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Poleca znane ze swej jakości czekolady i
i karmelki w wielk im wyborze oraz
kakao w proszku i biszkopty.

10
socjalistów a
GDAŃSK. Otwierając w Donie-

działek plenarne zebranie  Volksta-
gu, przewodniczący p. Beyl wyzna-
czył czas przemówień dla narodo-
wych socjalistów na 105 minut, so-
cjalistów — 32 minuty, centrowców
— 25, niemiedko-narodowych — 8
oraz dla Polaków — 5 i kiomiunistów
także 5 minut. :

Poseł polski Budzyński złożył

 

° Zaparcie. Fachowe świadectwa powag
lekarskich podnoszą dodatnie działanie na-
turalnej wody gorzkiej „Franciszka Józeia*
u ludzi, którzy mają za mało ruchu

 

Pobór do armji niemieckiej

minut dla

o

narod wych
5 dla Polaków
wobec tego oświadczenie, w którem
zaznacza, iż fakt ograniczenia czasu
przemówiń nabierający cech stałego
obyczaju odbiera kołu polskiemu
możność swobodnego wypowiadania
się i pozbawia go słusznego i kon-
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„Polonja'!
To nazwa PORa pończoszek jedwabrych ż mereżką
Już dziś nabędzie je Elegancka Pani

w „POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ"
FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9

Ozdoby do sukien, klipsy, klamry, przepiękne puderniczki, nowe wzory wspaniałych
torebek polecamy szczególnie.
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Mipowiedć hiemiet nie zaspokoi żądeń Zachodu
W oczekiwaniu nowej deklaracji Hitlera
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Berlina wyczekują z napięciem
powiedzianej na dziś deklaracji kan-
cierza Hitlera. Jak zwykle w podob-
nych wypadkach, ścisła tajemnica
otacza wszelkie szczegóły tej enun-
ojacji. Wiadomo jedynie, iż po wy-

stytucją zagwaraniowanego prawa kzerpujących naradach kanclerza z
reprezentowania  najżywotniejszych członkami gabinetu i ambasadorem
interesów mniejszości polskiej. Ko- von Ribbentropem opracowany, jest
ło polskie wnosi zatem najostrzejszy dziś dokładny tekst jutrzejszej odpo-
protest przeciwiko tym. metodom, |wiedzi. Wobęc wyraźnego stanowi-
używanym przez większość Volksta- ska; jakie zajął ostanio w. swych
ku. Na znak zewnętrznego protastu licznych przemówieniach  kancłerz
koło polskie powstrzyma się od od-|Hitler w stosunku do propozycyj lo-
dania swego głosu przy głosowaniu carneńskich, oraz do żądań angiel-
nad budżetem.

w Gdańsku
Agenc': „Press' donosi z Gdań-

ska:
„Oby watele gdańscy w wieku od równo rząd polski, jak i gen. komi- |

18 do”20 lat otrzymali wezwania do

stawienia się przed komisje lekar-'

skie w komisarjatach policji. Uznani
za zdrowych mają obowiązek zgło-|
szenia się na ochotników do armji
niemieckiej pod groźbą niedopusz-|

czenia do „frontu pracy“, co równa

się pozbawieniem zajęcia lub zasił-

ku na czas bezrobocia”.

Merbunek do armji niemieckiej
na terytorjum W. M. Gdańska jest
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oczywistem  bezprawiem,
któremu zaprotestować winien za-

sarz Ligi Nar.

skich, dotyczących „okresu przej-
ściowego', wiadomo, iż odpowiedź
niemiecka wyłączy zasadniczo wszel
kie alternatywy jednostronnie dy-
,skryminujące Rzeszę. To też w ko-
ach politycznych Berlina zapatrują

przeciw się z pewnym pesymizmem na możli-
|wość zaspokojenia żądań zachodu.

Przypuszczają tu więc, iż większa
lczęść deklaracji stanowić będzie

 

Wizyta łotewska w Warszawie
WARSZAWA. (Pat). Dziś rano

przybył do Warszawy sekretarz ge-

neralny łotewskiego M.S.Z. p. Mun-
ters w towarzystwie p. A. Kampe,
szefa biura prasowego. Wraz z p.
min. Muntersem przybył poseł polski

w Rydze p. Charwat oraz przedsta-
wiciel polskiego M. S. Z. p. B. Ko-
ściałkowski, który powitał p. min.

| Muntersa na granicy.

 

Cieszące się powszechnem uznaniem, naturalne

WINA KRYMSKIE i KAUKASKIE
stołowe: BIAŁE i CZERWONE, oraz

Do nabycia w pierwszorzędnych handlach win i restauracjachi

deserowe: SŁODKIE i PÓŁSŁODKIE

 

Żydzi niepokoją
W niedzielę rozpoczęły się w

Warszawie obrady wielkiego zjazdu
Żydów z całej Polski. Na zjazd ten
przybyli reprezentanci gmin oraz
stowarzyszeń  organizacyj  lżydow-
skich w liczbie 1.000 osób. Przybyli
również znani rabini i cadycy, w tem
dwóch cadyków  „kabalistow“ i je-
den „cudotwėrca“.

Zjazd zwołano w związku z orga-
nizacją kongresu Żydów z całego
świata. Kongres ten się odbędzie al-
bo w Czechosłowacji, albo w Szwaj-
carji. AGA

W sobotę min. spr.
Raczkiewicz
audjencji żydowskiego posła p. Som-
mersteina.

Jak donosi prasa żydowska p.
Sommerstein  „zobrazował ciężkie
położenie ludności żydowskiej spo-
wodu ekscesów* oraz ,wwymuszone-
go terrorem bojkotu gospodarcze-
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sie i zabiegają
go“. P, Sommersteiln domagał się
wydania stosownych zarządzeń.

WARSZAWA. Sekretarz gene-
ralny łotewskiego M. S. Z. min. Mun-
term w godzinach przedpołudnio-
wych wpisał się do kisięgi audjencio-

nalnej na Zamku oraz złożył wizyty:
p. premjerowi Kościałkowskiemu, p.

BERLIN. (Pat). Polityczne koła pewnego rodzaju odpowiedź na py-
za-Vtania, postawione przez Flandina w

jego niedzielnej mowie. Jeżeli zaś
chodzi o zagadnienia ogólne, to o-
bracać się one będą przypuszczalnie
w ramach trzech punktów: 1) ogra-
niczenie zbrojeń, 2) ponowienie za-
pewnień pokojowych również co do

mych stref w pobliżu granicy francu-
skiej.

Dotychczas brak również kon-
kretnych zapowiedzi co do publicz-
nego wystąpienia kanclerza. Możli-
wie jest, że deklaracja ta nastąpi w
formie złożenia jej rządowi  brytyj-
skiemu w Londynie z równoczesnem
ogłoszeniem przez urzędową agencję
niemiecką w Berlinie.

LONDYN. (Pat). O wczorajszej

Dalsza ofenzywa
RZYM. Komunikat wojenny nr. 168. Marszałek Badoglio telegrafuje.

"Po zwycięstwie w prowincji Scire
|oddziały nasze przekroczyły rzekę
| Takazze i posuwając się naprzód w
"rejonie pomiędzy Uoldebba i Tzel-
lemti dotarły do Addi-Arcai w dniu
10 marca. Po zorganizowaniu służ-
by intendentury na tem terytorjum,

<= oddziały włoskie i tubylcze objęły
w ostatnich dniach dalszą akcję

min. Spraw Zagr. J. Bedkowi oraz |9fensywną przezwyciężając znaczne

wicemin. Szemberkowi.

O godz. 13-ej p. min. Miunters|nej į
złożył wieniec na grobie Nieznane-|sto

trudności terenowe i w dniu wczoraj
szym poPs niemal niedostęp-

ełęczy Lemalemo zajęły mia-
ebarek, główny ośrodek pro-

go Żołnierza. Wieczorem min. Beck|wincji Ughera i centrum handlowe
wydał na cześć p. Muntersa obiad. tego rejonu.

zajścia antyżydowskie
pod Krakowem

KRAKÓW. P. A. T. donosi: Dnia
29 bm. usiłował Stefan Patyk, prak-
|tykant składnicy kółek rolniczych
w Muszynie, rozwiesić na murze do-
mu ulotkę antyżydowską. Widząc to
dentysta Jakób Lampel, żyd wystą-
pił czynnie przeciw Patykowi. Na 

jProces narodowców łódzkich
Na wtorek, dn. 1 kwietnia wy-

znaczono, tenmin rozpoczęcia się
procesu 27 narodowcow, oskaržo-
mych © zamachy bombowe, jakie
imiiały miejsce w styczniu roku bie-
żącego.

, Pomiędzy oskarżonymi znajduje
„się aplikant adwokacki Napoleon
jSiemaszko. Proces ze względu na
jtło i liczbę oskarżonych, budzi zro-
zumiałe zainteresowanie i potrwa
podda dni kilka.

Delegacja litewska w Warszawie
„Vil. Rytojus“ donosi: Dnia 24 —

Wilnie w składzie prezesa p. K. Sta-
szysa i wiceprezesa ks. Eššiioas.
Delegacja uzyskała audjencję w pre-
zydjum Rady Ministrów i M-stwa
Spraw Wewnętrznych. W czasie
audjencji wręczyła delegacją  litew-
ska memorjał o sytuacji Litwinów

wileńskich. Odpisy memorjału dele-
. wewn. p.|25 bm. bawiła w Warszawie* dele- gacja wręczyła innym osobistościom

przyjął na dłuższej gąca Lit. Komitetu Narodowego w polskim.

: Stracenie Hauptmana
| NOWY JORK. (Pat). Sąd w
Trenton po 5-godzinnej naradzie od-
rzucił ponowną prośbę Hauptmanna
jo ułaskawienie. Wyrok wykonany
|będzie dziś o godz. 20-ej к)

wieść o tem zebrały się w godzinach
wieczornych na rynku w Muszynie
po nieszporach grupki ludzi, komen-
tujące zajście, poczem za wy-
bijać szyby w domach żydowskich.
'Wybito szyby w synagodze oraz w
kilkudziesięciu domach żydowskich,
me" szkody na sumę około
600 zł, Po uspokajającem przemó-
wieniu burmistrza i interwencji po-
licji demonstrujący rozeszli się. Żad-

poza wybiciem szyb nie było.

Jak z bajki..

J. KŁODE Р
wschodu Europy, i 3) ewentualne 2о- !
bowiązanie niefortylikowania pew-

| potwierdzają
|związku z nowemi oczelkiwanemi ju-

nego rabunku ani napadu na ludzi '

LADA)OOOO AI ЦЦ

prześliczne, jedwabne,'najmodniejsze, haftowane

Bluzki — Bluzki — Bluzki
poleca w wielkim wyborze od najwy-
kwintniejszych do najb. skromnych

"TADA10 PA PAD

naradzie ministrów brytyjskich spra-
wozdawca dyplomatyczny Reutera
donosi, że rozważano tam oprócz
zagadnienia narady sztabów francu-
skiego i brytyjskiego w okresie
przejściowym, także .sprawę  istu,
iktóry miałby być wysłany do rzą-
dów Francji i Belgii, gdyby akcja
pojednawcza W. Brytanji zawiodła.

RZYM. (Pat). Koła półurzędowe
wiadomość, że. w

tro propozycjami niemieckiemi, pań-
stwa locarneńskie zbiorą się na na-
radę. Możliwe, że w toku tej narady
zapadną uchwały co do utrzymania
kontaktów pomiędzy sztabami gene-
ralnemi. Włochy wezmą udział w
zgromadzeniu państw  locarnen-
skich, ale nadal zachowywać będą
rezerwę.

wolsk włoskich
W. wykonaniu szerokiego planu

operacyjnego opracowanego przez
naczelne dowództwo w. Afryce
Wschodniej trzeci korpus, który wy-
ruszył ze strefy Feanroa poprzez
Samre i Tzellari zajął wiczoraj po
wiytężonym marszu - miejscowość
Socota, będącą doniosłym punktem
węzłowym dlą karawan na skrzyżo-
waniu dróg wiodących do Dessie,
Addis-Abeby, olkolic jeziora Tsana i
Godzamu. Zajęcie Socoty stanowić
będzie podstawę dlą dalszego posu-
walnia się naprzód.

Jeden z salmolotów ma  troncie
erytrejskim nie powrócił do swej
bazy. W. ciągu dnia wczorajszego 33
„aparaty, należące do grupy soimalij-
skiej bombardowały z kina sku-
tecznością Harrar.
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Wrażenie wyborów w Niemczech
WE FRANCJI

PARYŻ. (Pat), Wynik plebiscytu
niemiedkiego wywołał w Paryżu du-
że wrażenie jakikolwiek nie był on
niespodzianiką.

Wyniki plebiscytu. niemieckiego
przekroczył wszystkie dotychczaso-
we przewidywania—toświadcza Per-
tinax w „Echo de Paris“. Oznacza
to, że wiszechwładza reżimu  hitle-
rowskiego nie znajduje żadnego opo-
ru w psychice narodu niemieckiego.

Minął już czas—stwierdza „Ami
du Peuple" — kiedy można było -
czyć na jakąkolwiek opozycję w
Niemczech, któraby się ujawniła

T iiiелЕО ›

Przy rozmaitych niedomogach naturalna
woda gorzka  Franciszka-Józefa działa
przyjemnie i znacznie zmniejsza te dolegli-
wości, często mała ilość działa już pewnie.

nadarzającej się okazji.
ledług „L'Oeuvre', w berliń-

skich kołach dyplomatycznych pa-,
nuje przekonanie, że kanclerz musi!
podtrzymać nadał wytworzony па-!
strój wśród ludności niemieckiej, to|
też wikrótce należy się liczyć z ja-
kimś akitem na rzecz Anschliussu.

Zarówno „Oeuvre“ jak i „Echo
de Paris“ zapowiadają że w wyniku
zwycięstwa kanclerz Hitler jeszcze
z większą siłą wystąpi z nowemi pro
pozycjami. Na tle wyników plebiscy-
tu niemieckie dzienniki komentują
wczorajsze przemówienie min. Flan-
dina. Charakterystycznem jest, że
spotkał się on z ostrym atalkiem so-
cjalistycznego organu „Populaire”.
Dziennik ten stwierdza, że min.
Flandin niepotrzebnie dał się wciąg-
nąć w polemikę z kanclerzem Hitle-
rem przez co w sposób wyraźny

prz

 

 

Uroczysty pogrzeb oliar ostatnich wypadków w Krakowie.

 

Ovkonanie ustawy 6 uboju
„/Wieczór [Warszawski'. podaje

jakie prace musi teraz rząd wyko-
nać, by ustawa 0 uboju nytualnym
weszłą w życie.

Ministrowie Rolnictwa, Przemy-
słu i Handlu — pisze „Wieczór War-
szawski'': :

„/w drodze rozporządzenia ustalą:
1) ilość bydła, przeznaczonego na
ubój rytualny. (Ustawa ogranicza tę
ilość do bardzo „szerokiego i ela-
stycznego rozmiaru” _ fakitycznych
potrzeb ludności 'odnośnych wyznań,
oraz postanawia, że przydział ma
obejmować całe
zwierząt, a zatem nietylko przednie,
ale i tylne części). 2) Warunki han-
dlu mięsem koszernem, mające wiy-
odrębnić to mięso z ogólnego obrotu
p” Ikoncesyjny, znakowanie i
* р.).

