ku wojskowego. W! interpretacji roz-
porządzenią Rady Ministrów o pobo-
rze podatku wojskowego, ustalono,
iż podatek ten w postaci dodatków
do państwowego podatku dochodo-
wego opłacają wszystkie osoby, od
iktórych podatek dochodowy pobra-
ny zostaje w drodze potrącenia z
uposażeń służbowych, emerytalnych
i wynagrodzeń za pracę najemną,
Pracownicy -państwowi, którzy nie
opłacają podatku dochodowego, są
również zwolnieni od ponoszenia)
związanego z nim podatku wojsko-
wego. (hi 3 : ‘

— le trwać będą tegoroczne
ćwiczenią podchorążych. Dowódz-
two Okręgu Korpusu podało do
wiadomości podchorążych rezerwy,
którzy, wedłuś planu tegorocznego,
powołani -mają być na ówiczenia
wojskowe, iż czas trwania ćwiczeń
w r. b: przewidziany jest na okres

+ od 3-ch do 6-ciu tygodni, (h)
SPRA ROBOTNICZE.

—Bezrobotni żądają pracy i za-
siłków. W dniu wczorajszym po raz
drugi w b. m. przed Funduszem Pra-
cy przy ul. J. Jasińskiego zebrała się
grupa Miettowótcpc która wyłoniła
;delegację do dyrektora Funduszu
Pracy. Bezrobotni złożyli obszerny
memorjał w sprawie pracy i zasił-
ków. Następnie delegacja udała się
do Urzędu Wicjewódzkiego, gdzie w

 
(memoriał. (hj

‚ Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
[ — Związek Polskiej Inteligencji
Katolickiej. Rekolekcje wielkopost-
jńe dla inteligencji katolickiej m. Wil-
ma rozpoczynają się dzisiaj punktual-
nie o godz. 8 wieczorem w kościele
Św. Jerzego. O. P. Pelletier Z, K.
wygłosi pierwszą konferencję: p. t.:

Wejście

 

10 jałówek, 6 cieląt, 2 buhaje, 22 ko-:re podęjrzan jast zięć jednego z. p0-,dają bardzo  Karmonijny «pod względem do' kościoła za okazaniem karty
gorzeleów;-Wiltor-Korewajko z Bie-- zgrania obrazek, Patiząe na ten film moż-,wstępia. ° :
niewicz, na ktėrego. niekorzysė nie“ i na przekonać się, jak dużo znaczy harmonij-

nie, 8 wozów z uprzężą — wszystko
razem wartości ok. zł. 15.000, Prócz
dworskiego inwentarza spaliła się
też krowa pastucha i koń sekwestra-
tora, przypadkowo tam postawiony.

„dawno poszkodowani zezńawali w, na praca autora, reżysera “i artystów” orąz
sądzie w sprawie majątkowej.

i humoru”,

! ; ODCZYTY.
+*-— Powszechne wykłady uniwer-

„umiar w stosowaniu uśmiechu „sentymentu,syteckie, Dziś, w czwartek, dnia 26

Št „b. m. odbędzie się w sali V-ej (ul.|ka taneczna.

;mtodziež płaci 10 gr.

sopisma białoruskiego „Nowy szlach“|

wileńska
Św. Jańska) odczyt p. konserwatora
dr. K. Piwockiego p. t.: „Otoczenie
zabytków a urbanistyka”, z cyklu
odczytów pod ogólnym tytułem:
„Piękno Wilna a urbanistyka”. Po-
czątek © godz. 19-ej. Wstęp 20 gr.,

Szatnia nie
obowiązuje.
— Ogródki Jordanowskie. W dn.

27 marca b. r., o godz. 15.00, w sali
kina „Światowid”, przy ul. Mickie-
wiczą 9, odbędzie się odczyt p. Ku-
szelewiskiej-Rayskiej z Warszawy na
temat „Ogródki Jordanowskie", Od-
czyt ten będzie ilustrowany filmem
p. t. „Świat Dziecka”,

Ze względu na osobę prelegentki,
jak również sam temat odczytu, nie
wątpimy, @е wzbudzi duże zainte-
resowanie wśród szerokich. warstw
społeczeństwa wileńskiego, bowiem
odpowiednie czynniki mają zamiar
jeszcze w roku bieżącym uruchomić
po raz pierwszy w Wilnie Ogródek
Jordanowski na Górze Bouffałowej.
Wstęp na odczyt bezpłatny.

