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Plenarne posiedzenie Sejmu
WARSZAWA. Na wczorajszem plenar- teresu publicznego może być odłożone do

nem posiedzeniu Sejm obradował nad pro- normalnego toku prac ustawodawczych.

jektem ustawy o pelnomocaictwach, | W szczególności nie jest zamiarem rzą*
Na wstępie zabrał głos sprawozdawcady wprowadzanie przy pomocy pełnomoc-

pos, Sikorski, który omówił poprawki, nictw jakichkolwiek nowych obciążeń oby-|
mae z. н : (wateli.

o przemó PER aa W dalszym ciągu w czasie dyskusji za*|
się dyskusja, w toku której Premj. Kościał-|aczyły aoi Akestas

ы + 1 akonikiz aa oai” przeciw peinomocnictwom. Szczególnie
5

 

których żyjemy, jest duża ilość przemian, | „ażą Żeligowskiego.

mó rio. POOR 12 W końcu posiedzenia ustawę o pełno-
a da NESCE KUWAZ 6РОа das" przyjęto we wszystkich “r.

Ę taniach. {
Gdy pół roku temu wnosiłem projekt| i

ustawy o pełnomocnictwach, motywowalem|

„
A
M
S

:

F
I
N
A
O
D
U

I O

iluždziš mabedzie je

Ozdoby do sukien,
torebek polecamy sz

Ti MADA 031 AA AsDA 00!

„Polonį
Tomazwa nejmodniejszych pończoszek jedwabnych z mereżką

Elegancka Pani
w. POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA S'tel. 6-46

klipsy, klamry, przepiękne puderniczki, nowe wzory wspaniałych
cZegėlnie.
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Min. Eden apeluje do dobre) woli МАВЕ
jego potrzebę koniecznością szybkiego i
zdecydowanego działania ze strony rządu.
Tylko dzięki uchwalonym wówczas przez
Jsby ustawodawcze pełnomocnictwom, uda-|
ło się opanować bieg wypadków, rozwija-

jących się w niepomyślnym kierunku.

Dzisiaj zgłaszam imieniem rządu od-
mienny projekt ustawy o pełnomocnictwach

i dla innych ież to czynię powodów.
Nie leży w zamiarach rządu w obecnej

Sytuacji kraju przeprowadzanie przy pomo-
cy uzyskanych pełnomocnictw spraw, któ-
rych rozstrzyśnięciebez uszczerbku dla in-

|opozycyjnie brzmiało przemówienie =

l

łNarada b. premjerów
rządów pomajowych

Wkrótce po zaknięciu budżeto-
wej sesji sejmowej zwołana będzie
narada b. premjerów pomajowych.
Naradzie przewodniczyć będzie P.
Prezydent Mościcki,
W kołach politycznych słychać,

iż czynnik miarodajne uznały odbry-
«ie narady b. premjerów za koniecz-:
me, celem omówienia sytuacji we-
wnętrznej w państwie. i

 

Kronoe rozuchy komunistyczne
na ulicach Częstochowy

6-ciu rannych
"MWARSZAWA (Pat). Istniejąca

przy zwiyżkach klasowych w Czę-
stochowie sekcja bezrobotnych, ule-

„Mowa,w Izbie Gmin
LONDYN: (Pat). Wczoraj ogodz. — zaznaczył minister — že doko-

4-ej popołudniu: min. stąnął nano, bardzo wiele dlą odprężenia
przed Izbą Gmin dla wygłoszenia sytuacji, a stało się to dzięki trzem
swej deklaracji. „warunkom, wysuniętym. wobec Nie-

Określając' stanowisko Wielkiej miec, a mianowicie: odesłania sporu
Brytanji, Eden podkreślił, .że Anglja do. Hagi, utworzenia strefy /wojsko-
nie jest w tym sporze arbitrem, lecz wej, obsadzonej przez policję. mię-
£warantem i dlatego- posiada okreś+ dzynarodową i _ udzielenia przez
lone zobowiązania. Z wielką mocą Niemcy. zobowiązania co do niefor-
minister stanął na stanowisku, że za- tyłikowania strefy nadreńskiejg.
bowiązamia te są dla. Wielkiej. Bry- Mimo wszystkich naszych wysił-
tanji wiążąceiżerząd: brytyjski w ków — podkreślił minister — nie
żadnym wypadku nie wyrzeknie się uzyskaliśmy od Niemiec żadnych
ich. „Nie mam zamiaru być tym propozycyj, które umożliwiłybyzna-
pierwszym ministrem spraw zagra- lezienie płaszczyzny do dalszych ro-
nicznych, któryswycofa się ze, ziožo- kowań. Jedyne ustępstwo, jakie do-
nego przez W. Brytanię
oświadczył Eden z naciskięm.

, Przechodząc następnie «dovemó- a SK az

wienia „wydarzeń, związanych z ak- <zęstokroć niewielka. ilośćnaturalnej wody
cją pojednawczą po 7-ym: marca, gorzkiejFranciszka-Józeła do usunięcia tych

 

Po przybyciu na miejsce większego Eden ujawnił, że na początku tej dolegliwości już w przeciągu 1—2 godzin.
'oddziału P.P., tłum został rozpro-
szony. Wśród rannych znajduje się

alkicjj Francja żądała zastosowania
stopniowanych

tychczas od Ikianclerza Hitlera uzys- !
kaliśmy, to ugoda jego na niepo-
większanie liczebne wojsk.

Mowę swą zakończył minister
podkreśleniem, że. znajduj się
obecnie dopiero w fazie zaa
najbardziej krytycznych rokowań
międzynarodowych. Rząd.brytyjstki,
który zna dokładnie ciążące na nim
„zobowiązania, dążyć będzie do po-
/jednania, nie ulegając żadnym uprze-
dzeniom na rzecz tego, lub owego
obcego kraju. Rząd brytyjski pragnie
być bezstronnym i nie dać się przy-
wiązać ani do jednego, ani do dru-
giego kraju. Francja winną zrozu-
mieć stanowisko brytyjskie i przy-
stąpić do propozycyj niemieckich
objekitywnie. Niemcy zaś winny się
kierować względami ną pokój i zgo-
dę w Europie.

 

gła w ostatnich miesiącach wpływom znany na terenie miejscowym komu-
wywrotowym i'w związku z tem ce- nistą Lucjan Pietras, który przewo-
łowo dążyła do stałego podburzania dził napastnikom, karany 2-letniem
bezrobotnych i wywoływania ulicz- więzieniem zą działalność wywro-
nych ekscesów. W dniu dzisiejszym| tową.
o godz. 13 grupa osób, składająca się

z bezrobotnych, zebrała się przed
„lokalami biura funduszu pracy przy
ul, «Jasnogórskiej, przystępując z
miejsca do demolowania i rabunku
lokalu, przyczem spośród tłumu pa-
„dło kilka strzałów. Znajdujący się
w pobliżu lokalu 4 szeregowi P.P,

i szereg strzałów na postrach, Na dzień 25 b. m. wyznaczono
' wzywając do zaprzestania rabunku |pogrzeb ofiar krwawych zajść ulicz-
"4 rozejścią się. Napastnicy jednaki nych, które miały imiiejsce w Krako-
nie usłuchali wezwań, lecz obrzucili wie, dn. 23 b. m. Zwłoki 8-iu ofiar

Pogrzeb ofiar zajśc
krakowskich

policjantów kamieniami i cegłami,
ramiąc ich. Policjanci zmuszeni byli
użyć broni, w wyniku czego 6 spo-

tych zajść złożone zostały w Domu
Górników przy ul. Krasińskiego,
dokąd już ой godz. 8-ej rano ściągać

śród napastników zostało rannych. zaczęły liczne delegacje robotniczeł

 

Gołębie jako posłańcy

   
 

Medjolanu do Rzymu wypuszczono 1000. gołębi pocztowych, które przyniosły  Mussoliniemu „hold miaste Medjolanu,

sankcyj  gospodar-
czych, czeimu W. Brytanja przeciw-
stawiłą się. Porównując z temi
pierwszemi . żądaniami franouskiemi

, rezultaty odbytej w Londynie konfe-
rencji locarneńskiej, należy przyznać

 

ze sztandarami. Przybywają delega-
cje nietylko: z Krąkowa, ale z całego
okręgu kralkowskiego; z Sosnowca
i Górnego Śląska. W, sąli Domu Gór-
ników, gdzie spoczywają zwłoki, u-
stawiono. wielką ilość sztandarów.

O godz. 9-ej rano przed Domem
Górniczym delegacje zaczęły się
ustawiać w szpaler. Odpowiedzial-
mość za porządek wzięła na siebie
P. P, S., niemniej jednak wzmocnio-
ne posterunki policyjne strzegą ulicy
Krasińskiego i przyległych.

Niemal do ostatniej chwili przed
wyruszeniem pogrzebu nie było wia-
dome, czy kondukt prowadzić będą
księża. O godz. 10.30 kondukt wyru-
szył bez duchowieństwa, które od-
mówiło udziału w pogrzebie, ze
względu na to, że w pochodzie bie-
rze udział szereg pocztów z czerwo-
nemi sztandarami.
W dzielnicach żydowskich w Kra-

kowie rozwieszono wielką ilość kle-
psydr w języku żydowskim i pol-
skim, wzywających robotników ży-
dowskich do gremjałnego udziału w
pogrzebie.

Na Dalekim Wschodzie
TOKJO (Pat). Ministerstwo woj-

ny komunikuje, że we wtorek rano
oticerowie i żołnierze japońscy, sta-
cjonujący w okolicy Chudżum, zo-
stali zaatakowani przez oddział 60-
wiecki. Żołnierze japońscy "wie-
dzieli na ogień koka ierzy
sowieckich i colnęli się o 1 kllm. od
granicy. WEZ noi ORA.

Podpisanie traktniu morskiego
w Londynie

LONDYN. (Pat). W) sali pałacu stanawiały stosunek. sił .morskich
sw. Jakóba nastąpiło wczoraj o $. między W. Brytanją, Stanami Zjed-
4-ej popołudniu uroczyste podpisa- noczonemi i Japonją na zasadzie
mie nowego traktatu morskiego. Z słynnej formuły 5:5:3, którą Japonja:
pięciu największych mocarstwmior- wypowiedziała w grudniu 1934 r.

„|skich świata, które przed czterema Nowy traktat przewiduje coprawda
w Londynie ro- pewne ograniczenia zbrojeń mor-

isa- skich, ale punkt ciężkości jego leży
‘Зу dziś traktat: "Wielka anja,w klauzuli, przewidującej udzielenie
„Stany Zjednoczone i Francja. Japo- informacyj i wzajemne notyfikowa-
mja i Włochy odmówiły przystąpie- nie naprzód programów lowiy.
nia do traktatu, przynajmniej nara- Wzajemne ujawnienie planów budo-
zie. lwy posiada o tyle doniosłe znacze-

Nowytralkltat mworeki obowiązuje nie, że kładzie kres (7). tajemniczo-
na olkres lat 6-ciu i'zastąpi traktaty: ści, która prowadziła dotychczas do

miesiącami podjęły
ikowania, jedynie tylko trzy

waszyngtoński i. londyński, które u-

" WARSZAWA. P.A.T. podaje na-
stępujący komunikat o położeniu na
frontach Abisynji w, dniu 26 marca:

Na froncie północnymi urzędowy
komunikat włoski notuje wyłącznie
działalność lotników.

Źródła angielskie i francuskie do-
noszą, że w zachodniej, części frontu
północnego maszerują naprzód. dwie
kolumny włoskie, poprzedza je akcja
iotników włoskich, Kolumny te idą
wzdłuż granicy Sudanu, wyruszyły z
Tessenei w Erytrei, przeszły przez
Setit i zmierzają do Gondaru, głów-
nego miasta prowincji Amhara. |

"Na murach Politechniki  Lwow-
skiej ukazało się obwieszczenie o

kich wydziałach Politechniki. zgromadzeniami, jakie były zwo-

Zarządzenie senatu Politechniki,
wydane jest w zwiąźku z nielegalne- "tami wydziału rolniczo . leśnego a
jeż, KS :

'wyścigu zbrojeń.

Na północą i południu tron zwycięska
ofenzywa włoska

Z Kairu donoszą, że cesarz. Haile-
Selassie przeniósł kwaterę główną z
Dessie na północo-zachód. Mówią,
że kwatera ta mieści się w, Debra-
Lina, ale miejsce pobytu cesarza
trzymane jest w tajemnicy.
Na froncie p iowym bomlbar-

dowanie Ogadenu z samiolotów trwa.
Wczoraj ukazało 51е КИКа samolo-
tów. włoskich nad Harrarem, wywo-
łało to panikę w mieście. Jednakże
samoloty włoskie odleciały, niezrzu-. -
cając bomb, również nad Burkotem
lotnicy włoscy. ograniczyli się dziś
do zrzucania ulotek

 

Zamknięcie Politechniki we Lwowie__j
łane na terenie Politechniki przea

' studentów zamikniętego już poprzed-

pawweszenia,.. wikiaców, i RT IE Na terenie Politeci i.
nio wydziału rolniczo - cżostow

dochodziło do starć między studen-

studentami innych wydziałów.
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Posiedzenie Rady Miejskiej
W dniu wczorajszym odbyło się nor-

malne miesięczne posiedzenie Rady Miej-
skiej. Porządek dzienny nie przewidywał

żadnych spraw natury zasadniczej, mimo to
zebranie miało charakter dość ożywiony.

Na początku posiedzenia sensację wy-
wołał wniosek nagły grupy t. zw. legjono-
wej, która wyłoniła się jako grupa samo-

dzielna z sanacyjnego Koła Gospodarczego.
Wniosek zmierzał do wprowadzenia dal-
szych zniżek w opłatach za elektryczność,

a uzasadniał go w imieniu wnioskodawców
radny mec, Olechnowicz. Przeciw wnios-

kowi przemawiał niedawny socjusz poli-
tyczny p. Olechnowicza, prof. Wysłouch.

Wniosku nie głosowano, śdyż sprzeci-
wił mu się ze względów formalnych prze-
wodniczący dr. Maleszewski i skierował go

do Magistratu. Zarysowujący się rozłam w|

grupie sanacyjnej Rady Miejskiej jest jed-
nak rzeczą znamienną,

Następnie przyjęto nagłość wniosku
Koła Narodowego w sprawie wyboru ko-
misji urbanistycznej,

Po odpowiedzi Prezydenta na inter-
pelację w sprawie nadmiernych opłat, po-

, ustawa o uboju, Ponieważ radny dr. Wy-

godzki usiłował przenieść dyskusję na samą
sprawę uboju rytualnego, przewodniczący

odmówii mu głosu. Radny Wygodzki, a
później radny Czernichow natarczywie do-

magali się głosu, poczem dr. Wygodzki w
sposób hałaśliwie ostentacyjny opuścił salę

zebrań. Prezydent dr, Maleszewski bardzo

godzkiego, co Rada poparła gorącemi oklas-

kami,
Przy punkcie przeniesienia .kredytów,

radny proi. Komarnicki podkreślił koniecz-
ność prawidłowego budżetowania w gospo-
darce miejskiej, aby przeniesienia kredytów

ograniczyć do minimum.
Do Rady Kasy Komunalnej wybrano

pp. dr. Grużewskiego, Gołębiowskiego i

Jankowskiego.
Zakończenie posiedzenia było dosyć

burzliwe. Radni żydzi zgłosili interpelację
w sprawie akcji antyżydowskiej w Polsce,
domagając się interwencji wladz i subsydjów

|finansowych na rzecz poszkodowanych ży-

! @6. Wywiązała się dłuższa dyskusja, w

| której zabierali głos pp. Kozłowski i Wy-

 

ostro napiętnował postępowanie dr. Wy-

bieranych przez gminę żydowską za ubój
rytualny, zdarzył się bardzo znamienny in-;
cydent. Radny, inż. Gliński, zwrócił się z Choroby dziecięce. W klinikach dla

słouch z Koła Gospodarczego, oraz pp. Ko-

marnicki, Rekść, Piotrowski i Kudrewicz

z Koła Narodowego. Zarzuty interpelantów

żydowskich zostały przez mówców narodo-

wych oświetlone w płaszczyźnie właściwej.

Zebranie zakończone zostało oświad-

czeniem Prezydenta miasta, że zwróci się

do p. Wojewody z prośbą o podjęcie środ-

ków, celem uspokojenia nastrojów wWilnie,

Nielegalne placówki litewskie
W dniu 25 bm., w czasie dokony- / W wyniku przeprowadzonej kon-

wania kontroli przez referenta bez-,troli znaleziono książki i czasopisma

pieczeństwa _ slanostwa _wileńsko- (zakazane oraz stwierdzono, że w lo-

trockiego, w lowarzystwie komen-|kalu tych organizacyj odbywa się

danta posterunku policji w: Rudomi- nielegalne nauczanie dzieci przez

nie, oddziałów stowarzyszeń litew- |kierowniczkę czytelni i ochronki w

skich, istniejących we wsi Marjam|tejże wsi.

'pol, gm. rudomińskiej, zgromadzeni Za stawianie oporu i obrazę

członkowie tych organizacyj stawiali urzędników spisano doniesienie i

„opór i starali się nie dopuścić do do-e przekazano prokuratorowi.
'konania kontroli.

 

Możliwości rozwoju rzemiosła
|

Dzięki uprzejmości p. Młynar-

czyka, dyrektora IzbyRzemieślni-

 

otrzymał "garść # jormacji 0 możli-

wościach rozwoju rzemiosła na Wi-

|leńszczyźnie. Narazie możliwości te

Jw stopniu najwyższym posiada sto-

|larstwo i garbarstwo. :

Izba Rzemieślnicza otrzymała od

lszeregu firm angielskich propozycje

ną dostawę różnych wyrobów Sto-;

jlarskich i tokarskich, jak krzesła

(50.000), ramy do parawanów, osady

czej w Wilnie, współpracowniknasz!

„ Drugiem rzemiosłem, które ma Jeszcze gorzej przedstawią się

lteż dość duże możliwości jest gar-|sprawa z rogożyną, którą do nie-

barstwo. Zwłaszcza wyprawianie|dawna sprowadzano niekiedy aż...

|skór na kożuchy dotychczas było|z Niemiec po 5 zł. za kig. Tymcza-

lstrasznie zaniedbane. Kużuchy wi-|sem są to włókna tak popularnej na

leńskie poza brakiem odporności na|wodach Wileńszczyzny pałki wod-

,działanie wody, zapachem na dalszą| nej.
/odległość, dawały znać o sobie, co w Nawet na podstawie tego po-

rezultacie spychało je do gatunków |bieżnego szkicu nasuwa się parę
poślednejszych. Ostatnio zorganizo-| uwag. Pole do pracy jest — brak

"garbowania i farbowania skór. Po-
lępszenie się jakości kkożuchów spra-

wano w Wilnie 6 tygodniowy kurs tylko inicjatywy i zdrowej kallkula-
jeji, bo przecież średni warsztat zme-
'chanizowany to nie jest cała fabry-

prośbą do Prezydenta miasta, aby w dal-

szym ciągu czynił kroki o zmniejszenie tych

opłat, zanim nie wejdzie w życie nowa

Instytucį
Historja polityczna zna cały sze-

reg nazwisk  żydówek, których
wpływy na polityków i mężów sta-
mu odbijały się fatalnie na intere-
sach państw, rządzonych przez ludzi

 

. szem poczuciu narodowem,

° [ м czasach obecnych powtarza
się... historja, instytucja Esterek, a

- więc żydówelk pięknych a posiadają-
cych zdolności najlepszych  szpie-
śów. Piękna urodą Esterek chwyta
w ulkryte sidła najwybitniejszych
mężów stanu, dających się kiero-

„ wać, ulegających i poddających się
podszeptom  emisarjuszek państwa
amonimowego.

Zagadnieniu instytucji Esterek
poświęcił „Kurjer Poznański” nastę-

. pujące uwagi:

Dawno już w potocznej mowie
ludów nowożytnych ustaliła się na-
zwa Esterki (od imienia bohaterki
„Księgi Estery"), a to na oznaczenie
żydówki, która przez małżeńskie lub
miłosne: węzły z mężczyzną obcej na-
rodowości  wyzyskuje stanowisko
swoje na korzyść narodu żydowskie-
go. Jakikolwiek popularna jest ta
nazwa symboliczna, jednak ludzie
często nie podejrzewają w zjawisku
Esterek żadnego planu, żadnej meto-
dy, przez iżydostwo stosowanej. Za
każdym razem każda Estenka wyda-
je się im przypadkiem, dobrotliwie
przez dobrotliwość Axnjów  trakto-
wanym.

