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STANISLAW KOSINSKI 
MAGISTER FARMACJI, DŁUGOLETNI PRACOWNIK ZAKŁADÓW TOWA- $ 
RZYSTWA PRZEMYSŁU CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNEGO D, MAGISTER 

KLAWE 5. А. W WARSZAWIE. 
umarł po krótkich cierpieniach dnia 30-go marca r. b. A 

W zmarłym Zakłady nasze straciły wzorowego i sumiennego pracownika. Ę 

    

    

Zarząd Zakładów Tow, Przem. Chem. Farm. 
d. Mag, Klawe, S. A. Warszawa, 

TBZRZ W k A RBA 

Katastrofa lotnicza w Poznaniu 
POZNAŃ (Pat), Wczoraj po godz. ; wie ratunkowe wydobyło z pod roz- 

12-ej wydarzyła się katastrofa samo- , bitego samolotu rannego, zresztą nie- 

  

lotowa. Samiołot typu myśliwskiego, groźnie, kaprala Kapika i przewio- | 
wojskowego. 

wada 
szpitala pilotowany przez kaprala Kapika. zło go do 

katastrofy była runął na pobliskie pola pomiędzy; Przyczyną 
Starołęką a Zegrzem, w pobliżu Po-: silnika. 
znania. Przybyłe na miejsce pogoto- 

Zarządzenie w sprawie wykroczeń przeciw 

Środa 1 Kwietnia 1936 roku -. Nr. 90 / 
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Turniej mody i elegancji! 
rozpoczyna 

om) bielizny jedwabnej. 

„POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA“ 
FRANCISZKA FRLICZKI 
WILNO, ZAMKOWA S'tel. 6-46 

Najmodniejsze pończoszki z naturalnego jedwabiu, araszki gazow» i szale, kompleciki 
zamszowe (kołnierzyk, pasek i mankiety) rękawiczki „Nappa” Jedwabne pyjamy i garnitury 

MMM AJ AE BIF 

Centralny Komitet <omunistyczny 
‚ рггуспмусопу №м Warszawie 

WARSZAWA (Pat). Po dłuższej wodowych oraganizacyj oraz t. zw. 
inwigilacji policja polityczną przystą- łącznicy. Pozatem pod Pruszkowem 
piła w nocy z 30 na 31 marca dc zli- we wsi Nowa Wieś wykryto !ajną 
kwidowania Centralnego Komitetu drukarnię. W! mieszkaniu tem znale- 
Polskiej Partji Kiomunistycznej, Ko- ziono oblite zapasy bibuły komuni- bezpieczeństwu 

WARSZAWA (Pat). Ogłoszono 
urzędowo rozporządzenie Min.Spraw / 
Wewnętrznych i Min. Sprawiedliwo- 
ści, wprowadzające z dniem 1 kwiet 
nia r. b. przyśpieszone postępowanie 
karno-administracyjne w sprawach o. 
niektóre wykroczenia © przeciwko 
Latas“ Nika. m ciś A    

|mitetu warszawskiego tejże partji 
(oraz t. zw. „techniki“. Aresztowano 
| kilkudziesięciu członków pantji ko- 
munistycznej. Wśród nich znajdują 

bezpieczeństwu wewnęfrznełmu. 
Przyśpieszonemu postępowaniu kar. 
nemu podlegać będą wykroczenia | 

| : : ! bitniejsi działacze, m. in. kie- |przeciwko ant. 28 i 40 prawa o wy-jSI< Wyb 7 A Ek: 
| kroczeniach. Ponadto objęte są wy- |FFWnicy poszczególnych działów za- 
kroczemia przeciwko art, 48 i 49° 
prawa '0 broni, amunicji i materja- | 
łach wybuchowych. ! 

  

SZCZAWNICKA JOZEFINA 
pomaga: w katarach, 

  

Włosi zajęli Sułtanat Aussy 
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WARS' AWA. P. A. T. ogiasza 
następujący komunikat o sytuacji na 
frontach w Abisynji w dniu 31 b. m.: 

Zajęcie przez Włochów Sardo, 
będącego oficjalną rezydencją sułta- 
па Aussy, posiada — zdaniem źró- 
deł włoskich — duże znaczenie po- 
lityczne i strategiczne. Sułtanat 
Aussa stanowi duże terytorjum, gra- 
niczące z S$omalją Francuską, 

Sułtanat Aussa, stanowiący część 
Dankadji, był podbity przez Abisynję 
w 1896 r. Ludność jego jest wyzna- 
nią muzułmańskiego. Na południe 
od zajętego przez Włochów osiedla 
i rezydencji w Sardo, znajduje się 
część WMO nadająca się do u- 

prawy rolnej. 
Zajęcie Sardo w istocie oddaje w   

ręce Włoch cały sułtanat Aussa. 
Zachodnią granica wąskiego pasa 
nądmorskiego Erytrei została w ten 
sposób przesunięta o 250 km. na za- 
chód. 

Nowy sukces Marsz. Badogiio 
Wojska włoskie, które zajęły rze, sięgającej 64 stopni, w okolicy, 

Sardo, wyruszyły z baz w Assab i pozbawionej prawie zupełnie wody 
Beilul, znajdujących się nad brzegiem i produktów żywnościowych.  Zaję-| 
morza Czerwonego na pomoc od So- cie Sardo i przejście pustynnych : 
malji francuskiej. Oddziały te w cią- pozbawionych wody obszarów mogło 
gu kilku tygodni przeszły 350 km. być dokonane jedynie dzięki ścisłej 
Marsz tych oddziałów włoskich nie- współpracy z lotnictwem. Kolumna 
ma precedensu w historji kolonjal-, włoska była eskortowana przez 25 
nej całego świata. Wojska włoskie | samolotów, które zaopatrywały ją 
musiały maszerować w temperatu-'w wodę i żywność. 

Sytuacja dyplomatyczna 
LONDYN. (Pat). Niektóre dzien- Halifaxa, przeciwni być mają natych 

niki doniosły dziś, że w gabinecie : miastowemu rozpoczęciu narad szta- 
brytyjskim zaznaczyła się pewna bów. głównych. Sprawa ta ulegnie 
rozbieżność zdań w sprawie narad |rozpatrzeniu i ostatecznemiu zade- 
sztabów głównych. Ministrowie na- cydowaniu na jutrzejszem posiedze- 
leżący do grupy liberalnej. Simona |nju gabinetu. 
oraz sam min. Simon i minister pracy 

  

i 

| 

  

LONDYN. Agencja Reutera do- 
wiaduje się, że śdy ambasador von 
Ribbentrop przybył na lotnisko w 
Croydon, zateleionował stamtąd nie- 
zwłocznie do Foreign Office, pro- 
sząc, aby jego wizyta u min, Edena 

WIEDEŃ (Pat). W, czechosłowac- 
kiej filji towarzystwa ubezpieczenio- 
wego „Phoenix” stwierdzono niedo- 
bór w funduszu rezerwowym premii, 
wynoszący od 80 do 120 miidjonów 
szylingów. Rząd czechosłowacki 
podjął wszelkie kroki, mające na 
celu ochronę interesów ubezpiecze- 
niowych własnego kiraju. \ 

Równocześnie pojawiły się ро- 
głoski o wielkich pasywach w nie- 

| mieckiej filji „Phoenixa”, powstałych 
| wskutek  tranzakcyj, 
| przez centralę z emigrantami żydow- 
' skimi przed opuszczeniem przez nich 
Niemiec. W. związku ze sprawą 
„Phoenixa“ prowadzone są tu w 
tempie gorączkowem dochodzenia 
„władz, Spośród wielu pogłosek, kur- 
|sujących na temat afery towarzystwa 
! „Phoenix“, na uwagę zasługuje wer- 

  
zawieranych ; 

iBrown poparci przez liberalizujące- 
| go lorda strażnika pieczęci pywatnej 

Wiadomości te nie są ścisłe, gdyż sja, że inicjatorem wszczęcią całej 
lord Halifax należy do grona 4 bry- sprawy i nadania jej rozgłosu, był 
tyjskich współautorów memorandum dyrektor „National Banku* oraz b, 

jstycznej, wiele powielaczy, trzy ma- 
jszyny do pisania, Pozatem sikonfis- 
| kowano ok. 18.000 zł. w gotówce 

me w walucie obcej. 

(, Dziś odpowiedź niemiecka 
| będzie doręczona Edenowi 

odłożona została do dziś, gdyż sa- 
molot jego przybył z dość znacznem 

m Min. Eden zgodził się 
ętnie na to, wobec czego von 

Ribbentrop odwiedzi Foreign Office 
i dopiero jutro rano. 

  

Tajemnicza afera towarzystwa 
ubezpieczeniowego w Austrji 
Defraudacja -120_ miijonów szylingów 

minister skarbu dr. Kienboeck, od- 
$śrywający w Austrji podobną rolę, 
co dr. Schacht w Niemczech. Wg. 
tych informacyj, dr. Kienboeck byt 
przeciwnikiem tajnego subwenciono- 
wania przez „Phoenix“ Heimwehry, 
uważając zą nieproduktywny i wy- 
jgórowany koszt utrzymania tej or- 
'ganizacji na pol-politycznej. 

     2 
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NAJMODNIEJSZE KAPELUSZE 
BRONZ I GRANAT. 

ЫОЕ а ar a A | i IIS 

Kionika |ieiegraticzna 
** Znanego antykwarjusza greckiego 

Russosa skazano na 42 miljony drachm 

$rzywny za wywiezienie z Grecji w drodze 

Prof. Ksawery Dunikowski 
laureatem nagrody plastycznej min. W.R.iO.P. 

WARSZAWA. W dniu 31 b. m 
sąd konkursowy nagrody plastycznet 
ministra W. R. i O. P. na rok 1936, 
pod przewodnictwem prof. Ślendziń- 
skiego odbył posiedzenie i uchwalił | 
przedstawić p. ministrowi do nagro- 

ly artystę rzeźbiarza Ksawerego Du- 

i iego. | 
Sąd komkursowy przy przyznaniu | 

B
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talentu, siłę formy, ciągłość czyn- 
nego stosunku. do zagadnień sztuki, 
oraz wniósł do rzeźby głęboki wkład 
intelektualny. 