RÓŻNE.
— Normalizacja... garnków i ron-

delków. Ла się dowiadujemy, pro-
wadzone są obecnie prace w sprawie
znormalizowania wymiarów garnków
i rondli, Prace te odbywają się w
porozumieniu z organizacjami gospo-
dyń domowych z jednej strony i fa-
brykantami wyrobów metalowych z
drugiej. Znormalizowanie tych arty-
kułów ma się przyczynić do obniże-
mia cen. (h)

WYPADKI
i — Zgon wskutek zatrucia. W dniu 24

|bm., o godz. 10,50 pogotowie ratunkowe

przewiozło do szpitala Św. Jakóba Paulinę

Majewską, lat 22 (Beliny 1) z objawami za-

trucia. Majewska, nie odzyskawszy przy-

tomności, zmarła w tymże dniu, o godz. 17

min. 10. Majewska od dwuch tygodni cho-

rowała na żołądek i nerwicę,
PPR em SANTASTREET TIT

Z za kotar studjo.
Uwaga radjosłuchacze!

Jacques Thibaud przed mikrofonem.

Słynny skrzypek francuski Jacques Thi-
baud wystąpi w Polskiem Radjo o godz.
22.10 dn, 26. III. przed mikrofonem. Kon-
cert tego słynnego artysty zgromadzi bez-

wątpienia wszystkich radjosłuchaczy przy

aparatach radjowych. W programie utwory

Leclaira,
innych. o

Śpiewacy przed mikrofonem w czwartek.

W czwartek, dnia 26. III. wystąpią w

Polskiem Radjo znakomite następujące śpie*

waczki i śpiewacy: o godz. 18.05 w trans-

misji z Katowic sopran koloraturowy Fran-

ka Mormi, która przy
prof. K. Szafranka wykona arje koloratu-

rowe ze znanych oper; o godz. 21.45 w ra-

 

Aniela Szlemińska i Tadeusz Łuczaj pieśni

Witolda Friemanna. Audycja ta będzie za- *

równo ze względu na wykonawców, jak też

па program, bardzo interesująca.

Bolesław Woytowicz gra Mozarta w radjo.

Znakomity kompozytor i pianista Bole-

sław Woytowicz wykona przed mikrofonem

dnia 26. III, o gódz. 17.20 Sonaty Mozarta:

to trzecia audycja-z cyklu „Najpiękniejsze
sonaty Mozśrta',. który zapozna radjosłu-

chaczy z sonatami Mozarta, systematycznie

ugrupowanemi. Audycja ta poprzedzona bę-

dzie słowem wstępnem prof. K. Stromen-

gera.

„Idzie żołnierz borem, lasem...'*

Powtórzenie słuchowiska Ramuza
w Teatrze Wyobraźni.

Stylowa bajka Ramuz'a, wzorowana na

prymitywie teatru średniowiecznego, z ucie-

sznie naiwną, świetnie stylizowaną muzyką

Strawińskiego, okazała się doskonałem two-

rzywem słuchowiskowem. Był to jeden z

najtrudniejszych eksperymentów tegorocz-

nych Teatru Wyobraźni. Krytyka i liczni
słuchacze wypowiedzieli się o realizacji te-
go poematu z wielkiem uznaniem.

Powtórzenie „Historji o żołnierzu”, w

mowem opracowaniu reżyserskiem, nastąpi

w czwartek, dnia 26 marca, o godz. 21.00.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 26 marca 1936 r.

6.30: Pieśń, Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
rolnicza, Audycja dla szkół.

mik południowy. 12.15: Poranek muzyczny.
13.00: Płyty. 13.25: Chwilka gospodarstwa

"| Opiece Spolecznej złożyła podobny | domowego. 13.30: Muzyka popularna. 15,15:
Codzienny odcinek powieściowy. 15.25: Ży-
cie. kulturalne miasta i prowincji. 16.05:
Wiersze dla dzieci 16.20: Płyty. 16.50; Cała
(Polska śpiewa. 17.05: Mieszczaństwo — Кта-
ikowskie, odczyt. 17.20: III koncert z cyklu
„Najpiękniejsze sonaty Mozarta”, 17.55:
'Aktualna pogadanka gospodarcza. 18.05:
Recital śpiewaczy Franki Morni. 18.40:
Płyty, 19.00: Przegląd litewski. 19.10: Jak
spędzić święto? 19.15: Pogadanka. radjo-
techniczna. 19.25: Koncert reklamowy. 19.35
Wiad. sportowe. 19.45: Pogadanka aktualna.
20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dziennik wie-
czorny. 20:55: Obrona przeciwiotniczo-gazo-
wa, pog. 21.00: Słuch. poetyckie p. t. „Hi-
slorjaożołnierzu”. 21.45: Nasze pieśni. 22.10:
Recital skrzypcowy Jacques'a  Thibaud.
22.50: Płyty. 23.00: Wiad, met. 23.05: Muzy-

 

Paradisa, Mozarta, Debussy'ego i

akompanjamencie'

mich audycji „Nasze- pieśni” — wykonają,

ulubieńcy publiczności, doskonali śpiewacy:

G-Dur K. V. 309 i B-Dur K. V. 333. Będzie |

8.10—11.57: |
Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Dzien-



B
 

CASINO| Diś Przebój sezonu!
„Za chwilę szczęścia

ENaADUNNE sIRENA Robert
Nedprogram bogaty.