Ale niemożliwy jest przypadek
"w. tem, co w dziejach narodu od wie-
lu wieków powitarza się systema-
tycznie. Na długo przed wydarze-
niem, z Esterą naložnicą  Aswerusa,
mprawiali żydzi handel żonami swo-
jemi w celach politycznych, o czem,
historje Abrahama i Sary oraz Iza--
aka i Rebeki świadczą bardzo wy-,
mownie. Od czasu zaś Estery usta-
nowione przez stryja jej Mardoche- ,
uszą święto Purym rok rocznie ży-
dostwu przypomina wielkie dzieło
polityczne, dolkonane przez „dzie-
weczkę' izraelicką „pięknej urody i
wdzięcznej twarzy panienkę*. Ża-
«czem następnie w całem rozprosze-
niu żydowskiem mnożą się mniejsze
i większe  Esterki polityczne, a
wszystko wykazuje, że zwyczaj ten
przerodził się — rzec można — w

instytucję.
_ Byłaby niezmiernie ciekawa i po-

dzieci stosuje się maturalną wodę gorzką 1 kije do szczotek, wyroby tokar-

„ „Franciszka  Józeia”* już
a uporczywych zaparciach z dobroczynnym
wynikiem. Zalecana przez lekarzy.

a Estery
uczająca historyczna
monografja — od dni patrjarchy
Abrahama až do dni autarchy Sta-
dina, ale w czasach najnowszych mu-
siałaby uwzględnić i niektórych pre- wypadki

o słabych charakterach i jeszcze słab zydentów republik... Na monografję ! owoce
również cały tłum tylko o partjach grzybów, suszonychjtaką oczekuje

ministrów,> senatorów,
generałów, dyrektorów,

premjerów,
prezesów,

jprofesorów, mecenasów i wszelkiego wspólnego z grzybami,

przy małych |skie, galanterja drzewna itd. wszyst-

Iko w dziesiątkach tysięcy szluk. »

| Do wykonania tych zamówień

potrzebna jest pewna ilość średnich

i zmechanizowanych warsztatów sto-

"larskich, gdyż miuszą to być wyroby

standartowe, a pozatem ceną jest

dość niska — tak że kalkuluje się

' dopiero przy istnieniu mechanizacji.

tej instytucji Niską cenę powoduje brak zaufania

rynku zagranicznego co do jakošci

naszych wyrobów, którym złą reno-

"mę wyrabiają niestety dość częste

niesumiennošci ze strony

(Nawiasowo wspomnę

(wysłanych do Ameryki, w których

(znajdowano rzeczy tak mało mające
jak naboje

rodzaju świeczników państwowych i karabinowe). Dobrze stoi i rozwija

niepaństwowych,

przebywają, sami przez Esterki rzą-
dzęni, któremi zikolei kierują z za-

j kulis (vydostwa najbardziej wtajelm-
niczeni,

W dniu 29 bm. odbędą się w sto-
licy uroczystości ku czci królowej
Jadwigi. O godz.
Kardynał Kakowski odprawi w ko- 
ściele św. Krzyża Mszę św., w czasie|a występy wokalne dopełnią progra-|

D którzy w wielu 'się szczotkarstwo sięgając poza Wi-

krajach tego światą u steru rządów |leńsżczyznę dzięki jakości i taniości

|wyrobów. Pozatem są czynione pró-

|by z uruchomieniem przemysłu za-

bawikarskiego, dla którego już są

„ widoki zbytu do Anglji.

AL

Stolica w hołdzie Królowej
Jadwidze

przyul. Nowogródzkiej 49, na której

przemawiać będzie JE. Książę Me-

10,30 JEm. Ks. |iropolita Krakowski, Adam Sapieha,

referat wygłosi proi. Oskar Halecki

iktórej zostanie wygłoszone okolicz-lmu akademji. Ponadto odbędą się

nościowe kazanie. O godz. 16-ej od- dla wojska odczyty i pogadanki o

będzie się uroczysta akademja w|Królowej Jadwidze. (Kap).
sali Domu Katolickiego im. Piusa XI,
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Wszelkie narzędzia i przybory MLECZARSKIE, PSZCZELARSKIEi OGRODNICZE
praz preparaty chemiczne do zwalczania chorób i roślin poleca

w WILNIE
szkodników

Zygmunt Nagrodzki Zawalna 11a
Proszę żądać cenników

 

— No i co?
— Ano —nic,
— Mamy wiosnę.

— Ano mamy. Ale co z tego?

— Jakto — co z tego? — Będzie cie-

pło, słońce, kwiaty... Z wiosną przecież

zmienia się wszystko — na lepsze.

— Przesada. Nic się nie zmienia na

lepsze, Obiecują nam to z roku na rok od

dziesięciu lat, ale na tem się kończy. Gdy-

by tak było naprawdę, że z każdą wiosną

wszystko się zmienia na lepsze, to dziś by-

łoby już zupełnie — dobrze.

i — Teraz ja powiem: przesada. Nie jest

znów tak źle.

WBGZBDRZOCZAAZZd,

Odkrycie
— 0, pewnie. Jest o wiele lepiej, niż

będzie na przyszłą wiosnę.

— No, to jeszcze niewiadomo,

— Słusznie, Jeszcze niewiadomo, Może

być tylko — trochę lepiej.

— Swoją drogą, ten rok jest bardzo

| ciekawy. Powiem nawet — niezwykły...

— Owszem, zapowiada się dosyć inte-

resująco.

— W każdym razie taki rok zdarza się

raz na sto lał.

' — Ee, chyba częściej, Pan myśli o tym

jubileuszu?

j — 0 jakim jubileuszu?

Н — No, o tem dziesięcioleciu. Obecnie

|mamy rok tysiąc dziewięćset trzydziesty

|szósty. Stąd prosty wniosek, że od roku

KOMUNIKAT
dnia 29 marca, o godzinieW niedzielę,

Zebranie Członkowsk
Stronnictwa

12.45, w: sali Stronnictwa Narodowego,

przy ul. Mostowa 1, odbędzie się › —

ie, Sekcji Robotniczej
Narodowego.

(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi.)

Na którem przemawiać będą na temat:

1. „CZEM JEST TALMUD?* — Edward Zienkiewicz. ‚

2. „MARKSIZMA IDEA NARODOWA“ — Waldemar Olszewski.

3. „HISTORJA POWSTANIA STRONNICTWA NARODOWEGO“
—Piotr Kownacki. *

Prosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na członków-

Sekcji Robotniczej Stronnictwa Narodowego, o wcześniejsze zapisywanie się w Sekre-

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 Robotniczej S. N.

7 Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!
ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

|tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego

| upłynęło dziesięć lat.

{ — Rzeczywiście. Jak ten czas leci!

| — Ano leci. Nie śpieszy się, bo — ma

| czas, aleleci.

! — Dziesięć lat...

, jeszcze długo...

|  — Hm, hm, hm.. Pan zdaje się coś (pądacz folkloru litewskiego, M. Un- likwidacji
mówił o tym roku?...

| — A tak! Proszę sobie wyobrazić, że

„pewien proiesor uniwersytetu amerykań-

skiego odkrył, że liczba 1936 jest kwadra-

| tem liczby 44 i wykazał, że dopiero za sto)

lat prawie zdarzy się podobny wypadek.

Mianowicie w roku 2025. Bo 2025 jest kwa-

dratem liczby 45,

— Zadziwiające...

— Prawda?

— Zadziwiające, że ci amerykańscy

profesorowie mają tyle -wolnęgo czasu na

robienie takich odkryć.

Ciekawe, czy to tak
!

wilo, Iže wojsko udzieliło kilkawiek- ka,
szych zamówień próbnych. !

Osobno należy poruszyć sprawę
produkcji niektórych surowców u-
żywanych w meblarstwie. Otóż Wi-
leńszczyzna cała posiada podobno
až... 8 hektarów: plantacji wikliny —
a i to bodajże w większości własność
samorządowa. Tymczasem jest to kika:

produkt mający dobry zbyt i dając Potrzeba — trochę inicjatywy,
możność wykorzystania niektórych trochę „instrukłtorów — a przede-
„łąk”, o których przysłowie ludowe wszystkiem dużo dobrej woli.

powiada, że można tam „psom trawę, RAY 5.

ikosič“.

Nowy port lotniczy w Londynie

Pozatem... w Szwajcarji kwitnie
wiejski przemysł  chałupniczy (maj-
strują nawet zegarki) — dla zrobie-
nia kijaszka do szczotki lub splece-
nia rogożyny wielkiej chyba filozofji
nie potrzeba, wieś nasza dusi się z
braku pracy, tysiące rąk...   

\

!

W Gatwick, pod Londynem, buduje się obecnie nowy port lotniczy, który jest

już na ukończeniu. Na zdjęciu dworzec, zbudowany w kształcie okrąglaka.

ПЛОН ЛООф SZERSZE SSASNTL EC STAI EO T ITT

Tajemnicze morderstwo angiel. admirała
LONDYN. (Pat). Wiceadmirał dze kilka zRo odezw, nawo-

Henryk Boyle Somerville został u- lujących młodych ludzi, by: wstępo-

Ibiegłej nocy zamordowany w swej wali do brytyjskiej armji i mary-

„rezydencji w hrabstwie Cork w Ir- narki, 
›į
i

landj. Zabėjey, Iktėrzy przybyli 62- ,amxx:
mochodem, е 6:2

strzałów, zabijając go na miejscu. W|Kronika telegraficzna

zbrodni, jak przypuszczają władze; — ** Dwa wielkie sterowce niemieckie

Prawdopodobnie przyczyną zabój- |raj rano z Frierdrichshafen do lotu propa-

listwa było popieranie przez admira-, gandowego naokoło Rzeszy. Głównym ce-

brytyjskiej. W. pokoju gdzie popeł- | wincje wschodnie oraz zachodnie, a prze-ytyjskiej pokoju |
niono zbrodnię, znaleziono na podto- dewszystkiem Nadrenja,

EINIKIS EB townie już przybiera. Poziom wody pod-

niósł się do 9 metrów. Niżej położone

Sprawa wymiany ** Zaloga francuskiego parowca „Bo-

róe', który zatonął u wybrzeży Anglji, skła-

„L. Žinios“ z 23 b „m. 36 r.pisze,| utonęło.

że Polska ma zamiar zwrócić się ** W  Tultenango (Meksyk), podczas

Krzyża wcelu dokonania 2 Litwa mitem, został silnie uderzony przez inny
wymiany więźniów. Polacy proponu- wagon. Nastąpił wybuch. Kilkanaście wa-

i a około 50 odniosło rany. Pożar, spowodo-

| wysiedlenie Litwina wany przez wybuch, strawił około 20 oko-

| „Vil. Ryt.“ donosi, że 20 mairca ** Duńscy przemysłowcy odrzucili pro-

lokautu 125.000 robotników w

kulis, otrzymał z województwa nakaz różnych gałęziach przemysłu.

mic Państwa Polskiego. |dzona lokomotywa wpadła na grupę chło-
$ pów, przechodzących przez tor. Kilkunastu

Robotnicy jadą '
** W jednej z kopalń w pobliżu Byto-

BRASLAW (Pat). W dniu 25bm. górników.

wyjechał z Brasławia przez Turmont ** Dyrektor bezpieczeństwa w Madry-

do Łotwy w liczbie 498osób. - ; Bajadoz, gdzie” tysiące robotników rolnych

Dotychczas z powiatu brasław- ,zawładnęły majątkami, należącemi do osób

dali do admirała szer!

policyjne, brało udział kilkaosób. |,„Grat Zeppelin” i „LZ 129* wyleciały wczo-

"la Somierville'a werbunku do armji'lem lotu 'sterowców są nadgraniczne pro-

! ! ** Rzeka Gwadalkwiwir (Sewilla) gwal-

dzielnice miasta zostały już zalane.

więźniów i dała się z 22 osób. 9 członków załogi

do międzynarodowego Czerwone$o manewrowania, wagon, naładowany dyna-

JA 'w celu zamiany 40 Litwinów. gonów uległo zniszczeniu, zginęło 20 osób,

licznych gmachów.

znany w społeczeństwie litewskiieim pozycję pojednawczą, która zmierzała do

opuszczenia w ciągu trzech dni gra-'  ** Na stacji Kalinin (Z,.SRR.) rozpę-

) ]1щ‘1‹2і poniosto šmierė.

do Łotwy B oberwało się sklepienie, zabijając 4-ch

dalszy transport robotników rolnych cie wysłał znaczne ' posiłki policyjne do

iskiego wyjechało 1338 robotników,  prywatnych,  
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Nowa sytuacja polityczna w Euro-

pie, olbrzymi wzrost potęgi militar-

nej naszych sąsiadów oraz własne w

tym zakresie położenie, porusza

żywo opinję kraju, zmuszając do głęb-

szego zastanowienia się nad sprawą

obrony narodowej,

W związku z tem szybko dojrzewa

zrozumienie, że wobec wymagań przy-

szłej wojny zagadnienie obrony nie o-

granicza się jedynie do armji i zmobi-

„lizowanych rezerw, ale obejmuje ca-

łokształt życia narodowego, jego

siły moralne, charakter rządów, zdol-

ności wytwórcze i jego wewnętrzną

konsolidację.

Podnosi to, między innemi bardzo

słusznie „Polska Zbrojna”, która w

ten sposób formułuje to zagadnienie:

„Sztaby mocarstw świata dobrze u-

mieją liczyć i ważyć. Nietylko duch,

wyszkolenie i zaopatrzenie wojska

bywa tam szacowane. Szacowany jest
również stopień spoistości i solidar-

ności społeczeństwa, Szacowane jest

napięcie ich woli w pracy pokojowej,

jej wydatność i możliwości”, W ten

sposób „liczą i ważą sztaby mocarstw

świata”, w ten sposób liczymy również

i my swoje siły, zdając sobie jasno, bez

zakłamanego frazesu i megalomanji,

sprawę z naszej rzeczywistości.

Rzeczywistość ta wcale. nie przed-
stawia się różowo. Nie wątpimy ani

na chwilę, że możliwości Polski są

bardzo duże, wierzymy głęboko w si-

ły naszego narodu, ale nasze stosun-

ki wewnętrzne, zarówno polityczne,

jak społeczne i gospodarcze, są bardzo
dalekie od tego, czem byćby mo-

śły i powinny.

Pod tym względem Polska potrze-

buje szybkich i głębokich reform, któ-

reby całkowicie odmieniły jej dzisiej-

sze oblicze, wyzwalając utajoną i nisz-

czoną w kraju energję twórczą, Na

przeszkodzie temu stoi olbrzymi mo-ś

ralno - polityczny konflikt, który rzi*
ca cieńna całokształt naszego życia

| zbiorowego i który ujawnił się bardzo

jasno i wyraźnie w postawie ogromnej

większości społeczeństwa polskiego ‹
podczas ostatnich wyborów sejmo-

wych. į

Wciąż są czynione usiłowania
przejścia nad tem do porządku dzien-

nego „załatwienia tej ważnej, podsta-

wowej sprawy w drodze formalnej,

, przymknięcia oczu na to, co nie by-

ło jedynie gestem, czy też pozą, ale

świadomym wyrazem zbiorowej woli

narodu, Pewne koła w Polsce, izolo-

wane od społeczeństwa, żyją jak we
mgle, nie rozróżniając twardych kon-
turów rzeczywistości, pławią się w le-

gendach i szumnych frazesach, które

nie budzą w kraju większego od-

dźwięku.

I tu jest główne zło, Naród musi po-
siadać życie publiczne odpowiadające
jego rzeczywistym potrzebom, jego

dojrzałości, jego celom i dążeniom.
„Inaczej wytwarza się w życiu zbioro-

wem niebezpieczna  dwutorowość,

która wcześniej czy później, musi wy-

wołać ostre przesilenie.

To wszystko są bardzo ważne
współczynniki, o których pamiętać

należy, myśląc i mówiąc o sprzwie o-

brony narodowej. Pisaliśmy przed pa-

ru dniami, że jeśli nasi sąsiedzi zrobili

ostatnio tak wielkie postępy w zakre-

sie swojej potęgi wojskowej, to w

znacznym stopniu należy to przypisać

tym przeobrażeniom ideowym, jakie
przeszły ich społeczeństwa. Zwycię-

Żyła tam i zapanowała w państwie
idea, która w danym okresie dziejo-

wym była naczelną ideą danego spo-
łeczeństwa, A z tem się bardzo ściśle

wiąże potęga. wojskowa i sprawa 0-

brony narodowej,
Nieinaczej musi być w Polsce. Po-

nieważ z tego zdaje sobie sprawę co-

raz większa ilość Polaków i ponieważ

wszystkim Polakom głęboko leży na

sercu potęga wojskowa Rzeczypospo-

litej, proces ten odbywać się będzie

szybciej, niż się to wielu wydaje.
Zbyt wiele zagadnień dojrzało już w

Polsce do ostatecznych rozwiązań i

rozwiązania te nastąpić. muszą. Mię-

 

 

Po odmowie Niemiec
Trzeba było być bardzo naiwnym,

by przypuszczać, że Niemcy przyjmą
propozycje, robione im przez państwa
obradujące w Londynie, Wszak Hit-
ler postawił wszystko na kartę, cof-
nięcie się byłoby dla niego klęską.
Wojska niemieckie zostają w Nadre-
nji, Rada Ligi Narodów została od-
roczona, a przedstawiciele państw lo-
karneńskich opuścili Londyn — Niem-
cy odnieśli sukces zupełny, a Francja
pozostała z pustemi rękoma, Bo oka-
zało się w dodatku, że nawet gwaran-
cje „tymczasowe”', jakie Francji i Bel-
$gji miały dać Anglja i Włochy, zniknę-
ły, jak kamfora.
Rząd włoski odmówił wszelkich

śwarancyj dopóty, dopóki trwać będą
sankcje gospodarcze przeciw Wło-
chom. I czyż mógł zrobić inaczej?
Wszak sankcje są wyraźnym i nie-
wątpliwym aktem wrogim. Cofnięcie
się Włoch spowodowało wycofanie się
Angli. Powtórzyła się komedja z r.
1919, gdy odmowa ratyfikacji trakta-
tu wersalskiego przez Stany Zjedno-
czone przekreśliła z takim wysiłkiem
zdobyte przez Clemenceau gwarancje
dwóch państw anglosaskich dla
wschodniej granicy Francji.

Ciężką, dotkliwą i przykrą klęskę
poniosła dyplomacja francuska. Dla-
czego? Nie dlatego, by Francja była
słaba; nie dlatego, by miała nieudol-
ną dyplomację, lecz dlatego, że poli-
tyka zagraniczna Francji od chwili za-
kończenia woiny jest oparta na błęd-
nym, sprzecznym z doświadczeniem i
naturą rzeczy systemie politycznym.
Są zagrożone interesy Francji, jest

w niebezpieczeństwie pokój w Euro-
pie! Odpowiedzialność .za to ponosi
system polityczny, wypracowany i
propagowany przez loże, system, wy
nikający z zupełnego zapoznania rze-
czywistości, z ahistorycznego sposobu
myślenia, z dogmatów sekty, wyznają-

 

 

cej wiarę sprzeczną z tem wszystkiem,
co jest wielkiego w życiu i w dziejach
człowieka, co jest w nim z ducha, a
nie z materji,

Przedstawiciele  „wielkich“ mo-
carstw zgromadzeni w Londynie dali
światu widowisko, które byłoby
śmieszne, gdyby nie było tragiczne.
Boć trudno patrzeć obojętnie na upa-
dek myśli politycznej narodów, które
dały światu największą cywilizację,
jaka była na ziemi!