Wniosek sądu konkursowego pod- 
lega zatwierdzeniu p. ministra W. R. 
1O-P> 

Nagroda wynosi zł. 5000. 
Jest ilona przyznana w r. b. poraz 

nagrody kierował się zasługami Du- trzeci, Poprzednio otrzymali nagro- 

sygnatarjuszy paktu reńskiego a na- 
rady sztabów przewidziane są w tem 
memorandum  opracowanem przez 
niego waz z Edenem, Macdonaldem 
i Chamberlaineim. 

Sir J. Simon od kilku dni nie 
opuszczał wogóle domu spowodu sil- 
nego zaziębienia i wcale nie brał u- 
działu w wczorajszej naradzie mi- 
nistrów. 

Jutrzejsze posiedzenie gabinetu 
poświęcone będzie przedewszyst- 
kiem przestudjowaniu spodziewanej; 

odpowiedzi miemieckiej. Jak 

kontrabandy rzeźby Apollina o bezcennej 

FRANCJA MYŚLI 
| O REORGANIZACJI ARMJI 

PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris" w 
dalszym ciągu prowadzi kampanię za 
zrefońmowaniem armji francuskiej. 
Autor atykułu, specjalista od spraw 
wojskiowych, Pironneau domaga się 
utworzenia specjalnego korpusu żoł- 
nierzy zawodowych, wyposażonego 
w najlepsze i najszybsze środki dzia- 
łania. Zasada narodu uzbrojonego 

е wydaje się p. Pironeau coraz bar- 
dziś dziej niewystarczająca. W razie na- 

{ 

nikowsikiego, który pracą swą w 
dziedzinie rzeźby ujawnił wielkość 

PU 0 Aj 

Sensacją dla 
są now 

wabne, fildekosowe. PIŻĄMY. 

p
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KOSZULE jedwabne, popelinowe, zefirowe. KRAWATY w ładne 
modne desenie i mora w b. wielkim wyborze. 

J. KŁODE, 
UK OCZNA | 

dę plastyczną prof. W. Jastrzębski 
(1934) i prof, L, Wyczółkowski (1935). 

Pani... 
ości wiosenne: 

SZALIKI jed- 
BIELIZNA i inne w firmie 

zapewniają przeto z kół miarodaj- głego ataku konieczne jest posiada- 
nych, wiadomości © niezgodzie w nie pierwszej poważnej siły odporu. 
łonie gabinetu, spowodu rozpoczęcia, Tę siłę może dać, zdaniem autora, 
zą tydzień narad sztabowych są | tylko armją specjalistów zawodo- 
bezpodstawne. wych. 

NA WIOSNĘ! 
Ostatnie nowości w dziale obuwia 

po. Wytwórnia obuwia W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

NA ŚWIĘTA! NA LATO!   C K ZAMKOWA 17, 
дё telefon 9-28. 

125998 

  

modne gandjówki, wycinanki, opanki, sandałki, rzymki, obuwie brezentowe, teni- 
sowe, treningowe, gimnastyczne, spacerowe, wizytowe, balowe. 

11.80 OBUWIE DZIURKOWANE 11.80 
Największy wybór rannych pantofk. 

: Prosimy oglądać nasze wystawy, sprawdzać ceny, 

wartości archeologicznej. 

** W Berlinie z polecenia policji poli 
tycznej skonfiskowano numer „Le Temps“ 

z dn. 31 marca, zawierający pełny tekst 

przemówienia ministra Flandina. 
* W Dzienniku Ustaw R. P. opubliko- 

wana została ustawa skarbowa wraz z bud- 
żetem na r. 1936/37. Ustawa skarbowa po- 

stanawia, że rząd upoważniony zostaje 

do poczynienia wydatków na 2.221.204,017 zł 
i dochodów na 2.221.289.440 zł. 

** W pobliżu miejscowości Tateyama 
(Japonja) zderzyły się w powietrzu dwa 
wodnopłatowce wojskowe. Oba samoloty 

są zdruzgotane, dwóch oficerów poniosłu 

śmierć, 

** W Milwaukee (St Zj) przeszło 120 
tys. osób cierpi na grypę, połączoną z tor 

sjami. 
** Rząd irański zarządził zamknięcie 

swego poselstwa w Waszyngtonie i wszyst- 

kich konsulatów irańskich na terenie Sta- 
nów Zjednoczonych. Powodem tego niezwy- 

klego kroku są artykuły, jakie pojawiły się 
w prasie amerykańskiej, a które rząd irań- 

ski uznał za obraźliwe dla Szacha. 
** W Pekinie nastąpiło starcie pomię- 

dzy policją a studentami, demonstrującymi 

spowodu zgonu jednego z aresztowanych 
studentów w więzieniu. Podczas starcia 

  

  padło 10 rannych,    



ANALOGJA 
w ROZUMOWANIU 
POLITYCZNEM 

Prasa litewska jest znowu prze- 
pełniona dyskusjami na temat Wil- 
na. Temat to dla Litwinów. ciągle 
miewyczerpany, gdyż widocznie nie 
jest na Litwie opinja pod tym wzglę- 
dem jednolita i ciągle trzeba coś 
wyjaśniać, przekonywać, utwierdzać. 

Ostatnio zabrał głos w sprawie 
Wilna prezydent Rzeczypospolitej 
Litewskiej, p .Smetona, wygłaszając 
w Kownie w dn. 24 marca dłuższe 
przemówienie. 

Niewątpliwie dla wszystkich Li- 
twinów głos głowy państwa w spra- 
wie uważanej na Litwie zą zasadni- 
czą mieć będzie wielkie 
argumenty prezydenta Smetony bę- 
dą powtarzane, analizowane, staną 
się wyznaniem wiary dla szerokiich 
mas. 

Chociaż t. zw. „kwestja wileūska“ 
nigdzie poza granicami Litwy nie 
istnieje i nie sądzimy, by Litwini kie- 
dykolwiek doczekali się od Polski 
„zwrotu Wilna”, jednak poiniormu- 
jemy pokrótce Czytelników o argu- 
mentacji p. Smetony, gdyż to, co się 
dzieje na Litwie, interesuje nas tu w 
Wilnie. 

Argumentacja prezydenta Litwy 
opiera się na przesłnkach następują- 
cych: 

1. Wileńszczyzna pod względem 
historycznym, etnograficznym i go- 
spodarczym tworzy z Kowieńszczyz- 
ną ścisłą całość. Nie podzielamy tej 
przesłanki w całości (zwłaszcza 
względy etnograficzne i gospodarcze 
są wątpliwe), a ponadto interesujące 

jest, 
względów geograficznych, dużo 
ważniejszych 'od przytoczonych, a 
stawiających sprawę w' zupełnie in- 
nej płaszczyźnie. 

2. Drugą przesłanką: p. Smetony 
jest, że zaginął już typ Polaka-Litwi- 
na (gente Lithuanus — natione Po- 
lonus), sikąd winiosek, dość nieocze- 
kiwany, że Wileńszczyzna zamiesz- 
kana jest przez wynarodowionych 
(spolonizowznych) Litwinów. 

3. Następną tezą prezydenta Li- 
twy jest, że języki nie jest dla narodu 
cechą jedyną. A więc — rozumuje 
p. Smetona — chociaż ludność Wi- 
lińszczyzny po litewsku nie umie, 
jest jednak litewiską. 

Odtąd w rozumowaniu prezyden- 
ta Litwy panuje niepodzielnie ana- 
logja. A więc jest porównanie Pola- 
ków z Wileńszczyzny z Irlandczyka- 
mi, porównanie losów, Litwinów z 
losami żydów (!) wypędzonych z Pa- 
lestyny i t. d. Dalej znowu porówna 
nie Litwy z Daniją, Holandją, Nor- 
wegją, Belgją it. d. Ze wszystkich 
tych porównań ma wypływać wnio- 
sek, że Litwa otrzymą Wilno. 

To bezustanne na Litwie posiłko- 
wanie się w rozumowaniu politycz- 
nem analogją jest bardzo. charakte- 
rystyczne. W! braku innych rzeczo- 
wych, istotnych argumentów te 
wszystkie (zarówno prezydenta Sme- 
tony, jak 1 publicystów  litewsikich) 
analogje są ratunkiem ma budzące 
się poczucie wewnętrzne, że „jednak 
cała ta argumentacja uzasadniająca 
pretensje Litwinów do Wilna, jest 

znaczenie: | 

Iże p. Smetona nie wylmienił ! 

niesłychanie wątła. Na Litwie zapo- 

_ Ku czemu idzie Hiszpania? 
| „Courrier de Geneve* zamiesz- 
cza miezmiernie interesującą kores- 

może jednakże wiiedzą o tem, jak 
dalece posunięta jest akcja wrogów 

Hiszpanją a Rosją sowiecką jest tyl- 
iko Kkrwestją dni. Jak wiadomo, po 

pondencję z Madytu, która obrazuje Kościoła w dziele niszczenia katoli- krwawej rewolucji w Oviedo przed 

sytuację, jalka się obecnie wybworzy- |cyzmu u samych jego podstaw t. j. półtora rokiem, kiedy to została 

ła w Hiszpanji po dojściu do władzy przez uderzenie w wychowanie młe- udowodniona 

ekstremistów lewicowych. 
ЕЙ Sytuacja ta pod wieloma wzglę- 
imi przypomiina pierwsze czasy po 
wybuchu rewolucji 'w carskiej Rosji, 
mianowicie okres rządu Kiereńskie- 
go, kiedy to koła skrajnie rewolu- 

jcyjne wywierały presję na elementy 
bardziej umiarkowane w rządzie, 
stale pomawiając je o „knowania z 
burżujami* o „komtrorewolucyjność 
itp. Podobnie rzecz się ma i w: Hisz- 
panji. 

| "W Madrycie niemal bez przerwy 
odbywają się wiiece, obrady, meetin- 
gi itd., których głównym celem jest 
z jednej strony teroryzowanie społe- 
czeństwa, z drugiej zaś wywieranie 
presji na rząd. Co do łączności z Ko- 
minternem, to już się jej nie maskuje 
obecnie.m Każdemu jest dziś wiado- 
amo. w Hiszpanji, iże całą tą akicją kie- 
ruje Międzynarodówika komunistycz- 
na, już choćby dlatego, że wszyscy 
wiedzą, iż inicjatywę wypadków 
wzięła na siebie „Międzynarodowa 
Czerwona Pomoc'. 