Ponadio ustawa pozostawia Mi-
nistrowi Rolnictwa w porozumieniu
z Ministrem Przemysłu i Handlu do
rozstrzygnięcia, według ich uznania,
kapitalnego dla tej całej kwestji za-
śadnienia, a mianowicie, czy do han-
dlu hurtowego ma być dopuszczone
mięso, dzielone na podłużne połowy,
czy też — jak dotychczas — na

Ovniki wykotów па & @. & @.
Lista narodowa uzyskała 10 mandatów na 12
W dniu 28 b. m. odbyły się wy-

bory do władz organizacyj aka:
mickich Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego.

W. głosowaniu wzięło udział po-
nad 80 proc. uprawnionych do gło-
sowania.

Wobec uchylenia przez Senat
Alkademicki S. G. G. W. protestów,|
przeciw nieformalnie złożonej liście'
nr. 2 ;odbyło się głosowanie na obie
listy.

Do zarządu T-wa Bratnia Pomoc
na listę nr. 1 (narodowa) padło gło-
sów 303 (mandatów 10), na listę
nr. 2 (komuna, Koło Oświaty Rolni-
czej.i Legion Młodych) głosów — 78
(mandatów 2).

W| Komisji Rewizyjnej narodow-'
«om przypadły w udziale 4 mandaty,
lewicy — 1. Do sądu koleżeńskiego
z listy nr. 1 — 12 mandatów, nr. 2—
3 mandaty.
Wobec tego, że do władz kół nau-|

sztulki zabitych|handlu

!

ćwiartki Sprawa ta we wniosku p.
Prystorowej była postawiona kate-
gorycznie w sensie przymusowego
podziału na podłóżne połowy i —
mowiła, obok absolutnego zakazu
uboju rytualnego, drugie, pod wzglę-
dem ważności, zagadnienie tego

wniosku. ‚
We wszystkich tych sprawach

rząd będzie miał swobodę delcyzji,
ograniczoną z jednej strony szerokie
mi ramami ustawy, a z drugiej ogól-
nemi zasadami polityki gospodar-
czej, mającej ma celu ukrócenie w

| produktami rolniczemi łań-
cucha pośrednictwa między, wytwór-
cą a spożywcą. W. szczególniości
chodzić tu będzie ozłamanie kartelu
mięsnego, opierającego swój mono-
pol na nieograniczonym dotychczas
systemie uboju rytualnego. Wpraw-
dzie zainteresowani ministrowie о-
świadczylli, że okres 9 miesięcy wiy-
starczy im na przygotowanie apara-
tu administracyjnego do wykonywa-
nia nowej ustawy. Sami oni jednak
ostrzegali równocześnie, że zupełna

|realizacja ustawy, a zatem i płynące
z niej korzyści gospodarcze, będą
dziełem dłuższego czasu”.

 
szłego roku zostało zatem utrzy-
mane,

wszedł na płaszczyznę argumentów

niemieckich.
W ANGLJI

LONDYN. (Pat). Rezultaty wy-

borów niemieckich nie sprawiły w

Anglji żadnego wrażenia. Prasa an-

gielska jednomyślnie podkreśla swo-

je wątpliwości co do odbytego aktu

głosowania.
„Times“ oświadcza, że inny re-

zultat nie był wogóle możliwy. Lu-

dziom, znajdującym się poza grani-

cami Niemiec trudno jest zrozumieć

potrzebę całej tej procedury. „Wy-

bory były farsą” — oznajmia „Ti-

mes“. Jako próba zaufania narodu

do obecnych przywódców, akt wy-

borczy obciążony był metodą kon-

troli państwowej i niemożliwością

złożenia głosu przeciw liście rządo-

wej. Nawet wstrzymanie się od! gło-

sowania lub zniszczenie kartki do
głosowania wymagało w tych wa-

runkach nadzwyczajnej odwagi „Ti-

mes” nawołuje Hitlera, aby po tem

nowem wzmocnieniu swego własne-

$0 prestiżu wewnątrz Niemic, do-

wiódł, że jest mężem stanu, przez

skuteczne przyczynienie się do pa-

cyfikacji Europy.
Berliński korespondent „Times“

zapowiada jednak, że stanowisko
Niemiec będzie bardziej nieprzejed-
'nane, aniżeli można było się spor

dziewać.

|„DZIEŃ 29 MARCA PRZYNIÓSŁ
WYJAŚNIENIE SYTUACJI".

| BERLIN. (Pat). Pomimo akcen-

„cięstwa w niedzielnych wyborach,

 
ł

towania zadowolenia z powodu zwy-

|prasa popołudniowa z wielką rezer- jl
wą mówi o możliwościach dalszych
'rolkowań międzynarodowych.
+- Zdaniem  „Germanji” „nikt

|zagranicą nie odważy się chyba po

!+ak uroczystej manifestacji zbiorowej

woli Niemiec, jaką były wczorajsze

wybory, stawiać Niemcom żądań,

któreby każdy szanujący swój ho-

"nor naród odrzucił z płomiennem

oburzeniem,
„dzień 29 marca przyniósł bezwzględ
ne wyjaśnienie wytuacji. Obecnie

Niemcy mogą żądać, aby również

strona przeciwna stworzyła jasną
sytuację, przyczem głównie od
cji oczekuje Rzesza, by nieuchylała

się od współodpowiedzialności”.

Sanacja ®
„Goniec Warszawski* pisze o

obradach t zw. klubu dyskusyjnego,
iktóry tworzy około 100 posłów i se-
natorów pod przewodnictwem p.
Miedzińskiego:

„lnicjatorzy czują potrzebę nadania ja-

kiejś fizjonomji politycznej klubowi, albo

też przedstawienia się ideowego społeczeń-

stwu. Kiełkowanie potrzeby wypowiedzeńia

się ileowego zaczęło się jeszcze na nara-

dach nocnych w gmachu В. С. K., kiedy to

pp. Górecki i Miedziński zaczynali się prze-

ciwstawiąć koncepcjom p. Sławka.

Bezwątpienia najruchliwszą jednostką

w klubie dyskusyjnym jest płk. Miedzinski,

om właściwie kieruje kłubem, ułatwia rzą-

dowi pozyskanie członków klubu dla jego

tez, jak naprzykład w sprawie uboju rytu-

alnego, on ma za zadanie opracować dekla-

1

Pod przewodnictwem pos. dr.

Leona Surzyńskiego odbyło się w
Sejmie zebranie dwóch: grup parla-
mentarnych, a mianowicie grupy

wiejskich działaczy społec.znychi

grupy miejskich działaczy społecz- 
{

„Bardzo ciekawy dla žycia gospo-;
darczego spėr pomiedzy dwoma. Ikion!
cernami, amerykańskiego Standard|
Nobel i niemieckiego I. G. Farben|
Industrie, o patent na wynalazek|
przeciwko gazom trującym znalazł,
się na wokandzie Najwyższego Try-|
bunału Administracyjnego.

Proces jest finałem trwającego
od 6 lat zatargu o prawo-wyeksplo-
atowania wynalazku, tak zwanego
węgla aktywnego, służącego do po-
chłaniania gazów trujących. Wyna-,
lazek ten posiada duże zastosowa-|
nie chemiczne przy wytwarzaniu;

nych. Na zebraniu tem postanowiono

Sensacyjny proces
w Warszawie

Amerykanie, którzy go stosowali
przy produkcji olejów mineralnych
zalkwestjonowali ważność patentu;
twierdząc, że węgiel aktywny stano-
wi obecnie już powszechną  :zasadę
naukową. Wobec przeprowadz :onyc!
rozpraw urząd patentowy cofn.ął nie-
mieckie prawo własności, 'wobec
czego I. G. Farben Industrie w niosła
rekurs do Najwyższego Trył unału
Administracyjnego.

Na rozprawę przybylo spec jalnie
z Berlina trzech dyrektorów te jj fir-
my. Trybunał zapowiedział ogł osze-
niewyoku na dzień 9 kwietnia.

ODE
Obowiązek utrzymania siły zbroj-,

nej na poziomie godnym wielkiego,

Narodu jest dla każdego Polaka oczy;
wisty. I choć na cel ten z cięjżlko za-

pracowanego grosza chętnie łożymy

wszystko, co dać możemy, będzie to

zawsze zaledwie cząstka tego, czego

i chwila i położenie Polski wymaga.

Ale gotowość obronna państwa

nie jest zależna wyłącznie od jego

zasobów _materjalnych. _ Możemy

wzimóc wartość bojową naszego woj-

ska także lepszem przygotowaniem

fizycznem Nanodu i wyrobieniem w

(Nim «cnót żołnierskich. Dajmy więc

>. to, na co nas stać w każdym

razie, damy Jej więcej siebie, wię-

|cej pracy, energji, sprawiności.

|  „Sokół”, który przed 70 laty po-

wstał dla hartowania ducha i ciała

do walki 0 niepodległość Narodu,

dziś w dalszym ciągu pozostaje

wierny swojej idei — dobnowolnej i

ZWA—
W gimnastyce i sportach, upra-

wianych w karnych zastępach, wi-
dzimy szkołę cnót rycerskich, odwa-
gi cywilnej i wojskowej, szikolę wy-
rabiającą koleżeństwo i społeczną
odważę, a przedewiszystkiem zręcz-
ność i sprężystość fizyczną, talk nie-
zbędną żołnierzowi — słowem naj-
lepsze przygotowanie przedwojsko-
we i trening powojskowy.

W sokolej pracy społecznej wzno-
simy się na terenie gniazd naszych
ponad wszelkie wyłączności i waśnie
wewnętrzne, pracując tylko dla do-
bra Narodu polsikego, jalko całości,
oraz wzmożenia sił Jego w całem
Państwie. Wielka tradycja polska, -
chrześcijańska i rycerska, jest jedy-
nymi w naszej działalności drogo-
wskazem.

Do nas więc, po dzielność i zdro-
wie, po radość życia i wypoczynek
duchowy — a w pracy sokolej za- bezinteresownej służby Ojczyźnie.

Dzisiaj poświęca on swoją pracę
|hartujecie swe siły i, sami mocni,
| wzmocnicie moc i potęgę Narodu!—

wzmożeniu sił _odbudowanego już Ko nie „ospały i gnuśny”, kto czuje

Państwa, lecz w porównaniu z po” 'sję młody — wzywamy do szeregów

dobnemi organizacjami w innych | Sokoła”! Zgłaszajcie się do wszyst-

krajach—jest nas zamało, by w peł- |ich gniazd naszych w całej Polsce,

Pismo przypomina, że |

Fran-;

h| potępiał

ni sprostać wielkim obowiązkom, ja-

kie mamy przed sobą. Dlatego też,

świadomi odpowiedzialności, która—

w myśl statutu naszego — na nas

ciąży, świadomi walżności chwili,

którą przeżywamy — zwracamy: się

z apelem o zasilenie naszych szere-

gów!

Narzędzia do uprawy roli: Pługi, br

oraz części zapasowo

ZYGMUNT
Proszę żądać ofert.

WARSZAWA. Polska Agencja

Telegraficzna komunikuje: W) związ-

lku z wypadkami, do jakich doszło

w dn. 23 marca rb. w Krakowie, za-

|rządzone szczegółowe dochodzenie

władz prokuratorskich 'w sprawie u-

życia broni przez oddział policyjny

| ustaliło:
› ° Dnia
|kowie do 3
"przez policję.

orzy partje
rację ideową. Ku temu poniekąd szły ideo-

logiczne przemówienia p. Miedzińskiego

podczas debaty budżetowej. P. Miedziński

wypowiedział już zasadnicze wskazania ide-

owe, a obecnie wybrano specjalną komisję

redakcyjną, która ma sformułować osta-

tecznie tekst deklaracji, Jest to powolna

ewolucja, zmierzająca do wyłonienia się ja-

kiejś formacji ideowo - politycznej z obec-

nego chaosu: dominującego w klubie dysku-

syjnym. Ala taka formacja byłaby już za-

czątkiem partji, jeśli nie samą partją — a

to przekreślałoby założenia obecnego Sej-

mu, wyłonionego z obowiązującej ordynacji

wyborczej. Ale ku formowaniu tych organi-

zacyj idzie i kierownicy sami najlepiej zdają

sobie z tego sprawę. Będzie to oczywiście

przekreśleniem koncepcji b. premjera, p.

Sławka”.

 
23 marca rb. doszło w Kra-

„krotnego użycia broni

Użycie broni w każ-

 
połączona grupa „NOprawiaczy

związek * parlamientarny

łaczy społecznych, na. czele

li posłowie Dębicki, Ka

miński, Nowak, Surzyński i Szu-

mowski oraz senatorowie Fleszero-

wa, Malski i Olewiński. Uichwalono

też deklarację ideiuwą, stwierdzają-

cą, iż przyszłość i moc państwa bu-

dować się będzie na pracujących

szeregach wsi i miast, na wartości

pracy i moralnych wartościach zor-

ganizowanego życia społecznego. |

Na czele połączonej grupy stoją

jw przeważnej części dawini działacze

Zw. Naprawy Rzeczypospolitej,zwa

ni popularnie „naprawiączami , a

„związek parlamentarny grup“ nie

jest w gruncie rzeczy niczem innem,

jak klubem parlamentarnym, które

płk. Sławek. Niedługo praw

dopodobnie poczekamy, a cały par-

lament podzieli się na talkie „związ-

ki grup“, oparte na dekllaracjach ide-

owych.

Najciekawsze w tem wszystikiem

jest to, że po 10 latach „naprawia-

nia” kraju powstaje

samych ludzi związek

czy!.

utworzyć
grup dzia
którego stanę!

i

\

„naprawia- znowu: Z tych

kowych rolników i leśnikówlewica |środków przeciwgazowiych. Koncern |

list swych nie zgłosiła, automatycz- niemiecki opatentował tenwynala: |

nie, bez głosowania przeszły tam zek jeszcze w czasie wojny świato-

listy młodzieży narodowej. jwej, a po powstaniu państwa pol-

Na S. G. G. W. status quo z ze- skiego został on zarejestrowany w
> naszy murzędzie patentowym.

Zniesienie u boju rytualneg

TARNOWSKIE GÓRY. (Pat), Na głośnie znieść ubój rytualny w rzeź-

ostatniem posiedzeniu rady miejsi ciej ni miejskiej w Tarnowskich Górach.
Tarnowskich Gór uchwalono jed 10-! |

a gdzie ich niema jeszcze — załkła-
dajcie: nowe!

Wrogowi — szpony, Ojczyźnie—

czołem!
Franciszek Arciszewski

prezes Zw. Tow. Gilmn. „Sokół”

1 w Polsce.

ony, kultywatory, obsypnik! it. p.

we do nich poleca

NAGRODZKI w Wilnie
ZAWALNA 11а

Policja słusznie użyła broni
: w Krakowie

dym wypadku nastąpiło naskutek
agresywności tłumu, w którym  ele-
„menty przestępcze i prowokujące
Istarcie z policją odegrały widoczną
ji decydującą rolę, Próby rozprosze-
|nia tłumu przy pomocy bomb łzawią-
lcych oraz strzałów z pistoletów ga-
|zowych nie dały pożądanego rezulita-
tu z uwagi na niesprzyjający ku te-
mu kierunek wiatru. Oddziały poli-
cyjne zmuszone zostały do użycia
(broni palnej po wyczerpaniu innych
środków w obronie własnej i dla za-
pobieżenią dalszym  groźniejszym:
ekscesom. Z dochodzeń wynika w
sposób niewątpliwy, że użycie przez
policję broni nastąpiło w warunkach,
przewidzianych w rozporządzeniu
Prezydenta R. P. z dnia 14 lutego
1928 r. o użyciu broni.