I zdawałoby się, że z tego wszyst-
kiego jeden jedyny należałoby wy-
prowadzić wniosek: Zerwać z przeklę-
tym systemem, przekreślić wszystko,
co przez lat kilkanaście robiono i po-
wrócić do wielkich tradycyj politycz-
nych Rzymu, Paryża j Londynu, tra-
dycyj, które dały potęgę polityczną
państwom Europy Zachodniej i wy-
rosłą pod osłoną tej potęgi cywiliza-
cję. Zdawałoby się, że przedewszyst-
kiem zjawić się powinna ta zbawcza
reakcja we Francji, która patrzy dziś
na zmarnowanie wielkiego zwycę-
stwa okupionego życiem k'lku miljo-
nów je' obywateli, że w zbliżających
się wyborach będą zmiecione z po-
wierzchni życia politycznego stron-
nictwa, kierowane przez masonerję,
odpowiedzialną za rozkład i poniżenie
polityki francuskiej, za upadek wpły-
wów Francii w Europie,
Notowaliśmy pewne objawy tej re-

akcji. Dodać do nich należy artykuł
wstępny w „Temps'*, którego treść
podaje korespondent paryski „Kurjera
Warszawskiego”,
— „Temps* — cytuiemy teleóram —

wylicza wszystkie ofiary, jakie Francja
złożyła na ołtarzu genewskim. Przypo-
mina, że w imię solidarności z Andlją i
w obronie Lisi nie wahała się Francia
poświecić przyjaźni z Włochami, przy-
stępujac do sankcyj, narazćć się na przy-
krości bez liku, Po wyliczeniu tych bo-
lesnvch prawd, „Temos“ dodaje:
„Do przyjaciół należy mówić szcze-  

{
rze, Naród ańgielski powinien wiedzieć,
że w dniu, w Którym Francja dojdzie do
przeświadczenia „iż Liga Narodów staje
się instrumentem elastycznym, wyzyski-
wanym głównie dla interesów poszcze-
gólnych, w dn'u tym umrze wiara Fran-
cuzów w instytucję genewską j wówczas
Francuzi mea od Genewy, 5a zau-
fanie ich zawiodła. Wówczas naturalnie
Francuzi liczyć będą przedewszystkiem
na własne siły materjalne j moralne, a
zmuszeni będą również zastąpić zban-
krutowaną dyplomację genewską przez
OO: opartą na nowych podsta-
wach”. ;
Francja — pisze dalej „Temps“—m'a-

ła wielokrotnie okazję do bezpośrednie-
go porozumienia się z Niemcami, Dobrze
uczyniła czy źle, nie korzystając ao

ych okazyj — mniejsza o to. każ-
SA razie nie skorzystała z O tych
dlatego, by nie narażać na szwank zasa-
dy bezpieczeństwa zbiorowego, którego
wyrazem jest Liga Narodów. Wśród
Francuzów ustaną teraz skrupuły i zaj-
zie zapewne konieczność poddania re-

wizji zasadniczych wytycznych irancu-
skiej polityki zagranicznej”,

Szkoda, że „Temps' wypowiada
słuszne uwagi w formie warunkowej,
że artykuł jego nie ma raczej charak-
teru groźby pod adresem Anglji, że—
w razie jej trwania przy dotychczaso-
wym sposobie postępowania — Fran-
cja będzie musiała odwrócić się od
Ligi Narodów i pójść innemi, niż do-
tychczas drogami.
Toż bankructwo Ligi jest chyba już

dość jasne i oczywiste. Toż dwukrotna
przegrana polityki angielskiej (w kon-
flikcie z Włochami i w sprawie zaję-
cia strefy zdemilitaryzowanej Nadre-
nji) nie ulega wątpliwości. Im prę-
dzej polityka francuska wyciągnie ko-
rieczne kossekwencje z porobionych |
w cjągu kilkur.astu lat doświadczeń,
im prędzej oprze się na siłach wła- |
snych i na sojuszach, im prędzej swój
stosunek z Niemcami ureguluje w beż-
pośrednich z nmi rokowaniach, tem
lepie! będzie dla Francji, dla jej so-
juszmków i dla pokoju europejskiego.
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Wobronie pamięci dwóch kapianów
historja pewnej łapówkid'aurzędnika rosyjskiego

W. „Wiad; Lit." zamieścił prot.
Kridl wspomnienie o zmarłym nieda-
wno pedagogu, Tytusie Bennim, który
przed wojną był nauczycielem języka
angielskiego w założonej przez ks.
Gralewskiego wzorowej polskiej szko-
le prywatnej w Starej Wsi. Dyrekto-
rem jej był p. Maszewski. Otóż p.
Kridl w nekrologu ś. p. Benniego opo-
wiedział m. in. zdarzenie, które, gdyby
było prawdziwe „,rzucałoby cień na
pamięć dwóch kapłanów, a wśród nich
tak szlachetnego i wielkiego człowie-
ka. jakim był ś. p. Kaz. Lutosławski.
Według opowiadania prof. Kridla,

jakiś „świętobliwiec', który później
został księdzem, nie chcąc obarczać
swego sumienia wręczeniem łapówki
rosyjskiemu  wizytatorowi, poprosił
Benniego, aby go zastąpił, Tłumaczył
mu, że „ty i tak jesteś protestant, nie-
wierzący (I), więc tobie wszystko (!)
wolno”, Czyli (opowiada prof, Kridl),
zwalił grzech na niewierzącego, sam
w swojem mniemaniu pozostał czysty,
a później z tego grzechu korzystał' (!).
Ponieważ było w owym czasie w

Starej Wsi tylko dwóch nauczycieli,
którzy później zostali księżmi: Kazi-
mierz Lutosławski i Adolf Tyszko (0-
baj już nie żyją), więc postawiony za-
rzut hipokryzji musi odnosić się do
jednego z nich. :
Na szczęście dla prawdy i dla pa-

mięci obu zmarłych księży, a na nie-
szczęście dla łatwowiernego nekrolo-
śisty, znalazł się ktoś, kto zna dobrze
sprawę. owej łapówki i na łamach
„Wiad, Lit." obecnie ją wyjaśnia. P.
Irena Pannenkowa była w owvch
czasach nauczycielką w Starej Wsi,
znałą działających tam nauczycieli,
pamiętała wizytę owego inspektora i

 

stanowczo wyklucza zarówno słowa
wypowiedziane przez „,świętobliwca”
dającego łapówkę, jak i fakt wręcze-
nia łapówki przez ś. p. Lutosławskie-
go lub Tyszkę. Ani jeden ani drugi nie
był nigdy (jakby wynikało z podanej
wers.) kierownikiem szkoły, Do ża-

_ dnego z nich więc nie należał obowią-
zek pertraktowania z inspektorem.

Zresztą łapówka, dawana rosyjskie-
mu inspektorowi, nie tworzyła dla ni-

kogo takiego casus cunscien-
tiae, by dotry katolik.chciał się od
jej wręczenia usuwać,

„Łapówki — pisze p. Pannen*owa —
stanowiły w b. zaborze rosyjskim sy-

ma 

stem, był to rodzaj cichego modus
vivendi, byla to jedyna niepisana,
ale zwyczajowo Utka konstytucja,
Największy skrupulant nie mógł mieć z
teśo powodu wyrzutów sumienia,

danym wypadku chodziło nie o
żadną osobistą „korzyść” (dla Luto-
sławskiego czy Tyszki), ale o ratowa-
nie szkoły, warsztatu pracy i placówki
ideowej, Każdy więc nauczyciel dał-
by owe 200 rubli bez żadnego skru-
pulu,
Dobrze się stalo, že p. Pannenkowa

obaliła złośliwą plotkę, która niewia-
domo w jaki sposób powstała, a która,
ustaliwszy się w opinji, rzucałaby cień
na pamięć dwóch zacnych kapłanów.

 

Po wypadkach w Krakowie
NAUKA WYDARZEŃ
KRAKOWSKICH

Zaišciom krakowskim poświęca ar-
tyknuł. wstępny jedynie „Il. Kurjer C0-
dzienny”, Uwagi jego streszczają się
w słusznem niewątpliwie stwierdze-
niu, że obecnie, gdy i

„socjaliści przestali być ma'bardziej
lewicową partją, gdyż zdystansowali ich
komun'ści, wszelkie akcje uliczne. podej-
fmowane przez PPS.. wymykają się jej z
rąk, a wypadki przechodzą ponad głową
przywódców partii socjalistycznej ',
Możnaby na temat wydarzeń kra-

kowskich wiele jeszcze napisać...
„I. K. C.“ porusza powody swej wy-
jątkowej tym razem wstrzemięźli-
wości. й
„Władza centralna — pisze — krępu-

je rece zarówno władzom lokalnym. jak
i miejscowej prasie, oświadczając krót-
ko i zwieźle, iż o zajściach molno za-
mieścić ty!ko urzędowy komunikat. Poco
to i na co?

dzy innemi, pod presją konieczności
sprostania sąsiadom w gotowości o-

brony narodowej,
Bardzo słusznie pisze „Polska Zbroj-

na”, że „marnowanie potęgi pracy

mózgów i rąk polskich w bezczynno-
ści jest niedopuszczalne" į że „po-

trzeby prac są tak olbrzym'e. że ża-

dna grupa wartościowa, nawet żadna

wybitna jednostka, . ominięte i zmar-

nowane być nie mogą”.
Niestety, w tej dziedzinie zmarno-

wano w Polsce już zbyt wiele. Pol-

ska straciła dużo na tem, że pewne

„grupy“ i pewne „jednostki“ (odzna-
czające się najczystszym patrjotyzmem

i bezsprzeczną ofiarnością) trzymane

były zdala od wielu prac publicznych.

Nie dało to dobrych wyników. „Do

dzieła obrony — pisze „Polska Zbroj-

na“ — musi być zmosilizowany cały

zapas pracy narodowej”. A wiadomo,

że mobilizacja wszystkich sił na-

rodu jest przedsięwzięciem, wykra-

czającem daleko poza obręb mater'al-

nych i mechanicznych zarządzeń, Jest
to także zagadnienie narodowej

psychologji

 

Przecież plotka jest stugębna, a zakaz
swobodnego, indywidualnego  przedsia-
wiania sprawy przez każdy dzienn'k —
s nati tylko rozdęcie fali pogłosek |
o jakichś niebywalych rozmiarów. Nie

wpłynie to napzwno na uspokojenie cpi-
nii zarówno w Krakowie, jak i poza Kra-
kowem, Istnieje przecież cenzura, która
w wypadku napisania jawnej nieprawdy
może wkroczyć, ale nie možna „gleich-
szaltowač“ opinji i posuwač tego aż do

. przymusu ograniczan'a się do urzędo-
wych komunikatów w sprawach, które
tak żywo obchodzą i podniecają ogół”.
Przyłączamy się w iBu do

tych wywodów. Władze powinny zro-
zumieć, że skazywanie prasy na po-
dawanie wyłącznie komunikatów
PAT-a o zajściach, które emocjonują
ogół, jest najlepszym środkiem, sprzy-
jającym szerzeniu się najgorszych plo-
tek, Potem narzeka się w sejmie na
złośliwe plotki i ulotki, które krążą
po kraju, atakuje się na ślepo różne
ugrupowania polityczne, jako podej-
PE ojeb kolportowanie,
„Rozsądn łos publi 1 == pl

dalej "KC o PRE EA
spokojne elementy żydowskie do ostrzej-
sześo wystąpienia przeciw niedorostkom,
których udzia! w ruchu i awanturach ko-
munistycznych wywołuje zadrdżnienia,
napewno niepożądane”.
Chcilibyśmy usłyszeć głos tych
118 elementow = žydow-
skich“.,,

ŻYDZI ATAKUJĄ
„TEMPO DNIA”

Sjonistyczny „Nowy Dziennik“ za-
mieszcza ostrą napaść na 10-groszowe
wydanie „Il. Kur. Codz.* pod tyt.
«Tempo Dnia", któremu zarzuca, że
„w krzykliwy sposób usiłował genezę

zajść przedstawić tak, jakoby zostały o-
ne sprowokowane przez „żydow-

STOSUJE SIE

PASTYLKI

BELGIJSKIE
/ GĄSECKIEGO (2 KOGUTKIEM)

PRZEGLĄD PRASY
P. DEMBIŃSKI BRNIE
CORAZ GŁĘBIEJ.

Żydowski „Nasz Przegląd'' doniósł,
że w dniu 21 marca wygłosił w War-
szawie dr. Henryk Dembiński z
Wilna odczyt p. t. „Antysemityzm i
jego przejawy”. Że b. prezes kato-
lickiego „Odrodzenia“ (obecnie re-
daktor bardzo lewicowego tygodnika.
„Poprostu“) zwalcza dziś antysemi-
tyzm, w tem jeszcze nie byłoby nic
dziwnego, Ale odczyt jego zorganizo-
wały: Polski Związek Myśli Wolnej i
Tow. Oświaty Demokratycznej „Nowe
Tory". Zaiste, przeskok z  „Odro-
dzenia” do kół wolnomyślicielskich i
ateistycznych musi budzić zdumienie,
W wileńskiem „Słowie'” pisze z te-

go powodu jakiś niepodpisany „mło*
dy katolik“: ‚

„P. Dembiński jest nietylko senjorem
„k*tolickiego” Odrodzenia. Jest także
reuaktorem bolszewickiego „Po-
prostu”. I ten fakt takżenie wystarczył
„katolickiemu* Odrodzeniu, aby wylać
Dembińskiego z pośród senjoratu. Prze-
ciwnie, plusawe pisemko wydawane
przez „odrodzeniowców' wileńskich p. t.
„Pax“, speln'a jaknajszkodliwszą rolę w
naszem społeczeństwie. Służy ono temu,

i aby sugerować, że bolszewicy nie są
tak straszni jak ich „starsi” malują, że

| oni „młodzi” oni, oho! mają „większe
powody do interesowania się bolsze-
wizmem', 3
Powtarzamy raz jeszcze: trzeba tę-

pić te — niewiadomo: snobistyczne
czy też szczere sympatje do bolsze-
wizmu; jakie szerzą się u nas, zwłasz-

cza wśród młodej inteligencji. „Pło

myk” i „Legion Młodych”. — to groź-
ne symptomy,

REPRESJE NIE WYSTARCZĄ

„Niebezpieczeństwo — pisze „Kurier
Polski" — nie tkwi u nas w samym ko-
mun zmie jako takim, ale w różnych for=
mach kryptokomunizmu. który bądź to z
pobudek snobistycznych przenika do
warstw naszej inteligencji, jako popular-
na moda, bądź też stanowi podłoże re-
form społecznych, zmierzających do u-
państwowienia nietylko produkcii prze-
mysłowej „ale i umysłowej w Polsce у

Jednak rzecz prosta, represje nie

wystarczą. Musi się iść do młodzieży

z wielką, konstruktywną ideą. Czyż

nie jest znamiennem, że komunizm

szerzy się w tych głównie środow:s-

kach, które broniono wszelkiemi spo”
sobami przed wpływem idei narodo-

wej? Jeśli chodzi o Kraków, to at-

mosferę polityczną tego miasta stwo-

rzyły: oportunizm stańczyków i klaso-

wa demagogja PPS. Tam strzelano w

r. 1923 do ułanów. Tam też, niemal na.

tychsamych ulicach, rozegrały się

zajścia ostatnie...
I tam — jak z dumą doniosła sana-

cyjna i żydowska prasa — Bratnia

Pomoc U. J. dzięki znanym i wypró-

bowanym manewrom pozostała nadal
(bez wyborów) we władaniu koalicji
„antyendeckiej'',

APEL DO KRUCJATY
„ANTYENDECKIEJ*

Jednak pewnym kołom ciągle jesz-
cze uśm.echa się myśl jakiejś krucjaty
przeciw Obozowi Narodowemu. Ży-

| dowska „Chwila” zamieszcza komu-

nikat sanacyjnej „Iskry“, nawołujący

do „wytępienia endecji”, Agencja ta,

kierowana przez p, Wyżła - Ścieżyń-
skiego, grzmi i m.ota pioruny:

„Diużej tolerować anarchji w Polsce
nie wolno! Kząd musi znaleźć właściwe
środki dzialania, by raz na zawsze z ko-
rzen.em wytrzebić zdradę (!) wewnętrz-
ną. By wolności obywatelskiej nie nadu.
żywano dia pomniejszania i poniżania,
Polski“, ”

I tak dalej w tym stylu. Głównym
celem żydowskich i masońskich kół
w Polsce jest dziś — jak z „Iskry“ wi-
dzimy — nie walka z komunizmem
(który zaczadza umysły i znieprawia
charaktery), ale z ruchem narodo-
wym! $

Nawiasowo dodamy, že tasama ży-

dowska „Chwila” w depeszy o kra-
kowskich zajściach podaje, iż
„na ulicach Florjańskiej, Szpitalnej i

Św. Jana grupy bojówek endeckich po-
wybijaty szyby w szeregu sklepów*.
Byłoby niżej naszej godności pro-

stować to łajdackie oszczerstwo, Nie
podala go nawet — „Iskra“,

"KASZLUеа
ŚR

   

skich (|) prowokatorów komunistycz-
ch“;

"Kilkakrotnie tež pismo brukowe spe-
cjalnie podkreśliło tłustym drukiem, że
na czele demonstrantów Ka „wyrostki
żydowskie, Cel tej roboty był wyraźny
i przejrzysty...” ,

Poseł Sommerstein zwrócił się już
do p. premjera ze skargą na „Tempo
Dnia”, Ważniejszem jednak od obu-

| rzenia Żydów byłoby stwierdzenie,
czy „Tempo Dnia" napisało prawdę..;

 
   



Rzeczowe wywody i stylowa odpowiedź
* Przed paroma dniami zapoznalsśmy
Czytelników z rzeczowemi wywodamu ks
St Podoleńskiego T. J., który zaaneścił
w „Przeglądzie Powszechnym” obszerny
artykuł, poświęcony kryzysowi naszego
szkolnictwa powszechnego.

Autorowi idzie o ustalenie drog wyj-“
ścia z obecne sytuacji W tym ceiv za-
stanawia się nad pytaniem: 'ak doszło
„do dzisiejszeg? tragicznego stanu?" 1
odpowiada w ten sposób: „niezaprzeczo
ną jest rzeczą, że silnie zaważyły tu
czynniki od nikogo niezależne, jak trud.

WALKA Z

ności gospodarcze młodego państwa
dźwigającego się na zgliszczach wojny
światowej, potem kryzys ekonomiczny
który gnębi również inne, zamożn.ejsze
od nas kraje, a wkońcu wisząca c.ągle
groźba nowe' wojny, zmuszająca do ło
żenia nieproporcjonalnie wysokich sum
na cele zbrojenia — to jednak nie mnie!

„jest pewne, że popełniono także sporo
błędów, których można było unicrąć”,
Wykazanie ich stanowi treść artswułu

Pisaliśmy o nich niejednokrotnie na ła-
mach naszego pisma. Po ogłoszenia w ró-

GRUŹLICĄ
 

i atmosfera moralna

W/ piśmie naszem podaliśmy niedawny

wiadomość, że władze szkolne zwzóciły

uwagę na szerzącą się wśród nauczyciel-

stwa gruźlicę i fatalne tego skutki. Pisa-

liśmy, że projektowane jest zarządzenie

systematycznego badania stanu zdrowi a

wszytskich nauczycieli czynnych, celen.

zapobieżenia roznoszenia się przeź nich

gruźlicy wśród dzieci. л

Z powodu tej notatki „Nauczycis. Pol-

ski”, organ Stow. chrz, narod. nauce.

szkół powszechnych, kreśli uwagi nastę-

puące:

„Niestety, nie możemy jednak powie-

dzieć, żeby zapowiedź walki 'z gruźlicą

wśród nauczycieli została przez nich przy

jęta z radością. Nasuwa się cały szereg

obaw, wspomnień i gorzkich doświad

czeń.

Wiemy wszyscy o tem, że Polska jest

Xrajem biednym. Skarbowi państwa trze

ba oszczędzać wydatków Ale trudno się

pogodzić z tą przesadą w gorliwość, służ-

bowe wielu przedstawicieli administra

cji szkolnej, którzy wyróżniają się tem, że

nie colają się niekiedy przed krzywdz:-

niem nauczycieli, byleby kasa skarbowa

nie potrzebowała płacić. Próbę tych swa

istych obyczaów urzędniczych mamy w

znanej metodzie wymuszania na nauczy

cielach podań o przeniesienia, kiedy cho-

dzi o przerzucenie ich kosztów z budżetu

Ministerstwa W. R: i O. P. na kieszenie

nauczycielskie. Któż zaręczy, że podob.

 

Programy nauki religii
Latem 1932 roku ogłoszono protekty

nowych programów nauki w publicznych

szkołach powszechnych trzeciego stop:

nia. Projekty te nie obe mowały religy
rzymsko - katolickiej wskutek tego, że
opracowane przez Ministerstwo W R. i
O. P. nie uzyskały aprobaty władz du-

chownych. Sprawa ciągnęła się kilka lat.

Wkońcu osiągnięto porozumienie W

„Dzienniku Urzędowym M. W, R i O.

P.“ z dnia 10 marca 1936 r. (Nr. 1. poz

4 1 5) ва dwa rozporządzenia o nowycn

programach nauki religi rzymsko  ka-

tolickiej. Pierwsze dotyczy publicznych

szkół powszechnych trzeciego stepnia,

drugie przepisuje program dla gimnazjów

państwowych ogólnokształcących,  

 

  
 

KREM: ODZYWCZY "COLETTE"

ne histor'e nie będą się dziać z natczycie
lami, którzy zachorują na gruźlicę? Prze-
cież nie brak u nas ludzi rozumujących w
ten sposób; „Tyle ludzi ginie” „od cho-
rób”, „przepracowania” „Ale czemżeł

jest po'edyńczy człowiek, czem est nawet
setka, nawet tysiące ludzi”. Człowiek $'-
nie, państwo pozostaje, Nauczyciele nie
zdatni do pracy wskutek gruźlicy nie po-
winni obciążąć jęgo skarbu. Trzena ich
usuwać, a na ich miejsca należy brać mło
dych i zdrowych Tak będzie najtanie,

Smutne doświadczenia zmuszają Las,
niestety do niewesołych przewidywar
Zanadto wryły się nam w pamięć osła
wione komisje lekarskie które potożyły
tak wielkie zasługi w przenoszeniu dzie-
siątków tysięcy pracowników państwo-
wych w przedwczesny i niezasłużony staa
spoczynku,
A wreszcie ta nieszczęsna podwójna mia

ra: 'edna dla tych, którzy są w łaskach
druga — dla źle widzianych!

Zapowiedź walki z gruźlicą wśród nau-
czycielstwa przy,ęłoby ono z zadowo-
leniem i uznaniem, gdyby miało kun:ple*
ne zaulanie do życzliwości i sprawiedl -
wości całej administracji szkolnej ora
pewność, że racjonalny program te wai
ki będzie konsekwentnie wykonywany.

Jego zasady nie budzą żadnej ./ątpi
wości,

Przedewszystkkiem, każdy nauczycie!
jak tylko zostanie zagrożony gruźlicą,
musi naytchmiast dostać wszystkie nie
zbędne warunki do przeprowadzenie ski
tecznej fcuraci. W razie stwierdzen'a
trwałej niezdolności do służby winien »
trzymywać stosowne uposażenie стпегу-

talne bez względu na liczbę lat przepra-
cowanych w szkolnictwie, podobnie jak
wszyscy pracownicy państwowi, którzy
ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi, wy-
nikłemu z powodu lub w czasie pełnienia
obowiązków służbowych (art. 9 put. 2a
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnem funk
cjonariuszów państwowych).