Jak wszystkie inne pokrewne ru- 
chy, dyrygowane przez Moskwę, re' 
wolucyjny front hiszpański w pie:w- 
szym rzędzie występuje przeciwko 
religji chrześcijąńskiej. Zbędnem jest 
pisanie o aktach wandalizmu, jak 

  

łączność  agitatorów 

idych pokoleń. Talk jak w Sowietach hiszpańskich z Moskwą, rząd sprze- 

Ikowitego 
szkołach, do 
wyznaniowych. Wszystkie te refor- 

życie w najbliższym czasie, t. j. od 
początku przyszłego roku szkolnego, 
są dziełem — jak pisze „La Corres- 
pondence Internationale", organ 
Kominternu „nieustającej akcji 
partji komunistycznej ' — czyli hisz- 
pańskiej sekcji Miiędzynarodówiki. 
Jasnem jest, że wobec powyższego 
sprawa nawiązania oficjalnych przy- 
jacielskich stosunków pomiędzy 

  
Z początkiem 1934 r. funkcjonar- 

jjusze P, P. z posterunków w Rako- 
jwie, Gródku i  Radoszkkowicach 
(stwierdzili, iż ma terenie powiatu 
„mołodeckiego poczęły ukazywać się! 
jw obiegu podrobione monety pięcio- 
złotowe. W, kilku wypadkach za- 
trzymano nawet poderzanych osob- 

rewolucyjna Hiszpanja dąży do cał-| 
zniesienia nauki religii w sła ZSSR. po śmierci Łunaczarskie- 

zlikwidowania |. Obecnie na porządku dziennym 

lciwił się alkredytowaniu nowiego: po- 

jest sprawa nowego posła w Madry- 

my, które zostaną wprowadzone w |cie, którego gwałtownie wszelkiemi 
sposobami domagają się nietylko 
jawini komuniści i rewolucjoniści ale 

  

„Przyjaciół Rosji Sowieckiej”, dzia- 
łającej, jalk dotychczas, główinie na 
terenie kulturalnym i gospodarczym. 

  

Przy zatrzymaniu jednego z nich 
wyjaśniło się, iż jest tor Stanisław: 
Sołowiej, m-c wsi Bortniki, gm. ra- 
„kowskiej. 

Przeprowadzone energiczne śle- 
jdztwo doprowadziło do wykrycia 
reszty fałszerzy. Okazali się nimi 
również m-cy tejże wioski: Paweł 

ników, przy których znaleziono fał- |Sołowiej, Władysław Sołowiej, Ade- 
szywe monety, lecz po odpowied- |la Sołowiej, Olga Kozłowska, oraz 

palenie i grabienie kościołów, ataki nich dochodzeniach okazywało się,|Edward i Aleksander Sołowiejowie. 
ma klasztory itd. O tem wie już dziś 
cały świat z prasy. Niei wszyscy być 
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| mina się, że sięgając do dziejów ca- 
jłego świata, różnych krajów, w róż- 
nych epokach można znaleźć ogrom- 

ine mnóstwo przykładów zarówino 
|utwierdzających Litwinów w ich na- 
dziejach, jak i całkowicie te nadzieje 
burzących. Trzeba tylko nieco wy- 
obraźni. W rozumieniu politycznem 
analogja nie jest żadnym angumen- 
tem. 

Pretensje Litwinów do Wilna roz- 
bijają się o: tę istotną rzecz, że w 
Wilnie i Wileńszczyźnie (poza zni- 
komą garstką, mieszkających - tu 
Litwinów) nikt nietylko włączenia 
do Litwy nie chce, ale nawet nikt o 
tem nie myśli. 

Spekulacje „Liet. Aidas", które 
na tle przemówienia p. Beczkowicza 
w Senacie o biedzie panijącej w 
Wileńszczyźnie i o krwi żołnierza 
polskiego tutaj ćwylanej, snuje do- 
mysły, że Wileńszczyzna chętnie do 
Litwy powiróciłaby, są tylko poboż- 
nem życzeniem tego pisma. Opowia- 
dania gazet litewskich o tem, co się 
[w Wileńszczyźnie dzieje przypomi- 
(mają wieści 'gazet bolszewickich z 
| Zachodniej Europy: w prasie bolsze- 
wickiej mówi się tylko o nadchodzą- 
cej rewolucji, a 'w prasie litewskiej o 
pragnieniach złączenia Wileńszczyz- 
ny z Litwą. Ale czytelnicy pism so- 
|wieckich wiedzą, co myśleć o tych 
doniesieniach. Czy wiedzą też Litwi- 
mi? 

Jak widać i my umiemy stosować 
analogję. 

  

Kanclerz Hitler wygłasza mowę w zakładach Kruppa w Essen. 

  
и p“: 1 

; „Wacław, 

iż są to ofiary nieznanych konkuren- 
tów mennicy państwiowej. 

Monety wyrabiane przez nich 
wykonywano ze starych monet ro- 

W. dniu 23 kwietnia 1934 r. w|syjskich w ukrytym w wiosce war- 
dniu targowym w Rakowie policja |sztacie kowalskim. 
otrzymała informacje, jacyś dwaj W. czasie dalszego śledztwa usta- 
mężczyźni i dwie kobiety puszczają lono, iż srebrnych monet rosyjskich 
w obieg podrobione monety. dostarczał im m-c Warszawy Józef 
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Pożyczka zagraniczna dla Polski 
„ABC“ pisze: W: prasie zagranicz- czajna Sejmu byłaby zwołana w,żonych wyrok instancji 

nej zrozumiano ostatnie oświadcze- 
nie premjera Kościałkowskiego w 
Sejmie w ten sposób, iż Polska jest 
na drodze do uzyskania w  najbliż- 
szym czasie pożyczki zagranicznej. 
Dzienniki drukują na ten temat po- 
głoski, nie dające się . skontrolować, 

| W, kołach politycznych słychać, iż 
gdyby rzeczywiście doszło do uzy- 
skania pożyczki, to sesja nadzwy- 

| Stan zdrowia 
min. Kwiatkowskiego 
W wstatnich czasach rozeszły się 

wieści o poważnej chorobie wice- 
premjera, min. Kwiatkowskiego. Jak 
donosi prasa warszawska _wicepre- 
mjer i minister skarbu inż. E, Kwiat- 
kowski po chwilowej niedyspozycji, 
powrócił do zdrowia i objął urzędo- 
wanie, 

pierwszej połowie czenrwica, 

Ministerstwo Komunikacji dła za- 

chowania porządku na kolejach w 

okresie wzmożonego ruchu przed- 

świątecznego wprowadzi wzorem 

świąt ubiegłych specjalne kupony 

dodawane do biletów kolejowych na 

zajmowanie miejsc. Kupony takie 

zastosowane będą we wszystkich 

pociągach dalekobieżnych 0 więk- 

szej frekwencji pasażerów i w po- 

ciągach kursujących do uzdrowisk. 

Kupony przy zajmowaniu miejsc 

obowiązywać będą w czasie od Wiel 

kiego Wtorku, dn. 7 kwietnia o! godz. 

2l-ej do Wielkiej Soboty, dn. 11   
Projekt budowy kanału łączącego zatokę 

Pucką z pełnem morzem ! 
| Ostatnio odbyło się posiedzenie 
komisji morskiej, na którem rozpa- 
jtrywano wyłaniający się projekt bu- 
"dowy |kanału po przez półwysep |ków osiadłych 
Helski między - zatoką Pucką, a 
|dtwóbieci morzem. Komisja doszła 
| do wniosku, że budowa kanału przy- 
(czyniłaby się znakomicie do podnie- 
sienia gospodarczego  imiejscowości 
położonych w głębi zatoki Piuckiej, 

  

zaoszczędzałaby drogę z pełnego 

morza na wybrzeże puckie i ułatwia- 

ła rybołówstwo na morzu dla ryba- 
nad wodami zatoki. 

WW związku z budową kanału ak- 

tualną byłaby również budowa mo- 

stu pomiędzy stałym lądem i odcię- 

tym półwyspem dla ruchu kolejo- 

wego, kołowego i pieszego. 

  

Nowy sposób oszustów, 
tym razem windykujących należności polskie 

zł. 8. 
Organa służby śledczej, otrzymały 

meldunki o pojawieniu się nowego 
typu oszustów żerujących na łatwo- 
wiermośti osób, lxtóre mają rozmaite 
;należności w Sowietach, Na terenie ` ) ! 

„Wileūszczyzny  aresziowany  zostai jest wielokrotnie notowanyim! krymi- 

niejaki Jan Piwowarczyk, podający 
się za wysłannika Związku wierzy, 
cieli polskich należności w Z.S.R.R.' 

Wybory do Zarządu Li 
Zarząd Oddziełu Grodzkiego Ligi 

Morskiej i Kolonjalnej w Wilnie po-, 
daje do wiadiimości, iż w dniu 29 b.| 
m. w Izbie Rzemieślniczej w Wilnie. 
odbyło się Walne Zebranie Odziału 
Grodzkiego L. M, i K. jak zówykad 

„Zjazd Obwodowy. | \ 
Do Zarządu Oddziału zostali wy-|L. M. K. zostali wybrani pp.: płk. | 

brani pp.: płk. dypl. Bołtuć Mikołaj, 
dyr. Milkowiski Relman, dr, Czar-| 
nowski Czesław, płk. Zaączkowski 

v, "prez. Szumański Włady-: 
sław, mgr. Grabowski Stefan, red. 
Mackiewicz Bohdan, Buczyński Jó- 
zef, Hołownia Dominik, prof. Bohda- 
|nowicz Witold, + mir. Debska Marja, 

"į mir. Lankau Zbigniew, Wolski Jerzy, pp. Rodziewicz, Daszkiewicz. 