KAI NATUTISizoODESSY
kronika telegraficzna

** Węgierska Agencjagr donosi z Bu-

dapesztu 0 rokowaniach gospodarczych,

prowadzonych przez przybyłą tam delegację

polską, W. kwestjach zasadniczych doszło
do porozumienia na początku bm. w czasie

pobytu delegacji węgierskiej w Warszawie.
** Bułgarski b. min. spraw wewnętrz--

nych płk. Kolew i płk, Kalenderow, oskar-
żeni o przygotowanie spisku celem obale-

nia rządu premjera Toszewa w kwietniu

r. ub., skazani zostali na śmierć przez po-
wieszenie.

** Przy wejściu do zatoki Douro osiadł

na skałach parowiec norweski  „Igra“

Akcja ratunkowa jest utrudniona. Jednemu

ze statków udało się zabrać na swój po-

kład załogę parowca norweskiego.

** Hiszpański minister komunikacji

wydał polecenie aby przywrócono na daw-

me stanowiska wszystkich _ urzędników

poczt i telegrafów, zwolnionych ze wzglę-

dów politycznych.
** Władze austrjackie zatrzymały ja-

+dące z Czechosłowacji auto ciężarowe, na

którem znajdowało się 70.000 egz., wycho-

dzącego w Bernie morawskiem  „Arbeiter

| Zeitung” z propagandą przeciwko rządowi
: austrjackiemu.

j ** Szwajcarska rada związkowa  prze-
| znaczyła kredyt w wysokości 5 miljonów

100 tys. franków na budowę 40 nowych sa-

|molotów. Samoloty te zbudowane będą w

Szwajcarji ;

** W Hisinkingu otrzymano informacje

od dowództwa armji kwantuńskiej, że dwa

samoloty mongolskie ostrzelały z karabi-

„nów maszynowych zmotoryzowany  pośra-

miczny oddział japońsko-mandżurski. Jeden

żołnierz japoński został zabity, a 4 odniosło

rany.

** Aresztowano w Hong Konku dalsze

| 4 osoby, podejrzane o udział w spisku na

życie premjera Yang-Czing-Wei. Proces

morderców premjera chińskiego rozpoczął

|się w dniu wczorajszym. Dochodzenie usta-

Miło, że spisek został zorganizowany przez

organizację terorystyczną, mającą swą się-

dzibę: w Honkongu.

** Na 33 godziny przed terminemwy-

|znaczonym dla stracenia Hauptmanna sąd

| wysłuchał sprawozdania gubernatora Hoff-

Liusi o przeprowadzonem przez niego 0s0-

biście dochodzeniu.
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ANGLIA |
| WSCHÓD EUROPY
W mowie, wygłoszonej przez mini-

stra Edena w Izbie Gmin, znalazło

się kilka życzliwych słów pod adre-

"sem Polski. Oprócz niego minister

skarbu, p. Neville Chamberlain, po
święcił dłuższy ustęp sprawom Euro-

py Wschodniej i złożył wyraźne о-

świadczenie, że Anglja gotowa jest w

razie niesprowokowanego ataku na

jakiekolwiek państwo Europy wscho-

dniej, wypełnić skrupulatnie wszystkie

zobowiązania, jakie na nią nałoży Li-

ga Narodów. Jest to aświadczenie

bardzo znamienne, będące zresztą w

tradycyjną polityką W.

Brytanji, która wtrąca się į wtrącala

w sprawy kontynentu europejskiego

, tylko wówczas, gdy to wyraźnie leży
w jej interesie.

Takie stanowisko zajęła Anglia w

czasie podpisywania paktów lokar-

neńskich, takie same stanowisko zaj-

muje obecnie. Dośmatem politycznym

 niewzruszonym dla Anglji jest, że nie

może ona dopuścić, ażeby jakiekol-

wiek wielkie mocarstwo zapanowało

w Antwerpji i na sąsiedniem wybrze-

żu.

Zmarły niedawno publicysta fran-
cuski, Jacques Bainville, dowiódł

"w sposób przekonywający, że powo-

dem bezpośrednim nieubłaganej wal-

ki, wydanej Napoleonowi I przez An-

ślię, było to, że usadowił się on na te-

rytorjum. które dziś stanowi państwo

belgijskie. Pogwałcenie neutralności

Belgji przez Niemcy w r. 1914 spra-

"wiło, że Anglja wystąpiła zbrojnie o-

"bok Francji. Pakty lokarneńskie były

nową postacią zagwarantowania nie-

naruszalności terytorjum belgijskiego.

* Nowe układy i pakty z Niemcami, do
których chce doprowadzić polityka

angielska, są ściśle w duchu tej tra-

dycyjnej polityki, Łudzą się raz jesz-
cze, i to w sposób bardzo niebez-

pieczny, Francuzi, przypuszczając, że

Anglia jest zdecydowana bronić tery-
quo w całej

Europie.

Wspomniane powyżej oświadczenie

p. Neville'a Chamberlaina zawie.a
treść bardzo wyraźną — interwencja

Anglii na wschodzie Europy ograni-
czy się zawsze tylko do wypełniania

obowiązków wynikających z faktu na-

„leżenia Anglii do Ligi Narodów. Co

zaś jest warta Liga Narodów, jako

stróż pokoju, bezpieczeństwa granic i

_ niezależności ludów, z tego doskonale
już sobie zdajemy sprawę — nic! Bo
zanimby wszystkie instancje Ligi zdo-

łały stwierdzić, kto jest napastnikiem

nad Wisłą, wyniki konfliktu byłyby

napewno przesądzone.Pięknie brzmią-
ce słowa p. Neville'a w gruncie rze- ;
czy do niczego Anglię nie zobowią-
zują, a krajom Europy Wschodniej
nic nie dają,
Nie dość tego. Anglja nie ma żadne-

$o interesu ponosić ofiary, lub anga-

żować się w wojnę dla obrony obec-

nych granic na wschodzie. Jeśliby

bowiem stanęła wobec faktu, że nie

można Niemców powstrzymać-od eks-
pansji zewnętrznej, to dla Anglji jest

rzeczą o wiele ważniejszą, by eks-
pansja ta poszła w kierunku wschod-

nim, niżby miała iść za morza i szukać

realizacji w postaci zdobycia kolonij
zamorskich,

Staraliśmy się już uzasadnić na tem !
miejscu, że ekspansja niemiecka na

wschodzie musiałaby doprowadzić do

konfliktu zbrojnego z Polską, co wpłą-
tałoby z wszelką pewnością Francję

w wojnę.Francja musi być tedy równie

wrażliwa na uderzenia nad Wisłą, jak
nad Renem. Gwarancje angielskie
dotyczą tylko Europy zachodniej są—

z punktu widzenia Francji — gwaran-

cjami połowicznemi, conajmniej nie-
dostatecznemi, jeśli już zgoła nie bez-

wartościowemi. A takie tylko poło-
wiczne gwarancje Anglja dać jest w
stanie. Polityk angielski, któryby

związał swój kraj śwarancjami realne-

mi na wschodzie Europy, działałby na |

jego szkodę, zobowiązywałby się do
rzeczy, którychby później nie mógł

dotrzymać.

"lnu, posunięte naprzód przez Girarda

 

NA WŁASNYCH DROGACH
Kiedy przed paru tygodniami pisa*

łem o konieczności płodnego wysiłku
myślowego w kierunku znalezienia
własnych, odpowiadających naszym
warunkom dróg wyjścia z dzisiejszej
nędzy, nie spodziewałem się, że tak
rychło będę mógł przytoczyć poważny
przykład takiego wysiłku, który mo-
że doprowadzić do wielkich zmian w
naszej. ekonomji *narodowej.- Oto
prof, Władysław Bratkowski ogłasza
w ostatnich numerach. „Przeglądu
Lniarskiego" rezultat swych długich i
uporczywych, bo trwających dwana-
ście lat, prac nad zagadnieniem t. zw.
kotonizacji lnu, zagadnieniem, -ktėrė-
go rozwiązanie ma dla nas olbrzymie
i wsžechstronne znaczenie.
Len przez tysiące lat dostarczał ca-

łemu naszemu światu surowca włó-
kienniczego i dopiero w ciągu ostat-
nich stu lat został niemal całkowicie
wyparty przez bawełnę. Przyczyny
zwycięstwa egzotycznego włókna ba-
wełnianego nad rodzimym lnem są
wielce różnorodne, najsilniej działała
jednak niewątpliwie ta, że bawełna
nadaje się bardzo dobrze do przeróbki
mechanicznej i daje bez trudu tkani-
ny cienkie, miękkie j tanie, podczas
gdy technika przeróbki włókna lnia-
nego nie dotrzymała kroku tym wy*
maganiom i musiała w walce konku-
rencyjnej ustąpić, Technika otrzymy-
wania j wyprawy włókna lnianego,
stosowana dziś w Europie zachodniej
nie różni się prawie niczem od tech-
niki, stosowanej przez starożytnych
Egipcjan, a mechaniczne przędzenie

(założyciel Żyrardowa), zachęconego
miljonem franków nagrody, wyznaczo-
nej przez Napbleona, poszło drogą dla
włókna lnianego niezupełnie odpowie-
dnią i nie zdołało dać przędzy, która-
by mogła zarówno zaletami, jak i ta-
niością konkurować z przędzą ba-
wełnianą. Korzyści jednak z posiada-
nia własnego surowca dla artykułu
pierwszej potrzeby jak odzież, są tak
widoczne, że sprawa Inu nie mogła się
tak zakończyć i w ostatnich czasach
powstał w technice włókienniczej pro-
blem kotonizacji, t. zn. takiego upodo-
bnienia włókna lnianego do bawełnia-
nego, żeby można je było prząść na
maszynach, przeznaczonych do przę-
dzenia bawełny i żeby produkt, za-
chowując cenne cechyInujak większa
trwałość, nabrał również zalet baweł-
ny, jak cienkość, miękkość i przyjem*'
ne wrażenie w dotyku. ”
Rozwiązanie teśo zagadnienia po-

stawił sobie za cel również prof. WŁ.
Bratkowski i poświęciwszy mu, jak
wspomniano, dwanaście lat pracy do-
szedł wreszcie do znakomitego reztil-
tatu. Za pomocą jego metody kotoni-
zowania otrzymuje się na maszynach
używanych w' przędzalnictwie ba-
wełnianem przędzę Inianą zaledwie o
18 proc, droższą od bawełnianej te-
$o samego numeru cienkości,nodolaa
$dy przędza ze Inu nieskotonizowane-
$o jest obecnie pięciokrotnie droższa
od bawełnianej. Dodać przytem trze-
ba, że te 18 proc. mogą łatwo zniknąć,
gdyż dzisiejsza cena bawełny jest nie-
normalnie, kryzysowo niska, a poza-
tem nieco wyższa cena kompensuje się
z nadwyżką większą wytrzymałością
tkaniny Inianej,

Jesteśmy tedy na najlepszej drodze
rozwiązania problemu niebylejakiej
wagi. Przypomnijmy tylko, że spro-
wadzaną bawełna kosztuje nas setki
milionów złotych rocznie: w roku
1934, podczas kryzysu zapłaciliśmy za
nią 113 miljonów, a w dobrym roku
1928 nawet 326 miljonów! Ale zni-
knięcię tej ujemnej pozycji w naszych  

rachunkach z zagranicą nie wyczer-
puje. kwestji, .Wzmożona: uprawa. i
wyprawa lnu, wymagająca nakładu
pracy znacznie większego, niż zboże,
da tę właśnie pracę naszym licznym a
bezczynnym rękom roboczym i przy
całkowitem nasileniu zajęłaby ob-
szar około pół miljona hektarów,
zmniejszając w ten sposób obszar za-
jęty dziś z konieczności przez zboża
iwywołując na pozostałych obsza-
rach intensywniejszą gospodarkę, a
więc znów zwiększenie ' zapotrzebo-
wania pracy nietylko w rolnictwie,
lecziw przemysłach z niem związa-
nych.
Na niedawno odbytej naradzie gos-

podarczej dr. Janusz Jagmin przema-
wiał o własnem włóknie, jako czynniku
równowagi gospodarczej i przytoczył
cyfry, które łatwo zapamiętać, a warto
to uczynić, bo są wymowne. Otóż dziś
Iniarstwo u nas reprezentuje główne
przemysł domowy, samodziałowy; nie
jest to już dziś mała pozycja w naszej
gospodarce, śdyż te wiejskie domowe
warsztaty przerabiają rocznie około 30
śreięcy ton włókna (cały wielki prze-
mysł bawełniany przerabia u nas za-
ledwie dwa razy więcej bawełny, niż
prządki i tkaczki wiejskie lnu), a kal-
kulacja przedstawia się następująco.
Do wyprodukowania jednego metra
tkaniny samodziałowej łącznie z pro-
dukcją surowca, ręcznem przędzeniem
i tkaniem trzeba jeden dzień pracy i
za ten jeden metr uzyskuje się prze-
ciętnie jednego złotego; z jednego hek.
tara lnu otrzymuje się 1000 do 1200
metrów tkaniny. A więc jeden hektar
Inu daję zajęcie na 1000 do 1200 dni
i przynosi dochodu również od 1000
do 1200 złotych. Może ktoś za-zucić,
że dochód jest bardzo mały w stosun-
ku do włożonej pracy; istotnie tak się
wydaje, ale inaczej się rzecz oceni, je-
żeli się weźmie pad uwagę, że jest to
praca u siebie w domu, nie w fabryce

 

i że znaczna jej część przypada na se-
zon zimowy, kiedy rolnik wogóle żad-
nej pracy nie ma, Dziś uprawiamy po-
nad 120 tysięcy hektarów Inu. Zwięk-
szenie tej powierzchni o 200 tysięcy
hektarów przyniesie drobnemu rolnic-
twu około ćwierci miljarda złotych, a
trzeba pamiętać, że cały przypływ go-
'tówki na wieś z płodów rolnych oce-
niany jest dziś na 1.200.000.000 zł,

Takie powiększenie czynności wiej-
skich warsztatów włókienniczych nie
jest wcale utopją, a w dodatku da się
przeprowadzić, jak mówił dr. Jaśmin.
— a co tu nieraz poruszaliśmy — „bez
pośredników, bez kapitałów zagranicz-
nych i ich pośreljników'. Kołowrotek
kosztuje na rynku w Wilnie tylko 4
złote. Pracuje ich dziś około miljona
a pół miljona krosien ręcznych wyra-
bia około 100 miljonów metrów  sa-
modziału. Podwojenie tej ilości nie
jest znów taką fantazją.
Ale według dra Jaśmina przemysł

wielli i technika nie dopuszczą do po-
wsłania takiego idylicznego stanu, ja-
kiem byłoby puszczenie w ruch dodat-
kowego miljona kołowrotków nożnych.
Wielki przemysł sam zechce opanować
tę dziedzinę; gdyby jednak nie zech-
ciał przeorganizować się z bawełny
na len, to len da sobie radę i bez nie-
go.
Z tego cośmy powiedzieli o pracach

prof. Bratkowskiego wynika raczej, że
przemysł będzie przechodzić na len,
jeżeli się go odpowiednio „za.hęci”.
W każdym jednak razie bez względu
na drogę jaką nasze |niarstwo dalej
pójdze, czy opanuje je wielki prze”
mysł fabryczny, czy też, co byłoby
niepomiernie korzystniejsze, rozwinie
się przemysł domowy — zawsze histor.
ja lnu będzie dowodem jak poszukiwa-
nie własnych dróg prowadzi najlepiej
do celu.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

W Londynie został podpisany nowy ukłsd morski pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nemi А. P. Francją i Anglją.