Następnie niezbędna 'est akcja profi.
laktyczna: energiczne zabiegi o odpo
wiednie pomieszczenia dla szkół, rozrze-
dzenie zbyt gęstego zaludnienia klae. usu
nięcie źródeł przemęczenia nauczycieli.
poprawa warunków materjalnych ich by
tu, zapewnienie im w stosunkach słażbo
wych i szkołach spokoju i zdrowe, atmo-
stery moralnej”.

  e

Tam, gdzie cytryny... marzną...
Był ciepły, przesycony słońcem

dzień marcowy, dzień jakby już nie
przedwiośnia, ale całkiem ustabilizo-
wanej wiosny, kiedy garstka przyja”
ciół urządzała mi na dworcu Głów*
nym zagraniczną eksportację,

Przyjaciel, jak wiadomo, jest to

stwór zasadniczo podejrzliwy i nie-
dowierzający.
— Obiecujesz braciszku, že znik-

riesz nam z przed oczu na kilka mie*
sięcy, a w ostatniej chwili wykręci"z

się byle czem i zostaniesz, Będziesz
przeto w dalszym ciąśu opijał nas z
herbat wieczornych, opalał z papiero-
sów będziesz się wpraszał na nie“

dzielre obiadki, zamawiał sobie naju*
łubieńsze potrawy, niby pod pretek-
stem djety (ładna mi djeta: polędwi-
ca barania w maderze z truflami lub
kotlet z indyka i papka z kasztanów).

Potem jeszcze zostaniesz na wiecze-
rzy i zaproponujesz, żeby ci postawić

kino. Przed. swemi imieninami, a
imion masz tyle, co infant hiszpański.
wtrącisz przymówkę o taki, a nie in-
ny podareczek, a gdy ten dzień nastą-
pi, u nas urządzisz libację dla swoich
druhów, zamówiwszy jadła i picia co
nie miara, Gdy zaczną się słoty.
požyczysz na jeden wieczór parasola

lub płaszcza n'eprzemakalnego, a że
jesteś roztarśniony, więc przedmioty|
te odniesiesz w prawdzie, nie wcześ
niej jedn=k, aż są zaczną s'szę letejo |

 

Każesz nienawidzieć swoich wrogów
osobistych i zażądasz, byśmy zerwali

z nimi stosunki...

Wyjazd tedy na dłuższy pobyt za”
śranicę przyjaciela, i to bezdomka,
zawodowego kawalera, to jest zbyt
ważna dla zaprzyjaźnionych  familij
uroczystość, aby można było w nią u”
wierzyć na słowo, nie przekonawszy

się naocznie, że fakt jest naprawdę

faktem, To też piszącego te słowa że-
gnała wtedy spora gromadka manife"
stantów a žegnala až do okrucien-
stwa serdecznie:
— A pisz! (že nie wracasz). A nie

zapominaj! (o pożyczonej walizce!)

Było zatem ciepłe, słoneczne, por

południe marcowe. Radość przyjaciół
tak dalece udzieliła się wszechrzeczy,
świat takim dyszał weselem, że na*
wet lokomotywy wydawały z siebie

głos słowiczy. — Największy nasz
dworzec, choć bez przykrycia, tego

dnia miał modre i wysokie sklepienie
" niebios (minister kolei snać poeta, wie
jak zadran'czne dworce duszą się pod
szklanemi okopami: więcej zatem
światła, więcej powietrza!) Był ciepły

słoreczny i , 4. Ма tym sielankowyń

refrenie kładę nacisk szczególny, ą
czemu — o tem przekonamy się nie*
bawem,
— Szczęśliwiec! — wzdychała pod
"nami wagonėw zawiść przyjaciół.
— Jedriosz na słońce! Ah, Bože,

 

 

 

ku 1928 wyników zarządzonego na czer
wiec 1926 r. przez Ministerstwo W R. '
O P. spisu wszystkich dzieci urodzo
nych w latach 1913 — 1925 wiadomm
się stało, ile dzieci w wieku szlołnym
będziemy mieli w ciągu szeregu 'at na-
bliższych. Z roku na rok coraz grożniej
rysowała się również sytuacja gospodar-
cza Polski oraz stan skarbu państwa |
finansów samorządowych. Stosowu e do
potrzeb i możliwości ich zaspokojenia
trzeba było układać plany orgaruzacji
szkolnictwa. Tymczasem z warunkami
realnemi nie liczono się całkiem. Smutne
rezultaty tego zadziwiającego precocze-
mia nie kazały długo na siebie czekać
Katastrofa z każdym rokiem pogłębiała
się i rozszerzała.

Ks. Podoleństki w artykule swym po-
rusza również kwestię, kto ponosi win;
katastrofy, Już na wstępie zaznacza:
„W/ okresie, kiedy prasa wszelkich obo
zów mówi o „winowa'cach” i kiedy naj
głośniej krzyczą i oskarżają ci, którzy
sami ma'bardzie  zawinili, przem'iczeć
tych rzeczy niepodobna”. Dlatego wyraź
nie ich wskazuje, „Związek Nauczyciel.
stwa Polskiego” „przy swych hasłach de
mokratycznych, popierał swą arystokra-
tyczną koncepcę, której konkretnym
wynikiem musiało być: poświęcenie po-
wszechności nauczania dla stopnia orga
nizacyjnego szkół, wskutek czego jedn.
dzieci były uprzywile'owane, a drugim
nie pozwolono nawet uczyć się czytać '
pisać”. I zaraz potem autor uspruwied

liwia się;
„Naturalnie ani na myśl nam nie przy

chodzi, zarzucać Związkowi N. P., 1ako-
by w popieraniu powyższego prośramu
dążył do uemnych dla kra:u i społeczeń
stwa następstw. Kierownicy jego mieli
bez wątpienia na'lepsze zam'ary. Ale że:
by tylu światłych ludzi mośło się tak
fatalnie mylić i nie widzieć, 'aką krzyw-
dę wyrządzają przez realizowanie swe
go programu naszerszym, szczególnie
wie'slkim sferom społeczeństwa, to zaiste.
trudno zrozumieć i jeszcze trudmej u-
sprawiedliwić — zwłaszcza, że ze strony
pozostałego nauczycielstwa, nie neiežą.
cego do Związku N. P., zwracano ciągie
na to uwagę”.
Po przeczytaniu tych słów nasuwa się

zdziwienie: skąd tyle kurtuazi? Prze-
cież ks. Podoleński doskonale wie > tem
że „czołowi” członkowie Związku są
mistrzami demagogii. Ludzi innych prze
konań traktują zawsze z nawyższą po-
gardą i nienawiścią, przedstawiają ich
jako „siły wrogie oświacie  powszech-
nej”, „przeciwników światła”, „reakcję
społeczną”, uosobienie „wstecznictwa" i
„obskurantyzmu”, Na wszelką krytykę
Związku i jego stanowiska odpowiadaą
jedynie wymyślaniem. Kościół katoliok:
i kler maą za naiwiększych wrogów
szkoły, oświaty, kultury, narodu i pań:
stwa. Więc dziwnem było, dlaczego ks,
Podoleński jest wobec nich tak uprze-
dza'ąco grzeczny. No i doczekał się w
„Głosie Nauczycielskim” z 22 marca r. b
wyjątkowo uprzejmej odpowiedzi. Nie
nawymyślano mu ani od wsteczników,
ani od obskurantów. Tylko dano mu
krótką radę, aby pilnował, co robią

księża, a nie wtrącał się do Związnu.
Co kultura, to kultura.

ŁABOR. J.GESSNER. WARSZAWA

Jasny Brzeg, Rzym, Sycyljal A my
zostajemy tu w słotach i szarugach
północy!
Wykrzykom tym towarzyszą oko-

licznościowe uśmiechy. Bardzo cięż*
ka chwila — to odprowadzanie. Na-
pogawędkę niema już czasu, Można
tylko wzdychać, zazdrościć i uśmie*
chać się, I czekać ostatniego sygnału,

„ Wreszcie furknęło, zgrzytnęi. ru-
szyło. Spazmatycznie zamachały chu-
steczki, kapelusze, parasole,

Zatrzymuję przechodzącego właś:
nie chłopca z wagonu restauracyjne*
go.
— Masz tu, bracie złocisza, stań w

oknie, i machaj za mnie serwetką, ja
zaś tymczasem rozejrzę się po pocią*
gu, kto jedzie, a kto został w War”
szawie.

Podczas oględzin zauważyłem nie*
co gruczołów, naprawdę pótrzebują:
cych klimatyki, trochę podgorączek.
jadących do Meranu, a obok nich
— snobizm włóczykijski i chęć wyrt
wania się w świat pod pożorem rato*
wania zdrowia, Przeważał atoli ele-
ment t zw. krajówkowy, to jest ma-
iacy bilety do Piotrkowa,

na sobie obleczenie niewieście, czul
się widać upokorzony swoją krótką
marszrutą, gdyż dzierżył głowę z kró-
lewska wprost godnością.
— Pani na Rywjerę? — podstępnie

zaczepiła taką hardą osobę jedna
z pań jadących oczywiście zagranicę.
Zapytana uniosła czoło jeszcze wy”

żej.

Zawiercia|
lub Katowic. Element ten, o ile miał ,

 

KONCERTY W STOLICY
 

Pokolenie, które żyło intensywnie w
latach przedwojennych, widziało w
sziuce, a zwłaszcza muzyce coś wię-
cej ponad godziwą rozrywkę, a spe”
cjalnie interesowało się rozwojem 1
rozkwitem muzyki polskiej, — dobrze
zna i pamięta postać p. Marji Wąsow-
skiej, primo voto Badowskiej, a se:
cundo voto Riidigerowej.

Przed przeszło pół wiekiem, bo w
r. 1885, młodziutka wówczas pianist:
ka kończy studja muzyczne w Kon-
serwatorjum Warszawskiem, w «lasie
prof. Schloezera (nauczyciel Ign Pa-
derewskiego). Wtedy też zaczyna sta
wiać pierwsze kroki na estradzie, spo-
tykana zawsze życzliwie, bo talent od-
twórczy p. Wąsowskiej został uznany
odrazu, pokładano też w nim niemałe.
nadzieje.
Przy końcu ubiegłego stulecia, prze?

całą nawet drugą jego połowę, ogrom-
nym blaskiem świeciła na firmanencie
pianistycznym gwiazda Antoniego
Rubinsteina, postaci dla nas, młod-
szych, o zabarwieniu niemal,legendo-
wem. Genjusz odtwórczy tego artysty
ściągał ku niemu wm talenty
młodszej generacji; wśród mich znala-

| zło się sporo sił polskich, a między
| nimi widzimy także p. Wąsowską,

„Marka“ Rubinsteinowska otworzy-
ła przed młodą pianistką polską drogę
na estrady koncertowe przedewszyst-
kiem w Rosji, a także i zagran'cą.
Spotykamy więc nazwisko p. Wąsow-
skiej na programach koncertowych
największych centrówartysty :znych
(Berlin, Londyn, Paryż, Wiedeń, Pe-
tersburg, Moskwa i oczywiście miasta
polskie).
Warunki życiowe, zmieńność ich

ciosy losu, jak podwójne wdowień-
stwo, wpłynęły na osłabienie tętna
koncertowego w działalności anystki
i zmusiły ją do poświęcenia się głów
nie pracy pedagogicznej. Na ter polu
czynna i owocna praca p. Wąsowsk:ej
jest dobrze znana, bo nie była prze-
rywana i trwa dotychczas.
We wtorek ubiegły liczne gronc ce-

niących talent i zasługi artystki uczci-
ło ją jubileuszem, pragnąc w teu spo:
sób złożyć hołd półwiekowej wytężó-
nej, trudnej, niezawsze docenianej —
dziś zwłaszcza — pracy. Zorgan'zowa*
no koncert, a program tego koncertu
wykonała w całości — jubiłatka. Po-
nieważ p. Riidigerowa od szeregu la:
niema! nie ukazuje się na estra lzie,
wielu ze słuchaczy nie wiedziało, na
jakim poziomie artystycznym stać bę-
dzie wykonanie programu.
Pokazało się, że — pomimo pięć:

dziesięciu lat, dzielących p. Riidigero-
wą od początków karjery — siły jej
są niespożyte, talent bynajmnie* nie
zagasł, brzmienie i siła tonu mogą
śmiało iść w zawody z młalym, bal
w niektórych szczegółach z zupełną
pewnością zwycięstwa. Na myśli ma:
my brzmienie fortepianu, zawsze
dźwięczne, śpiewne, wolne od su-
chości i ostrości, które, niestety, spo-
tykamy tak często dzisiaj...
Dobra szkoła i świetny wzór, jaki

— Narazie do Piotrkowa. Ale za
tydzień jadę pod Neapol na całe trzy
miesiące.

Atakująca postać kręci głową, pro”
wokacyjnie rozglądając się po swoim
wytwornym baśażu,
— Do Piotrkowa... Hm., To też

piękne miasto, wszak prawda? A za
tydzień pod Neapol? Ja zaś jadę już
do Taorminy, Jak zresztą co rok, o
przedwiośniu. Nawet nie na kurację
ale tak oto, rozumie pani, z przyzwy*
czajenia, Potem zaś do Aix-les-Bains,
następnie do Trouville...
Harda piotrkowianka omal nie mdle

je z wściekłości. Damy, jadące do
Częstochowy lub Katowic, blednąi
przyśryzają wargi, Miłczą, choć bul*
foce w nich gorycz, niczem w źród”
łach Franciszka Józefa.
Im dalej na południe, tem chłodniej.

Ża Wiedniem już ani śladu wiosny.
Coś. bowiem owego roku pokręciło się
w obyczaju meteorólodicznym. W Fin-
landji podobno zakwitły róże. Na Islan
dji drzewa owocowe w pąkach. Ale
mimo te zmiany tradycja wciąż jeszcze
dół mapy uważa za ciepłe kraje W
chwili. kiedy przybywamy na granicę
włoską. zaczyna padać śn'eś. Kolo

| Udine mamy już zamieć. W Wenecji
sroży się śnieżyca.
Odźwierny hotelu wita mnie miną

rożradowaną!
—Gratuluję! W zatoce neapoli-

tańskiej burza lodowa, na Sycylji
mrozy, W Algierze odbywa się turniei
narciarski, Tó się panu udało! Nasza
Wenecja pod śniegiem, hihihi]  

_„ Koncert jubileuszowy :
Marji Wąsowskiej-Riidigerowej

miała przed sobą w latach młodych p.

Riidigerowa w osobie Ant. Rubinstei-

na, pozostawiły snać piętno na grze

artystki. Piętno muzykalnego ujęcia

pianistyki i kult brzmienia.

P. Riidigerowa wykonała we wtorek
długi szereg utworów. Jeden z nich

nasuwał _ szczególnie _wzrusż»jące

wspomnienia. Oto Fantazja polska

Chopina na fortepian z towarzysze”

niem orkiestry, bądź drugiego 'orte-
pianu. Przed pięćdziesięciu laty grała:
to dzieło p. Wąsowska, a akomy.anjo-
wał jej Luiwik Urstein, i oto obecnie
znowu z prof. Ursteinem gra tę tan-
tazję jubilatka o włosach przyprószo”

nych mocno siwizną, a towarzysz jej
zapomniał już o swoich włosów ko-
lorze.., :
Koncert był połączony z uroczysto-

ścią jubileuszową. Złożyły się na nią
serdeczne powitania, przemówienia
reprezentantów miasta  (wiceprezy-
dent Ołpiński), Konserwatorium War-
szawshiego (prof. Rytel), kom'tetó ju-
bileuszowego (p. Kauzik), dawnych
uczniów (p. Miketta), szkół muzycz*
nych i t. d. Serdeczny nastrój panował
na sali i odbił się silnem wzruszeniem
na jubilatce, Życzono jej długich jesz-
cze lat pracy. Z życzeniem tem łączą
się zapewne liczne tzesze miłośników
sztuki muzycznej,

W. S.

      

  
    

   

GRYPA PRZEZIBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW:
ADAJĄE OMYMINAUSYCH PROSZKÓWtx sana 1. KOGUTKIEŃ

barn2zcik JAKIEPROSZKI WAM OAJĄ
X. NAŠLA Tr

Neramaune PROSZKI „MIÓRENO-NERYCYIN"zKOSYTĄIEM

SĄ TYL 1
ОНО OGUTKA

Baostr: „WGRENO-NERVOSIN" 14 refI w TAGLYMACĘ

Obserwaca calkowitego
zaimienia

Całkowite zaćmienie słońca w dniu 19

czerwca b. r. będzie obserwowane w

ZSRR. przez 24 ekspedycje sowieckie 4

10 zagranicznych. Obserwace będą рго-

wadzone w 13 punktach na szlaku od

morza Czarnego do Chabarowska kro-

jektowane jest zorganizowanie ekspedy-

cyj astronomicznych na samolotach  ba-

lonach substratosterycznych.
с

Z ŽALOBNEJ KARTY

Zgon artysty dramatycznego. W Iwo-

niczu zmarł w 54-ym roku życia ś. p Zye

gmumt Kułakowski, wybitny i wielce za-

służony dla sceny polskiej artysta irama-

tyczny krakowskiego Teatru im. J Sło.

wackiego.

       

 

— Czego się pan cieszysz, do kroć-
set — pytam z dąsem. :

Portjer zaciera ręce.
— Bo to, proszę pana, nie sztuka,

znalęźć u nas słońce i ciepełko. okle*
paną pogodę i nikogo już (bądźmy
szczerzy)  niewżruszającą  modrość
nieba, Boże, jakie to oklepane, jak to
śię musiało przejeść panom turystom!
Ale zima na południu — to rewelacja,
rarytas, nowe tło i nowe wzruszenia.
Szczerze gratuluję! Piccolo, trzy koce
do pokoju pana i termotor z gorącą
wodą do łóżeczka, na benefis ciepłych
nóżek, hihihi!
— La gondola, gondola, signorel-—

kusi zawinięty w futro łódkarz. Że
chucha sobie w palce, więc nauczy”
łem go dryndziarskiego sposobu roz*
grzewania rąk przez obijanie boków.
W. Finlandji zakwitły róże, Na

Szpicbergu ludzie dostają udaru sło”
necźnego. Na biegunie kipi woda, wo-
bec czego foki i wieloryby, broniąc
sie przed ugotowaniem, wędrują na
południe.

„„Stoję na pustym placu św Marka
Słynne gołębie szczekają z mna
dziobami. Tew wenrcki podw'no! о-
gon pod siebie i drży. Snać marzą mu
się kalosze i sweter we'niany. Na la-
śunie msły zóoła poleskie,

O, słodka Wenecjol

Wtedy wspomniałem ciebie, Ware
szawo, miasto słońcal
, Był ciepły, wiosenny dzień, kiedy
“а

' PHILO PHILONIDES



Wieści z Wołynia
aнннаоола оао

Dnia 17 b m. w Łucku oraz w innych
miastach wołyńskich, Żydzi na znak pro-

testu przeciw akcji boikotowej i projek-
towizakazu ubo'u rytualnego, przepro-

wadzili propagandę stra kową. Do straj.

ku przyłączyli się robotn:cy Żydzi, częś-

ciowo pracownicy handlowi i kupcy któ-

rzy w południe na jedną godzinę pozamy

kali sklepy Jednelk praktykowanym zwy

czajem (w dnie świąteczne) handel odby-

wśł się drzwiami tylnemi. W niektórych

miejscowościach przychodziło do ostrzej-

szych scysyj słownych pomiędzy ludnoś-
cią chrześcijańską a Żydami.

Robotnicy chrześcijanie, pomimo zna

nego stanowiska socjalistycznych klaso-

wych związków zawodowych nigdzie „o-

ryginalnego" tego strajku nie poparli.

Jak nam wiadomo, robotnicy ci ra-

cze odnosili się do wspomnianej akcji ży
dowskiej nieżyczliwie. I nie dziw, stosu-

„nek przedsiębiorstw żydowskich wzglę

dem robotników chrześcijan jest wrogi.

Co zresztą na Wołyniu jest powszechnym

objawem.

Na poparcie powyższego, pozwolmy

sobie wspomnieć niedawny strak robot-

ników piekarskich w Dubnie. Otóż w
mieście tem dnia 16 b. m. zastraikowali

robotnicy, zatrudnieni w trzech miejsco-

wych żydowskich piekarniach wypieki

macy, żądając podwyżki wynagrodzenia.

Właściciele piekarń, zgodzili się na pod
wyżkę, ale tylko dla robotników Żydów.

którzy zatrudnieni tam byli stosunkowo

w niewielkie ilości, natomiast robotni-

kom chrześcijanom, nie chciano podwyż-

szyć zarobków. Wobec tego, robotnicy
chrześcijanie, okupowali wspomniane pie

karnie, nie dopuszczając do nich robot

ników Żydów, (którzy po podwyżce,

chcieli już powrócić do pracy). W wyni-

ku przeprowadzonych pertraktacyj, Ży *

 

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego czwartek: „Wielki
Fryderyk".

Kina katolickies
Apollo: „Burłak z nad Wołgi”.
Promień: „Amiitrion”,
Sztuka: „Złotowłosy brzdąc'*
Stella: „Piotruś”,
Świt: „Pan Twardowski”.
„Traviata“ opera C. Verdi'ego będzie naj-

bliższem przedstawieniem operowem w po-

niedziałek dnia 30 bm. W operze tej wystą-
pią gościnne: Ada Sari, oraz świetni artyści
opery warszawskiej: pp.: Adam Dobosz i Eu-
genjusz Mossakowski.