R. R. 

Pod pozorem wpisowego i wkładek 
wyłudzał on większe kwoty od ро- 
siadaczy dawnych książeczek oszczę 
dnościowych 'z okresu  przedwojen- 
nego. Jak się okazało, Piwowarczyk 

nalistą ściganym przez sądy w róż- 

mych miejscowościach Polski. : (h) 
pasi Gw ы 

gi Mor. i Kol. w Wilnie 
kmdr. Blinstnub Władysław, Bielu- 
nas Bronisław. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli pp.: 

adm. Borowski Michał, dyr, Miškie- 

wicz Tadeusz, Kirchner Wiktor, 
nacz. Rytel Wiładysław. 

Do: Zarządu Obwodu Miejskiego 

   

  

dypl. Bołtuć Mikołaj, dr. Czarnowski 
Czesław, red. Mackiewicz Bohdan, 
Hołownia Dominik, mec. Zmitrowicz 
Józef, Bucholc Mieczysław, Deniel- 
czuk, mgr. Janiszewski Wieczysław, 
Łabowski, Lisowska Janina, płk. Za- 
jączkowski Wacław. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli 

także i mniej lub więcej zakionspiro- | 
wani agenci Kominternu, ukrywają- , 
lcy się pod płaszczyłkiem onganizacji i 

Organizacija rucha na 
w okresie świąt W. N. 

| „Dzień IMatki" 
| w. Wileńszczyźnie 

W. niedzielę dnia 24 maja r. b. 
odbędzie się na terenie Wileńszczyz 
ny „Dzień Matki”, zorganizowany 
przez młodzież Polskiego Czerwone- 
'$0 Krzyża przy pomocy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

W dniu tym, poświęconym zado- 
kumenitowaniu uczuć dzieci i mło- 
dzieży dla matek, projektowane są 
akademie, obcholy, uroczystości itp. 

W pierwszej połowie  kiwietnia 
zawiązuje się 'w Wilnie specjalny ko- 
mitet, który zajmie się zorganizowa- 
niem „Dnia Matki. (h) 

  

Przy schorzeniach woreczka sercowego, 
zastawki sercowej, mięśnia sercowego i ner- 
wów serca mała szklanka maturalnej wody -' 
gorzkiej Franciszka-Józeia, stosowana rano 
naczczo, oczyszcza jelita i skutecznie sprzyja 
trawieniu, nie wywołując żadnych przykrych 
objawów. Zalecana przez lekarzy | 

  

Proces konkurentów mennicy peństwowej 
Kozłowski, kitóry na większą skalę 
oklportował fałszywe mionety w;*sto- 
licy. Na polecenie władz "policyjnych 
powiatowych Józeł Kozłowski zo- 
stał przez policję odszukany i aresz- 
towany. 3 

Niebawem wszyscy członkowie 
bandy fałszerzy zasiedli na ławie 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym 
w. Wilnie, którego wyrokiem kionku- 
renci mennicy państwowej skazani 
zostali: Józet Kozłowski i Allekisan- 
der Sołowiej po.7 lat więzienia, Pa- 
wel Sotowiej — 7 lat w., - WI. Soto- 
wiej 4 1. w., St. Sotowiej 4 L. w., Ol- 
ga Kozłowska 2 1. w. i Adela Soło- 
wiej 1 r. więzienia. ' 

Na skutek apelacji złożonej prze. 
skazanych Sąd Apelacyjny ponownie 
rozpatrzył tę sprawę, zmniejszając 
wymiar kary jedynie w stosunku do 
Józelą Kozłowskiego do 5 lat wię- 

| zienia. W) stosunku do reszty oskar- 
pienwszej 

!został całkowicie zatwierdzony. (e) 

Kolejach 
N 

  
kwietnia o śodz. 18 min. 30. Dla zaj- 
mowania miejsc wydawane będą ku- 
pony następujących kolorów: w kła- 

isie l-szej różowe, w klasie Il—nie- 
bieskie, w iklasie III — białe. Wi po- 
ciągach 'zdążających do Krynicy i 
Zakopanego kupony określać będą 
dokładnie numer wagonu bezpośred- 
miego. Równocześnie. dla wygody. 
publiczności, zastosowana będzie 
przedsprzedaż biletów kolejowych 
na 5 dni naprzód ;począwszy od dnia 
6 kwietnia. ; 

Na dworcu Glėwnym w Wlarsza- 
wie uruchomionych będzie 12 kas 
dlą pociągów dalekobieżnych. Dy- 
rekcje kolejowe otrzymały zalecenie 
wprowadzenia kontroli wejściowej 
do wagonów w tygodniu przedświą- 
tecznym i ustanowienia dodatko- 
wych informatorów na dworcach. | 
Kis EO ZRCOWOFRARDOOARE WTOREK CISZA 

Komintern działa 
BERN (Pat) Władze szwajcarskie: wy- 

daliły dwóch cudzoziemców, którzy, przy- 
bywszy nielegałnie do Szwajcarji, uprawiali 

propagandę komunistyczną, rozpowszeck- 

niając ulotki treści wywrotowej. * 

PEKIN (Pat). Sprawcami požaru w pe- 

kińskich warsztatach kolei Pekin--Mukden 
są komuniści. 

BUDAPESZT (Pat). W kilku szkołach 

średnich policja wykryła akcję propagandy 

komunistycznej. Kierownikiem całej tej 

ekcji okazał się niejaki Szigeti, student 

skademji handlowej. 
MOR. OSTRAWA (Pat. W czasie 

Świąt Wielkanocnych odbędzie się w Pra- 

dze międzynarodowy zjazd wolnomyśliciefi. 

Na zjazd zaproszono również przedstawi 

cieli sowieckich bezbożników, którzy za- 

proszenie przyjęli i zapowiedzieli przysła- 

nie licznej delegacji. о * 

PARYŻ. Komunistyczna „I'Humanitė“ 

donosi o aresztowaniu swego admini:trato- 

ra, któremu władze zarzucają podawanie 

fełszywych wiadomości o sianie zdrowo - 

nym armji francuskiej. у 

MADRYT (Pat). Czterej nieznani ošob- 

nicy parokrotnie strzelali do studenta 

członka organizacji faszystowskiej „Fałan- 

ga Hiszpańska”, Student jest ciężko ranny. 

Ustawa o ochronie 

pasa granicznego 
w Czechosłov'zcji 
PRAGA (Pat). Senator Kilofacz 

zgłosił wniosek o ochronie pasa: po- 

granicznego. Według wniosku, w 
powiatach nadgranicznych cała wła- 
dza może być wykonywana tylko 

przez państwo, Majątek nieruchomy 

w tych powiatach posiadać może tyl- 

| 
Т 

    
|



  

  

  

PO PLEBISCYCIE 
„Wynik plebiscytu niemieckiego 

przekroczył wszelkie dotychczasowe 

oczekiwania — pisze „Echo de Pa- 

ris“. — Oznacza to, že wszechwładza 

systemu hitlerowskiego nie znajduje 
żadnego oporu w psychice narodu 
niemieckiego". 

Istotnie, zważywszy nawet wszelkie 

możliwe naciski-cyfry plebiscytu, wy- 

kazujące, przy niebywałej zresztą 

frekwencji” głosujących, prawie 99 
proc. głosów za polityką Hitlera i za- 

łedwie 1,21 proc. przeciw, świadczą o 
całkowitym triumfie. idei narodowej w 

Rzeszy, Aczkolwiek hasła, pod które- 

mi odbywały się ostatnie wybory 

niemieckie, dotyczyły przedewszyst- 

kiem aktualnych zagadnień polityki 

zewnętrznej, to jednakowoż votum 

zaufania dla kanclerza į wyrażenie 

mu uznania za trzyletnią  odbu- 

dowę Rzeszy, nadało plebiscytowi 

szerszy charakter, czyniąc zeń wyraz 

stosunku społeczeństwa niemieckiego 
do systemu państwa narodowego, 

Znaczenie plebiscytu niemieckiego 

daleko wybiega poza granice Rzeszy. 

Musi ono mieć wpływ na nas wszyst- 

kich, wykazuje bowiem, na czem po- 

lega odrodzenie i wźrastająca potęga 

współczesnych Niemiec, Żródłem tej 

potęgi jest przedewszystkiem idea na- 

rodowa, zasiana w duszy społeczeń- 

stwa dzięki długiej ofiarnej pracy par- 

tji narodowo - socjalistycznej, a póź- 
niej narzuconą państwu przez zwycię- 

ską rewolucję narodową. Potęga tej 

idei okazała się tak wielka, że zdoła- 
ła, pomimo ogromnych trudności poli- 
tycznych i gospodarczych, odrodzić | 

cały kraj. Zamieniła ona Rzeszę w 

zwarte państwo narodu niemieckiego, 

odsunęła od wpływu czynniki rozkła- 

dowe, pozbawiła decydującego zna- 

czenia żydostwo, opanowała i zmniej- 

szyła bezrobocie, odbudowała armię i 
wreszcie, przekreśliwszy krępujące 
Niemry traktaty, rzuciła ponownie 
groźny cień potęgi niemieckiej na ca- 
łą Europę. 