 

 

CZY JUŻ CZYTAŁEŚ

w przedpłacie tylko 3 zł.!

 

„Gospodarkę narodową”

Wydanie drugie ukaże się w pierwszej połowie kwietnia r. b, Cena
(wraz z przesyłką pocztową).

można wpłacać na konto P. K. O. 3105 „Myśli Narodowej lu» wprost
w administracji „Myśli Narodowej” Al. Jerozolimskie 17 m, 5. Po wyda-
niu książki cena jej wynosić będzie 4,50,

A. DOBOSZYŃSKIEGO?

Przedpłatę
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Sensu tedy niema wytaczanie An-
glikom pretensyj o to, że nie chcą brać |

na siebie zobowiązań szkodliwych z|

ich punktu widzenia, lub niewykonal-

nych, Sensu niema oskarżać Anglików |
o „zdradę”, lub dwulicowość w poli- |
tyce. Trzeba natomiast liczyć się z |

rzeczywistością, nie wymagać od in- |

nych tego. na co się zgodzić nie mo-

$a, a swój system polityczny przysto-
sowywać do rzeczywistości i do ko-

nieczności politycznych. у
Tak patrząc na položenie i na dzia-

łające w polityce europejskiej czynni-
ki, sądzimy, że realny interes w tem, |
by granice Francji były „bezpieczne”, !
a jej terytorium było nienaruszone, |
mają w Europie dwa przedewszyst-

kiem „wielkie' mocarstwa — Włochy ;

iPolska. Jeśli zaś chodzi o wschód i
Europy, to pierwszym warunkiem do- |
brego z punktu widzenia interesów |
Francji układu stosunków jest współ- |

| działanie polityczne Polski i; Rosji.

Z przyjemnością musimy  stwier- | naczelną zasadę akcji pokojowej na

dzić, że w  półurzędowej części

„TIemps” ukazał się artykuł stwier-
dzaiący konieczność dobrych politycz-

nych stosunków między Polską a So-

wietami, Autor artykułu powiśda, że
Francja nie może wywierać w tym

kierunku żadnej presji, lecz że byłaby

z tego bardzo zadowolona. Jeśli tak

jest w rzeczywistości, to należałoby

przestrzec polityków francuskich
przed popełnianiem w przyszłości błę-

dów takich, jakie popełnione zostały i
jakie się przyczyniły do takiego stanu

stosunków polsko - sowieckich, jaki
jest obecnie. Do takich błędów zali-

czamy projekt paktu wschodniego 0-
raz te elementy w polityce francu-

skiej, które wynikały z dążenia do zro-

bienia pewnego wyboru między Pol-

ską a Sowietami, biorąc pod uwagę

walor tych dwóch państw z punktu
widzenia interesów Francji. Nie prze-

staniemy bowiem powtarzać, że za  

wschodzie Europy musi być wzięte
współdziałanie polityczne Polski i
Rosji.

Zasady tej przestrzegać i w życiu ją

realizować muszą przedewszystkiem

narody Europy wschodniej, Jest wsze-

lako rzeczą pierwszorzędnej wagi, by

w systemie polityki francuskiej doko-

nane zostały zmiany, zabezpieczające

Francję przed popełnianiem błędów w

ocenie położenia politycznego na

wschodzie Europy i w akcji politycz-

nej w stosunku do narodów Europy

środkowo - wschodniej. Zaś najkapi-

talniejszym błędem w tej dziedzinie

byłoby przyczynienie się do skierowa-

nia dążeń ekspansywnych Niemiec w

kierunku wschodnim, Powtórzę na

zakończenie inwokację wczorajszą:

a bon entendeur salut!

S.K.
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KRWAWIENIE, SWEDZENIE, PIECZENIE. BÓLE. GUZY,

CZOPKI i MAŚĆ i BL

MAR COL.
мWMARYCIA W KAŁDEJ APTECE

PRZEGLĄD PRASY
+„DOKĄD PÓJDZIEMY ZE |

WSPÓŁCZESNYCH EGIPTOW?“
Przywódca t. zw. rewizjohistów sjo-

nistycznych, p. Włodz. Żabotyński,
konstatuje w „Naszym Przeglądzie'*
ogólne pogorszenie się warunków by*
tu Żydów w diasporze. W/ porówna
niu z niemi żydowska Palestyna za-
mieniła się „w jakieś zbytkowne
ghetto". Żydzi palestyńscy „budują
dla siebie stylowe pałacyki albo (dla
proletarjatu) wygodne wille”, A tym-
czasem miljony (!) Żydów czekają na
wyjście ze współczesnych Egiptów,
których „powierzchnia geograficzna
wciąż się rozszerza”,

    

 

„.nJest rzeczą pewną, że w okresie ży-
cia najbliższych dwu pokoleń wypadnie
nam wyprowadzić z golusu wiele miljo-
nów į že niema żadnej realnej możliwo-
ści poza Palestyną. Oto nasz problemat:
oto w jakim celu należy skorzystać z de.

klaracji Balfoura,  wszechświatowego
posen sjonizmu, entuzjazmu,  stosun=

ów, funduszów kapitalistów i groszy
dawanych przez przymierające głodem
masy .

P. Żabotyński radzi stworzyć wielki
plan: „w ciągu 10 lat osiedlić w Pale-
stynie i Transjordanji milion, dwa, lub
półtora miljona Żydów, w tem tyle a
tyle setek tysięcy wywiezie się z Pol-
ski, tyle a tyle z Besarabji i krajów
bałtyckich, tyle a tyle z Austrji i
Niemiec". '
Co do nas, to podnosimy tylko je-

dną pretensję: by udział Żydów pol-
skich w kontyngencie emigracyjnym
wynosił conajmniej 80 proc., t. į, ty-
le, ile wynosi procent Žydėw polskich
w diasporze europejskiej (poza Ro-
sją).

* „DNI KRAKOWA"

W „IL Kur. Codz.“ pisze p. Zygm.
Nowakowski o „dniach Krakowa”,
smutnych. pamiętnych dniach. I on
skarży się na plotki, którę krążyły
swobodnie po Krakowie wobec zaka*
zu podawania prywatnych wiadomo-
ści w prasie. Komunikat oficjalny o
zajściach w Sempericie pojawił się
dopiero w. ub.piątek _popoł,

„STN sakinioke, pięć dni A
ystępuje samorzutnie pytanie, jakby |

wyglądał poniędziałek, gdybyten: sam
komunikat wydano w ciągu niedzieli, Ca-
le masto mówiło o zajściach w fabry-
ce, krążyły najpotworniejsze wieści. A
komunikatu nie było. Gdyby wyszedł
wcześniej, to może, może... Ach, trudno
nie myśleć o tej cyfrze ośmiu ofiar! O
zabitych, o rannych, o policjantach.

związku z tym spóźnionym komuni-
katem cisną się na wargi rozmaite pyta-
nia. Dlaczego nie spróbowano tego a tam-
tego. Dlaczego tak a nie inaczej? Dla»
czego nie było bomb łzawiących? I dla-
czego. zanim puszczono w ruch karabi-
ny...

Opisując pogrzeb robotników (nie
było w nim napewno „ludzi, którzy
rzucali na policjantów kamieniami al-
bo flaszkami z wapnem”), p. Nowa-
kowski ubolewa, że
„brakowało krzyża na żałobnym pla-

kacie j brakowało ksieży. Faktem jest, że
padl; wyłącznie katolicy”, ; ;

Raziła równieżfeljetonistę

„obecność pewnych ludzi w  pierw-
szym szeregu. Nazwisk, a raczej nazwi-
ska nie wymieniam, ponieważ każdy je
zna. To nazwisko ograne i natrętne. Czy
szóstego listopada, czy dwudziestego
trzeciego marca — ono pojawi się zaw-
sze. Wyplynie na powierzchnię. I tym
ludziom niśdy nic się nie stanie”,

P, Nowakowski ma zapewne na my
šli przywėdcėw krakowskiej PPS,
Odznaczyli się oni 6 listopada 1923 r.,
śdy strzelano do ułanów, Nic im się
nie stało,

O ZAJŚCIACH KRAKOWSKICH

Nareszcie sanacyjny „Kurį. Por." za+
mieścił artykuł o wypadkach krakow=
skich, Artykuł mętny, w którym au-
tor zarówno usprawiedliwia jak i po*
tępia t. zw. strajk polski, t. j, okupację
fabryk przez robotników. Jak wiado-
mo, okupacja fabryki „Semperitu” į u-
sunięcie z niej robotnic i robotników
przez policję — stały się punktem
wyjścia demonstracji, zakończonej w
wiadomy, tragiczny sposób. „Kur.
Por." pisze w swym artykule m. in.:

„Ze wszystkich tych nić ь
stepstw, PA(ak dosc.ZES
interpelacja sejmowa, kto wie, czy nie
najważniejsze jest to, które wymieniono
na końcu: uszczerbek moralny poniesiony
— w oczach ludności — przez organa
władzy publicznej”, у 3

W dalszym ciągu organ sanacyjny
bierze za złe krakowskiemu palios
rowi pracy, že „nie wystąpił z inicja*
tywą, ktėra, zažegnywując spór, mo-
głaby była zapobiec  rozlewowi
krwi”.

zapóźno. |
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Olbrzymia afera międzynarodowych fałszerzy
Tajemnice żydowskiej drukarni

Władze sądowe zakończyły obecnie
śledztwo w sprawie olbrzymiej między-
narodowej afery fałszerskiej, która z0-
stała wykryta latem roku ubiegłego w
Warszawie. W Warszawie słałszowano
bonów rumuńskich na sumę 124.000.000
lei. W wyniku przeprowadzonego śledz-
„twa oskarżono: Moszka Iglickiego, Ste-
fana Czarneckiego, Wolfa Szafrana i

Chaima Landaua. Ponadto w Bukaresz-

cie, w związku z tą samą aferą, odpo-

wiadać będą: adwokał z Bukaresztu Mir.

kel Gabrjalesco oraz międzynarodowy
fałszerz Wiktor Cafil.
Urząd śledczy w Warszawie otrzymał

w czerwcu r. ub, poufne informacje, że
znany władzom przestępca Moszek Iglic-

ki przygotowuje się do zrealizowania za-

krojonej na olbrzymią skalę afery. Je-

dnocześnie policja rumuńska powiadomi.

ła centralę służby śledczej w Warszawie,

że granicę polsko - rumuńską przekro-

czył niebezpieczny przestępca Wiktor Ca-

fi. Wywiadowca służby śledczej roz-
toczył nad Cafilem ścisłą obserwację.

Cafil przybył do Warszawy, tutaj jednak

zgubiono jego ślad. Dokładne skontrolo-

wanie hoteli i pensjonatów nie dało po-

żądanych wyników. Po kilku dniach

przodownik służby śledczej Perkowski,

który obserwował Caf'la w pocągu, zo-

baczył go na Nowym Świecie, Od tego

momentu już rumuńskiego oszusta nie

spuszczano z oka. Okazało się, że za-

mieszkał on, meldując się fałszywym

dowodem, w pokojach umeblowanych

Marjana Pieńkowskiego przy ul. Targo-

wej Nr. 59. Dalsze obserwacje doprowa*

dziły do ujawn'enia sensacyjnych szcze-

gółów. Okazało się, że do Warszawy
przybył jeszcze jeden obywatel rumuń-

ski Gabrjalesco — adwokat z Bukaresz-

tu. Obydwaj komunikowali się z nieja-

kim Wolfem Cukiermanem. Cukierman

skolei był w kontakcie z Iglickim, Dalsze

OPYTGDTTTVESTASVISATARI

GRUŽLICA
PŁUC

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż-
nicy dla płci, wicku i stanu pociąga bardzo

wiele ofiar.

Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchitu,
$śrypv. uporczywego męczącego kaszlu i Lp
stosują pp. Lekarze „Balsam Trikolan-Age",
który ułatwiając wydzielanie się plwociny

usuwa kaszel.

Pożar
w żydowskiej fabryce
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CHOROBY PŁUĆ

 

° ' Podczas przelewania mieszanki gumo-
wej, w fabryce wyrobów gumowych przy
ul. Grzybowskiej 16, należącej do Moj-
żesza Emży nastąpił wybuch. Wnętrze

, pomieszczenia stanęło w ogniu, Wezwa-
no niezwłocznie pogotowie 4-$> oddzia-
łu straży ogniowej, które ogień ugasiło,
nie doj uszcza'ąc do rozszerzenia s:ę po-
żaru. Wskutek wybuchu uległ poparze-
niu rąk i twarzy pracownik Zbigniew So
lewski (Grzybowska 20).  Solewskiemu
pierwsze pomocy udzielił saniterjusz
straży ogniowej, poczem lekarz Pogoto-
wia ratunkowego przewiózł ofiarę wybu-
chu do szpitala św. Ducha. (kd.).

Skradziono 100 piór
Wattermana

Współwłaściciel P. T. P. (Polskiego
Towarzystwa Papierniczego) przy ul
Elektoralnej 8, Henryk Rechtman 'Mura-
mowska 45),  przyszedłszy do biura,
stwierdzjł brak zewnętrznej kłódki, ot-
worzenie trzech zamków u drzwi, pro-
wadzących do biura. W biurze byty śla-
dy gospodarki złodziejów. Brak byio 100
piór Wattermana, 120 ołówków aut ma-
tycznych i różnego rodzaju obligacy na
sumę zł. 1.050. Narazie strat nie można
było ustalić ponieważ wszystkie przed.
mioty są popakkowane w skrzynie, gdyż
firma miała w najbliższych dniach prze-
prowadzić się na ul. Długą. (KAD).