„Otrzęsiny“ krakowskie zagranicą, Wiel-
kie widowisko akademickie „Ostrzęsiny”, któ
re miały wskrzesić średniowieczne zwyczaje
studentów krakowskich, urządzone niedaw-
no w Krakowie, będzie wystawione w lecie
r. b. w Sofji, Bukareszcie i Belgradzie temi
samemi siłami, co w Krakowie.

Ze Stronnictwa Narodowego, W niedzielę
w dniu 5 kwietnia, odbędzie się w Krakowie
w lokalu S. N. Rynek Główny 6 1. p. odpra-
wa ogólna wszystkich kół powiatu krakow-

skiego. — Obecność kierowników, zastęp-

ców i sekretarzy obowiązkowa, Początek o
godz. 9.30: Przemawiać będą członkowie Za-
rządu Okręgowego.

Bezczelność żydowska, W fabryce wyro-
bów szamotowych i fajańsowych w Skawi-
nie, która jest własnością Żydów Ebrenrei-

sów zdarzył się następujący fakt: w dniu 11

marca do kierownika tej fabryki również ży-
dą, na skutek ogłoszenia o tem, że będzie
przyjmować się do pracy, zgłosiło się sżereg
ludzi do pracy ze Skawiny i okolicznych wio-
sek; żydowski kierownik tej fakryki zażą-
dał wtedy od robotników, by przynieśli z

posterunku policji poświadczenie, iż nie są

członkami Stronnictwa Narodowego.
Jak Żydzi wyzyskują robotników - Po-

laków, W grudniu 1935 r. p. wicepremier

Kwiatkowski kupił majątek Owczarek od-

dalony o 13 km. od szosy idącej przez Zie-
lonki do Krakowa. Do wybudowania drogi

do tego majątku wziął chłopów, którzy odra-

biali w ten sposób szarwark. Ponieważ nie

ukończyli tej drogi, oddał robotę Żydowi z
Krakowa Schinadlowi, który jest dzierżaw-

64 folwarku byłego prezydenta miasta dr.
Lea. Na roboty przyjął on tych samych chło-

pów, którzy pracowali przedtem. Otrzymują
oni teraz od tego Żyda 1.50 za dniówkę, gdv
dotychczas płacono im po 2 zł

 

 

(Od własnego korespondenta:

dzi zmuszeni do tego, podwyższy! zaro»
ki i chrześcianom, którzy wtedy przer-
wali okupowanie piekarń, Wspomniany
obrazek, świadczy dobitnie jak przed-
siębiorcy Żydzi postępują z robotnikami
chrześcijanami.
Te fakty zapewno przyczynią się do

rozwiania koncepci wspólnego robotni-
czego frontu żydowsko - polskiego tak
propagowanego ostatnio przez socjali-
styczne koła. Robotnik polski na kre-
sach — na wspomniany wspólny front nie
pė'dzie, gdyż nie pozwoli mu na to god-
ność narodowa i jego własny interes,
Od pewnego czasu na terenie wo.ewódz

twa wołyńskiego, zwłaszcza po miastach
kolportowana est bardzo energicznie ko-
munizwiąca prasa, jak rozmaite „Lewa
ry”, „Lewe tory”, „Oblicza dnia”, „Prze--
kroje tygodnia” oraz broszury w stylu
szechne, że ostatnio zajął się nią nawet
„Uniwersum”, tygodnik „Poprostu i t. p.
Kolportowanie tych pism est tak pow-
tygodnik prorządowy wychodzący w Łuc
iu „Wołyń”, Pismo to zaznacza, że „śdv
Wołyń potrafił skutecznie przeciwstawić

wiatrom ze Wschodu został w najmniej
oczekiwany sposób zaatakowany z
zachodu. Ten sam wschodni wiatr,

który niósł ze sobą nielegalną bi-
bułę, antypaństwowe ulotki, propagandę
wywrotową, zmienił kierunek, uderzył z
zachodu i północy i przyniósł niezliczo
ną ilość legalnej bibuły komunistyczne
bądź komunizującej”. W dalszym ciągu
artykułu autor jego p. Z. zaznacza słusz-

nie, że to wszystko sprzeda e się. kolpor-
tuje, propaguje, wtyka przechodn.om w
każdym kiosku, na każdym rogu ulicy, w
każdem mieście i miasteczku wolyń-
skiem, Akcję tę wspomniane pismo uwa-
ża za szkodliwą, zaznaczaąc zarazem, że
wobec tei propagandy należy zająć po-
stawę zdecydowanego oporu.

utck, w marcu.

Bardzo wielka szkoda, że p. Z. w swo-
im artykule nie postawił kropki nad i, —
i nie podał, kto właściwie propaguje tę

ną ulicą miasta. Tu za oknami wystawo-
wemi kiosków żydowskich, należących
do różnych Fiszmanów, Gitelmanów i in-
nych Żydów, zobaczymy właśnie tę pra-
sę, o której pisze „Wołyń” w swym ar-
tykule, a ponadto 'eszcze znane nam
skądinąd tygodniki, jak „Wolnomyśliciel
Polski", „Błyski”, osławione ostatnio
„Płomyki” i t. p. Na wspomnianych wy»
stawach, trudno zauważyć pisma naro-
dowe bądź katolickie, walczące otwarcie
i z jasną przyłbicą z prasą komunizującą
i wolnomyślicielską. Bezsprzecznie — kol
portaż pism komunizw'ących, czy też wo!
nomyślicielskich, a nawet takie skrom-
ne rozmieszczenie propagandowych fo:
tografji o Rosji sow. w oddziale łuckiego
„Orbisu“, gdzie jak gdzie, ale na Woty-
niu jest z wielu względów nietylko nie-
pożądane, ale wręcz szkodliwe. ,

Z całą stanowczością stwierdzamy, že
propagandę wspomnianych pism prowa-
dzą sklepy i gazetowe kioski żydowskie.
W chrześcijańsis'ch nielicznych kioskach
prasy komunizującej czy też wolnomyśli-

cielskiej nie kolportuje się. Sądzimy, że
powyższy falkt powinien otworzyć oczy
komu należy, że iednak kolportaż gazet
na kresach, z wielu względów powinien
się znaleźć w pierwszym rzędzie w rę-

skach chrześcijan.

Omawianą akcię żydowskich propaga-
torów chyba na rzecz „Wspólnego fron-
tu”, należy zawczasu demaskować Prze-
ciež wszysilkim wiadomo, co pod tą ak
cią kryje się. Sądzimy, że i miejscowe
społeczeństwo polskie odpowiednio usto-
sunkuje się do tych poczynań, J. M.Г
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Sd ZĘBÓW DENS

doskonale. czyści zęby.

wszędzie, gdzie szczotec

komień nazę

prasę. Weźmy np. Łuck. Przejdźmy głów:|

pny. Utrzymuje w zdrowiu zę

W końcu stycznia zelektryzowału mia-
sto wiadomość, że w ogródku posesįi
przy Al. marsz. Piłsudskiego wykopano
skarb, składający się z 3.890 marek nie-
mieckich w złocie.

Skarbu tego — według wsktrówek
swej ciotki Zofii — poszukiwała właści:
cielka posesi Stefania Flaum przy pomo-
cy stróża Wo'ciecha Nowaka, Stróż ten

| puszkę ze skarbem znalazł, nic jedrak o
tem nie powiedział, W dwa dni później
udał się do Gartmanna, właściciela ogrod

| nictwa przy Górnej Wildzie. Nowa» znał
| Gartmanna przez swoją córkę którą za
| trudniał ogrodnik. Opowiedziawszy mu
, historię znalezionych monet, Nowix po
| peer go, aby zmienił mu te marki na
złote polskie. Gartmann uczynił to, uzy-
sku'ąc ze zmiany w niemieckim „Bank
fūr Handel und Gewerbe'* 8.600 zł Z pie-
niędzy tych wręczył Nowakowi natych-

 

Kościańska „Gazeta Polska" donosi:

„W dniu wczorajszym licznie skon-

sygnowana zamiejscowa policja oraz

tajni wywiadowcy przeprowadzili na

terenie naszego powiatu liczne rewizje

w mieszkaniach członków Stronnict-
wa Narodowego.

Odnosi się ogólne wrażenie, że po-

szukiwania szły w kierunku znalezie-

nia nielegalnych ulotek i t. p., a nawet
i broni.
Na podstawie danych z poszczegó|-

nych miast podać możemy nazwiska

osób, u których przeprowadzono rewi-
zję.

Kościan: Rewizje przeprowadzono
w naszym mieście u członków Zarzą-

du wzgl. kierownictw Stron. Narod. a 
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„Chrzęścijańska Spółdzielnia Bława-
tėw". — Ażeby przeciwstawić się żydo-
stwu w handlu, a w szczególności w bran
ży włókienniczo - bławatnej (na terenie
obu sąsiadu ących z sobą miast Golubia
i Dobrzynia handel w tej branży'jest opa
nowany w 100 proc. przez Żydów), pow-
stał projekt zorganizowania „Chrześcijań
siciej spółdzielni bławatów”. W te kwe-
stji zebrali się w dn. 16 b. m. w hotelu
„Centralnym“ przedstawiciele społęczeń
stwa polskiego Golubia, Dobrzynia oky-
licy, rolnicy, kupcy, rzemieślnicy Prze”
wodniczył p. Jan Trzeiūski, wygłaszając
na. wstępie referat p. t. „Sprawy gospo-
dąręze i kwesta żydowska”, poczem by
ła omawiana sprawa spółdzielni bława-
tów. Uchwalono, że spółdzielnia będzie
miąła formę prawną: „Spółdzielnia z o
graniczoną odpowiedzialnością”, Jiko ka
pitał zakładowy proponuje się 100.000 żł.
Przedstawiciele kupiecwta  referowali
kwestję zakupu, sprzedaży, konkurencji,
personelu, i spraw poda'ltowych.
Następnie ukonstytwował się komitet

organizacyjny w osobach: p. Fr. Jętkie -
wicz, p. mec, Przybyszewsiki z Golubia, p
Płucieniak, ziem, z Owieczkowa, p. Fr.
Golus i p. J. Trzciński z Golubia, 'ako
przewodniczący, p. Balcerowicz z Lise-
wa, p. Maszkiewicz z Ostrowitego i p. L.
Szczygliński z Dobrzynia. P. mec. Przy.
byszewskiemu poruczono stronę prawną

organ.
Komitet postanowił zwołać za dwa ty-

godnie większe zebranie, na którem
przedstawi w formie konkretnej kwestię
organizacji spółdzielni.

ŁUCK

 

Z życia kupców polskich. — W (ucku
dnia 22 b. m. odbyło się walne doroczne
zebranie Stowarzyszenia kupców  pol-
skich oddziału łuckiego przy liczne'
frekwenci członków. Obradom przewod
niczył dyrektor gimnazjum  kupieckiego
Р. М. $. р. Zabłocki. Sprawozdarie z
działalności zarządu złożył prezes od-
działu p. Dobrzański. Ostatnio daje się
zauważyć silniejsze zainteresowanie się

członków sprawami organizacyjnemi, a

działalność Stowarzyszenia na terenie
Łucka, ożywiła się znacznie. Na wuiosek
komisji rewizyjnej zarządowi udzielono
absolutorum. W czasie dyskusji podkre-
ślono konieczność nawiązaniaściśle,szei
współpracy z gimnazjum kupieceim P.M.
Sz., dale wypowiedzianosię za koniecz-
nością podniesienia organizacji handlu
chrześcijańskiego, oraz za przestrzega:
niem odpoczynku świątecznego. Do zarza
du oddziału wybrano pp. Dobrzań. .iego,
Kuchara, Sokėlskiego, prof. Bialynieckie
go i Rozaliniego. Ponadto powolano no-
wą komisję rewizyną.

30-lecie pracy scenicznej. — W Łucku
dnia 20 b. m. artys'ka teatru wałyńskie-
go p. Zoła Sławińska obchodziła 30-let
ni jubilęysz swe pracy scenicznej. Wy-
stawiono komedję Bus Feketego p. t.

Wsród społeczeństwa ruskiego we Lwo
wię panuje od dłuższego czasu żywe za-
niepokojenie o dalsze losy Ruskiego In-
stytutu Narodowego „Narodny Dom“, —
a to w związku z nową polityką ugoda-
wą Ukraińców.
Pisma ruskie („Zemla i Wola”, „Ruski

Golos“) wskazują niedwuznacznie na to,
że Ukraińcy za „zmianę kursu* kažą s0-
bie obecnie płacić, domagając się od czyn
ników decydujących różnych koncesyj
oraz wysuwając wciąż nowe postulaty.

Ostatnio skierowali swe zakusy w kie
runku owładnięcia „Narodnym Domem".
Już dziś mówi się głośno o tem, że do-
tychczasowy komisarz rządowy, Baczyń
ski, ma ustąpić w najbliższym czasie, u
zarząd przejść ma w ręce jakiejś kolegjal-
no - komisarskiej rady, w której skiad
wejść mają po połowie przedstawiciele
Rusinów i Ukraińców, z tem jednak, że
na czele tej nowej rady stanie Ukrainiec.
Wedle innej wersji, utworzyć się mają

ca rada ma się składać wyłącznie z Ukra
ińców. 2
W związku z temi odbyło się dnia 18 b.

m. zebranie przedstawicieli zarządów ru- skich stowarzyszeń i organizacyj we Lwo

„Trafa pani generałowej” z 'ubilatką
w roli tytułowej. Po przedstawieni. ze:
brali się na scenie: zespół teatru wołyń
skiego, Komitet obchodu, Zarząd T-wa
Krzewienia Kultury Teatralnej na Woły-
miu. W serdecznych słowach złożyli za-
służonej artystce życzenia pp. dyt. Ba-
czyński im. TKKT. na Wołyniu, prezy-
dent miasta Wężyk, dyr. teatru ukraiń-
skiego M. Pewny, red. Zagórski im
„Związku Prasy Wołyńskiej”, dyr. <eatru
wołyńskiego im. J. Słowackiego Rodzie-
wicz, artysta Szafrański im. zespołu 1
inni, Jubilatce, która dziękowała za sło-
wa uznania, wręczono wiele bunietow
kwiecia i upominki, Nadesłano dużo de-
pesz gratulacy nych m. in. i od wszyst
kich dyrekcyj teatrów. Publiczność zgo
towała p. Zotji Sławińsicie długą žywio-
łową owacię. 1. М. 
 

Walka o „Narodny Dom” we Lwowie
wie, zwołane przez prezydjum Central-
nej Rady Ruskiej Selańskiej Organizacji.
Na zebraniu tem, po bardzo ożywionej

dyskusji, uchwalono jednomyślnie rezolu
cję, protestującą przeciw niczem nieuza-
sadnionym zakusom Ukraińców na ruski
majątek Narodnego Domu we Lwowie, z
tem, że oddanie tej instytucji ruskiej na
własność, czy choćby w zarząd Ukraiń-
com uważąć by musiało społeczeństwo
ruskie za jaskrawe naruszenie prawa
własności, gwarantowanego przez konsty
tucję, oraz za niczem niezasłużoną obra.
zę narodu ruskiego,

Zebranie podkreślił, że „Narodny
Dom* we Lwowie, i cały jego majątek
stanowi wyłączną własność Towarzystwa
„Ruskij Narodnyj Instytut Na.odnyj
Dom* we Lwowie, — a majątek ten pow
stał w ciąśn dziesiątków lat, dzięki pra
cy i ofiarom całej ludności ruskiej, kiedy
jeszcze nie było wogóle mowy o Ukra'ń.

, each.
Dodać należy, że w okresie przedwojen

nym cały szereg fundatorów złoży! na ce
le „Narodnego Domu'* poważne sumy, z
zupełnie wyraźnem zastrzeżeniem, iż fun
dacje te przeznaczone są tylko i wyłącz-

 

 

7

Proces 0 wykopane złote monety
Poznań, w marcu.

miast 100 zł. resztę zaś pieniędzy miał
mu dać później.

O te ałerze dowiedziała się Stefan'a

Flaum, okrężną drogą dopiero po kilu

miesiącach i niezwłocznie zrobiła na nie+

uczciwego stróża doniesienie do "rokw-

ratury. Nowak został aresztowany.

Teraz niezwykła ta historja znalazła

swęj epilog w sądzie okręgowym w Po-

znaniu. Oskarżony Nowak do winy się
przyznał i oświadczył, że znalezione mo
nety przywłaszczył sobie, poniewaz ma=

jąc sześcioro dzieci, żył w biedzie i dla+

tego nie mógł się oprzeć pokusie.
Sąd slkazał Nowaka na 8 miesięcy wię

zienia, z czego połowę darował mu na
mocy amnestii i zaliczył areszt śledczy.

Oskarżony Gartmann uznany zostaj wim
nym paserstwa i skazany na 8 m'esięcy
więzienia i 500 zł. grzywny, z czego
grzywna została mu darowana w całoś-
ci, a kara więzienia w. połowie,

Kagłe rewizje u narodowców
w pow. Kości ńskim

to u pp. Rembowskiego, Józefiaka,
Fischbacha, Kaliszewskiego, Fabjań-
czyka, Bartosza, Szłapki, Kowalskie+

go, Fabjaczyńka, Bartosza, Szłapki,

Kowalskiego oraz w świetlicy S. N.
Specjalnie szczegółową rewizję prze»

prowadzono u pp. Fischbacha, Kali-

szewskiego i Józefiaka.

Poza kilku referatami nie zakwe=
stjonowano niczego i wynik rewizji 0-

kazał się negatywny.
Nadmienić wypada, że w końcu ub.

tygodnia opróżniono tutejsze więzie-
nie przez wywiezienie karnych więż-
niów do Leszna wzgl, Rawicza, па
które to miejsce przywieziono do
Kościana kilkunastu narodowców z
byłego pow. śmigielskiego. Ogółem
znajduje się w śledztwie w Kościanie
ponad 30 narodowców.

Śmigiel. Policja jak i tajni przepro-

wadzili w dniu wczorajszym rewizje

u członków Stron. Narod,, prawdopo=

dobrie w tym samym celu co i w Koś-

cianie,
Poszukiwania odbyły się u pp. dr.

Zenktellera, mgr. Gronowskiego, Bro-

jerskiego, Szymańskiego,  Piotrow-

skiego, Fęglerskiego oraz w świetli-

cy S. N.
Wynik rewizji — negatywny.

W ostatnich dniach ub. tygodnia od-

stawiono do więzienia w Kościanie

kilkunastu narodowców z Kluczewa.

Pozatem przeprowadzono rewizje

po wioskach u członków S. N. w Cza-

czu, Bruszczewie, Wilkowicach, Klu-

czewie i Zieminie,
Wynik — negatywny.

Krzywiń; W poniedziałek 23 b. m:

przyjechało do Krzywinia ciężarowe

auto policyjne z kilkunastu policianta=

mi mundurowemi i cywilnemi, ktorzy

przeprowadzili rewizję. Rewizję prze-

prowadzono u kier. p. Rataja, skarb.

p. Godziewskiego i sekr. p. Staniszew-

skiego oraz w świetlicy Str. Nar. Wy

nik rewizji był negatywny. U p. Rata-

ja zabrano „Pieśń Bojową”, drukowa-

ne referaty i bloczek z kartkami na

chleb dla bezrobotnych członków Str,

Nar. Podobne rewizje przeprowadzo-

no także u członków zarządu okolicz=

nych placówek Str. Nar. w Jerce, Lu=

biniu, Wieszkowie i innych".
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nie dla ludności ruskiej, z wykluczeniem
„Ukraińców”. Wymienimy tu między in-
„nemi fundacje Towarnickiego, M. Kacz-
kowskiego, dr. Waśkiewicza, Fuzykiewi-

cza i inn.
„Zemla i Wola“ w komentarzu do tych

rezólucyj dodaje, że „dzikie i bezpod-
stawne'” pretensje Ukraińców do „Narod- |
nego Domu" określić trzeba poprostu ja-
ko chęć pożywienia się cudzym kosztem,

(kr)



 

Rolnictwoa obrona państwa
Jakby w przeczuciu, że za kilkana-

Ście godzin nastąpi historyczny krok
Niemiec, przekreślający jeszcze je-
dno postanowienie traktatu wersal-
skiego, ostatni Zjazd zawodowo-rolni-
czy, zorganizowany przez Związek
rolników z w. w. w dniach 5 i 6 b. m.
poruszył szereś niezmiernej wagi za-
gadnień rolniczych, wiążących się bez-
pośrednio z bezpieczeństwem i obro-
ną naszego państwa.