Węrawdzie Niemcy miały do czy- 

nienia z rządami mocarstw, które ca- 
łą swoją politykę zewnętrzną oparły 
ną nierealnych przesłankach. Wpraw- 
dzie system genewsko - lokarneński, 

wraz z dążeniem Francji do zbiorowe- 
go bezpieczeństwa, nie mając uzasad- 

nienia w realnych stosunkach, ogrom- 

nie ułatwił Niemcom wyzwolenie z 

pod cziałania klauzul traktatowych, 
pomimo to jednak, trzeba było wiel- 
kiego wzrosty sił wewnętrznych, aby 
juz w 18 lat po niebywałej klęsce mi- 

litarnej, odzyskać ponownie wysokie 
stanowisko w Europie, 

Nowa sytuacja polityczna, jaka się 

wytworzyła na skutek wypowiedze- 

nia przez Niemcy traktatu lokarneń- 
skiego, dotyczy przedewszystkiem 
Polski, Nasz sojusz z Francją, po za- 

jęciu Nadrenji musi się bardzo zacie- 

śnić. Niemniej jednak nie należy za- 
mykać oczu na to, że wojskowa po- 

moc francuska z chwilą ufortyfiko- 
wania przez Niemcy strefy zdemilita- 

ryzowanej przedstawiać się będzie 

zupełnie inaczej niż dotychczas, W 

związku z tem Polska musi przede- 
wszystkiem liczyć na własne siły i u- 
„czynić wszystko, aby siły te uwielo- 
krotnić, 

To główne nasze zadanie dotyczyć 
musi zarówno polityki zewnętrznej, 

jak i wewnętrznej, Wzrastającej potę- 

dze niemieckiej przeciwstawić trzeba 
realny system sojuszów, unikający 

modnych dziś w polityce zagranicznej 

fikcyjnych konstrukcyj i zmierzają- 
cy w sposób prosty i pewny do za- 

mierzonego celu, Przedewszystkiem 

jednak należy zabrać się do naszych 
stosunków wewnętrznych i ułożyć je 

w' taki sposób, aby umożliwiły 
wszechstronny rozwój sił stanowią- 

cych o potędze politycznej i militarnej 
państwa. , 

Pod tym wzślędem Polską wymaga 
głębokich reform j zasadniczych prze- 
obrażeń, zmierzających do przekształ- 

cenia Rzeczypospolitej w Państwo na- 
rodowe. Trzeba wyciąśnąć śmiało 

wszystkie wnioski z doświadęzenią na- 

szych sąsiadów, Dyświadczehia te wy- 

Koło praskie 
Na posiedzeniu Rady Ligi Narodów Į 

w Londynie, w toku obrad nad sytu- 
acją, jaka się wytworzyla po obsadze- 
niu przez wojska niemieckie pasa 
nadreńskiego,rumuński minister spraw 
zagranicznych Tifulescu, występując 
w imieniu Małej Ententy zapowie- 
dział, że poprze bez wahania znaną 
rezolucję francusko - belgijską. 'Nie ' 
mógłby, oczywiście, złożyć takiego ! 
oświadczenia, nie uzgodniwszy przed- i 
tem swego stanowiska z Białogrodem 
i Pragą. Jej zapatrywania na nad- 
reńskie posunięcie polityczne III Rze- 
szy skonkretyzował obszernie w par- 
lamencie minister spraw zewnętrz- 
nych, dr. Krofta. W exposć za- 
znaczył m. in., iż Czechosłowacja u- 
waża traktat lokarneński i własną u- 
mowę arbitrażową z Niemcami za 
obowiązujące. Będzie przytem 
broniła zasady wypełniania zobowią- 
zań międzynarodowych, dążąc do 
wzmocnienia się w dziedzinach go- 
spodarczej i wojskowej oraz do zje- 
dnoczenia wewnętrznego. 

Podobne tony dźwięczały w. sło- 
wach prez. Benesza, kiedy przed- 
stawicielom kół wojskowych. zebra- 
nym z całego państwa na Hradcza- 
nach oznajmił, że za jedno z najgłó- 
wniejszych zadań uważa „doprowa- 
dzenie armji moralnie i technicznie do 
poziomu najlepszych armij świata”, 
Dźwięczały i w przemówieniu mini- 
stra poczt Tucznego, gdy na zebraniu 
urzędniczem w Brnie mówił o ko- 
nieczności przygotowania się na 
wszelkie niespodzianki i dania pań- 
stwu silnej armji, a narodowi pracy. 

Oprócz tego refleksu ważnych wy- 
padków, jakie zaszły w Europie w ty- 
godniach ostatnich, warto jednak u- 
trwalić i inne, Nad Wełtawą śledzono 
z wielkiem zaciekawieniem przebieś 
narad włosko - austrjacko - węgier- 
skich w Rzymie. W przededniu kon- 
ferencji trzech państw premjer Hodża 
na posiedzeniu Akademji Rolniczej 
wysunął ponownie postulat zorganizo- 
wania gospodarczo Europy środkowej 
i zbliżenia państw Protokółu Rzym- 
skiego z Małą Ententą i Bułgarią. W 
wywiadzie, udzielonym przedstawi- 
cielowi agencji Havasa, p. Hodża 
wspomniał o realizacji dziełą naddu- 
najskiego. Za pierwszy jej etap u- 
ważnł konferencję praską rzeczoznaw- 
ców gospodarczych Małej Ettenty, o 
której już pisaliśmy, za drugi zaś — 
porozumienie z Wiedniem, w którego 
wyniku eksperci austrjaccy mieli 
wziąć udział w sformułowaniu projek- 
tu umowy, 
W Pradze żywiono nadzieję, że za- 

biegi p. Hodży w Paryżu, Białogro- 
dzie i Wiedniu będą na konferencji 
rzymskiej wzięte pod uwagę, że kan- 
clerz austrjacki Schuschnigg odegra 
nad Tybrem rolę pośrednika pomię- 
dzy Czechosłowacją, Włochami ; Wę- 
grami, położy fundamenty pod współ- 
pracę gospodarczą tych państw w ba- 
senie naddunajskim, * 

Wieści z Rzymu o rezultacie narad 
rozwiały te przypuszczenia, Dodatko- 
wy protokół polityczny do paktu 
rzymskiego z r. 1934, odtoszony 24 
b. m., postanawia, że, Włochy, .Au-   

(Od własnego korespondenta). 

strja i Węgry będą odtąd uzgadniały 
stale linję swej polityki zagranicznej. 
Żaden z sygnatarjuszów paktu bez u- 
przedniej zgody obydwu pozostałych 
nie będzie mógł w przyszłości prowa- 
dzić pertraktacyj politycznych w spra- 
wie zagadnienia dunajskiego, a sto- 
sunki gospodarcze wolno mu będzie 
„regulować tylko w drodze umów dwu- 
stronnych. ' Postanowienia te stoją w 
sprzeczności z koncepcją p. Hodży i 
dowodzą. że Włochy pragną nadal 
wywierać nad Dunajem, a szczególnie 
w Austrji i na Węgrzech wpływ domi- 
nujący. Powstaje pytanie, czy tenden- 
cje te dadzą się uzgodnić z żywotnemi 
interesami Małej Ententy, czynnika w 
basenie naddunajskim nader ważkiego, 
a jeśli nie, to czy Rzym będzie je mógł 
przejawiać, nie oglądając się na Małe 
Porozumienie, т 
Uwagę p. Hodży pochłania dzisiaj 

nietylko los planu reorganizacji Euro- 
py środkowej, lecz i sprawa ostatecz- 
nej przebudowy gabinetu. Dr. Karol 
Trapl, piastujący od lat pięciu tekę 
skarbu, podał się do dymisji z powo- 
du ziego stanu zdrowia i różnic, które 
się przejawiły w zapatrywan'ach na 
pewne kwestje gospodarczo-finanso- 
we pomiędzy nim i stronnictwami 
koalicyjnemi, Według zapewnień ofi- 
cjalnych, wytyczne działalności p. 
Trapla: równowaga budżetu i ustabi- 
lizowana waluta będą utrzymane i na- 
dal, Stanowisko ministerialne ma być 
obsadzone ponownie przez fachowca, 
dr, Kalfusa. Fakt jednak, że chwilowo 
wakuje, ułatwia sytuację premjerowi, 
pragnącemu dokonać przesunięć i po- 
wierzyć jeden z foteli rządowych 
przedstawicielowi katolickich ludow- 
ców słowackich ks, Hlinki, którzy 
od szeregu tygodni pod wrażeniem 
wydarzeń na terenie międzynarodo- 
wym przygotowują się do zarzucenia 
opozycji. Rozmawiano już z nimi; 
prorządowe partje lewicowe wystę- 
pują ostro przeciwko dwu głównym 
żadaniom, stawianym przez ludow- 
ców: utworzeniu osobnego minister-   

Praga, 28-marca. 

stwa dla spraw Słowaczyzny i nada- 
niu słowackiemu sejmikowi krajowe- 
mu mocy ustawodawczej, Rozmowy z 
partją ks, Hlinki nie doprowadziły. je- 
dnak narazie do porozumienią 

Poza troską o utrzymanie  dotych- 
czasowego układu sił w bloku: koali- 
cyjnym, stronnictwom lewicy / spędza 
sen z powiek ruchliwość komuni- 
stów. Nawoływali komuniści te 
stronnictwa do utworzenia „Frontu 
ludowego" i grali komedję lojalności, 
głosując za budżetami ministerstw: 
obrony narodowej, spraw zegranicz- 
nych i opieki społecznej. Gdy nawo- 
ływania nie odniosły skutku, poseł 
komunistyczny Gottwald, wrėciwszy 
po ogłoszeniu amnestji z Moskwy do 
Pragi, skierował nagle partję czerwo- 
ną na tory bezkompromisowości i ja- 
skrawego radykalizmu, zalecanego 
przez Międzynarodówkę. Komu ni- 
ści rozwijają energiczną akcję orga- 
nizacyjną i agitacyjną, zbierając żni- 
wo we wszystkich dzielnicach republi- 
ki kosztem czechosłowackich socjali- 
stów narodowych, socjał - demokra- 
tów i henleinowców. 

Na odcinku Partji Niemców Sudec- 
kich (Sudeten-Deutsche Partei) po 
burzy, wywołanej odczytem praskim 
Henleina, panuje pozatem chwilowo 
spokój, W kołach czeskich słyszy się 
zdania, że na rozwiązanie S, D. P. 
jest już zapóźno. Krok ten wywarłby 
wszędzie złe wrażenie, a nie pomógł, 
gdyż problemat „henleinizmu” jest tyl- 
ko cząstką światowego zagadnienia 
pangermanistycznego, Wedle optymi- 
stycznego mniemania Czechów, idea 
pangermanistyczna jest skazana na 
bankructwo, a wraz z nią ulegnie roz- 
kładowi i henleinizm. 