Taksówka wpadła
pod pociąg

Na stacji Pelcowizna taksówka wpadła
pod pociąg kolejki doazdowe Jabłonna
— Karczew. Jadący w aucie pasażer,
44-letni Józef Wilewski (Zielonkaj, ma-
gazynier, uległ zwichnięciu lewego sta-
wu barkowego. Po udzieleniu pomocy
przez lekarza Pogotowia, Wilew:kiego
przewieziono do szpitala na Czystem,  

obserwacje doprowadziły do uchwycenia
wszystkich nici afery, Obaj aferzyści ru-
muńscy zgłosili się pewnego dnia do kan.
toru bankierskiego Blumental i Czerwiń-
ski, Marszałkowska 104 i zaproponowali
wejście w kontakt w celu sprzedaży wiel-
kich partyj rumuńskich bonów skarbo-
wych, które że względów dawiżowych ko-
rzystń'ej jest jakoby ulokować na rynku
zewnętrznym

Policja ustaliła jednocześnie, że w dru-
karai „Artilit“ przy ul. Bonifraterskiej
Nr. 27, z którą w kontakcie pozostawał
Iślicki, są prowadzone w nocy jakieś ro-
boty, które odbywają się w zupełnej kon-
spiracji. Po ustaleniu wszystkich kon-
taktów, policja przystąpiła do akcji li-
kwidącyjnej. Wkroczono do drukarni-li-
tografjj „Artilit” i tułaj w czasie rewizji
znaleziono olbrzymie zapasy sfałszowa-
nych banknotów rumuńskich, Aresztowa-
no właścicieli drukarni Szałrana i Lan-
daua, Cukiermana, Iglickiego i znanego
fałszerza Stefana Czarneckiego. Cukier-
man w chwili wkroczenia policji popeł-
nił samobójstwo. Obaj Rumuni natych-
miast opuścili Warsząwę, odjeźdżająć  

do swego kraju. Wślad za nimi udali się
wywiadowcy, a jednocześnie powiado-
miono o wyjeździe policję rumuńską. W
momencie przekroczenia granicy adwo-
kat Gabrjalesco i Cafil zostali areszto-
wani przez władze rumuńskie. Śledztwo
w tej sprawie toczyło się około roku,
przyczem władze polskie dzialały w po-
rozumieniu z władzami rumuńskiemi, W
drodze rekwizycji zbadano w charakte-
rze świadka prełekta policji w Czernio-
wiecach Clineja, dyrektora departamentu
bonów skarbowych w Bukareszcie j t. d. !
Śledztwo ujawniło, że afera fałszerstwa
lei rumuńskich miała być tylko fragmen-
tem zakrojonej na olbrzymią skalę ałe-
ry fałszerskiej, Ta samą szajka zamie-
rzała podjąć fałszowanie bonów angiel-
skich, Jednocześnie okazało się, że lał-
szerze warszawscy przygotowywali się
do masowego podrabiania kuponów ak-
cyj Banku Polskiego, Kiłka próbnych ku.
ponów było już gotowych i nawet podję-
to za niemi dywidendę. Sprawa o fałsz
lei rumuńskich należeć będzie do naj-
większych procesów międzynarodowych
fałszerzy. (ar)

 

Zjazd Związku dziennikarzy
Wybory nowych władz

W/ niedzielę odbył się w Warszawie
zjazd Związku dziennikarzy Rzeczypos-
politej.
Na zjazd przybyło kilkudziesięciu

przedstawicieli środowisk  dzienuikar-
skich z całej Polski.

Ustępu'ący zarząd złożył sprawozda-
nie poczem wywiązała się dyskusja, w
której poruszono szereg istotnych  za-
gadnień zawodowych. Szczególnie du-
żo uwagi poświęcono pracom przygoto-
wawczym do wydanią ustawy 9 zawodzie
dziennikarskim. Upoważniono w tej spra
wie władze związku do zwołania specja!-
nego nadzwyczainego zjazdu.
Z innych spraw, skierowano wreszcie

na drogę realizacji proektu utwwzenia

spec'alnego funduszu pomocy wdowr
i sierotom po zmarłych dziennikarzach w
połączeniu z ubezpieczeniem członków
Związlcu dziennikarzy na życie.
Po dyskusji nad sprawozdaniem zarzą-

du uchwalono jednomyślnie  absrlutor-
jum, poczem przyjęto budżet na okres
następny,

Zkolei odbyły się wybory nowych
władz. Prezesem Związku został w dal-
szym ciągu p. Mieczysław Wyżeł - Śnie-
żyńsiki, Na wiceprezesów zarządu wybra-
no mo. Hieronima Wierzyńskiego, Witol-
da Giełżyńskiego, na człocików zarządu
pp.  Medarda Kozłowskiego,  Natana-
Szwalbego, Baurprógo, Dunina - Wąsowi-
cza i Bertermanna,

40 oddziałów 6000 członków
10-lecie Związku KupcówChrześc jan

Centralny Związek Detalicznego Ku-
piectwa Chrześcijańskiego obchodził u-
biegłej niedzieli 10-lęcie swego istuenia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św
w kościele OO. Dominikanów (ul. Freta)
Po nabożeństwie utworzył się p chód,

który przeszedł do radymieslkie . Tu wo-
bec zebranych licznie przedstawiciel:
władz państwowych, samorządowych i

ster gospodarczych oraz wielu delega

tów z całej Polski odbyła się uroczysta
ałcądem'a.

Reierat obrazujący 10-lecie działalnoś.
ci Centr. Związku D. K Ch. R. P. wygło-
sił radca Romam Pintara, Jak wyn'ka ze
sprawozdania, Związek liczy obeon'e 300
członków w Warszawie oraz posiada 40
oddziałów na prowinci skupiających ra-

zem 6.000 członków, Centralny Związex

  

Skasowanie
sądów apelacyjnych?
W sanacyjnem Kole Adwokatów RP.

(K. A. R.P.) sędzia Sądu Najwyższego

Razpaport wyśłosił odczyt dyskusyjny

na temat reformy ustroju sądownictwa,

dowodząc m in. konieczności skasowanie

instancji apelacyjnej w sądownictwie i
oparcia wymiaru sprawiedliwości jedynie

na dwóch instancjach: merytorycznej i

rewizyjno - kasacyjnej. Odczyt ten ko-

mentowany jest wśród prawników, jakc

powrót w t. zw. sierach miarodajnych

projektu skasowania sądów apelacyj.

nych. i

Lustracja saniterna
w „północnej” Warszawie

W tych dniach odbędzie się na tere-
nie starostwa północnego największa
w dziejach stolicy lustracja sanitarna
Lustracja odbędzie się na obszarze
IV i V komis, P. P. Jednocześnie wy-
ruszy kilkanaście komisyj sanitarnych
z udziałem lekarzy sanitarnych ściąg”
niętych z innych dzielnic. Sprawdzane
będą sklepy, bazary, klatki schodowe,
strychy, piwnice, ubikacje i t. d, Cho-
dzi o radykalne oczyszczenie tej
dzielnicy (zamieszkałej przewažnie
przez ludność żydowską). (Om) 

i jego oddziały prowadzą dokształcaące
kursy zawodowe, „Kasa Kupiectw: De-
talicznego"" udziela bezprocentowych po-
życzci członkom, Kasa Pogrzebowa u-
dziela zapomóg pośm'ertnych rodzinom
zmarłych członków Związku.
Po przemówieniach odbyła się częśc

koncertowa.
W dalszym ciągu obrad zjazd wysłu-

chał sprawozdań zarządu i komisji re-
wizyjnej za r. 1935.  

Budżet miasta Piotrkowa
(Od wlasnego korespondente)

Uchwalóny w bieżącym miesiącu
budżet m. Piotrkowa przewiduje w
dochodach zwyczajnych na r. 1936-7
924 tysiące zł., a więc m. w. o ćwierć
miljona mniej od sumy 1,158,000 zł. z
budżetu roku ubiegłego.
Ponieważ jednak wydatki nie zosta-

ły zmniejszone w dostatecznej mierze,
więc w uchwalonym przez większość
rady miejskiej i w przesłanym woje-
wództwu do zatwierdzenia budżecie
brakuje 135 tys. zł. na pokrycie u-
chwalonych wydatków. Magistrat li-
czy, żę brak ten załata z dotacji ko-
munalnego funduszu zapomogowego .
Klub Narodowy zgłosił następujące

wnioski oszczędnościowe: Skasowanie
stanowiska jednego z 2-ch wiceprezy-
dentów, co dałoby oszczędności około
8 tys. zł., skreślenie zgórą 8,000 zł. na
remuneracje i dodatkowe wynagro-
dzenia prezydjum w postaci funduszu
reprezentacyjnego, pozostawiając bez
zmian, obciążone ostatnio dużemi po-
datkami, pensje personelu magistratu,
Motywując wnioski radny Dobrzań-

ski, podkieślił, że wydatki na adm'ni-
strację w samorządzie m. Piotrkowa
wynoszą aż 26 proc., co czyni zgórą
4 zł. 26 gr. na głowę mieszkańca, gdy
powiat piotrkowski na ten sam cel
wydatkuje tylko 1 zł. 90 gr. na głowę,
wliczając w to wydatki związane z ad-
ministrac'ą samorządową w starost-
wie, w Wydziale powiatowym oraz
wynagrodzenia wszystkich wójtów i
pisarzy śminnych.
Poza tem Klub Narodowy domagał

się skreślenia 1000 zł. na bezimienne
„instytucje kulturalno-oświatowe" i
2250 zł. subwencji, przeznaczonvch
wyłącznie dla ludności żydowskiej.
Dalej — zamiast powiększenia w po-
równaniu z rokiem ubiegłym pozycji
na doraźne zapomogi dla bezrobot-
nych, Klub Nar. proponował pozosta-
wienie tej pożycji bez zmian, natomiast
domagał się przeznaczenia wsbomnia-
nej nadwyżki 2240 zł, na bezprocen-
tową kasę dla chrześcijan poszukują-
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Bursiak przeciyko „Nowemu Sadowi“
o naeźność za sprzedane zakłady ogrodn cze

Do Sądu Okręgowego w Warszawie

wpłynęła skarga Jakóba Bursiaka, współ.
właściciela zakładów ogrodniczych, któ.

ry przed niespełna dwoma laty sprze

dał swoją część zalkładów spółce parcela-

cyinej „Nowy Sad” w osobach: Jana Ga-

wrońskiego, właściciela „Cafe ltalia“,

stale zamieszkałego w Wiedniu i Zyg

munta Oldakowskiego. Cena kupna wy:

nosiła 75.000 zł. i została pokryta w

części zobowiązaniami. Ponieważweksie

nie zostały wykupione, sprawa oparła się

o sąd, gdzie w tych dniach będzie roz-

patrywana,

Proces 6 3-000.000 zi.
Spór o wywłaszczone na rzecz masta tereny

W wydziale I cywilnym Sądu Okręgo-

wego w Warszawie, rozstrzygnięty ma

być niebawem niezwykle zawiły spór,

który się ciągnie od roku 1922. Proces

ten wynikł na tle wywłaszczenia przez

Gminę m. st. Warszawy dużych terenów

na Woli, obejmujących około 8800% mtr.

kw., gdzie obecnie się zna dują warszta-

ty i remiza Tramwa'ów Miejskich. Dawn;

właściciele tych gruntów, 12 rodzin Bier-

nackich, wystąpiło przeciwko Gminie st>

łeczmej o olbrzymie odszkodowanie w

kwocie 3.000000 zł. Proces wielourotnie
był odraczany z powodu konieczności do-

КЕУЕА ASTILSTKS A KATES

Wykopane urny
W Wilanowie, na posesji Józeforskie-

go, podczas kopania ziemi, znaleziono 4
urny gliniane, z których dwie w czasie
kopania zostały rozbite, Urny zawierały
popiół po spalonych kościach. Wykopa-
liska zabezpieczono na posterunku poli-
cji w Wilanowie,  

konania rozmaitych pomiarów i eksper-
tyz. Gmina stołeczna. szacuje wy
właszczone tereny tylko na 852.000 zł

Sąd Okręgowy zapowiedział ogiuszeni:
wyroku w tym długotrwałym procesie na
dzień 7 kwietnia br. (i).
MNY

Z pobytu łotewskich gości
W niedzielę o godz. 11.30czł ikowie

Towarzystwa Łotewsko - Polskiego oraz
członkowie chóru łotewskiego „Reiters
Koris'* złożyli wieniec na grobie N'ezna-
nego Żołnierza.
Podczas uroczystości składania v'ieńca

obecni byli: członkowie poselstwa ło-
tewskiego z posłem Waltersem baw'ący
w Warszawie przedstawiciele łotewskie
go ministerstwa Oświaty, przedstaw ciele
komendy miasta st. Warszawy z ppłk
Czurwkiem oraz czlonkowie  Towarzy-
stwa Polsko - Łotews:iego. Po złożenie
wieńca chór łotewski odśpiewał pieśń
Zalitisa „Drogie Cien.e".  

Piotrlrów, w marcu.

cych zatrudnienia w handlu lub rze*
miośle,
Wobec ujawnionego rozdawania

przez socjalistyczno-żydowski magi-
strat na Boże Narodzenie „świazdki”
i Żydom i wobec odrzucenia przez
większość rady wniosku, aby „gwiazd-
kę” rozdawano tylko dzieciom chrze*
ścijan, Klub Nar. głosował przeciw*
asygnowaniu na ten cel 6000 zł. Wre-
szcie — w dziale popierania przemy
słu i handlu Klub Nar. przeciwstawił
się wstawieniu 7300 zł., „na szerzenie
wiedzy rolniczej i w rzemiośle wśród
Żydów”.

Natomiast tenże Klub Narodowy
domagał się przeznaczenia 10 tys. zł.
na remont i utrzymanie dróg i ulic w
mieście (na co, poza kosztem zamia-
tania ulic i naprawy mostków, budżet
zwyczajny niczem nie dysponuje),
wstawienia kilku tysięcy na kształce-
nie chrześcijańskiej młodzieży rzemie-
ślniczej i wreszcie w dziale beęzpie-
czeństwa publicznego — wstawienia
1 złotówki na koszta emigracji Żydów
z Polski, uzasadniając ten ostatni
wniosek tem, że „Żydzi w Polsce, sta-
nowiący swe największe w świecie
skupienie przez swoje jednostronne
ustosunkowanie się do życia na ziemi
polskiej oraz przez swą siłę liczesną,
zagrażają polskiemu stanowi posiada”
nia, wyniszczają gospodarczo Pola*
ków, potęgując bezrobocie i nędzę”.

Naturalnie wszystkie bez wyjątku
wnioski powyższe większość socjali-
styczno-żydowska, wspierana często
głosami sanacji, odrzuciła, dając tem
wyraz swych prożydowskich tenden-

cyl.
Gruntowna ocena budżetu dana

przez Klub Narodowy i motywowanie
stawianych przezeń wniosków przy*
czyniły się poważnie do uprzytomnie-
nienia ogółowi mieszkańców miasta w
jakim to kierunku prowadzi się dziś
gospodarkę miejską.
Osobnego omówienia domaga się

gospodarka w piotrkowskich przed
siębiorstwach miejskich.

M. KAR.
 

Pod światło

SNOBY I — PIJAWKI |
Na snobizm niema lekarstwa, Jak wo*

góle zresztą na giupotę. .
Jeśli, dajmy na to, pani Ała kupiła

„za bezcen" olśniewającą kreację, to nikt
i nic nie zdoła pani Ali przekonać, że
kreację tę „wyczarował” ryży Mordka z
Nalewek, skoro powiedziano jej, że jest
to ostatni model Worth'a, czy Patou —
„wprost z Paryża”.
fe słowa „wprost z Paryża” posiąda-

ją bowiem siłę magiczną, Są dostateczną
legitymacją dla najbardziej nieprawdo*
podobnych glupstw, Jeśli w Paryżu no»
szą w zimie kapelusze ze słomki, a w les
cie z filcu, to sto tysięcy Warszawianek
w rodzaju pani Ali nabawi się... reumą*
tyzmu w giowie, ale nie oprze się nakas
zowi mody,
Kiedy fryzjer, krawcowa, manikia*

rzystka, — no, kto tam jeszcze — wróże
ka, nauczyciel tańców, kosmetyczka za«
czynają tracić klijentelę, wówczas nie
odmiennie uciekają się do wypróbowa»
nego, niezawodnego sposobu: „Pozwa*
lają" zrobić ze sobą wywiad i zamiesz=
czają w prasie ogloszenie ustalonego
typu: —

„PO POWROCIE Z PARYŻA."