Zasadnicze znaczenie produkcji rol-
nej dla zagadnienia obrony bezpie-
czeństwa państwa zostało omówione
w referacie p. Z. Ihnatowicza: „O
produkcji roślinnej i zwierzęcej w go-
spodarstwie narodowem”.
Referent korzystając z ogloszo-

nych badań ksiąg celnych Polski z
16 wieku przez prof. Rybarskiego, zo-
brazował kraj nasz pod względem
charakteru produkcji rolnej w dalszej
przeszłości, a. następnie po rozbio-
rach, aż do czasu wojny światowej;
przedstawił jak wszechstronny i har-
monijny rozwój produkcji w W.el-
kopolsce i na Pomorzu powstał dzię-
ki konsekwentnej
Niemiec „oraz borykania się nasze w
b. zaborze rosyjskim, związanym z ko-
losem agrarnym o prymitywnym u-
stroju.
Po wojnie światowej i odbudowie

państwa stosunek omawianych dwóch |
produkcyj zmienia się pod wpływem |
jednej polityki celnej: obserwujemy
obniżenie poziomu na zachodzie, a
podwyższenie na wschodzie, przyczem
malejąca globalna suma eksportu
rozcieńcza się po całym obszarze pol-
skim z kierunkiem coraz dalej na
wschód.

Dla wielorakich racyj wskazany
jest wielostronny rozwój obydwóch
gałęzi produkcji rolnej, w którym zni-
kną ilościowe przerosty nadwyżek
tych produkcyj, zbyt nadwyżek któ-
rych jest utrudniony.

Dotychczas stosunek produkcji ro-
ślinnej do zwierzęcej był u nas wy-
padkową z jednej strony — warunków
przyrody, z drugiej — czynników e-
konomicznych; ale na przyszłość po-
winien grać również rolę czynnik
trzeci: nakazy polityczne, bezpieczeń-
stwo i obrona państwa!
W rachunku strat i zysków naszego

bilansu handlowego widzimy niedo-
godny stan w dziedzinie przyodziania
tak armii, jak i ludności cywilnej na
wypadek wojny. Na przywozie baweł-
ny. wełny i skór tracimy nie tylko
pieniądze, ale na skutek niedorozwe-
ju produkcji surowców włókienni-
czych w kraju, narażamy się na brak
tych artykułów w razie odcięcia od
dotychczasowych źródeł dostaw, a
wrazie zatargu z sąsiadem zachodnim,
drogę morską możemy mieć zam-
kniętą.
Powiększając ilościowo różne za-

niedbane produkcje, należy równocze-
śnie mieć na względzie dobre zawo-
dowe przygotowanie ludności i gatun-
kową poprawę obydwóch produkcyj,
aby, wrazie potrzeby, mogły one być
szybko rozszerzone. Przy utrzymaniu
gleby w kulturze i posiadaniu wystar-
czających źródeł nawozowych, pro-
dukcję roślinną możemy bardzo łatwo
powiększyć, natomiast o wiele tru-
dniej pójdzie sprawa ze zwiększeniem |
zapasów wełny, Dlatego tej ostatniej

 

agrarnej polityce|

 

sprawie powinna być poświęcona
szczególna uwaga.

Przepisy o obowiązkowej domiesz-
ce kilkudziesięciu procentów wełny
krajowej do materjałów dla wojska
były dobre jako czynnik psychiczny,
dla zwrócenia uwagi rolnictwa na to
nowe duże pole, ale już nie wystarcza,
bo nie stanowi dostatecznego bodźca
gospodarczego dla zwiększania pogło-
wia owiec, i nieodzowny jest środek
jedynie 'skuteczny, jaki może stano-
wić tylko obłożenie 'cłem przywozo-
wem wszystkiej wełny przywożonej
do nas jakąkolwiek bądź drogą, Dla

ludności nie będzie to stanowiło cię-
żaru, bo w gotowem ubraniu wyrazi
się wzrostem ceny najwyżej o parę
procent, natomiast podniesie wydat-
nie cenę wełnydo normy opłacającej
i umożliwi rozszerzenie chowu owiec
na cały obszar Polski,
Przy okazji rozpraw nad sprawą

chowu trzody chlewnej zwrócono u-
wagę na niepokojące zjawisko, że
wiele bekoniarni stanowi własność
Żydów (widocznie w Polsce zakon im
tego nie wzbrania) i Niemców į že
większość tych fabryk znajduje się na
pograniczu z Niemcami,

 

Udział warstw społecznych
w akcji uzdrowienia skarbu państwa

Komisja obciążeń publicznych nara-
dy gospodarczej, zwołanej w końcu
lutego r. b., w sprawozdaniu podanem
do ogólnej wiadomości, ustaliła w
sprawach ogólnych tezy, z których
dwie brzmią jak następuje:

1) Wprowadzić jednakowe opodat-
kowanie działalności gospodarczej pu-
blicznej i prywatnej i stosowanie tej
samej procedury wymiaru i poboru o-
raz 2) należy dążyć do usunięcia róż-
nic w opodatkowaniu dochodów pły-
nących z pracy najemnej,
Nawiązując do tych tez, mających

za podstawę nietylko zdrowe zasady
ekonomiczne, ale i etyczne, podajemy
cyfrowe dane, z których widać, jak
powyższe postulaty zostały zastoso-
wane w ustawach z listopada 1935 r.,
mających na celu zrównoważenie bud-
żetu państwowego, przy równoczes-
nem pociągnięciu społeczeństwa do
nowych świadczeń na rzecz państwa.
Zdawałoby się, że społeczeństwo

będzie równomiernie obciążone

świadczeniami, Rzeczywistość .wyka-
zuje jednak zupełnie co innego, jak to
stwierdzają przytoczone cyfry. Dla
przykładu bierzemy dochód miesięcz-
ny w kwocie zł. 650, -
Emeryci wojskowi, przeniesieni w

st. spoczynku do 1.11.1934 r. przy do-
chodzie 650 zł. płacili podatek: do 31
listopada 1935 r. — 13,14 proc. —
85,41 zł., od 1 stycznia 1936 r. — 26,2
proc. — 170,30 zł.
Emeryci wojskowi przeniesieni w st.

sp. po 1.1.34 r. płacili podatek: do
31.X1.1935 r. — 0 proc., od 1.1.36 r—
14 proc, — 95 zł. !
Urzędnik prywatny płacił podatek:

do 31.X1.35 r, — 5,14 proc. 33,41 zł.,
od 1.1.36 r. — 8,2 proc, — 53,30 zł. ‚

Kapitalista płacił podatek: do
31.XL35 r. 4,7 proc. — 30,50 zł.. od
1.1.36 — 6.6 proc. — 42,90 zł,
Tak w świetle cyfr wygląda udz'ał

różnych warstw społeczeństwa w ak-
cji uzdrowienia skarbu państwa.

 
|

Wymierzan'e podwyżki opłatystemplowej
Wyjaśnienia min. skarbu

Ostatnio min. skarbu ustaliło wykładnię
pewnych artykułów ustawy o opłatach
stemplowych.
W myśl tej wykładni wymierzenie

podwyżki stemplowej spowodu uiszcze-
nia opłaty w sposób nieprawidłowy nia
może nastąpić, jeżeli strona jeszcze przed
upływem terminu płatności, w szczegól-
ności przewidzianego w art. 20 lub 21 u-
stawy o opłatach stemplowych, przedsta-
wiła urzędowi skarbowemu pismo, od
którego uiszczono opłatę stemplową w
sposób nieprawidłowy. (Art. 20 wspom-
niane ustawy stanowi m in., że opłatę
od pisma, sporządzonego w Polsce nale-
ży uiścić w ciągu trzech tygodni od dnia,
w którym pismo sporządzono. Według
art. 21 opłatę od pisma, sporządzonego
zagranicą należy uiścić w ciągu trzech ty-
godni od dnia wprowadzenia pisma do
Polsiki).
Pozatem wykładnia ustala; że urząd

skarbowy skasuje znaczki stemp!owe tak-
że wówczas, jeżeli "uż skasowała je stro-
na w sposób nieprawidłowy.
Skoro uiszczenie opłaty nieprawidłowe

nastąpiło w czasie, gdy opłata stemplo-
wa nie była jeszcze płatna, strona nie
może być traktowana gorzej, niż była-

by, gdyby do chwili przedstawienia pis-

| ma urzędowi skarbowemu nic nie uiści-
ła na poczet opłaty stemplowej.

Przepisy o sposobie uiszczenia opłaty
stemplowej (w szczególności art. 3 usta-
wy o opłatach stemplowych, dopuszcza-
jący skasowanie. prywatne znaczków
stemplowych w sposób określony) maą
na celu zapewnić uiszczenie w przepisa-
nym terminie i. utrudnić za'mowanie sta-
nowiska wyczekującego do czasu, gdy
z pisma, podlega ącego opłacie stemplo-
wej ma być zrobiony użytek. Wobec te-
$0 zastosowanie tych przepisów staje się
bezcelowe, gdy strona jeszcze przed u-
pływem terminu q łatności życzy sobie u-
rzędowego = skontrolowania wymiaru,
który sama dckonała.
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Przeciętne tygodniowe ceny czterech
głównych zbóż w okresie od 16-g0 do
22-go marca 1936 r. według obliczenia
biura Giełdy Zbożewo - Towarowej w
Warszawie. Ceny rozumieją się za 100

kg. w złotych. й
GIELDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Warszawa 21.25 13.228 15.778 15.70
Gdańsk 20,20 14,423 16.874

16,123
Poznań 19,54 13273 15.50 14 62%
Bydgoszcz 19,62 13.78 15,75 15,44
Łódź 2150 14123 15,50 15,94
Lublin 1999 12.223 — 1361
Równe 1822 10,90 13.97 1269
Wilno 20,25 13,09  — 1392
Katowice 2057 14,67 — 16,78
Kraków 19,67 1365 — 1556
Lwów 18,38 11,90- 15,87% 14,72

Polsko-rumuńskie
rokowania gospodarcze

Polsko - rumuńskie rokowania gospo-
darcze, prowadzone w Bukareszcie, po-
suwa'ą się naprzód, Proickty, przedkła-
dane przez obie delegacie, są szczegó'0-
wo badane i uzupełniane. Należy zazna-
czyć, iż obie strony wykazują duże zro-
zumienie dla wspólnych interesów gos-
podarczych. Rumuńska prasa elkkonomicz-
na za'muje życzliwe stanowisko,  pod-
kreślając, iż utrzymanie ścisłych stosun-
ków gospodarczych między Polską i
Rumunją leży w interesie obu krajów.

| Zebranie Rady Związku
zw:ązków K.K.0.

W/ sobotę dnia 21 bm. odbyło się w
Warszawie pod przewodnictwem pre-
zesa J. Zdanowskiego doroczne zebranie
rady Związku związków Komunalnych
Kas Oszczędności, w obecności przedsta-
wicieli Związków okręgowych K. K. O.,
Barków Komunalnych, Związku powia-
tów R. P. i Związku miast polskich.
Rada przyjęła sprawozdanie z dzia-

łalności i sprawozdanie rachunkowe za
r. 1935, poczem dokonała wyboru  no-
wych władz Związku związków oraz
uchwaliła budżet na rok 1936. Do pre-
zydjum ponownie zostali wybrani: pp.
Juliusz Zdanowski, naczelny dyiektor
Polskiego Banku Komunalnegow War-
szawie — prezesem, wiceprezesa'ri: dr.
Stefan Uhma, prezes Związku polskich
Kas Oszczędności we Lwowie, Leon Bar-
ciszewski, prezydent m. Bydgoszczy i
prezes Komunalnego Zwiążku Kredyto-
wego w Poznaniu oraz dr. Adam Kocur,
prezydent m. Katowic i prezes Związiku
Kas Oszczędności wo. śląskieg> Bez
zmiany pozostał również skład komisji
rewizy nej.

W:adomości zajran'czne
„Baltischer Beobachter* donosi o za-

mówieniu przez Niericy w „stoczni Lin-
denau w Kła/pedzie dwóch transpottow-
ców. Powodem przekazania zamówienia

ś stoczni kłapedzkiej ma być przeciążenie
pracą stoczni niemieckich.

„Baltischer Becbachter“ twierdzi, że
kilka firm zagranicznych zaofiaruwalo
Litwie pożyczkę długoterminową wza
mian za udzielenie im monopolu na wy-
roby tytoniowe.
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G. O. BAKTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Opuścił broń i ręką wskazywał przed siebie.
Nie mogło być żadnej wątpliwości,

Si Denny przetarł oczy i wytężył wzrok. Czte-
rej konri wychylili się z zagłębienia gruntu, gdzie

panował cień, i wiechali na szczyt niewielkiego
wzgórza, w pełne słońce, Widział ją zupełnie do"
brze, jechała w drugiej parze, koń jej był okrvty
pianą, która błyszczała w słońcu. Pozatem wydało
mu się, że poznaje piękną sylwetkę wierzchowca,

na którym jechał jej towarzysz; po chwili okrzyk
chłopa — dalekowidza, zamierił w pewnik jego
przeczucie.
— El Vćreal
Si Denny zaklął cicho.
— Marmont miał rację — mruczał, — Na dnie

tego całego zamieszania była kobieta. — Niech
djabli porwą baby! Tam jedzie Mały, a tu Halsey
i Marmont,

Oni to byli. Zbliżali się szybko, można już
było rozpoznać ich twarze, Siedz'eli pochyleni na
siodłach, chąc wycisnąć z nieszczęśliwych chabe-
„tów, pod któremi chwialy się nogi szybsze tempo
o oglądali się wciąż wstecz. Najwidoczniej ktoś ich
gonił i zbliska na nich nacierał, choć pomiędzy
wzgórzami nie widać było żadnego nieprzyjaciela.

Gdy podjechali jeszcze bliżej z ust Denny'ego
i chłopa wyrwał się jednocześnie okrzyk: f

— Senorita Alverado,  

— A niechże mnie kule biją — myślał Denny
— Ten mały to potrafi wybrać sob'e najlepszy ką-
sek! Alicja Alverado! Gdy w San Triste dowiedzą
się o tem, całe miasto oszaleje! ‚

Mały oddziałek nadjechał, Halsey miał wymi-
zerowaną twarz i rękę na temblaku, Marmont
marszczył brwi i rysy jego wyrażały niezłomną
i złą stanowczość a Alicja i Mały, czyli Jones, czy”
li Jan Giwen, promienieli taką radością jakódyby
korzystajac z chłodu poranka, jechali na zwykły
spacer. Patrzac na ich szczęśliwe, zarumienione
twarze, nikt nie mógłby się domyśleć, że jadą już
tak od północy,
— Na drodze spotkaliśmy to — ponuro odez-

wał się Marmont. Obrzucił Alicję spojrzeniem
pełnem gorącej dezaprobaty. Denny zmarszczył
czoło i pokiwał głową. Stanęła mu nagle przed
oczami pewna dziewczyna, tam, na wsi, w Nowej
Anglji.. Nie była właśc'wie podobna do tej ра-
nienki.. Wyjeżdżał właśnie wtedy w szeroki świat
w poszukiwaniu przygód i pieniędzy... a ona po-
szła z nim na pożegnalny spacer, Od tego czasu
m'nęło wiele ciężkich lat... Przyśód miał dużo, to
prawda! Nie widział jej już nigdy potem, ale za-
chował w pamięci tak jasny wizerunek jej twa”
rzyczki, jakódyby żeśnał ją wc*oraj, jakódyby
wczoraj patrzał na jej przejrzyste, napełnione
łrsmi oczy. na mal-tkie piegi wdoczne gdzienie*
gdzie. na dziec'nnej buzi...

Denny zdjął kapelusz i zbliżył się do Alicji
Alverado. :

— (Cieszę się, że panią widzę. ale przykro mi
bardzo spotkać panią w takich okolicznościach.

Alicia roześmiała się, Po
— Bawimy się od północy w ciekawą grę...

Jan mówi, że tylko raz im się prawie udało.
Podniosła brześ amazonki, widać w nim było

okrągły otwór, wielkości kuli38-kalibru.

Si Denny popatrzał przerażonym wzrokiem na
Małego, którego twarz wyrażała w tej chwili
również najwyższe przerażenie.
— Ja wiem.., — szepnął pokornie.
— Ty wiesz... — sarkastycznie roześmiał się

Denny. — Na Boga, zato, że ją tu przywiozłeś...
— Dosyć tego przerwał im Marmont — jest

tutaj i teśo zmienić nie możemy. Denny powiedz
mi lepiej: spewnością wpakowaliście już wszystko
na statek i jak na dobrych kompanów przystało,
przyjechaliście na nasze spotkanie?
— Muły są w tej chwili w dolinie — odparł

Denny — i idą w kierunku następnego pasma
wzgórz, Potrwa dość długo nim dotrą do przystani,
a jak tam dotrą, mamy jeszcze przed sobą całe
wyładowanie, A jest co wyładowywać!!!

Marmont podniósł ręce do góry.
— Durnie, idjoci — ryknął wściekły.
— Muły nie mają skrzydeł — odparł Denny

cierpkim głosem — popędzaliśmy je jakeśmy tylko
mogli. '

Marmonta ośarnęła ponura rozpacz. Machnął
ręką; nie mógł wypowiedzieć wszystkiego co
miał na duszy,
— Oni są już za nami — mówił Halsey, obra-

cając się z westchnieniem na siodle. — N'e mo-
! gli nas dogonić, bośmy mieli lepsze konie, i jedy-
nie z teśo powodu zyskaliśmy trochę czasu.

—K'o to iest „oni“ — spytał Denny,
— Połowa mieszkańców San Triste. Nie wiem

ilu ich jest, ale możesz się założyć. że wobec tem-
pa, któreśmy jechali, obecnie gonią nas już tylko
ci, co maja dobre konie, Krótko mówiąc młody
Vćrea| i Cabrillo uciekli nam,
— Do stu tysięcy djabłówi! 

(C. d. n.),
l
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Ceny zboża w kraju i zagrancą
GIEŁDY ZAGRANICZNE

Pszen. Żyto Jęczm.: Owies
Berlin 4494 3710 45,15 —
Hamburg . 19,42 1188 — 1314
Praga 38,21 30,50 30,80 26,95
Brno 37,11 29,40 29.92 26,73
Wiedeń 36,374 26,124 32,00

2 ‚ Н ., 2587%

Liverpool 1858 — — 1768
Chicago 21,00 11,49 15,75 11,02
Buenos Aires 17,53 — — —

on ——

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 25 marca 1936 r. -

DEWIZY

Belgja 89,75 (sprzedaż 89.93, kupno
89,57); Holandja 360 90 oprzeć 361,62,
kupno 360,18); Londyn 26,27 (sprzedaż
26,34, kupno 26,20); Nowy Jork 5,29 i
jedna czwarta oe 5,30 i pół, kup-
no 5,28); Nowy Jork (kabel) 529 i trzy
ósme (sprzedaż 5,30 i pięć ósmych, kup-
no 5,28 i jedna ósma); Paryż 35,01 (sprze.
daž 3508, kupno 34,94); Praga 21,96
(sprzedaż 22,00, kupno 21,92; Szwajcarja
173,25 (sprzedaż 173,59, kupno 172,91);
Sztokholm 135,45 (sprzedaż 135,78,
no'135,12); Madryt 72,54 (sprzedaż 72,69.
kupno 72,39). 2

broty dewizami šrednie, tendencja dia.
dewiz niejednolita, Banknoty dolarowe
w obrotach prywatnych 5,30 — 5,29 i
trzy czwarte; rubel złoty 4,81 — 481 i
pół; dolar złoty 9,04 i pół — 9,04. W
obrotach prywatnych marki niem. (ban-
knoty) 139,50 — 139.00. W obrotach pry-
watnych funty ang. (banknoty) 26,28, |

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stab'lizacyjna 62,50

(odcink; po 500 dol.) 63,00, (odcinki po
100 dol.) 68,00 (w proc.); 4 proc. pan-
stwowa pożyczka premjowa dolarowa
51,50 — 51,40; 6 proc. pożyczka dolaro-
wa 72,50 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku
Jazkrajowego 94,00 (w proc);

proc. obligacje Ban Aospodšia EA
krajowego 94,00 (w próc.);7 proc. L. Z.
Banku go: arstwa krajowego 83,25;
7 proc. obligacje BankuGoepidarstya
krajowego 83,25; 8 proc. L. Z. Banku
rolnegc 83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
serja М — 44,50 — 44,25 (odcinki dro-
bne) 4425 — 44.00; 4 i pół proc. L. Z.
Poznańskieśo ziemstwa kredytowego —
serja L —40.00 — 39,75; 5 proc. L. Z.
Warszawy (1933 r.) 54,63—54,13—54,38;
5 proc, m. Siedlec (1933 r.) 27.00; 5 proc.
L. Z. Cęstochowy (1933 r.) 45,50,

Bank Polski 96,50; Częstocice 26,00;
Warsz, Tow. Fabr. Cukru 23.50 —23,25;
FOLK 11,60; Lilpop 9,00; Ostrowiec

Dla pożyczek państwowych tendencja
przeważnie słabsza, dla listów zastaw=
nych i akcyj niejednolita. Pożycki dola-
rowe w obrotach prywatnych:7 proc. po-
życzka Śląska 68,50; 3 proc. renta ziem-
ska (po 5000 zł.) 47,75 (1000 zł.) 49,00
(po 500 zł.) 50,50; 3 proc. pożyczka bu-
dowlana 27,50 — 27;40.

Giełda zbożowa °
Warszawa, dnia 25 marca 1936 r.