Kilka tych aktualnych obrazków, 
zaczerpniętych pełną garścią z nurtu 
życia politycznego w Czechosłowacji, 
pozwala nam dostrzec, jak ściśle za- 
zębia się ono o skomplikowane życie 
polityczne całej Europy współczesnej. 

WACŁAW MADEJSKI 

RASKAUSKAS SRS TA A S ATS DIANA TAS ABO 

Na Polesiu ludzie puchną z głodu 
„Słowo” podaje przejmujące obra- 

zy nędzy na Polesiu. Powodem jej jest 
brak mrozów, który uniemożliwił za- 
równo zwózkę siana (z braku powło- 
ki lodowej) jak i rybołówstwo. Bydło 
karmiono ziarnem, przeznaczonem na 
chleb, zrywało się strzechy. . Ludzie 
oddali bydłu ostatki chleba. Nadto 
tartaki stanęły. Korespondent „Sło- 
wa“ pisze: 

„Frekwencja. dzieci, uczęszczających 
do szkół, spada w sposób katastrofalny. 
W niektórych szkołach, mówili mi nau- 
czyciele, że 90 procent dzieci wymaga 
natychmiastowego dożywiania, gdyż ina- 
czej szkoła będzie musiała się zamknąć. 
Dzieci chodzą w łachmanach. 

Pojawił się tyfus. 
Natychmiastowej też pomocy wymaga, 

według obliczeń Komitetu Pomocy, — 
7.000 rodzin”. 
Wobec słabej akcji ratunkowej ko- ; 

respondent zauważa z goryczą: 
„Ludzie puchną z głodu i chorują na 

tyfus w błotach poleskich. A urzędnicy 
warszawscy o trzeciej wychodzą z biu- 

  

Konie trancuskiej kawalerji nie boją się huku motorów. 
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kazują, że odrodzenie narodu i pań- 

stwa dokonywa się przedewszystkiem 

dzięki wielkiej idei, przenikającej ca- 

łość życia zbiorowego. Idea ta musi 
organicznie wyrastać z rozwoju dzie- 

jowego społeczeństw, musi ogarniać 

jaknajszersze warstwy j ucieleśniać się 

w państwie. Ideą tą dla współcze- 
snych narodów, wychowanych na za- 

sadach cywilizacji. zachodniej — jest   nacjonalizm. 

Jeśli Polska ma sprostać trudnym 
zadaniom chwili, jeśli chce umocnić 

drogi swoich dziejowych przezna- 

czeń, musi ona jasno i zdecydowanie 

wejść pod znak idei narodowej. Bez 

tej idei, budzącej dziś entuzjazm po- 

wszechny, umożliwiającej ułożenie 

stosunków politycznych, społec' 

i gospodarczych na właściwej podsta- 
wie, nie da się osiągnąć potęgi narodu 

i państwa. 

  

ra, na obiad, później na pół czarnej, pó- 
źniej czytają gazety..." : 

Na powodzian w Małopolsce zebra- 
ło biedne Polesie 200 tys. -zł.. Czyżby 
teraz Polską nie przyszła ь 
głodującej ludności Polesia? 
Pomoc ta już śpieszy, ale niedósta- 

teczna. P. J. Podoski opisuje w „Kur. 
Warsz." rozdawnictwo śńiadań bez- 
płatnych dzieciom w poleskiej szkole, 
Dar ten: kakao, chleb, słoninę, przy- 
słały dzieci z Kieleckiego. : 

„Porcja chleba, p dekagramów sło- 
niny na pajdę, ku kakao gorącego, 
jak ukrop. Ponieważ nie wszystkie е 
ci stać na odpowiednie naczynia, poprzy- 
nosiły miseczki. „Klasa' 'odrazu zmieniła 
się w „jadalnię“... Ci mali stolownicy 
niezawsze jednak mają łyżki. Wtedy (a- 

by prędzej — aby prędzej!) gorący płyn 
żłopią wprost z misecze male, 
strasznie śłodne psiączk Nikėi pani 
nauczycielka nie ma siły powiedzieć, że- 
by dzieci jadły przyzwoiciej. Czy można 
i czy wypada „robić Versal" rh tym 
małym dosłownie chodzi o życie |“ 

Akcją ratowniczą zajmuje się Wo- 
jewódzki Komitet Pomocy w Brze- 
šciu, 

„Stlowo“ skaržy się na niedostatecz- 
ne zrozumienie sprawy przez niektó- 
rych ministrów, 

Pisze także, że była na Polesie 
zbiórka uliczna w Warszawie, „której 
rezultaty... dotychczas nie są zna- 
ne"... 
е фе 

Irlandja przecćw masonerii 
w Lidze Narodów 

Jak dowiaduje się agencja szwaj- 
carska KIPA, delegaci Irlandii przy 
Lidze Narodów zamierzają wnieść na 
posiedzenie Ligi sprawę niedopusz- 
czania na przyszłość do Ligi Narodów 
ani w charakterze delegatów ani 
funkcjonarjuszy Ligi członków orga- 
nizacyj tajnych. W Irlandji panuje 
powszechne, bez względu . na partie, 
przekonanie, że autorytet Ligi Na- 
rodów nadużywany jest przez maso- 
nów dla własnych celów, przedewszy- 
stkiem zaś dla ubniżenia moralnego 
autorytetu Kościoła. Nie mogą w Ir- 
landji m, in. zapomnieć, że w począt- 
kach zatargu italo - abisyńskiego mi- 
mo ze wszystkich stron wysuwanej 
kandydatury de Valery, masone- 
rja udaremniła jego wybór. 

Irlandczycy są przeświadczeni, i2 
należy skończyć z wpływami masoń- 
skiemi w Lidze Narodów i liczą się z 
tem, że masoni wszelkiemi siłami za- 
biegać będą o niedopuszczenie do dy- 
skusji na ten temat. (KAP). 

z pomocą 

  

Najkorzystniejsze źródło zakupu | 

HERBATY, KAWY, KAKAO 
Na miejscu  palarnia. LE MARZEC 
Własny import herbaty 

Marszałkowska 89 i Mazowiecka 5 

PRZEGLAD PRASY 
DAUDET O WOLNOŚCI PRASY 

Leon Daudet napisał nową książkę: 

„Brėviaire du journalisme”. Nikt tak 
nie zna dziennikarstwa, jak redaktor 
„Action Frangaise", pracujący od 45 
lat w tym — jak pisze — wspania- 
łym i niesłychanie pociągającym za- 
wodzie. Daudet daje w swej książce 
charakterystykę trzech pokoleń dzien- 
nikarzy francuskich, wśród których— 
trzeba przyznać — jest więcej indy- 
widualności. wybitnych, niż.w całem 
poza Francją dziennikarstwie 'euro- 
pejskiem. Zdając sprawę ze swej 
książki, pisze Daudet w „Act. Fr. 
m. in.: 
„Pewnem jest, że jeśli reżim republi- 

kańsk; mógł trwać mimo tylu skandali i 
szaleństw, to stało się to tylko dzięki kla- 
pie bezpieczeństwa, jaką jest ustawa pra- 
sowa z r, 1881 (wprowadzająca swobodę 
prasy j kompetencję sądów 
dla przestępstw pras Przyp. 
Red.). ,W dniu, w którym ta klapa zo- 
stanie unieruchomiona, wszystko się roz- 

  

  

© Daudef daleki jest od liberalizmu, 
jednak protestuje przeciw każdej pró- | 
bie skrępowania prasy zapomocą pod- 
dania jej pod jurysdykcję zwykłych 
trybunałów karnych, 

  

Prz: 

SWĘDZENIU CIAŁA 
i wszelkich wyrzutach skóre 

nych 
stosuje się KREM 

„LAIN-AGE“ 
kosmetyk usuwają: wady 
naskórka tak u i atcoskich 

ėjo jak i u dzieci, 
KISS AKTAI т Уеечси т оУНЕ -н SOCOM 

NAPAD NA K.U.L. 
W sanacyjnych pismach (Kur. 

Por.“, „Naród i Państwo') .zaatako- 
wano władze Katol. Uniwers. Lubel- 
skiego za dyscyplinarne ukaranie kil- 
ku studentów. należących do Związku 
Pol. Młodz. Demokr., a senator Lech- 
n.cki wniósł nawet z tego powodu in- 
terpelację do ministra oświaty, Ten p. 
Lechnicki, broniący dziś lewicowej or- 
ganizacji młodzieży, był w r. 1934 
przewodniczącym Kongresu Euchary- 
stycznego w Chełmie j witając w tym 

  

charąkterze ks. biskupa Fulmana, - 
podkreślał społeczną doktrynę eńcy- 
klik papieskich... 

O cóż właściwie w tych atakach na ; 
K. U. L. chodzi? 

„Oto — pisże narodowy „Głos Lubel- 
ski' — przed wyborami do Bratniej Po- 
mocy, młodzież 'spod znaku ZPMD wy- 
dała ulotkę, która - obrażała uczucie ka- . 
tolickie większości studentów i sądzimy, 
że większość ciała profesorskiego, wśt 
którego nie brak księży. Ulotka ta była 
w najwyższym stopniu niesmaczna, a jej 
poziom umysłowy był niestety tak niski, 
że dyskwalifikował zupełnie autorów, ja- 
ko studentów i przyszłych inteligentów. 

: Senat K. U. L. postąpił całkiem słusz- 
nie. Głównego winnego relegował, dwum 
innym unieważnił bieżący rok situdjów, 
43 pozbawił „praw obywatelskich” na 
terenie organizacyj uniwersyteckich”. 

Rektor tego uniwersytetu, ks, Szy- 
mański, jest przeciwnikiem Obozu Na- 
rodowego. Nieraz angażował się za 
sanacją... I mimo to na uczelnię lubel- 
ską sypią się gromy z obozu sanacyj- 
nego. у 

zysieglych | 

Antyklerykalizm sanacyjny nabie-' 
ra rozmachu. 