Taylor,
Film bardzlej wzruszający niż „Bocznaulica", ciekawszy niż „Zaledwie wczoraj"

 

  

     
  

 

Humor
MNIEJSZY PROROK.Kryzys za czasów faraonów | Lumma.

Amerykański proiesor Reisner znany na, a powodowali się o wiele poważniejsze: | ślając się długo, zapobiegł pogłębianiu się Jonasza? :

egiptolog, wrócił niedawno z Gizeh, gdzie mi pobudkami. bezrobocia, zatrudniając kilkaset tysięcy) 7 A bo to, panie psorze, był jeden z, (5

dokonał bardzo ciekawych odkryć. Jego Kraj nad Nilem, nękał przed tysiącami:robotników przy budowie olbrzymich pira- mniejszych proroków. | 

ekspedycja naukowa odkryła dużo posą- lat ostry kryzys gospodarczy, który trwał|mid. Co było przyczyną ówczesnego kry- KŁOPOTLIWE PYTANIE.

gów z epoki faraona Mycermusa panującego (aż strach bierze, aby nawet pisać o tem...) | zysu? Był nieurodzaj, który nawiedził żyz- Tatusiu, dlaczego samochody mają sty-

około 3000 lat przed Narodzeniem Chrystu- przeszło 150 lat. Zaczął się on za czasów|ny kraj nad Nilem przez kilka lat zrzędu. | łu numery?

sa, na których umieszczone napisy rzucają faraona Cheopsa i został usunięty mimo Ludność wówczas nieprzyzwyczajona do — Żeby było wiadomo, do kogo na-

zupełnie nowe światło na genezę budowy bardzo mądrej krytyki starożytnych wład- oszczędzania, cierpiała dotkliwy głód. W, leżą. '

piramid. Do tej pory wszyscy sądzili i twier ców — dopiero po upływie półtora wieku. ślad za nędzą przyszły choroby, które dzie-| -— A do kogo należy PM 149837 PR? ( ®

dzili, że wierzenia religijne i kult dla staro- Kapłani, których wyrocznia nie podlegała siątkowały ludność. Zatrudnienie przy ro-| OBCOJĘZYCZNE NIEMOWLĘ,

żytnych władców były jedynemi motywami żadnej dyskusji, przepowiedzieli na kilka- botach publicznych lwiej części bezrobot- -—- Dlaczego ci Malinowscy

budowy ogromnych budowli, które prze- naście lat wcześniej ów przykry dla pań-| nych dało istotnie dobre wyniki i oto za townie zaczęli się uczyć francuskiego?

trwały wiele. Ostatnie dopiero odkrycia stwa okres.. Biorąc te przepowiednie ka-| panowania Faraona Mycerinusa  przełama- — Bo, widzi pan, oni adoptowali

stwierdzają, że faraonowie egipscy pragnęli płanów zupełnie serjo, Cheops, nie mamy-| no ostatecznie kryzys.

nietylko uwiecznić w ten sposób swe imio.| !

 

w

|liby je rozumieć, kiedy zacznie mówić. 4
|mowlę pewnego robotnika z Francji i chcie- ta".

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś ©

godz. 8-ej wiecz. komedja Beaumarchais pt.

Wesele Figara".

—- Zapowiedźi — Najbliższą premjerą

Teatru na Pohulance będzie ostatnia no-

wość sezonu — pióra znaneżo autora Wł.

Fodora „Matura“. Režyseruje

Czengery.

Władysław

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Występy

©) oli Obarskiej. Dziś, op. Simonsa „Ty to
ja“.

— Piątkowe widowisko propagandowe.