Pszenica jednólita 753 gl, 2125—
21,75; Pszenica zbierana 742 gl. 20,75 —
2125; Żyto I standart 700 gl. 13,25 —
13.50; Żyto I-A standart 710 gl. — — —;
— 13,25; Owies I standart 497 gl. 15,50
Żyto 1 standart 687 gl. 13,00: —
—15,75; Owies I-A standart 516 gl. 1550
—16,00; Owies II standart 460 gl. 14,75
—15,25; Jęczmień browarny 68“ g 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 18 00 — 19,00; Groch Vic-
toria 30,00 — 32,00; Wyka 24,00—25,00;
Peluszka 24,00 — 25,00; Seradela pódw.
czyszczona 24,00 — 25,00; Łubin nieb,
9,50 — 10,00; Lubin žėlty 1250 — 13,00;
Rzepak zimowy 42,00 — 43,00; Rzepik
zimowy 41,00 — 42,00; Kzepak letni 41,00
— 42,00; Rzepik letni 41,50 — 42,50;
Siemię lniane basis 90 proc. 35,50 —
36,00; Koniczyna czerw. sur. bez. śr.
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 — 20 proc. 34,50 — 36,50; a psz,
I-A 0—45 proc, 32,50 34,50; Mąka psz.
I.B 0—35 proc. 31.50 — 32,50; Mąka
szen. I-C 0—60 proc. 30,50 — 31,50;
ąka pszen. I-D 0—65 proc. 2950 —

30,50; Mąka pszen. II-A 20—55 proc,
28,50 — 29.50; Mąka pszen. II-B 20—65
proc. 26,50 — 28,50; Mąka pszen. II-C
45—55 proc, — — —; szen. IĮ-D
45—65 proc. 2400 — 25,00; a pszen,
II-E 55—60 proc. — — —;Mąka pszen.
1I-F 55—65 proc. 23,00 — 24,00; Mąka
szen. II-G 60—65 proc. 22,00 — 23.00;
Maka pszen, III-A 65—70 proc. — — —;
Mąka pszen. III-B 70—75 proc. — — —;
Mąka pszen, pastewna 15.00 — 16,00;
Mąka pszen. razowa 0—95 proc. — — —;
Mąka żytnia „wyciągowa' 0—30 proc.
2100 — 2200; Mąka żytn. gat I 0—50

proc. 21,00 — 2200; Mąka żyt. gat. I 0—
5 proc. 2000 — 2050; Mąka żyt gat.

II 50—65 proc 16.00 — 17 00; Maka żyt.
razowa 0—95 proc 16.00 — 16.50; Mąka
żyt. pośledna ponad 65 proc, '1250 —
1300; Otręby pszenne grube przem.

treby pszen. śred,
przem. stand. 11,50 — 1200; Otręby psz.
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; Šruta sojowa 45 proc, bez obrot.
22 2250

Ogólny obrót 3421 tonn, «w tem żyta
1829 tonn. Usposobienie spokojne,

 



W. dniach 24 i 25 manca*- Kato:
lickie Stowarzyszenie Kobietw Wil-

„ mie.obchodziło swoje doroczne świę-
- to Patronalne przypadające ną: uro-
* czystość Zwiastowania Najświętszej
Marji Panny.

W, roku bieżącym zaniechano u-
tartego zwyczaju organizowania A-
kademji, lecz w inny sposób uczczo-
no ten dzień uroczysty — zapocząt-
kowaniem pracy na nowym odcinku
wychowania katolickiego. :
W dniu 24 marca odbył się w Sali

Stow: Techników odczyt publiczny
n. t. „Poznajmy dziecko”, wygłoszo-į
ny przez p. Adelę Stefanowicz, kie-;
rowniczkę Poradni Wychowawczej
Katolickiego Stowarzyszenia Kobieti
w Wilnie, Prelegentka wyszła z га|
łożeń A. K., kitórej celem jest odno-|
wienie.wszystkiego w, Chrystusie
p wychowanie pelnego czlowie-“

.: , następnie scharakteryzowała po-'zjązd delegatów Kres. Zw. Ziemian. Ruszczyc,
„krótce najważniejsze okresy nozwo-

Licznie zebrani goście z zainte-
resowaniem oglądali skromny pokaz
pomocy naukowych, w które została
zaopatrzona Poradnia Wychowaw-
cza i z ciekawością słuchali wy-
jaśnień dawanych przez Kierow-
niczkę Poradni.

Serdeczne słowa uznania i zachę-
ty do pracy są najlepszym dowodem,
jak bardzo potrzebną była ta pla-
cówika.

Przy. tej okazji zostało zorgani-
zowane studjum wychowawcze dla

matek i wychowawczyń, które bę-
dzie odbywało swoje zebrania co ty-
dzień, by w formie referatów dyskiu-
syjnych omawiać zagadnienia wy-
|chowawcze. Na studjum zgłosiło się
30 osób.

Poradnia
się przy
pokój Nr. 5 i czynna jest dla osób
zainteresowanych nią: we środy
godz. 10 — 13,
16—19 i w piątki godz. 10—13.

Wychowawcza: miieści

 

Zjazd delegatów i Rady Nadzorczej
Kresowego Związku Ziemian

W dniach 22 i 23 marca obrado-
wał w Wilnie w siedzibie Związku

Przybyło na zjazd 45 delegatów re-
jowe człowieka, wreszcie zwróciła prezentujących 16 powiatów  woje-

Do Rady Nadzorczej zostali wy-
brani pp. Czesław Krupski, Zygmunt

Zygmunt Bortkiewicz i
Henryk Wysłouch.

Na delegatów do Rady Naczelnej

ul. Metropolitalnej Nr. 1,

wę czwartki godz.

Czwarty dzień prz
W ciągu dnia poprzedniego zba-

dano przeszło 60-ciu świadków, po-
zostało do przesłuchania sześciu
świadków.

Ze względu na komplikacje pro-
ceduralne, badanie świadków pozo-
stałych w czwartym. dniu procesu do
godz. 17-ej nie uskuteczniono.

W. dniu wczorajszymi proces roz-
począł się z parugodzinowem opóź-
nieniem.

Do godziny 13-ej Sąd przeglądał
dowody rzeczowe w postaci litera-
tury komunistycznej, korespondencji,
oraz innych dokumentów, kitóre, w
ilości kilkudziesięciu kilogramów,
zgromadzono na specjalnych stołach
przed prezydjum sądowem. i

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |

Ч

ża się ku końcowi' Patronaine Święto Kobiet Pr „tu ziżnsię kukoń
Następnie wydalono publiczność

z sali rozpraw, poczem Sąd przystą-
pił, przy pomocy sekretarzy, do szu-
kania wśród dowodów rzeczowych
korespondencji, dotyczącej osk. Po-
tapowicza.

Po prawie godzinnem poszukiwa-
niu, sprawę wznowiono przy udziale
publiczności. .

Na zapytanie przewodniczącego,
kilku oskarżonych składa wyjaśnie-
nia, poczem Sąd zarządza przerwę
obiadową do godz. 17-ej.
W dniu dzisiejszym nalelży spo-

dziewać się zamknięcia przewodu
sądowego, oraz rozpoczęcia przemó-
wień prokuratora i obrony. (e)

wileńska
—Konierencje pracodawców z

 

uwagę na znaczenie litungji w wy- wództw wileńskiego i nowogródz-. wybrani zostali z terenu woj. wileń-
chowaniu katolickiem. jeko jednego Z (kiego, 9 poleskiego i 2 białostockie- skiego pp. Jan hr. Tyszkiewicz,

W dalszym ciągu pogoda przeważnie pracownikami, 27 b. m. o godz, 12
pochmurna z opadami, głównie na połu- odbędzie się konferencja pracodaw-

dniu kraju. ców i pracowników piekarskich. Ce-
. bardzo ważnych czynników wycho-
„wawiczych. !

W dniu 25 marca członkinie K.S.
K. oraz zaproszeni goście wzięli licz- '
mie udział .we Mszy św., celebrowa-
nej przez J. E.. Ks. Arcybiskupa Me-
-tropolitę w kaplicy Serca Euchary-
stycznego, następnie została dolko-
nana Intronizacja Najśw. Serca Jezu-
sowego w biurze K. S. K. przy ul. spinga i Rdułtowskiego, nad ctóre- |
Metropolitalnej Nr. 1, podczas której

go oraz członkowie zarządu główne-
go i Rady Nadzorczej a także liczni
honorowi goście.
W pierwszym dniu zjazdu prócz

sprawozdania z działalności i sytu-
acji Związku wygłoszonego przez
prezesa hr. Antoniego Jundziłła mia-
ły miejsca referaty posłów: hr. Czap-,
skiego i Szalewicza i senatorów Bi-

mi toczyła się ożywiona dyskusia.
Program zjazdu w dniu drugim

Zygmi. Ruszczyc i Jerzy Łopaciński
Z woj. nowogródzikiego poseł Em.

hr. Czapski i Andrzej Brochocki;
z woj. poleskiego pp. Adam Bo-

biński, Krzysztof hr. Breza;
,_ z woj. białostockiego p. Bitne:-
' Glindzicz.

Uchwalone
; rezolucje:

„Walny Zjazd Delegatów wzywa
| wszystkich członków Związku do
najintensywniejszej pracy w organi:

zostały. następujące

„ rodzina organizacyjna K. S, K., z0-

 
„Jan, właściciel kicsku z gazetami na

- cych w jego kiosku, młody człowiek,|Wileńskim".

-. fizycznie

liczna już dzisiaj, bo przeszło 0800] EA dci я
ol ował referat p. oczki:

ae pa specjalne opiece i| „Powiatowe związki rolnicze na Po-
iżbie Chrystusa - Króla. lesiu', poczem mastąpiły wybory

„-4W. końcu J, E. Ks,Arcybiskup- | członków Zarządu Głównego, Rady
Metropolita Wileński poświęcił Po-, Nadzorczej Kresowego Związku Zie-
eychowainca iwkrowa PE A delegatów s ze Na-
przemówieniu życzył owocnej pracy czelnej nganizacyj iemskich w
i jaknajlepszego. rozwoju nowopo-|miejsce ustępujących zgodnie ze sta- Zjazd wyraża, że wyjście z sytu-
wstałej placówce, która. postawiła; tutem. acji obecnej rolnictwa i zażegnanie
sobie, za celprzeciwdziałanie ROWO-.| Do Zarządu Głównego wybrani| zjawiska nędzy i bezrobocia na wsi
czesnym  areligijnym prądom, wy-'zostali pp. Józef Godlewski, senator — możliwe jest jedynie drogą przy-

pt. |zacjach rolniczych i instytucjach sa-
morządowych na wszystkich sziczeb-
lach organizacyjnych uważając tą
pracę za wypełnienie podstawowego
obowiązku ziemiaństwa jako  natu-
ralnego przewodnika w pracy spo-
łecznej na wsi.

 

 

chowawczymii wytężoną pracę nad Kazimierz  Bisping i Przymysław wrócenia opłacalności wszystkich
wychowaniem katolickiem. Siehoń. typów gospodarstw rolnych.

Stwierdza jednocześnie, że pró-
i by wyjścia z kryzysu drogą meche-

; W br k Strzeica“ nicznego przyšpieszenia w obecnych
V V 35 warunkach procesów parcelacyjnych

į są mietylko nierealne — ale w skut-
słowami: „takich pism trzymać nie kach swych szikodliwe talk w stosun-
wolno”, wybił szybę. Wezwanemu ku do mowonabywców, obecnych
policjantowi wylegitymował się $alko właścicieli i wierzycieli — jak i dla

rogu ul. Sierakowskiego i Mildkie- członek „Strzelca”. talk walżnej sprawy aprowizacji miast
wicza, który opowiedział następu- | Dobrze ich wychowują, tych pa- i armji".
jącą historję: pw z Z.S.; zajmują się nie komuni- ,

Około godz. 18 jeden z kupują- |vtami, nie żydami, ale „Dziennikiem
Dziękujemy zą rekla-

zwrócił uwagę na „Dziennik WI- [ni ale czy nie szkoda szyby w kio-
leński”, wystawiony za szybą i, ze'sku biednego człowieka pracy... į

- Rozwiązanie organizacyj litewskich
ŚWIĘCIANY (Pat), Starosta po- zacyj, zmierzającej

wiatowy święciański zawiesił dzia- spokoju publicznego. szałka Józeła Piłsudskiego ną cmen-
łalność oddziałów Lit. T-wa im. św. Ponadto starosta rozwiązał uprze-itarzu Rossa. Profesor zakomuniko-
Kazimierza w N. Święcianach oraz 'dnio zawieszone w: działalności 0d-|wał, że płyta główna jest już całko-
Mielegianach, Plauszikach,  Datynia- działy Litewskiego T-wa im. św. Ka-;wicie opiłowana i obecnie jeden z
nach, Jodziszkiańcach i Mieżanelach, |zimierza w Kozaczynie i Ligumach, |żakładów: w Warszawie dokonywa
gminy święciańsikiej, na podstawie /gminy' duksztańskiej. jej polerowania, Praca odbywa się
ujawnienia działalności 'tych organi-ł a trzy zmiany (dniem i nocą).

Łagodny wyrok na morderce-żyda
zamoT-

Wczoraj do redakcji naszego
pisma zjawił się niejaki p: Malec

na Rossie
W. dniu 25 bm. bawił w Wilnie

prof. Jastrzębowski z Warszawy.
' P.Jastrzębowski uzgodnił z przedsta-
|wicielem Magistratu szczegóły za-

do: naruszenia drzewienia około mauzoleum Mar-

 

 

W dniu 3 sierpnia r. ub. się w pogoń za uciekającym Szosta- ra Kwidesz została z zarzutu współ-
dowany został w podwórzu domu kowskim, a dopadłszy zadał mu w morderstwa uniewinniona, Simicha
Nr. 46 przy ul. Legjonowej furman plecy kilka ran, Zalany krwią Szo- Kodesz zaś skazany na 5 lat wię-
Antoni Szostakowski. stakowski -upadł na ziemię. Wów- zienia.

O zabójstwo oskarżeni zostali:
Simicha Kodesz furman, oraz żona je-
go, właścicielka sklepu spożywczego
Sora Kodesz.

W. czasie przewodu sądowego w
Sądzie Okręgowym 'wyjaśniły się na-
siępujące dkoliczności: Zamordowa-
ny  Szostakowski 'często nabywał

czas rozbestwiony morderca, usiadł„Poz! 4 Sprawa ta znalazta się w šrodę
na nimi i leżącemu zadał jeszcze kil- na wokandzie Sądu Apelacyjnego,
Ка śmilertelnych ciosów. który po jej rozpatrzeniu uznał, iż
W pewnej chwili Szostakowski oskarżony o zabójstwo Kodesz dzia-

zdążył jęknąć: „nie bij mnie, boja łał w obronie koniecznej, przekro-
już umieram”, lecz morderca jeszcze czył jednak jej granice. Wychodząc
raz pchnął go nożem w okolicę ser- z tego założenia Sąd ogłosił wyrok,
ca, co spowodowało natychmiastową (mocą Ikttėrego karę więzienia zmniej-

różne artykuły w sklepie spożyw- Śmierć. 4 szono Simchy Kodeszowi do lat
czym Sory Kodeszowej i z czasem Przybyłemu na miejsce zbrodni trzech, po zastosowaniu zaś amne-
zadłużył się u niej na kilkadziesiąt funkcjonarjuszowi policji Sora Ko- stji do 1-go roku i sześć miesięcy.

ta stała się „desz wręczyła nóż męża, oświadcza- W, stosunku do Sory Kodeszowej
jąc, iż jest to nóż Szostalkowskiego. wyrok instancji pierwszej został za-

Wyrokiem Sądu Okręgowego So- twierdzony. (e)

GEE TPA RERRADZECIAO mIDEEPARZZKADIDOZOZYTAEOOOOUZO R АН

& пейгу sprzedał Syna
Niezwykłe poruszenie wywołało Zaznaczyć należy, iż Kudłanko.

wśród mieszkańców wsi Czepucho- przed miesiącem 2 nieletnich dzieci
wicze, gm. gródeckiej, wiadomość o przywiózł do Wilna i tu porzucił. (h)
sprzedaniu: przez biednego wiłościa-| OR ас

Ё pink 14-letniego syna Antoniego. |
nych, 'do sklepu Sory Kodesz wszedł łościanin ten, nazwiskiem Ku- i
Szostalkowski, prosząc o sprzedanie dłanko Jan, po śmierci žony, nie  Wybicie szyb w skle-
papierosėw, Po wymianie kilku stėw „mając możliwości wyżywienia dzieci,| -
powstała kłótnia, kitóraprzeniosła sprzedał 14-letniego syna wLines PACH żyd. w NWilejce
się następnie na podwórze, gdzie terze parobka dla bogatego sąsiada, W. dniu wczorajszym w N. Wilejce
Sora Kodesz uderzyła” Szostakow-|Janą Niesiołowicza ża 10 pudów zanotowano kilka wypadków wybi-
skiego rondlem po głowie,” jedno-|zboża i 20 pudów kartofli. Ponieważ cją szyb w sklepach żydowskich,
cześnie wzywając pomocy: męża. Niesiołowicz znęcał się nad chłop-| :

złotych. Okoliczność
powodem częstych nieporozumień,
podczas których Sora Kodesz nie-
jednokrotnie mówiła, iż mąż jej,
Simcha, „odpłaci'* Szostakowskie-,
imiu. Również i sam Simcha groził, iż
wymierzy sobie sprawiedliwość
W dniu 1 sienpnią r. ub. Kodesz,

silniejszy od Szostakow-
skiego pobił go prawie do utraty
przytominości.

3 sierpnia, w godzinach: wieczor-

Nieco cieplej.
Umiarkowane wiatry połuniowo-wscho-.

dnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE |
— Walne Zgromadzenie Związku

Kapłanów „Unitas* archidiecezji wi-
leńskiej pod wezw. bł. Andrzeja
Bob. M. Zgodnie z uchwałą ostatnie-
go Walnego Zgromadzenia i Statu-
tem, Zarząd uprzejmie powiadamia
„wszystkich P, W. Członków o Wal-
„nem Zgromadzeniu, które się odbę-
jdzie w dn. 21 Ikiwietnia rb. o godz. 11,
bez względu na liczbę zybyłych
członków ,w sali Misyj Tado
nych (Wilno, ul. św. Anny, mury św.
Michalskie) z następ. porządkiem
dziennym: 1. Zagajenie i wybór prze-
wodniczącego, 2. Sprawozdanie z
działalności i kasowe, 3. Projekt
zmiany Statutu. 4, Wolne wnioski.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Obniżenie wpłat na rzecz żłob-

ków dziecięcych. Zarząd miasta Wil-
na postanowił obniżyć wpłaty na
rzecz żłobków dziecięcych Z dniem
1 kwietnia rb. miasto będzie płacić
po 33 zł. za dziecko, umieszczone w
żłobku, a nie, jak dotychczas,
35 zł. (h)

URZĘDOWE.
— Wyjazd Wojewody. W dniu

26 bm., o godz. 15.30, wojewoda wi-

 lem konferencji jest wprowadzenie w
życie uchwał nowej wmowy zbioro-
wej i Walnego zebrania oraz omó-
wienie ogólnych spraw piekarskich.

31 b. m. o godz. 17 odbędzie się
konferencja pracodawiców i pracow-
ników budowlanych. Celem konfe-
rencji jest omówienie zbliżającego
się sezonu budowlanego.

Wszystkie te zebrania odbędą się
w lokalu Centrali Chrześcijańskich
Związków Zawodowych przy ul.
Metropolitalnej 1. (s)

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— W. dniach 30, 31 marca i 1

kwietnia r: b., od godz. 17-ej do 20
odbędzie się w lokalu Z.OR. (ul.
Orzeszkowej 11-a m. 1) „I-szy infor-
macyjny ikurs P.C.K.“ — z zalęresu
ratownictwa przeciwgazowego z na-
stępującym programem: 30. IL. 36 r.
od 17—20 — „Co to są gazy i środki
chemiczne bojowe?”; 31.III. 36 r. od
17—18 — „Akcja ratownicza P.C.K.*
i od 18—20 „Obrona indywidualna
i zbiorowa”; 1.IV, 36 r. od 17—19 —
„Ratownictwo i pierwsza pomoc, nie-
siona zagražonym“. — Sekretarjat
przyjmuje zapisy codzień od godz,
18—20.

RÓŻNE.
—Podziękowanie. „Błękitna Je-

dynka Żeglarska” składa padzięko- leński p. Ludwik Bociański wyjechał
w sprawach służbowych do War-
szawyy.

SPRAWY SKARBOWE.
— 31 marca ostatni termin wy-

wanie p. Leonidasowi Pimonowi za
wyświetlenie filmu na rzecz drużyny
w dniu 24. III 36 r.
— Podrożenie drobiu. Jak nami

komunikują z kół braniiowych, w
korzystania ul$ podatkowych. Roz- ostatnich dniach cena podskoczyła o
porządzeniem władz skarbowych, u- 10—15 proc. Eksport kur do Prus

rzędy skarbowe umarzają zaległości uległ wskutek tego zahamowaniu.
podatkowe, nie przekraczające kwo- Podrożenie drobiu w'marcu zawdzię-
ty 400 zł., których płatność przypa- czamy ogólnie temu, że ludność ży-
dała do dn. 1 stycznia 1934 r. przy dowiska, pod wpływem uchwał, do-
podatkach: dochodowym, przemysło-
wym, lokalowym, od nieruchomości,
placów i majątkowym.