Jeśli komuś wydaje się to zbyt jaskra+
wem kłamstwem, pisze poprostu:

„Po powrocie z zagranicyme"
A naiwne, rodzime snoby czytają,

wierzą i niosą złotówki,
— Zawsze co Paryż, to Paryż, Zagra»

nica, to nie my.
Dla snoba wystarczy. że na etykiecie

jest napis „Paris - Varsovie”, lub „Made
in England", aby uważać towar za lep=
szy, bo zagrcniczny, To też z „zagranie
cy” sprowadzamy niemal wszystko, Ale.
pijawki, to chyba od niedawna, Ukażało
się w prasie ogłoszenie:

 

Starszy felczer

M. MEPPEN

Posiadam stale świeże pijawki zagra- .
niczne.

Zagraniczne pijawki! Czytelnicy „Tha
Warsaw Weekly“! — spieszcie do Mep-
pena, Te pijawki mogą być ws.ak impor=
towane z Anglji. Kto wie, może to są te
same, których używali członkowię '*ne
dyńskiego high life'u? :

wist,

Za dwa tygodnie święta?
Pamiętajmy o kezrobolnych narodowcach ?

 

   



   

Qyrok © procesie 16-tu komunistów
Proces 16-tu komunistów  trwa-;na sali rozpraw zjawiły się wzmoc- Z. B., oraz zarzut wzmocnionej akcji

jący w Sądzie Okręgowym wi ciągu
całego ub. tygodnia zakończony zo-
stał, jak już donosiliśmy, w sobotę.

Wczoraj już około godz. 12-ej
kuluary sądowe zapełnione zostały!
przez licznie zebraną publiczność,
oczekującą na ogłoszenie wyroku.
Na ikorytarzach gmachu sądowego i

nione patrole policyjne.
O godz. 14-ej min. 15 następuje

odczytanie sentencji wyroku.
|. Zarzut przynaleženia do K. P.
+Z. B., do Centrum  Narodowo-Wy-
|zwoleńczego Ruchu Zachodni j Bia-
'łorusi, będącego przybudówką K. P.

 

ORADNIA BUDOWLANĄPZFiLwa
ŻOBRCH. B. SWIECIMSKIEGO Ganz.3-5 to»:

Radykalizacja Polski

komunistyczno-wywrotowej na te-
renie województw północno-wschod-

nych został udowodniony.
Wobec udowodnienia winy oskar-

żonych na mocy wyroku skazani zo-
stają:

Jakėb Miśko, Walenty Tawłaj i
Aleksander Karpowicz na 8 lat wię-
zienia każdy; Icek Potażnik, Helena
Budnik, Piotr Radziuk, Jan Potapo-
wicz i Filip Piestralk — po 6 lat wię-
zienia każdy;
Aleksy Redźko po 4 lata w.; Teodor
Kudzinowicz i Luba Kudzinowicz po
3 lata w.; Rozalja Krysztopanis — 3
lata w.; Sabina Wiszniewska — 2 la-
ta w.; Frejdą Budownicz skazana
zostaje na zamlknięcie w zakładzie
poprawczym, lecz wykonanie kary

W całej Polsce daje się wibeenie P. P. S. ma większość, ale komuniści w stosunku do niej zawieszone zo-

silny wzrost nastrojówwyczuwać ! rojo
a ikomunizują-lewicowych wogóle,

cych 'w szczególności.

„Powstał — pisze „Goniec War-

szawski* — „Wspólny Front" lite-
racki, zgrupowany dokoła „Lewaru'
i „Lewego Toru“, powstał „Wspólny

Front' prasowy, dysponujący kilku-

nastoma tygodnikami o wcale po-

kaźnych nakładach, jak np. „Popro-

stu”, „Oblicze Dnia”,  „Lewar”,

„Przekrój Tygodnia", „Gazeta Ro-

botnicza”, „Nowa Wieś” i t. p. Po-
wstał wspólny front akademicki, o-

bejmiujący komunistów, socjalistów,

demoikratów (t. j. Z. P. M. D.;—rzą-

dowy) i Legjon Młodych. Powstaje
w. tej chwili wspólny tront onganiza-
cyj młodzieży, obejmujący swym za-
sięgiem także niektóre organizacje
młodzieży ludowej i zapowiada się
w krótkim czasie kongres z udzia-

łem socjalistów, komunistów, „legjo-
nistow“ i ludowców. Wreszcie istnie

je cichy wspólny front na terenie
związków zawodowych, w: którym

Pożar |
przy ul. Dąbrowskiego

W: dniu 30 bm., o godz. 15-ej, we-
zwano pogotowie straży ogniowej na

pełną inicjatywę.
Tak więc P. P. S., jako onganiza-

cja, bankrutuje podobnie, jak socjal-
demokracja innych krajów. Jedno-
cześnie wszekże następuje odrodze-
nie prądów lewicowych i objęcie

przewodnictwa nad klasowym ru-
chem nolbotniczym i chłopskim oraz
nad radykalnym ruchem  inteligen-
ckim przez Komunistyczną Partję
Polsiki. Jest to bodaj najważniejsza
zmiana, jaka zaszła w naszych cza-
sach”. Ё
Do powyższych danych dodać na-

leży, że — jak pisze „Wieczór War-
szawski'' — rozeszły się pogłoski, że
Towarzystwo Uniwersytetów Ro-
botniczych TUR (niebieskie koszule
z czerwonemi krawatami) wypo-
wiedziało posłuszeństwo centralnym
władzom P. P. S. Na czele TUR'u
stoi b. poseł i b. więzień brzeski, p.
Stanisław Dubois.

TUR rządził się do tej pory włas-
nym statutem w oparciu o ustawę o
stowarzyszeniach i grupawał miło-
dzież socjalistyczną. W; ostatnich
czasach TUR zbliżał się coraz bar-
dziej do t. zw. Jednolitego Frontu,
kierowanego przez komunistów.
|Wiładze C. K. W. postanowiły po-
dobno wobec tego dążyć do likwi-
dacji TUR'u. Tymczasem TUR prze-
,ciwstawił się zdecydowanie wła-
dzom P.P.S. i postanowił zerwać z

staje na przeciąg lat trzech.
Szesnasty oskańżony — Teodor

Timofiejew zostaje całkowicie unie-
winniony.

Skazani wysłuchali wyrąku w
zupełnym spokoju. Jedynie  niektė-
rzy krewni skazanych po odczyta-
niu wyroku wszczęli na sali głośne
jlamenty, zmiuszając do interwencji
wożnych i policję.

Obrona oskarżonych zapowie-
działa apelację. (e) $

|

nich w stosunku do 15-tu oskkarżo- |

Dina Madejsnier 1'

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna о zachmurzeniu u-

miarkowanem.

Słabe wiatry południowo-wschodnie i

południowe.

Po nocnych przymrozkach, głównie na

j wschodzie kraju, dniem temperatura do 15

i stopni.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowe godziny handlu. Z nad-

chodzącą środą, dn. 1-go kiwietnia,
wejdą w iżycie przepisy o letniej po-
rze handlu dla części sklepów: gałę-
zi spożywczej.

Począwszy od środy dozwolone
będzie zamiykanie sklepów sprzeda-
jących owoce, słodycze i napoje
chłodzące o godz. 23-ej, a nie jak w
porze zimowej do godz. 21. Jak
wiadomo, letnia pora handlu dozwo-

Przyjmowanie wycofanych znacz-
Ikėw lotniczych do wymiany na
znaczki obiegowe uskuteczniać bę-
dą wszystkie urzędy i agencje pocz-
towe do dnia 30 kwietnią br., wyda-
nie znaczków pocztowych równej
wartości w miejsce złożonych do
wymiany nastąpi po stwierdzeniu
ich autentyczności najpóźniej w ter-
minie jednego miesiąca po złożeniu
do wymiany.

   
POLSKIE TABL lona jest do dnia 30 września.

POCZTA I TELEGRAF. |
poczto-.— Wycoianie z obiegu

wych znaczków lotniczych, Wobec
pojawienie się falsyfikatów poczto-
wych znaczków lotniczych Zarząd
Pocztowy wycofuje z obiegu z dniem
1 kwietnia br. znaczki lotnicze war-
tości 5, 10, 15, 20, 30 i 45 gr. (z wi-
dokiem samołotu),

Poczynając od tego terminu prze-
syłki pocztowe, opłacone wycołane-
mi znaczkami lotniczemi; będą trak-
towane jako nieopłacone i obciążane
dopłatą w podwójne; wysokości. '

ANACRIN
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Związek Rzemieślników Chrze-
jan komunikuje, iż w dniu 1 kwietnia
br. o godz. 7.30 wiecz. odbędzie się
w lokalu przy ul Niemieckiej 25,
Doroczne Walne Zebranie z nastę-
pującym porządkiem dziennym: 1.
Odczytanie protokułu. 2. Sprawo-
zdanie z działalności. 3. Sprawozda-
nie kasowe. 4. Uchwalenie prellimi-
narza. 5. Wiybory do Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej. 6. Wolne winioski,

: ROŽNE.
— Zneleziono w dniu 29 bm. w ko-

ściele św. Jerzego (w czasie rekolekcyj
PORĘ BEBO ZAWAŁL EIDOSTENISASKaMOSAS Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej)

| Kurs Czerwonego Krzyża
| "W dniu 30 km. w lokalu Zw.. Ofic.
Rez. przy ul. Orzeszkowej 11 rozpo-
czął się trzydniowy ikurs informacyj-
„ny Polskiego Czerwonego Krzyża z

'zakresu ratownictwa  przeciwgazo-

kategorji mir. kpt.
Chmielewski.

W dniu 3 kwietnia w lokalu ZOR
odbędzie się 3-godzinny kurs infor-
miacyjny dla kierowników komitetów

Korczyński i

pieniądze. Poszkodowany zechce się zgło-

sić po odbiór do kierownika Księgarni św.

Wojciecha (ul. Dominikańska 4).

WYPADKI
— Do czego prowadzi pijaństwo.

W dn. 29 bm. pogotowie ratunkowe przy-
wiczło do szpitala żydowskiego Zofję Sin-

kiewiczową (Klonowa 12) w stanie zupeł-

nego opilstwa z raną dartą prawego pod-

wego. Na iklurs uczęszcza około 80 domowych, na którym ci kierownicy udzia. Ustalono, że Sinkiewiczowa wpadła
osób. Wykładają prof. Siengalewicz,
docent Puchowski i instruktorzy I-ej

W związku z ak'tualną obecnie
sprawą odciążenia przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych w za-
kresie obowiązków _ statystycz-

Odciążenia statystyczne

zaznajomią się z celami obrony prze-
ciwgazowej i lotniczej.

Komisji weszli również przedstawi-
ciele Związiku Izb Przem.-Handl. W

 

!

"starczono do komisarjatu
{ + z
į pich dzieci, porzuconych przez ojca Micha-

‚ | ła Kuncewicza w domu

tolku tych prac Izbie Przemysłowo-'
Handlowej w Wilnie zostało powie-!: dzenie wszczęto.

nych i sprawozdawczych została, jak rzone zadanie zbadanią stanu ob- |

do otworu okiennego piwnicy domu Nr. 22

| na ul. Węglowej i tam się skaleczyła,

— Porzucone dzieci, W dn. 29 bm. do-

policji 5 nielet-

Nr. 2 przy ul. W.

Pohulanka. Dzieci odesłano do przytułku
SS. Salezjanek. Michał Kuncewicz wydali!
się rzekomo w poszukiwaniu pracy. Docho-

— W dn. 27 bm. w Opiece Społecznej
ul. Dąbrowskiego 5, gdzie w jednem niemi wyraźnie.

z mieszkań zapaliła się podłoga. Po.  Jeżeliby wiadomość ta potwier-
wyrąbaniu części palącej się podło- dziła się, byłby to nowy dowód opa-

ara. niedawno powołana  Ko- ciążenia statystyczno -SprawozdaW" Helena Janusowa (Ponarska 51) perzucita4
ja wizji Izba | swoich dzieci w wieku od lat 13 do 11-tu

Handlowa w Wilnie
gi niebezpieczeństwo pożaru  za-
żegnano.

 

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

nowywania lewicy przez komuni-
stów.

I nudów czy przez przekorę
Pamiętąm, opowiadał mi kiedyś które swych stokroć bardziejskom- "ów! konkretny,

znany prof. Szober, jalk się tłukł
gdzieś na schyłku r. 1918 wagonem
II klasy po nocy z
Krakowa z sędziwym ś. p. prof.
Kryńskim. Jechali obaj jeszcze z
paru ugzonymi ma konferencję w
sprawie ortogralji polskiej, którą
wireszcie postanowiono unormować.
uCzego się to mie zniesie dla swej
umiłowanej joty!* mówił ktoś spo-
ądając ma malutkiego staruszka

(prof. Kryński był, jak wiadomo,
drobnego wzrostu), trzęsącego się
przez całą noc w ciasnym wozie na
twardej ławce. |

,plikowanych zasad pisowni bynaj-
iminiej się nie kwapią zmieniać. Na-

Warszawy do;próżno się tłumaczy, że pochopność
do zimian w 'tej dziedzinie pozostaje
w stosunku odwrotnie proporcjonal-
nym do stopnią kultury kraju. Że,
ostatecznie, trzeba się liczyć ze
względami natury praktycznej, z
pewnemi utartemi w tej dziedzinie
zwyczajami i normami historyczne-
mi, Wiszystiko to groch o ścianę!

| | A czego to nie pomyślano! Więc
miano znieść - rożróżnienie: burza i
duża, morze i może, stróż i kurz, stój
i kuj, hart i chant, harować ii choro-

stycznych przy Gł. Urzędzie Staty-
„stycznym w Warszawie. W, skład
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DO ZĘBÓW

doskonale czyści zęby.

wszędzie, gdzie szczot

kamień nozębny.Utrzy

ojcem, lecz: tem dobrem dzieckiem;
|temi pięknemi paniami, telmi zielo-
„nemi lasami, lecz: tymi dzielnymi
! żołnierzami i t. p. (Wiem, że ten i ów
pedant - językoznawca, zwłaszcza

tak dobrze mi zna-
my! zarzuci mi tu chronologiczną nie-
ścisłość; ale zgóry go ignoruję: toć
to mie jest naukowa rozprawa).
„Alliści specjaliści dowodzą uczenie,
żę nie zawsze itak było, že Kocha-
mowski, a nawet Słowacki, pisali:
tym dobrym dzieckiem A więc
wbrew mowie żywego inteligentnego
ogółu, który. się już do norm Ks.
Kopczyńskiego przyzwyczaił (i do-
brze mu z tem!) mamy znów: wracać
do czasów Kochanowskiego i zacząć
pisać i mówić: tym dobrym dzie-
ckiem, tymi pięknymi paniami, w

im it. p.

Dochodzeń  Staty-R przemysłu drzewnego.

* + m

DENS
:

, Akc. Warszawskie

Proton Chemiczne

Delikatna piana przenika

eczka nie dosięgnie. Usuwa

myje w zdrowiu zęby i dziąsła

Przemysłowo
jest obecnie w trakcie przeprowa-
dzania badań tego rodzaju.