Upraszasię o pizybycie na początki seansów punkt, 4, 6, 8, 10,15W. piątek Oflenbacha „Orfeusz w Piekle*

RAA оо
—-

— Jubileusz A. Wilińskiego.  Obchód
50-iecia pracy artystycznej Aleksandra Wi

kńskiego,

— Jak to moglo się stać — pyta na- względem imponująco. Wystawiońa będzie

jedna z najwartościowszych op. Millockera

„Biedny

zapowiada się pod każdym

Jonatan”, którą przygotowuje

cenicznie i muzycznie) sam jubilat. W ope-

retce tej wystąpi cały zespół oraz występu

jąca gościnnie Ola Obarska. Pracownie te-

atruine pod kierownictwem W. Makojnika,

przygotowują nowe dekoracje, meble i ko*

stjumy. Baletmistrz Ciesielski, układa no-

e, malownicze balety z udziałem Martów-

y i własnym.

— „Pan Twardowski” na ekranie. Już

tak o. tro premjera w kinie „Pan“.

— Teatr „Rewja” ul. Ostrobramska 5.

nie- Dziś program rewjowy pt. „Licytacja świa-

Początek przedstawień o godz. 6 min

5 i 9 min. 15.

| Jeszcze tylko dziś „DAWID COPPERFIELD“

Jutro premjera. Reprezentacyjny najnowszy przebój Polski

nadań "ludowych w-g nieśmiertelnego arcyazieła ADAMA MICKIEWICZA

PAN TWARDOWSKI
Role główne kreują: Malicka, Bogda, Cwiklińska, Brodniewicz, Jaracz, Stępowski, Samborski, Znicz, Sielański.

Dziś.
HELIOS S us i

amochod м№ эЭ
Kapitalny film o niebywałem napięciu akcji. Niesamowite przygody zbro- |
dniczej band: fesora ANTHONY. W. rol. gł. bohat. filmu BENGALI

SIR GUY STANDING oraz przepiękna ANN SHERIDAN.
Film prod. Paramounta.  Nadprogram: Atrakcje.  Pocz. 4, 6, 8 i 10.15.

REWJA | Balkon 25 gr. Program Nr. 66 p. t.:

„LICYVTACJA SWILATA“

 

 

 

Wiosna sie zbllža —Šwieta nadchodzą

JAN FRLICZKA
Wielka 11 — Wilno —- Św. Jańska 6 (Januszek)

Połeca wszelką konfekcję damską oraz galanterję męską
Prosimy zapamiętać adresy: ?

WIELKA 11 — Ś-to JAŃSKA 6.

GRS

Kto próbował ten przekonał się

 

 

 

 

  

 

 

SKLEP MEBLI
ZJEDNOCZENI

STOLARZE
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

Wilno, Trocka 6
poleca meble miękkie ś twarde = wias-
mych warsztatów. Ceny niskie. Za g0-

tówkę i na raty.

  

    
  

       

OBIADY
smaczne, zdrowe, higjesiczne -—— wydaje

JADŁODAJNIA
ZAKŁ. im. ŚW.

о. Wilno, Mostowa 10.
us!Wycieczkom spec.

Może być całodz. utrzymanie

pwpimsvusai iI

Już czas pomyśleć
o ogłoszeniach świątecznych.

Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILEŃ-

SKIEGO" i innych pism — przyjmuje
na bardzo dogodnych warunkach

BIURO

STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1, tel 82.

mBTN o IO GN |

  

 # WINA wytwórni

w. Osmołowski wuoj >>>,
5а stare, leżałe, mocne i zdrowe RACOWAŁBÓDOWL.

Poleca się wino „MIESZANKA JAGODOWA* CA POLSKA*

Do nabycia w sklepach winno-spożywczych E Paket dk kadawi.
owa murarzy, cieśli, mala-

Wielki szłagierowy program w 2 cz. i 18 obraz. z udziałem najlepszych wykonawców
tańców bojarskich i ukraińskich feaomenalnego Trio Trzosalskich oraz Leona Len-
skiego, Geny Honarskiej, St. Janowskiego, E. Jaskowskiego, Baletu Tanagra i całego |

zespołu artystycznego. Początek o 6.45 i 9.15, W święta o 4.45, 7 i 9.15. I
abisyński

 

Uwaga. Powyższy program zaszczyci swą obecnością książę Ras-Kassa, |
który chwiłowo bawi w Wilnie. !

 

POLSKIE kino

ŚWIATOWI
Mieękiewicza 9

_„Wojna w królestwie walca"

 

 

Wspaniała komedja muzyczna produkcji
  

austrjackiej p. t rów, brukarzy oraz
wszelki. ajugwarantowane polecająBi posiąść niech Mo:

Zakłady Ogrodniczej stowa i, Sekretarjat,ĮNASIONA

 

i godz. 18—20.