We wtorek, dn. 31 marca upływa:
ostateczny termin wykorzystania
tych ulg, przez wpłacenie do urzę-
dów skarbowych kwot przewyższa-
jących zaległość 400 zł. Wpłaty na
poczet zaległości, uskutecznione po
tym okresie, nie będą już skutko-
wały umorzenia drobnej zaległości,
która ściąganą będzie w drodze
egzekucji. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Zapisy do szkół powszechnych.

; Władze szkolne przystąpiły do prac
przygotowawczych, związanych z za-
'pisami do publicznych szkół po-
wszechnych w: r. 1936/37. W r. b. w
Wilnie zapisy odbędą się prawpodo-
dobnie według zasad zeszłorocznych,
t. j. tylko przed wakacjami. Termin
zapisów będzie ustalony w najbliż-
szych dniach. W 1936/37 obowiązek
nauczania obejmie dzieci urodzone

 
w 1929 r. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zebrania Chrześcijańskich |

Związków Zawodowych. 22 b. m.
odbyło się Walne Zebranie Chrz.
Zw. Zaw. Pielkarzy. Został wybrany
nowy zarząd z p. Śt. Biretą na czele.
Na zebraniu przeprowadzono szereg
uchwał. Jako pomoc świąteczną dla
bezrobotnych członków uchwalono
dodać jeden dzień pracy. Pozatem
postanowiono zakazać pobierania
części wynagrędzenią w fonmie sto-
łowania, motywując zakaz ten nie-
możnością zakładania rodziny przez
wynagradzanego w ten sposób pra-
cownika.

30 b. m. o godz. 20.30 odbędzie
się Walne Zebranie członków Chrz.
Zw. Zaw. Fryzjerów.

1.[V o godz. 18 odbędzie się: ogól-
me zebranie kowali, którego celem
jest poinformowanie oraz zapisy no-
wych członków Sekicji Kowali.

tyczących ubcju rytualnego, zaczęła
już przechodzić w konsumcji na
drób. (h)

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. 8-ej komedja Beaumarchais „Wese-

le Figara".

— „Matura“ — nowa sztuka W, Fodo-

ra, jednego z najpopularniejszych komedjo-
pisarzy współczesnych, który takiemi utwo

rami jak „Pocałunek przed lustrem", „Kie-

dy kobieta kłamie" etc., zdobył sobie euro-
pejski rozgłos, ,święci obecnie tryumfy w

Warszawie, gdzie grana jest od szeregu

miesięcy z  niesłabnącem powodzeniem.

Teatr Miejski zapowiada premjerę „Matu-

ry” w początkach przyszłego tygodnia.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dzisiejsze

przedstawienie propagandowe. Dziś  „Or-

feusz w piekle”,
— Jubileusz Aleksandra  Wilińskiego.

W. sobotę, ku uczczeniu pracy artystycznej

Aleksandra Wilińskiego, graną będzie po
raz pierwszy klasyczna op. Millóckera
„Biedny Jonatan*, którą pieczołowicie za-

równo scenicznie, jak i muzycznie przygo-

towuje sam jubilat. W operetce oprócz ca-

łego zespołu artystycznego, gościnnie wy-

stąpi Ola Obarska. Kierownictwo nie szczę-

dzi starań i kosztów, aby obchód jubileuszo-
wy wypadł imponująco.

UWAGA! Komitet wykonawczy podaje
do wiadomości, że zapisy na bankiet jubi-

leuszowy, który ma się odbyć w restauracji

Georges'a, przyjmuje kancelarja teatru w

godzinach urzędowych.

-— Poranek symfoniczny w  „Lutni”.

Wil. Orkiestra Symfoniczna pod dyr. A.

Wyleżyńskiego, wystąpi z koncertem w naj-

bliższą niedzielę o godz. 12.15 w poł. Jako

solistka wystąpi Stanisława  Korwin-Szy-

manowska, W programie: Gluck, Haydn,

Opieński, Debussy, Maliszewski i inni,
— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy pt. „Licytacja świa-

ta“, Początek przedstawień o godz. 6 min.
45 i 9 min. 15. Zaalarmowany krzykiem żony Ko- „cem, doniesiono policji, która spo-

desz wybiegł na podwórze i uzbro- rządziła doniesienie karne do władz
jony w duży kuchenny nóż rzucił sądowych.

| Gordona, przy ul. Karnej, wrzucono

probówkę z gazem cuchnącym.

przyczem do sklepu spożywczego.  2.1V o godz. 18 odbędzie się zwy- — Dziś „Pan Twardowski”, najpotęż-

czajne, miesięczne zebranie Chirz. | niejeze, najnowsze dzieło, wg. Ad. Mickie-

"Zw. Zaw.Murarzy. (s) j wicza, juž w kinie „Pan“.
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Diś Przebój sezonu!

„Za chwilę szczęścia!"
W roli gł.:

IRENA
Film bardziej wzruszający niż „Boczna ulica", ciekawszy niż „Zaledwie wczoraj"

Ulp rasza się o

DUNNE
Nedprogram bogaty.

 

PAN) RePre:

PAN TWARDOWS
Role glėwne kreują asy sceny i ekranu Polski:

MARJAFMALICKA ST. JARACZ
MARJA BOGDA
M. ĆWIKLIŃSKA
FR. BRODNIEWICZ

Poznamy w tym przeboju fantastyczne i porywające dzieje młodego

szlachcica, który w pogoni za potęgą i ukochaną zaprzedał duszę djabłu.

/ Wszystko, co było bajką i snem,
najnowsze aktualja i RZ

l 4, 6, 8 1 10.15, Dn. św. od 2-ej.

 

я TIKAL

 

M ZNICZ

ujrzymy na ekranie.

Robert
Taylor

rzybycie na początki seansów unkt 4, 6, 8 10,15

Reprezentacyjny najnowszy przebój Polsk
Podziwiajmy wszyscy wielkie arcydzieło polskie, osnute na tle legend i

podań ludowych, wś. nieśmiertelnego arcydzieła Adama Mickiewicza

K, Ę ‚
А

|

dodatek. Początek punktualnie:
й. hon. i bezpł bezwzględnie nieważne.

orz

J. STĘPOWSKI
B. SAMBORSKI

ST. SIELAŃSKI
Nad program:

HELIOS Wszechświatowa Sensacja

amochócd m. 99
Kapitalny film o niebywałem napięci u akcji. Niesamowite przygody zbre-
dmiczej bandy profesora ANTHONY. W. rol. gł. bohat. filmu BENGALI

SIR GUY STANDING oraz przepiękna ANN SHERIDAN.
Film prod. Paramounta.  Nadprogra'm: Atralbcje.  Pocz. 4, 6, 8 i 10.15.

STKO STAWSZY
ing)

 

 

POLSKIE kiee

ŚWIATOWI
Mickiewicza 9

„Wojna w krėlestwie:.walca“.
Rekordowa obsada: R. Mulier, W.:Fritsch, A. Wohibrūck, R. Barsony |

P. Hórbiger. Humor! Spiew! Akcj:! Muzyka Jana Straussa.

Wspaniała komedja muzyczna produkcji

austrjackiej p. t.
 [== L=]DWÓR \

w przepięknej miej- spož, » kolonjalsy w
scowości, las, woda, miasteczku (10 tys.
30 klm.od Wilna,ko-mieszk., kościół) na 

 

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJK munikacja  autobuso- Wileńszczyźnie kupię.
wa,  Wydzierżawiam Pisemne — ой do

tir, H. RUSIECKI w dai pensjo- „Dz. WiL" pod „25.
« nat 10 dužych (3—4 402—3

n K0 | sore pokoi. |
Bliższe informacje:

Wł. „acław Biuro Ogłoszeń Gra-
bowskiego, Wilno,

Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza, Garbarska 1. |

p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in.

Szlidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-/
I

    

  jowych t zagram. 16 sza 4
е ą: mieszkanie

Zegarki od 5 zł. Ceny kryzysowe.| go dziezawiei Asi aga£

ri ILНаОе przy ul. Tr. Batorego. drzew starych i 300
— == |O warunkach dow.szczepów młodych.

się: Wileńska 11-14. Możę być od roboty
akordowo albo na or-
dynarję. Zgłoszenia:

i Ś-sto JAŃSKA 6 i rzowo, poczta Pod-

Pranie chemiczne i farbowanie garderoby, | ł za. esi оМ ЧП.;
ta Troc 586—

wyrobėw, skėrzanych, futer i kapeluszy. Lekcji gry Pos je o *

Wszelkie reperacje na miejscu po cenach konkuren- 10 repiano wej przy inteligentnej „i Šu nie 4:

cyjnych. Firma nagrodzona dużym złotym medalem ||udziela najnowszą me- dzinie. Garbarska 3/5, towaniem do małej
todą kwalitikow. pia- m. 5. 48--2 rodziny. Poważne re- 

 

 
GROT KA z) Kor | aam ZŁ wymagane.

len * serw. jum) - z ć si a

Nasiona (lemilalje Opryskiwacze iššoka] S POKOJE |»oio'ej—uiTo-
nym. Przyjmie akom- z kuchnią, wszelkiemi masza Zana 17—4.

 

poleca panjament Warunki wygodami w ogródku * 625—0
By ° przystępne. Postępy do wynajęcia. Kamien-|mamami —-

| zapewnione. UL Pil-|ua 5—1 (z M. Pohul.),
sudskiego 13, m, 4. |na parterze. O warun-

M _ WILNO, Zawalna 28. A TS' , Zawalna 28. | @-_— „ m. 34,

"wł: JAN KRYWKO || azanzemsannwzanizona:
22 WI.) PAMIĘTAJ — PROSIMY FACHOWY

palacz cegły i wa-
Er

Kto próbował ten przekonał się

в WINA wytwórni

w. OsmołowSki ww
są stare, łeżałe, mocne i zdrowe

Poleca się wino „MIESZANKA JAGODOWA"

Do nabycia w sklepach winno-spożywczych

BROK

k AS i 0 K gwarantowane polecają
Zakłady Ogrodnicze |

ist 1860 W. WELER telef. 1057

Wilno, SADOwĄ 8. :

    

 

  

  

o „wielkiem dziele społecznem Ks. Kuzno-| pna oraz strychatz

wicza w Krakowie, o dziele lepszego jutra poszukuje pracy w
dla rzemiosła polskiego. Złóż choćby naj- swoim zakresie wWil-

skromniejszą ofiarę na utrzymanie, wycho- %1e lubnawyjazd, Ma

wanie i kształcenie najbiedniejszej polskiej 7% sobą kilkul. Pesoę;
r i aaa Z w cegielniach. Posia-|

młodzieży rzemieślniczej, pozostającej pod gą b. dobre šwiad.'
opieką Związku Młodzieży Przemysłowej f/ilno, / Mickiewicza

i Rękodzielniczej — Konto czekowe P.K.O. 7—6, Romejko.

Nr. 407-987. I
ЗВРЕКСАСЕУОЙ,ЗБ ЧУДРЙ DIANAA SOO

619—3

LEŚNIK,
łachowiec, znający się

; В na kulturach leśnych,
rolne, traw, warzywne| poszukuje posady od
i kwiatowe pierwszo:|1.1V. rb. Łask. oferty

Nasiona rzędnej jakości poleca, do Admin. „Dz. WiL“

Wiieński Spółdzielczy Syndykat Rolalzyi| 7,0,
w Wilnie. ul. Zawalna 9, tel. 323 ||, aa ania w.

Skład komisowy nasion buraków

  

    

  

 

Ogród Potrzebny |

 

NIAŁO
WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKI.
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4—

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P.

WILNO, MICKIEWICZA 4. wynagrodze

P ЕН šiemsAlejaRod 145.

BURE

POSADĘ
agronoma rejonowego,
administratora, lub
rządcy na większy lub
mniejszy obszar, za
skromne wynagrodze
nie obejmie 20-letni
praktyk z rolniczem
wykształceniem. Wil-
no, ul. Derewnicka 4,
m. 10. Władysław Hey-
bowicz. 622—0

OCHMISTRZYNI
zawodowa, zna dobrze
kuchnię, wyrób masła
na sprzedaż. Wyma-) ©"
gania skromne, Szka-
plerma 35, m. 19.

KRAWCOWA
jowa, szyje po do*

mach suknie, ubrania,
bieliznę i wszelkie
domowe roboty po ce-
nach zniżonych. Za-
rzecze 5, m. 11, Wier-

51—4

ZWIĄZEK ZAWOD.
PRACOWN.BUDOWL.
„PRACA POLSKA"
poleca wykwalifikow.
pracowników budowl.:
murarzy, mala-
rzy, zdunów, tapice-
|rów, brukarzy oraz
wszelkiego rodzajuro-
botników nieiach. Mo-
stowa 1, Sekretarjat,
godz. 18—20.

Krawcowa
poleca się do wyko-

bó a ik et WC
zakres setwdnońwii
damskiego, wykonanie

pierwszorzędne, ceny
niskie. PiwnaNr.6—24
tw podwórzu). 668—2

" MALARZ
— roboty mularskie,
garncarskie i wogóle
wszelką pracę przyj-
mie chętnie za b, ma-
le wynagr. Romańczuk
Piotr, Wąwozy 4, albo
proszę zost, adres w
Admin, „Dzien. Wil”.

48—3

|MIERNICZY
Mamaor yeją prakty! =
szukuje pracy u a
niczych przysięgłych,
lub jakiejkolwiekbądź.

pobajoewiczyndnąja:jerniczy о-
mowany“ Wilno, Dre-   

 

majątkach, poszukuje

i marchwi pastewnych (hodowli DORA:

„K. Suszczyūski..l. Synowle“ |
RÓŻE i.DALJE

Cenniki wysyłamy bezpłatnie, |
Mikai iaiakiai i iALSAK T ST GTKОС       
 

ADMINISTRACJA: Wilno, u!, Mostowa 1, czynaa od g. 9 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie 2 odnoszeniem do domu lubprzesyłką pocztową — zł. 2 ge: 50. dowartalnie zł 7 gr. 50, uagranicą zł, 6. —
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wynagrodze-
nie. Łaskawe oferty:
Wilno, ul. Jagielloń-
ska 7, m. 19, A. K.

46—2
T

jowe. Olertypod
; sezonowe” w

45—2

 

Dziennik poranny.

—m|sza Kontęra.

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 27 marca.

6.30 Pieśń. Gimuastyka. Muzyka z płyt.
i Muzyka z płyt. Giełda

rolnicza 'Audycja dla;szkół.  8.10—11.57
Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał, 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Audycja dla szkół. 12.40
Wyjątki z oper Ryszarda Wagnera, 13.25
Chwilka g wa domowego. 13.35
Płyty. /14,30—15.15 Przerwa. 15.15 Codz.
©dc,.pow. 13.25 Życie kulturalne miasta i
prowincji, 15.30 Koncert zespołu.Waciawa
Ruszkowskiego. 16.00 Pogadanka dla cho-
cych. 16.15 Koncert. 16.45 Opowiadanie dla
dzieci starszych. 17.00 Skarby Polski, 17.15
Minuta poezji. 17.20 Koncert Łotewskiego
chóru, 14.50 Poradnik sportowy. 18.00 Pły-
ty. 18.40 Murzynskie pieśni w wyle Sergju-

19.00 Ze epraw litewskich.
19.10 „Troski gminy wiejskiej”, 19.25 Kon-
cert reklamowy. 19.35  Wiad. sportowe.

|19.45 Komunikat śniegowy. 19.50 Biuro Stu-
«djów rozmawia ze słuchaczami P. R. 20.00
|Koncert symfoniczny, 22.30 Skrzynka tech-
niczna, 22.45, Wiad, met. 22.50—23.30 Muzy-

ka taneczna.

2 га kotar studjo.
Konkurs radjowy z nagrodami.

W dniu dzisiejszym о godz. 19.25 zo-
w |stanie nadany z Rozgłośni Wileńskiej rekla-
mowy skecz p. t. Nocna wizyta. W skeczu

lcelowo umieszczone jest jedno nielogiczne

* zdanie, za podanie którego firmy reklamu-

jące się przyznały wiele cennych nagród dla

słuchaczy radja „Dokładne warunki zostaną

podane przed koncertem reklamowym,

„Potępienie Fausta“ poemat symioniczny
Berlioza w radjo.

W koncercie symfonicznym, który na-

dany będzie ze Lwowa dnia 27 marca r. b.

o. godz. 20.00 usłyszymy słynną legeadę dra-

matyczną Hektora Berlioza „Potępienie

Fausta". Dzieło to należy do tych monu-
mentalnych utworów literatury światowej,

którym bieg czasu nie ujmuje nic z piękno-

„ści, potęgi brzmienia i z siły dramatycznego

; wyrazu. Fenomenalny zmysł kompozytora

dla kolorystyki dźwiękowej osiąga punkt

kulminacyjny w mistrzowskiem : wyłtorzy-

9 (staniu brzmienia chóru, zwiększonej ogkie-

Kolczyk
ametystowy, zgubiony
eśrodę, proszę zwró-

«rspólnika z go
do 3.000zł. luteres
koncesjowany. . Adres

 

go a Paulo prosi ła-
ekawych ofiarodawców
o obiady, lub lokatę
dla młodego chłopca, |
chorego na płuca, sy-
pa wdowy z 5-fiem
dzieci, io pracę dla
jej syna zdrowego. O-
ierty proszę  Skięro-
wywać: Poiocka 3, m.

ODWOŁUJE SIĘ
do miłosierdzia bliż-
nich przymierający
głodem, nieulęczalnie
chory na przewlekłe
schorzenie mlecza pa-
cierzowego — Adam
Zmitrowicz, zam. Kai.
waryjska 95—4, albo
łask. oliary do Adm.
„Dzien. Wil."

ИТЕОСА
DGŁASZAJCIĘ SIĘ

Ww „DZIENNIKU

  
„| da. 27.111

+ MZ й

stry i głosów solowych, - Wystarczy: wspo-
mnieć o ustępach - nieprzemijającej sławy

jak: Serenada Mefista, Ballada o królu

z Hulle, taniec błędnych. ogników, bałeś syl-

fów kub marsz Rakoczy'ego. Dzieła to wy-

konane zostanie w sali Polskiego *Towa-
rzystwa Muzycznego we Lwowie przez do-

skonały chór P. T. M.. wespół z chórem

„Bard” pod dyrekcją dr. Adama Sołtysa.

Partje solowe objęli nasi znakomici artyści.
Irena Cywińska, Józef. Woliński i Roman
Waga. Koncert poprzedzony będzie poga-

danką dr. Józefa Kofilera. Ze wzgłędu $а

utwór, oraz artystyczne kierownictwo ca-

łości, transmisja tego koncertu budzi żywe

zainteresowanie. i

„Kucie kos“. Audycja dla szkół,

Po powstaniu Kościuszkowskiem w t.

1793 poraz pierwszy chwycili chłopi za brań

przeciw wrogowi. Całe wsie przechodziły
pod komendę Kościuszki, We wsi Rzędo-

wicach w kuźni majstra Grzegorza podczas

kucia kos mówią o Moskalach, a Naczelni-
ku, o chłopskiej niedoli. Oto treść tragmen-
tu ze znanej sztuki Anczyca „Kościuszko
pod Racławicami”, który zostanie nadany w
przeróbce radjofonicznej K. Wajdy w piątek
dnia 27.11 1936 r. o godz. 12.15 w ramach
audycji dla szkóŁ

Radjowe rekolekcje dla, chorych. .

Dnia 27.111 o godz. 16.00 usłyszą radio“

słuchacze audycję rekolekcyjną, której my-
ślą. przewodnią jest budowanie współżycia

zdrowych i chorych na wzajemnem  zrozu*

mieniu, na miłości ofiarnej i radosnej. Reko-

|lekcje radjowe prowadzi . ks. Kanonik. Mi-
chał Rękas. ;

Koncert chėru łotewskiego w Radjo.

Polscy radjosłuchacze poznają w piątek

0 godz. 17.20 nietylko "sztukę

śpiewaczą i interpretacyjną łotewskiego

Chóru mieszanego, ale również utwory kom-
pozytorów łotewskich. Szereg nazwisk zu-

pełnie u nas nieznanych figuruje w progra-
mie tego koncertu. Chóry krajów północ-
nych poznali już radjosłuchacze przy innych
okazjach jako zespoły bardzo zdyscyplino-

wane i rozporządzające wysoko postawioną
sztuką śpiewaczą. Jaki jest chór łotewski

mieszany Reitera Koris, przekonają się ra-

djosłuchacze w piątek.

Koncerty wileńskie.

Dzisiaj w piątek wystąpi przed mikro-
fonem wileńskim utalentowany piosenkarz
p. Sergiusz Konier, który odśpiewa kilka

religijnych pieśni murzyńskich (godz. 18.40).

600/W sobotę transmituje Rozgłośnia Wi-
leńska na całą Polskę poranek, poświęcony
muzyce popularnej w wykonaniu orkiestry

pod dyr. Sylwestra Czosnowskiego. Począ-

tek o godz. 12.25.
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KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W czasie od 22 do 25

bm. złodzieje skradli ze sklepu mebli Szmu-
la Aronowa (Archanielska 35) 25 łóżek że-

łaznych, wartości zł. 350. Sklep ten znaj-
duje się na rynku Kijowskim.

W. straganie" Mieczysława Jarmułowi-
cza, ma tymże rynku, znaleziono jedno łóż-
ko, pochodzące ż kradzieży. 'Dochodzenie

trwa.
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