KRAKÓW A LIDA 

W Krakowie policja usunęła robot- 
nice, które okupowały fabrykę „Sem- 
peritu”, Tymczasem — pisze „Słowo”” 
— „władze inaczej reagują na wy- 
stąpienia Zw, klasowych, a inaczej na 
wystąpienia ZZZ”, 
„ZZŹ przyszedł do Wilna (przyszedł, 

bo menerzy jęgo nie pochodzą z naszych 
ziem) w r. 19. i opanował państwowe 
fabryk; spirytusowe i tytoniowe. Właśnie 
państwowe. A stało się to w ten sposób: 
na skutek zarządzenia ówczesnej dyrek- 
i tych | Owoc initerwen- 
cją ZZZ z Warszawy, poprostu wszyst- 
kim pracownikom poczęło potrącać przy 

wypłacie zarobków składki na Zee 
ZZZ, Mocą tych składek, robotnicy fa 
zj podotwoyryk zaczęli należeć do 

Po niejakim czasie „wileński ZZZ. po- 
czął otrzymywać subsydja w wysokości 
RY miesięcznie! , ic 

ieszcząc się jeszcze p. i ń- 
skiej, ZZZ, raidai "la nodžių zk» 
pz akcję „oświatową”, przez za- 
łożenie klubu młodych bezbaźkików, Ww sali zebrań wiał duży plakat, wyobra- 

jący silnego mężczyznę, trzymając: 
kasę jeg sztandar. SZadfak im Sz 
wał z oddali kościoły i cerkwie". 

„Słowo' wyciąga z tego wniosek, 
że „z popieraniem ZZZ. nalezy raz na 
zawsze skończyć”, 

——— , 
P.S. — Pisaliśmy o odczycie p. 

Henryka Dembińskiego w Związku 
Wolnomyślicieli. Obecnie „Odrocze- 
nie" wileńskie oświadcza, że p. Dem- 
biński nie utrzymuje z niem stosun- 
ków i nie jest jego senjorem.
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Niedzielne popołudnie w „Cyruliku 
Marszawkim“. Sala wypełniona 
szczęlnie, do ostatniego miejsca. Częs 
to — gęsto dwóch czy też dwoje wi- 
dzów na jednem krzesełku w ukła" 
dzie warstwowym: na kolanach opie” 
kuna czy opiekunki kręcący się nie- 
spokojnie drobnoustrój w sukieneczce 
lub w spodenkach. Wrzawa wieloglo- 
sowa nie cichnie nawet wtedy, kiedy 
p. Ortym z nieletnim zespołem rozpo- 
czął swoją „Szklaną górę”, Wrzawa 
trwa, a składa cię ze śmiechów, 
z okrzyków brzmiących zdumienism 
lub zachwytem, z zapytań, stawia” 
nych dorosłym o to, co się dzieje na 
scenie, Nikomu to zręsztą nie przesz- 
kadza, nikogo to nie gorszy, 
— Co to tam, o — tam? 
Mały, tłusty malec pokazuje pół 

twarzy, wyślądającej z pod sufitu, z 
za różowej bibułki, 

— Nie wiem Jasiu. Patrz pa scenę. 
A na scenie dzieją się dziwy: mali 

łotnicy polscy, mali Abisyńczycy, ma* 
łe Japoneczki, male Hawaiki, wresz- 
cię ma być biegun ze swą Szklaną Gó 
rą, A wśród maleńkich ludzi zwierza- 
ki; małpy, niedźwiadki, juści też akto 
rżątka, tylko tak poprzebierane, 

Po trzeciej odsłonie p, Ortym zapra 
szą widzów na scenę, na tańce, Rozpo 
czyna się dziesięciominutowy bal — 
honory domu czynią aktorzy, Małpki 
z przejęciem obtańcowują gości, Po- 
tem znowu dalszy ciąg przedstawie” 
nia, a w następnej przerwie p, Ortym, 
krażąc między krzesłami, niby jako 
jasnowidz odgaduje, który z jego 
widzów grymasi przy zupie, kto nie 
chce pić rano mleka, kogo trzeba pil- 
nować przy myciu lub przy odrabia” 
niu lekcyj, „No co, ale teraz to już zu 
pę jeść będziemy, prawda? I rano 
śniadanie bez awantur? Nie będziemy 
się już spóźniać do szkoły? Niezastą: 
piony to człowiek ten p. Ortym — ak 
tor, pisarz, śpiewak, wychowawca, na- 
wet polityk z orjentacją proabisyńską, 
bardzo energicznie zaznaczaną, I naj- 
szczęśliwszy spośród przedsiębiorców 
teatralnych, Nie miewa zatargów z 
krytyką, koóczuje z lokalu do lokalu, 
salę ma zawsze pełną, zawsze wrzącą 
entuzjazmem, 

A wieczorem w tym samym teatrze 
łnna już się bawi publiczność — duża, 
dorosła, spokojniejsza w  reakcjac", 
wyłącznie inteligencka, ścisle buržua- 
wyjna. Ma to być przybytek dla tatu- 
siów ji dla mamuś, dla cioć, dla wuj* 
ków, Wieczorami popisuje się tu hu- 
morem, satyrą i piosenką gospodarz 
tego lokalu — „Cyrulik“ | teraz zna” 
my już sekret owej twarzy, zasłonię” 
tej do połowy, tam w $órze nad sce" 
ną, twarzy, która tak intrygowała ma- 
łego Jasia, Teraz już widać wszystko 
= 1 drugą połowę i wogóle wszystko 
- tłusty kobiecy akt w pozycji po” 
ziomej. | ze ściany zdjęto dibułki, 
możemy więc podziwiać freski „Cy* 
rulika': trzy młode ciała niewieśrie, 
w biodrach przewiązane złotą sia“ 
teczką. Wieczorem można to odsło” 
miś. nawet trzeba odsłonić — dla ta" 
tusiów, dla wujków, dziadziów Tego 
rodzaju widoczki wpływają korzyst- 
nie na atmosferę: przygotowują 
grunt rod „Ogród rozkoszy” — tak 
się bowiem nazywa nowy w „Cyruli: 
ku" program. Bo to przecież kabaret 
bteracku artystyczny, ostatni już, je” 

dyny w Warszawie, który się ostał, 
który jeszcze żyje, litóremu jeszcze 
chce się być kabaretem, Kto nie wi- 
dział p. Jarossego — niech go zoba” 
czy, niech posłucha. Widziałem go 
właśnie teraz, a przedtem — kiedy 
dopiero zawitał po raz pierwszy do 
Warszawy, jako gość z zagranicy. Nic 
się nie zmienił przez tych kilkanaście 
lat, tak samo zabawnie mówi po pol* 
sku, ten sam gatunek humoru, te sa” 
me sposoby wywoływania uśmiechu. 
I program Pokazał, owszem, uroz” 
maicony, lecz stylem przypominają 
cy czasy „Siniej Płicy”. Owszem, pro- 
gram udatny, zgrabnie ułożony, choć 
niektórzy z pośród stałych bywalców 
„Cyrulika"- narzekali, Ot, grymasy 
zwyczajne, Bo jeżeli kto się nie ba” 
wił. to niemasz fu niczyjej winy: ani 
tekstów, ani wykonawcy Poprostu nie- 
którym bywalcom musiała dokuczyć 
czczość kabaretu, jako zabawy na tle 
czasów dziwnie niekabaretowych, A- 
le przecie do kabaretu nie chodzi się 
po spokój, czy też po pokrzepienie. 
Trudno wymagać, żeby p. Hemar koił, 
lub krzepił, Do kabaretu dzisiaj cho” 
dzi się., Hmmm. Do kabaretu chodzi 
się poto, żeby... Widzę, że nie wybrnę 
Istotnie, to jest trudne ale i ciekawe 
prany poco się chodzi teraz do ka- 
aretu? Nie przyszło mi jakoś do gło” 

wy zapytać o to stałych bywalców. 
Możebym dostał taką odpowiedź: 
„chodzę tu żeby nie chodzić do tea" 
tru.” Albo: „przecież gdzieś pójść 
czasem trzeba. ' Jak trzeba to trzeba. 
Ja też poszedłem dlatego, że powie” 
dziano mi w redakcji: „gdzieś pójść 
przecież musisz, skoro już nie chcesz 
do prawdziwego teatru'. No, więc by* 
łem, widziałem, słyszałem. I całkiem 
tego nie żałuję. 

AMER-PICON. 
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Z żałobnej karty 
jon Głazunowa. — W Paryżu zmarł 

kt z najwybitniejszych współczesnych 

kompozytorów rosyjskich. Aleksander 

Głazynow. Urodził się w r. 1886. 04 nai- 

wcześniejszych lat zdradzał wybitne 

zdolności muzyczne, Stud ował w Kon- 

| sorwatorjum petersburskiem u Rimskie- 

go Korsakowa, którego był ulubionym 

uczniem, przeczuwając w nim wiernego 

wyraziciela swej estetyki, Mając lat 17 

Głazunow tworzy swą Pierwszą Sym- 

fon'ę, Obejmuje kierownictwo  komser: 

watorjum w Petersburżu, na itóem to 

stanowieku pozosta e przez 25 lat, także 

podczas panowańia sowieckiego, Przed 3 

laty opuścił Leningrad i osieduił się w 

Paryżu, gdzie otaczał troskliwą opieką 

  

  tamtejsze konserwatorjum zosyjskie, › 

ZE ŚWIATA 
KULTURY 

KRONIKA MUZYCZNA 
  

Nagrody i . — Tow. Wyd 
Muzyki Polskiej, ogłosiło wyniki. urga- 
nizowanych przez siebie konkursów kom- 
pozytorskich na utwory orkiestra.ne 
organowe. Konkurs na utwór orkiestral- 
ny ograniczał czas trwania utworu |10— 
15 m'nut) i ilość jnstrumentów (nuiwyżei 
11). Sąd konkursowy stanowili: St Wie- 
chowiez (przew.), K, Sikorski i Miecz 
Mierzejewski. | nagrodę zdobył Roman 
Palester za warjace na orkiestrę kame. 
ralną (nagroda T. W M. P. 600 zł.). П 
nagroda przypadła Tadeuszowi Z Kas 
sernowi za koncert na orkiestrę smycz 
kową (nagroda P R. 500 zł.). III nigroda 
Janowi Ekjerow! za suitę góralską (nagr 
T W. 400 zł.). Wszyscy nagrodzeni kom 
pozytorowie są członkami PTM Wsp, 
Wyróżniono pozatem cztery utwory. 