Rekordowa obsada: R. Muller, W. Fritsch, A. Wohlbrūck, R. Barsony I ROSYA

P. Hórbiger. Humor! Spiewl Akcje! Muzyka Jana Straussa. я mW.„WELER mena Krawcowa |

100 LAT MIJA, BO OD 18406 ROKU ISTNIEJE 6Ž E adis

tr. H. RUSIECKI ROŽE I DALJE| ina
Cenniki wysyłamy bezpłatnie, damskiego, wykonanie
 

n. Wze= ARATUKOGICZ>... ==...  , Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza, miasteczku (10 tys. MALARZ
p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in. aytezewyknja basie — roboty malarskie,
Szlidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-

jowych i zagran.

Pisemne oferty do
ej „ WiL“ d ” асс
z" Ё ki POTRZEBN.A 77 |mie chętnie za b. ma-

" 5 łe wynagr. Romańczuk
służąca do małej ro-| Piotr, Wąwoży 4, albo

miodsza, pi- proszę zost. adres w

  

 

    

SPRZED.
Zegarki od 5 zł. Cany kryzysowa| ładnego Pach nie-,

 

szukuje pracy u mier-

 

czy drogo. wo A

OKAZJA PRZEDŚWIĄTECZNA SPRZEDAŻ |mackania| aaa "da go Red zbie ga

DH. ,T ODYNIEC“ "tl. MALICKA |z ogrodem, dzielnica pokój W te.
(mia do admin. pod dzinie, Garbarska 3/5, Wiczych  pezysięgłych,

)

- л j 3 pokoje gospodarczy, w wieku pod „mierniczy dyplo-

amistuu i : ia „wygodami wogródka|doniedożego tku mowicz lub do Adm.

„Wszystko kupuje— wszystko Sprzedaję” se 5—1 (z M. Pokuty, i :

BUDZIKI. „EJA: hel zyja A diana68 KSIĘGOWY

Kupi: biurko, szafę, różne meble, dywan, 6, m. 34. 597—4|z własnoręcznie na-|Chalteryjnej dziennej,

MISTRZA FIRMY P. BURE

3-b—3.

tująca, pracowita,

Wysortowanej porcelany za bezCen voswar) KUPIĘ. RETPe modę
D dom od 5 — 10 tys. DO WYN. и CIA  |konieczne. zone

umeblowany|wa 11, Dozorca а- e
i i goletnią praktyką, po-

WIELKA 19. . ; A й ы MICKIEWICZA 6. bez różnicy. Zgłosze- przy inteligentnej ro-|że. J

rosimy zėlaszač się w godzinach rann' ‚ „dom“. Pośrednictwo ta. 5. 48—2 2 s

WYPRZEDAŻ KILIMÓW i SERWET ZE LNU. ykliożcać, APN aa PECO

K——— 555550 SAS „|lat 30 — 40, samot- mowany“ Wilno, Dre-

SZYSTKO STANIAŁO FIRMA A saa potrzebny, wnicka42,m.2, Ada-
dovynajecia. Kamisai |pod dyspozycję. Wy-|„Dz. WiL“ || 47-—3

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY, rze. O warus- 'ekom
Wilno, Wileńska 8. kach dow. się: Subocz| ej. endacje, Od- й

ZEGARKI KIESZGNKOWE OD ZŁ. 4— * pisy šwiadectw wraz|poszukuje pracy bu.
serwis stołowy i do kawy, rower, samowar, = isanym — życi lub wieczorowej za

u w. JUREWICZA maszynę do szycia i do pisania, oraz roz- Pokój zdać RA 1i-|skromne wynagrodze-
: maite domowe rzeczy. I i stownie: p. Lipniszki|nie. Łaskawe oferty:
Najlepsze źródło kupna-sprzedaży rzeczy umeblowany do wy-|k/Lidy, maj Zakrzew-| Wilno, ul. Jagiellos-
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rzy, zdunów, tapice-|

 

—

 

GOSPODYNI-
kucharka, uczciwa iе pezyjmie| |

do majątku
lub na  probostwo.| 4

| Warunki skromne. Ad-
res: Kolonja Wileńska,

"Gospodyni: "6i0-2| Lekcji gry

 

ннннн W H

„ Rwalawaa|2080!
|  KRAWCOWA  |todą kwalifikow. pia-

je do roboty|nistka (absolw. Kon-

tjumy, _ płaszcze, |serwatorjum) począt-
|suknie strojne i akro-|kującym i zaawanso-
mne. Szyje w/g naj-|nym. Przyjmie akom-
Ino mody, ele- panjament. Warunki

akuratnie, — przystępne. Pos
|Čeny przystępnepro-zapewnione. UL Pil-
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ADMINISTRACJA: Wilno, wf. Mostowa 1, czynaa od g. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50. kwartalnie rł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6. —

CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cylrowe i tabela-

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