KT

mentami rozprawia w Ostatnim ze-
szycie Myśli Narodowej Stanisław
Pieńkowski, pisząc, że samogłoska
„1' w takim składzie odegrywa rolę
jedynie zmiękczenia (nie=ńe, sieć=
śeć), że natomiast „j” zawsze się
wymawia; że więc. będą powisitaawać
talkie dziwolągi, jak n. p. on kopie
kopie (t. zn. kopie); znam ię, CO
ma manję; ach ta Dania, tam! złe da-
nia (jedzenie) i t. p.

miesięcy. Januszową przekazano do dyspo-

zycji władz sądowych.

— Trup noworodka: W dn. 28 bm. na
ścieżce „między górami Trzykrzyską i Be-

keszową znaleziono trup noworodka 1 — 2

dni. Zwłoki umieszczono w kostnicy szpi-

tala św. Jakóba, Dochodzenie wszczęto.

— Wybicie szyb w  oranżerji Nocy
wczorajszej na cmentarzu żydowskim zna-

lazło się kilku osobników, którzy wybili

około 20 szyb w przylegającej do cmentarza

oranżerji, Zaalarmowany tym wypadkiem
stróż nocny, zmusił nieznajomych do uciecz-

ki. Tejże nocy nieznani sprawcy wybili

kilka szyb w oknach domów żydowskich.

ko bliższe brzmieniu rosyjskiemu niż
polecane oficjalnie liaz$ meczej.

(Natomiast ci sami puryści mie: wy-
czuwają snadź dźwiękowej różnicy
pomiędzy wyrazami Chotia i statja,
pomiędzy tiebia i objatja, bo: każą
isać: chotja, statja, tebja, objatja,

Wyraz: Ruś, jeśli go bierzemy w to-
ku mowy rosyjskiej, trzeba pisać
Rusj (wsia Ruś=wsja Rusj), acz „j“
zawsze się po polsku wymawia i Ale czy 'to przekona owych;

lingwistów? Dziesięć miljonów ludzii
będzie pisać błędnie, ale znajomość|
rzeczy dziesięciu najrozuminiejiszychį
jeszcze się lepiej uwydatni! i

Inny przyktad..
Wszystkie narody zachodnie pi-

szą imiona narodowści z dużej litery:
les Polonais, the Russian, die Italie-

nigdy dotąd nie było używane jako
znak zmiękczenia. Ale skąd te po-
mysły? Bo, widzicie, anuż to wpad-
nie w ręce cudzoziemca! I znajdą się
takie snoby „naukowošci“, co to bę-
dą z nabożeństwem powtarzać.

Co tedy mamy tu robić my wszys-
cy, poprostu laicy? Amo tajSą Acz

Amo, radzili, uradzili. Zdawało wać...
się: na długo, na bardzo długo. I za- litej!

Słowem: haos w Żeczypospo-'
Zakopanym, w Głęb ner — i tylko rosyjska ortografja jestem najgorętszym zwolennikiem

*' _ Rzecz inna. przyjęła zwyczaj pisania małą lite- niewtrącania się władz państwowych
| Pisaliśmy przed laty za Akade- rą: russkij, francuz, polak, ispaniec. do spraw kultury, to jednak tutaj,

 

częliśmy pisać wedle nowych zasad,'
odpowiadających maogół dojrzałym
potrzebom. Więc: dialog, dialektyka;
pw triolet, triumf, Marja i t. d.
i t; d.

Aliści cztery czy pięć lat temu,
śdzieś w roku 1931 e 2, Komisja
Alkademji Umiejętności, (której spi-
ritus movens, prof, Nitsch, jest z na-
tury rewolucjonistą), znów uradziła
jalkieś tam zmiany, które się zresztą
całkiem nie przyjęły i piszemy
wciąż, wbrew: prof. Nitschowi: z po-
czątkiu, z czasemi t. p.

Nie podobało się fo naszym nie-
ši spokojnym lingwistom.

— О: ой dwu lat odbywają się no-
we ich obrady mad zmianami, po-
prawkami, ulepszeniami, czy też po-
$orszeniami naszej biednej ortografji.

Napróżno wskazuje się owym
żądnym zmian ludziom przykłady
Anglji czy też. Francji, oraz innych |

Ale, chwała Bogu, wobec głosów
zdrowej opinii publicznej (bynajmniej
nie specjalistów od lingwistyki) tego
rodzaju pomysły zostały schowane
do lamusa (kto wie, czy znów nie
wypłyną?) Tem jednak żarliwiej
rzucono się na inne, słabiej bronione
okopy.

I oto dochodzą nas echa, że tuż,
tuż, a spadnie na nas przykra nie-
spodzianka w postaci nowych wyro-
ków: sic volo, sic iubeo, i że pozo-
stanie nam, laikom — inteligentom,
albo się poddać na łaskę i niełaskę

mją: Rosya, Turcya, racya, Dania,
mania, kopia. Od lat wojny piszemy
wszyscy, zgodnie z Kryńskim: Rosja,
Turcja, Danja, kopja, Marja. I znowu
przyzwyczailiśmy się ku ogólnemu
zadowoleniu. Lecz znalazły się ja-
kieš zdysautomatyzowane  ingenja,
które uwierzyły na słowo š. p. prof.
Rozwadowskiemu, že „dysautomiaty-
zacja — to życie, narodziny, miło-
dość” (zawsze wszędzie?) — i rzuci-
ły się z pasją na te doskonale już u-
stalone normy: — Trzeba pisać tak:
Rosja, Grecja, ale Dania, mania, ko-

(a gdzież tam miejsce na łaskę w pia.
twardych sercach fanatyków-lingwi-
stów, tych może  najbezwzględniej-
szych w Polsce ludzi?), albo też zo-
stać heretykami i zyskać na starość
opinję ludzi... 'nie umiejących pisać

awnie!
, Jakież są te pomysły?

przodujących «w kulturze narodów, w ciągu stu przeszło lat: tym dobrym

pia.
‚ Dlaczego? I tu następuje wykład,
zapewne dla ścisłego językoznawcy
rozumny i zrozumiały, lecz dlą ogółu
aa =", tej z p
stycznemi studjaimi wyższemi, pon
wszelką możliwość przesubtelniony,
i (co tu w bawełnę obwijać!) zgoła

Oto n. p. mówiliśmy i pisaliśmy |niepotrzebny, a nawet dziwaczny.
Dobrze się z temi preudo-argu-

Myśmy zawsze szli w tem za kraja-
mi zachodniemi i pisaliśmy: Polak,
Francuz, Włoch. Ališci i to wydało
się naszym refońmatorom  parafjań-
stwem i dziś powstał projekt przej-,
ścia ną rosyjskie podwórko. Dlacze-
$o0? poco?

Zahacza o to sprawa transkrypcji
wyrazów rosyjskich. Polacy mają tę
niewątpliwą wyższość nad wszyst-
kiemi ludami, że jeszcze po dziś
dzień odsetek znających język ro-
syjski jest śród nas wyższy niż gdzie
kolwiek indziej. Zdawałoby się, że
i z transkrypcją z rosyjskiego muszą
być u nas minimalne trudności. Ależ
gdzie tam! I tu przecież czuwają
przesubtelnieni  lingwiści, którzy
czują n. p. różnicę pomiędzy pol-
skiem: ziełony a rosyjskiem:  zielo-,
nyj, i każą też pisać ten drugi wyraz:
zjeljonyj czy też zjeljenyj, albo zele-
yj.
Podobnież lazg mieczej jest dale-|

wobec zatrwažającej arbitralnošci
uczonych, pozbawionych elementar-
nego zmysłu rzeczywistości, wołam
o policję, póki czas:

— Niech władze państwówe ab-
solutnie się przeciwstawią tym nie-
dojrzałym pomysłom i raczej niech
wszystko pozostanie po staremu!
Patrzmy n. p. na Francję. Jeśli tam
istnieją takie wyrazy, jalk: mere,
maire, mer, mere (przym.: czysty),
albo: doigt, dois, doit, doit (w zna-
czeniu: debet), albo: chair, cliaire,
cher, chere, chere (twarz) i t, p. i ja-
koś Francuzi dają sobie z pisownią
radę, to snadź i Polacy nie potrze-
bują zmian w swej, nierówinie ła-
twiejszej ortogratji. Tedy zapędy re-
fonmatorskie naszych „speców” od
lingwistyki trzeba zwrócić w innym
ikierunku, ot choćby w stronę mowy
potoczne, talk dziś ohydnie zaśmie-
|conej zwłaszcza przez Żydów.
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Teatr i muzyka ‚  — Ewa Bandrowska - Turska w Teatrze

ОНИ a > Pohulance. W pierwszej połowie kwiet-

— Teatr Miejski na Pohulance. Pre- nia w Teatrze na Pohulance wystąpi raz

mjera! Dziś o godz. 8 wiecz. premjera no-|jeden tylko światowej sławy śpiewaczka
wej sztuki jednego z najpopularniejszych| polska Ewa Bandrowska - Turska, która

komedjopisarzy współczesnych -- W.Fo-| przejazdem gościć będzie w Wilnie.
dora (przekład Ireny Grywińskiej) p.t. „Ma-| —Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy

która dzięki swym aktualnym za- Oli Obarskiej. Dziś operetka Millockera,
gadnieniom, cieszy się ogromnem” powodze- „Biedny Jonatan”.

niem na wszystkich scenach, W wykonaniu — Jutro op. Simonsa „Ty to ja”. Ceny

biorą udział pp.: l. Górska, I. Jasińska- | miejsc zniżone. : 2
Detkowska, S. Mastowska, J. Polakėwna,! — „Kasperek i Balcerek“ — oto tytuł

Е. Wieczorkowska, L. Zielińska, H. Borow-! utworu dla dzieci W. Stanisławskiej, który

ski, K, Dejunowicz, Z, Mrożewski, 5. Sie- | wystawiony zostanie w okresie świątecz-

zieniewski, M. Szpakiewicz, T. Surowa, K. nym w teatrze „Lutnia.

Utnik, W. Zastrzeżyński. Reżyserja WŁ. | — Teatr „Rewja”* ul. Ostrobramska 5.

Czengerego. Dekoracje W. Makojnika. Dziś program rewjowy p. t. „Prima Aprilis"

tura”,

 Polski. Pisze więc opery historyczne jak; Cogz, odc. pow. 15.25 Życie kulturalne mia-

(yŁokietek”, „Leszek Biały”, „Jagiełło w| sta į prowincji. 1530 Muzyka lekka. 1600
Tenczyku”, pisze pozatem kompozycje ©) Skrzynka P. K. O. 16.15 Zespół Wiktora
charakterze religijnym, dbając przede- ; Tychowskiego i Jerzego Rosnera 16.45 Ca-Lew strożem mieszkania

Pewna mieszkanka Moskwy wzięła z przy przeciwległej ścianie. Zamknięty lew

ogrodu zoologicznego małe Iwiątko na wy- spał przy łóżku swej pani, ustawionym przy

chowanie, Zwterzę rosło, otoczone troskli- bocznej ścianie. Złodziej nie zauważył

wością swej opiekunki, Z Iwiątka zrobił się śpiącego lwa. W pewnej chwili usłyszał za

 

2 za kotar studjo. życia chłopskiego. Od czasów „Wiesława”

Brodzińskiego posunęła się wiedza nasza o

Józef Elsner. ! chłopie znacznie naprzód. Co więcej, książ bia,

V. LX Konckcie Halócjczia muzyji ‚Ка literacka o chlopie jest częstodziełem cy

polskiej transmituje Polsike Radjo z Kra- autentycznych chłopów, i corazczęściej do- kius
| Ten interesującv

kowa ma wszystkie rozgłośnie polskie, au-

dycję pošwieconą twórczości Józefa Elsne-|
ra. Józef, Elsner znany jest ogólnie jako na-,

uczyciel kompozycji Chopina, jako ten, któ-

ry pierwszy poznał się na talencieChopina, |

umieszczając na świadectwie  konserwato-

ryjnem notatkę: „Genjusz muzyczny”, w

Warszawie znany jest również jako założy-
ciel Konserwatorjum Warszawskiego. Na-|

staje się do rąk chłopa.
|temat poruszy w swoim szkicu „Książki o

chłopach i wśród chłopów” w dniu 31 mar-

ca o godz. 18.30, Anna Huszcza-Winnickał
Wei

Polskie Radio Wilno |ic
Wtorek, dnia 31 marca,

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.

domowników, przedostali

Zwierzyńcu

gową, žonę sędziego śledczego

KRONIKA POLICYJNA.
— Qkradzenie mieszkania. W dn, 28

między godz. 8 a 10-tą nieznani spraw-

zapomocą otwarcia drzwi dobranym

czem, w czasie chwilowej nieobecności

się mie zkania

roniki Szyksznianowej (Bazyljańska 5),

skąd skradli bieliznę i obuwie, wart. 93 zł.

— Wyrwanie torebki z pieniędzmi żo-

sędziego W dniu wczorajszym na

na przechodzącą p. Szelkin-

w Wilnie

okazały lew.

Potomek króla pustyni, zrodzony w

klimacie północnym, wychowany od naj-

wcześniejszych dni w otoczeniu ludzi, przy-

jął wszystkie cechy domowego zwierzęcia.

Łasił się do domowników, pozwolił im ba-

wić się ze sobą, chodził z niemi na spacery,

jednem słowem zachowywał się arcyprzy-
kładnie. Groźnym był jednak dla obcych

Miał tego doświadczyć na sobie  zło-

dziej, który pod nieobecność pani domu za-

kradł się do mieszkania. Złodziej otworzył

 

|
|

 

| sobą sapanie. Obejrzał się i z przerażenia

skamieniał. Do szaty podchodził wspaniały

grzywiasty lew. Jednym susem złodziej

wspiął się na szafę, dotykającą prawie sufi-

tu i ukrył się. Zwierzę zaniepokojone obec-

nością obcego człowieka w pokoju, zaczęło

w straszliwy sposób ryczeć. Ryk ten za-

niepokoił sąsiadów i właścicielkę mieszka-

nia, która wracała z zakupów w mieście

i już zdaleka posłyszała przejmujący ryk

swego ulubieńca,  Zaalarmowano policję,

która po uspokojeniu rozdrażnionego zwie-

tomiast same utwory Elsnera poszły w Za-.Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
pomnienie, Jako kompozytor posiada Elsnerirojnicza. Audycja dla szkół. 8.10—11.571

zasługi ogromne. On topierwszy zrozumiał, 'przerwa, 11.57 Czas i Hejnał, 12.03 Dziennik

Aakas aisaršiBOSO AO ka
niej polskiego duchaprzez z tła iIE noeeia 13.30 7 ,у“:\дцаргёх_рцгг й?‚ду]?;

bretta, opartego na dziejach istorycznych popularna, 14.30 — 15.15 Przerwa, 15.15

wszystkiem o podniesienie ogólnego pozio- |14 Polska śpiewa. 17.00 Skarby Polski. 17.15
mu muzycznego w Polsce. To też składa mu płyty, 18,10 Recital śpiewaczy Stefanji Mil-
hołd Moniuszko, nazywając Elsnera — W jerowej. 18.40 Wesołe zespoły wokalne.
dedykacji swego kwartetu smyczkowego —' 900 Słuchowisko „Fantastyczny towa-

napadł niejakiś osobnik, który wyrwał na-

padniętej torebkę z pieniędzmi i nie za-

trzymańy przez nikogo zbiegł. (h)

— Małoletni złodziej torebki W dn.

28 bm. o godz. 16 min. 45 jakiś chłopak na

ul. Mickiewicza wyrwał Stanisławie Mie-

dzionis-Miedzionowskiej, lat 13 (Litewska

28) torebkę dziecinną z ręki. Torebka za-

wierała rozmaite drobiazgi, wart. zł, 7. W

toku wszczętego niezwłocznie dochodzenia

ustalono, że sprawcą był Stanisław Junie-

wicz, lat 11 (zauł, Warszawski 13), którego

zatrzymano.  Juniewicz do winy przyznał wielkim założycielem muzyka naszej „kra- tzysz" p-g E. Т. A. Hoffmana. 19.25 Koncert

jowej”. Koncert historyczny dn. 3LIII o Ala 19,35 Wiad, sportowe 19,45 Ro-į

godz. „21.00 PoEradjosłuchaczy z kom- ją Śląska w Państwie Poiskiem, poś. 20.00

pozycjami tego muzyka, szczegóły zaś do- Fzącuch nieszczęść, skecz. 20.10 Koncerti

tyczące jego życia i twórczości poda prof muzyki lekkiej. 20.45 Dziennik wieczorny.
U. J. Z. Jachimecki, który zarazem audycję 2055 Obrazki a Polski współczesnej. 21.00

tę opracował, IX koncert historyczny muzyki polskiej.

2200 Muzyka lekka. 22.45 Nad kartami

sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej,

odczyt. 23,00 Wiad. met, 23.05—23.30 Mu-

zyka taneczna.

Mierzejewski dyryguje radjowym: koncertem
muzyki lekkiej.

Radjosłuchacze znajdą chwilę prawdzi-
wej przyjemności
nadaje Polskie Radjo dnia 314II o godz.
20.10 Orkiestra Symioniczna Polskiego Ra-

dja pod dyrekcją M. Mierzejewskiego wy-
kona popularne „Opowieści lasku wiedeń-

sis SLieeNi ea OS

Humor —

słuchając audycji, którą \

wytrychem drzwi od kuchni, wszedł do na-

stępnego pokoju i nie znalazłszy

godnego uwagi otworzył wytrychem drzwi|czył, że była to najgroźniejsza

do następnego pokoju, wsunął się na pal-'jakiej się kiedykolwiek w

cach, cichutko dobrał się do szaty stojącej wypraw złodziejskich znalazł,

rzęcia przez jego panią,

tu is ze strachu złodzieja, który oświad-

sytuacja w |

czasie swych Radjowy szkic literacki.
Książki o chłopcach i wśród chłopców

| Mamy już „dosyć bogatą literaturę z;

skiego, Jana Straussa oraz efektowne POTĘGA SZTUKI

ściągnęła z szaty „Szkice kaukazkie” M. Ippolitowa - Ivano- Pani kapitanowa pyta ordynansa, który

doozakończy „Malaguena" M. powrócił właśnie z kina:

2 -— No, jak ci się podobał obraz?

-— 0j, pani kapitanowo, taki piękny, że

nawet cywile płakali.

się. Skradzioną torebkę odebrano i zwró-

poszkodowanej,

— W kinie „Pan“ w dniu 29 bm. o g.

18.45 zatrzymano Władysława Masłowskie-

go (Listopadowa 8) na gorącym uczynku u-

siłowania kradzieży portmonetki z kieszeni

Józefa Landhanera (Moniuszki 8). Masłow-

ski przekazany władzom sądo-

wym.

„— Udaremniona napaść, Wczoraj wie-

czorem na przechodzącego ul. Wielką ъ

cono

zostanie

' Michałowskiego, fryzjera (Uniwersytecka 4)

napadło kilku osobników, którzy zarządali

wydania pieniędzy na wódkę. Gdy Micha-

łowski odmówił — usiłowali go pobić, lecz

napadnięty wydobył z kieszeni br ytwę i

począł się nią bronić. Jeden ze sprawców

zraniony został w rękę, co widząc pozostali

zbiegli. (b)

A
 

Nienotowane Film dia wszystkich

 Dziś

nieodwołalnieCASINO)
Jutro premjera!

Wallace BEERY i Jackie C O OPER!
w najnowszym

potężnym przeboju

HELIOS Harold Lioyd

mieczna droga
Obsada: Gabby Sloan, Mac Suivan i Adol jphe Menjou, Helen Mack. NIESPOT
nrg A3 KOMICZNE. Nad program: KAZIUK W WILNIE aaadac

je. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15.

POLSKIM kino

ŚWIATOWI
Mickiewicza 9

„Zapomniany człowiek"

Film, o którym, mówi z entuzjazmem prasa

całego świata. Wspaniała komedja filmowa

A“, fit й„, A“ m rjo n<
rzepych, wystawyliHumor! Śpiew! Muzyka! Tysiące statystów!

Wžrol. gi. Kūthe Gold, Wilii Fritsch I Paul Kemp |
 

100 LAT MIJA, RO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

  

gwarantowane polecają

Zakłady OgrodniczeNASION į
: | iżst 1860 W.MELER ее о7 П. 05

są sta

ROŽE i DALJE,
Cenniki wysylamy bezpłatnie.

WSZYSTKO STANIALO
JanWYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKI.
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4—

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE.
WILNO, MICKIEWICZA 4.

wyrobów,

Wszelkie repera
čyjnych. Firma

 

  ©
ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od g. 9--18. CENY PRENUMERA

CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekr

 

  

ryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% anižki. Administracja zastrzega sobie

Młydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

seśrdwse „Za chwilę Szczęścia” punnej

FILM, KTÓRY UBAWI WSZYSTKICH! KRÓL KOMIKÓW

KBĘ   
| bo SPRZEDANIA:
11) plac 990 m.* za
"4.300 zł, ul, Zakreto-
wa, naprzeciw Umiwer
sytetu i 2) plac 1460
m. za 7000 zł, ul.
Lubelska. Inform, ul
Mickiewicza 46 — 9
od godz. 3—4 ppoł.

ładny fason, okazyj-
nie do s] i
Obejrzeć ul. Młyno-
wa 4 warsztat ślusar- 

616—3

SAMOWAR
niklowany, używany, |

 

DOMEK
© 2 mieszkaniach, ok.
200sąż.ziemi własnej,
dochód 12 procent —
sprzedam. Tr. Batore-
go 5 (była Połocka).

SKLEP
spożywczo - owocar-
ski z mieszkaniem,
„dobry punkt, sprze-
dam z powodu wy-
jazdu Adres w Adm.
„Dz. Wil” 626

kr"
DO WYNAJĘCIA

i MIESZKANIE
15—6 pokojowe, 5!0-
neczae, ciepłe, wszel-
kiemi  wygodami (I

‚ ро"№mag EKONOM,
oj. z kuci 35, su-

elektr., słoneczne, cie- ue i oai
ge do wynaj. Św. teorja i praktyka

iotra i Pawła 3i| wszechstronna (szkoła
> 2 w. Bukiszkach), por

ZEE A iadczenia stoj-POKÓJ, paP Wsz ek
wynajęcia. = Oliarnalcracy, honorarjum nis-
4—1, tel. 14-78, do 11 |PIACy, ia k.
rano i między 4—S|ęuijna, folw. Wyszary,
poł owski,32 pr, Miryn

3 POKOJOWE '
mieszkanie ze wszyst-
kiemi wygodami do RZEŹBIARZ - ART.

wynaj uL  Kra-|wykonuje roboty ko-

kowska 51. Dozorca ścielne: figury, ołta-

638—-1

wskaże. 636—2 gze, portrety w gipsie,

NE -- lcemencie, drzewie i
POSZUKUJĘ _ |stylowe, odnowienie i

od zaraz na wsi po- malowanie kościołów.

koju z calkowitem u- Jėzei Noworytto, Tar-
trzymaniem w spokoj- gowa 9, m. 7. 54—3

aym domu, з а

pocztowa 244 Wilno. ZWIĄZEK ZAWOD. ski, 53—4 |piętro). Tartaki 19 m.
mmm — JĄ (róg Ciasnej), tel.

DO SPRZEDANIA |3-52.
maszyna do _pisania|.- —-——————
przenośna = „Reming-
ton“, Iortepjan, pf 3 pokoje |
Iszyna ręczna do szy-|z kuchnią, wszelkiemi
;cia, stół stołowy, wyśodami w ogródku

sześć krzeseł, kredens|
| ul, Holenderniąj 2, m. 1,

do wynajęcia. Kamien-|
са 5—1 (z M. Pohul.),|
Ina parterze. O warua-

 

Drukarnia A. Zwieczyśskiego.; Wdilno, Mostowa 1;

 
Gw s -

“ od 4—6 wiecz. 645—2

ŻYWE afir. H. RUSIECKI ^ ) Be —- — .|kach dow, się: Subocz

>| Ё s į NASIONA 6, m. 34. 597—4
= RUMIANKU, o tc ст

Wł. acław ; zbioru 1935 r. dol _ MIESZKANIE
IE. sprzedania. Próbkinaj ł r zp

żądanie. Wilno, No-| lu! = poko!
ów, masių Ę Jego „Eksc. Arcypasterza, wogrėdzka 15, m. 28,|ze wszelkiemi wygo-

p. Wojewody, U. „ Magistracie i wielu in. lub Centrala Zaopa-|dami, na żądanie z
Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra- trzeń Rolniczych, Wil-ikuchmią, oraz telefo-

jowych | zagran. mo, Zawalna 28, „par are”
643—1 |Tartaki 19, m.4 (rė

Zegażki od 3 zł. Cemy kryzysowe.__ ____.__ ___. |Ciasnej), tel. 3-52.

aa SIE 6FIRR TIT R RKSNIKE

Kto próbował ten przekonał się

WINA wytwórni

mołowski ww
re, leżałe, mocne i zdrowe

Poleca się wino „MIESZJANKA JAGODOWA”

Do nabycia wsklepach winno-spo żywczych

 

 

Ś-to JAŃSKA 6
Pranie chemiczne i farbowanie garderoby,

skórzamych, futer i„kapeluszy.

cje na miejscu po cenach konkuren-
nagrodzona dużym złotym medalem

TY: miesiędznie x) odnoszeniem do

ologi 30 gr. za teksitem (10 łam.) 15 gr.

"2
) T

  

<<>>

w Wiinie. Ji

6ai AGO

   

Pawlak!

‚ PRACOWN.BUDOWL.

FACHOWY

da b. dobre świad.
lilno, _ Mickiewicza
7—4, Romejko.

619—3

OCHMISTRZYNI

na sprzedaż. Wyma-
gania skromne, Szka
plerna 35, m. 19.

OGRODNIK,

majątkach, poszuku;

Zgłosz. do Adm. „Dz.

Krawcowa
poleca się do wyko-

zakres

nywania wszelkich ro-
bót, wchodzących w

krawiectwa
damskiego, wykonanie
pierwszorzędne, ceny
niskie. Piwna Nr.6—24
(w podwórzu). 668—2

powodzenie!
palacz cegły i wa-
|paa oraz strycharz
poszukuje pracy w
swoim zakresie w Wil-

!
nie = Mao Ma
za sobą kilku! acę
w cegielniach. Polas gat

WYCHOWAWCZY!
(irebl.) poszukuje po-

dy, może się zająć
dziećmi w wieku od
2 do 6 lat, chętnie
wyjedzie, umie szyć.
świadectwa i  reler.
Mogłaby jako gospo-
dyni, zna dobrze ku-

 

zawodowa, zna dobrze|chnię. Ul. Bakszta 11,
kuchnię, wyrób masia|m. 5. 55—2

Lekcji gry.
fortepianowej
udziela najnowszą me-

z długol. praktyką wj,dą kwalilikow. pia-

je |ni labsók с
pracy od 1.1\. rb. nistka ( kasserwatorjum)  począt-

kującym i zaawanso-
Wi.“ podpInym. Przyjmie akom-

panjament Warunki

przystępne. Postępy
zapewnione. UL Pił-
sudskiego 13, m. 4.

50—4

Pomóżmy
L“

 

POSZUKUJĘ „PRACA POLSKA" - WDOWA

MIESZKANIA 'poleca wykwalifikow. POSADĘ z dwojgiem dzieci,

3—4 pokojowego W pracowników budowl.: agronoma rejonowego,|starszy syn że

śródmieściu z wej- murarzy, cieśli mala- administratora, lub źlicę kości — 0-

ściem irontowem Z rzy, zdunów, tapice- rządcy na większy lub |becnie sama zachoro-
wała, żadnych środ-wygodami. Iniormacje rów, brukarzy

tel 444.
botników niefach, Mo-
stowa 1,
godz. 18—20.

JUŻ CZAS iachowiec, znający się

przesadzać rośliny po- na kulturach leśnych,
kojowe. Oferty pod poszukuje posady od
„Roboty sezonowe* w 1.IV. rb. Łask. oferty
Administr. „Dz. Wil.* do Admin. „Dz. WiL“

45—2 dla „I К.“. 629—0

  

Uwadze P.P. przesiediających Się
PRZEPROWADZKI urządzeń domowych į
i biurowych, tak miejscowe jak i między-
miastowe, opakowanie mebli, por-
celany, rzeźb i t. p. oraz przechowanie ,
mebli najkorzystniej i fachowo załatwia, ‚

dając 100% gwarancję,

oraz, mniejszy WZA
i skromne agrodze-

twej ОЕ nie obejśie 20-letni| 5

Sekretarjat, praktyk z rolniczem

ków do życia, prosi
dopóki wy-

zdrowieje. Łask. ofia- 
wykształceniem. Wil-|ry go Adm Wil.”

no, ul, Derewnicka 4|da „chor pozę >

m. 10, Wykonaj dzieśca”.

bowicz. 6; | мка 4

н : jXIMI KONFERENCJA

BIURALISTA, |r.p.M. Św. Wincente-

w nadzwyczaj cięż- go A Paulo prosi ła-

kich warunkach ma- skawych ofiarodawców

terjalnych, prosi o ja- o obiady, lub lokatę

kąkolwiek pracę, dla młodego chłopca,

choćby fizyczną. Ma chorego na płuca, sy-
chorą matkę. Łaska- pa wdowy z 5-giem

we oferty do Admin. dzieci, i o pracę dla

„Dz. Wil.* &а J. W. jej syna zdrowego. о-
58—2 įerty proszę skiero-

jwywać: Połocka 3, m.

LINOTYPISTA  |3. M.Z.
(zecer) wilnianin, zna "NIEŻAMOZNY

typy maszyn amery-
i ję młodzieniec, przyjętykańskich, poszukuje zakoau, реой 0    BIURO TRANSPORTOWE

  

posady. Oferty proszę do zakon, I y-

 

„EKSPEDYCJA MIEJSKA" w Wilnie, ||kierowac * 2 jechania do Seminar-
ul, Dominikańska 17, tel. 9-87. lekiego pod Nr. 648. „jum. Za wszystkich

. ' 'ониоіписвпм,иі:ід
wi za św.| odprawiona На a

PA KAINA OPERKAED ОНагУ,k

Nasiona (henikalje Opryskiwacze
poleca

(enlrala Zaopalzeń Dorońniczych
WILNO, Zawalna 28.

| wł. JAN KRYW

Administr.

iPDziennika Wileńsk.",
towa 1, pod „Nie-

zamożny”. е

НВОНАЛИНИЛННИННОЫМ
OGŁASZAJCIĘ SIĘ

| w „DZIENNIKU

RRSKIMo WIL '

Е WAYS

domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50. kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł, 6. —

Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 śr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Odpowiedzialny redaktorr STANISŁAW JAKITOWICZ,
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