Konkurs na łatwy. utwór organowy o 
charakterze kościelnym zgromadził 29 
utworów, Sąd konkursowy w osobach 
prof. J. Furmanika, $. Wiechowicza i K 
Sikorskiego wybrał 6 utworów, nagradza 
ąc je równorzędnemi nagrodami po 75 
zł Utwory nagrodzone: F, Nowowiejski 
— Preludjum ks, dr. Feich — 3 przygryw 
ki do pieśni adw., ks. dr. H. Feicht — 5 
Jatwych utworów chorałowych K Jur 
dziński — Chorał na organy, W. Gnior 
— Preludium, F. Nowowiejski — Wstęp 
do chorału „Witaj Królowo”. 

ее ©1 ее 

Nowe książki 
ŹRÓDŁO ROZBIORU POLSKI 

K. M, Morawski, Źródło rozbioru Pol- 
ski. Studja i szkice z ery Sasów i Stani. 

sławów, Poznań 1935, str. 365. Ks.ęgar- 

nia św. Wo ciecha, 

Pojawiło się nareszcie dawno oczełki- 

wane dzieło dr. Kazimierza Mariana 

Morawskiego, vwoc ośmioletnich badań 

archiwalnych w Polsce i zagranicą nad 

przyczyną upadku Polski. Dzieło od 

pierwszej do ostatniej strony rewelacyj. 

fe, odkrywcze w najwyżezym stopniu za- 

ciekawiaące Autor zaznacza w przede 

mowie, iż świadom 'est, że wykonał to- 

botę zaledwie pionierską, że do p>nure- 

go sklepu histori, w którym czają się 

od wieków związki tajnie, wpuścił pęk 

zaledwie oświetlających promieni. ale 
światło to jest tak nowe i ważne, że zm.e 

mi niemal zasadniczo dotychczasowe zapa 

trywania na smutną sprawę upadku Pol- 

ski. Książka, którą niebawem obszernie 

omówimy, ozdobiona wieloma ciekkawemi 

rycinami, zawiera treść następującą: 

Wstęp; Nowe spojrzenie na dobę rokko 

ka; Prolog; Sztandar Karola Gustawa; 
Cz, I Sasi: „Mocny”, Kobiety w życiu 

„Mocnego”, Orszak „Mocnego”, Wielki 
plan królewski, Świt saskich ostatków; 

Cz. II Intermedjum polsko - francuskie 
(Dookoła „sekretu królewskiego" i „sżtu. 
ki królewskie "). Cz. III. Rex praedesti- 
matus; „Wtajemniczenie” ostatniej» kró- 
la, Z galeri naszych zaborców; Źródło 
pierwszego rozbioru; „Związek graba- 
rzy” przy robocie rozbiorowej; Z dzie- 
jów magii i mistyki rokkkokowej. Zamk 
nięcie. Index. Р 

KONCERTY W STOLICY 

Res etacii chór łotewski Teo- 
dora Rejiera dał się już poznać w 
Warszawie przed paroma laty, Zosta- 
wił wówczas wrażenie dobrze dobra- 
nego zespołu, prowadzonego ręką wy- 
trawną przez muzyka wyższej klasy. 
Obecnie — zapewne łącznie z otwar- 
ciem w Zachęcie łotewskiej wystawy 
malarsko-rzeźbiarskiej — chór Rejte- 
ra zawitał znowu do Polski i wystąpił 
na koncercie sobotnim w sali Konser- 

watorjum, ‚ 

Słuchając obecnie śpiewu Łotyszów 
odnieśliśmy tak samo korzystne wra- 
żenie, jak dawniej, Głosy są dźwięcz- 
ne j świeże, soprany (tak często góru- 
jące) dolne harmonizują z altami, 
wśród których jest kilka materjałów 
wybitnych; basy — znakomite; w dół 
sięgają tak daleko, jak słynni z przed 
wojny „protodjakony” rosyjscy; teno- 
rom także nic zarzucić nie można. Ca- 
łość brzmi świetnie; zwłaszcza w pia- 
no i mezzo forte. W fortissimo nato- 
miast zjawia się element krzykliwości 
— zbędny całkowicie, 

Łotysze śpiewali wyłącznie pieśni 
własne (wyjątek zrobiono ze wzglę- 
dów kurtuazyjnych wykonywając je- 
den z utworów dyrektora „Harfy“, 
W. Lachmana), Są to, naogół biorąc, 
rzeczy ładnie pisane, często o niewąte 
Sz wartości artystycznej, nierzad- 

o szczerze wzruszające prostotą wy” 
razu. Naprz. „Ziemia wschodnia” 
Graubinia lub „Ucichło serce" Kalmi- 

| nia albo „Kołysanka” tegoż autora. 
Zresztą i inne, pióra Vitola, Melngai- 
lisa, Darzinia i Żalisza — ta wszystko 
utwory o wartości niemałej. W paru 
pieśniach pojawiły się momenty solo- 
we; wykonały je pięknemi głosami pp. 
Konstacja Berzińsz i Elza Zarińsz. 

Część żeńska chóru wystąpiła w 
malowniczych strojach ludowych. 
— „Requiem” Mozarta, jego śpiew 

łabędzi, którego nie zdążył skończyć 
na łożu śmierci (zadanie to wykonał 
uczeń mistrza, Stissmayr), było zaw* 
sze wysoko cenione w Warszawie: lu- 
biane tak dalece, że ściągało tłumy 
słuchaczów bardzo wielkie. Było to 
w tych czasach, kiedy kult mistrzów 
nie był systematycznie podważany, 
„kiedy nie panowała jeszcze tak de- 
strukcyjna dezorjentacja w tych kwe- 

gtjach jak dzisiaj. Obecnie nawet słyn- 
ne arcydzieło Mozarta nie przyciąga 
słuchaczów, jeśli jednocześnie brak na 
programie jakiejś sensacji. Jeszcze je- 
den z dowodów skuteczności „robienia 
kultury“ przez miernoty o pretensjach 
zbyt dużych... 
Wykonano „Requiem” siłami chóru 

wydziały nauczycielskiego Konserwa- 
torjum Warszawskiego, W skład tego 

Chór łotewski.—Requlem Mozarta — 
Koncert uczniowski w Końserwatorjum 

chóru wchodzą wyłącznie uczniowie 
jednego wydziału, zespół przeto nie 
może być ani liczny, ani imponować 
blaskiem brzmienia, do tego bow.em 
potrzebne są głoty o charakterze n.e” 
mal solowym. Ale chór nauczycielski 
posiada inne wz!ae zalety: śpiewa 
czysto, dokładn.« wrdza rytmicznie; 
orjentuje się dobrze w powikłaniach 
partytury poliłonicznej „zdaje sobie 
sprawę z właściwości stylu. Dlatego 
też, mimo braku blasku |; siły drozgo” 
cącej, wykonanie przez chór nauczy» 

cielski arcydzieł Mozarta zaliczyć na- 
leży do czynów artystycznie udanych. 
Kierownictwo koncertu spoczywało w 
ręku p. W. Laskiego, który, jako pro | 
fesor wydziału nauczycielskiego, chór 
nauczył i do "ŁAPA przygotował. W 
prowadzeniu chóru j orkiestry znać i 
«czuć było pietyzm p. Laskiego dla 
dzieła, poważny stosunek do zadania, 
artystycznie AA, oraz staranie 
wgłębienia się w styl mozartowski, 

Czapki sportowe 
J. Młodkowski 

| PL. TRZECH KRZYŻY 18 
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Partje solowe-w „Reguiem“ wykos 
nali pp.: Dzikowa (ładny sopran), Bie» 
licka (wartościowy mezzosopran). Cie- 
ślak (dość dźwięczny tenor) i Herdu- 
lak (bas). : 
— W niedzielę wieczorem odbyla 

się w Konserwatorjum jeszcze jedna 
produkcja uczniowska — bardzo uda- 
na, Program rozpoczęto Sonatą J. S. 
Bacha na dwa fortepiany (uczennice 
prof. Kazurowej: Maliszewska i 
Stockmanówna), poczem ayszalicy 
w tem samem wykonaniu Tarantellę 
Rubinsteina, Dwa te utwory grano 
świetnie: czysto, dokładnie, rytmicz= 
nie, muzykalnie, ' 

Dziś prawie zupełnie zapomniany, a 
w wiekach minionych tak lubiany in- 
strument — viola d'amore — zapte” 
zentował nam p. Teodor Reiss, uczeń 
prof, Al. Kleyna, W jegó interpretacji, 
poważnej, przemyślanej gruntownie, 
poznaliśmy dwa utwory. reprezentu- 
jące t zw. „dawną'* muzykę; jedęg z 
nich, sonata Ariosti'ego (1660-1740), 
posiada i dziś wartość bezwzględną. 
W dalszym ciągi programu mieści- | 

ły się: pierwsza część skrzypcowego 
koncertu Mendelslona, którą grał 
zdolny, dobrze przyjotówag? uczeń 
prof, Lewensteina, Kolasiński, oraz 
cały koncert E-mol| Chopina w wyko* 
naniu utalentowanego, nad wiek roz- 
winietego technicznie ucznia prof. 

    

  

  Kazurowej, Wąsowskiego , 
W. S. 

  

CENA 6 ZŁ.   

Ukazała się książka ROMANA RYBARSKIEGO 
„SIŁA i PRAWO" 

Do nabycia w księgarniach i Administracji „MYŚLI NARODOWEJ" 

(Al. Jerozolimska 17) 
CENA 6 ZŁ.     

Muzeum Ziemi Sanockiej 
Do rzędu muzeów regionalnych w Ma 

łopolsce przybyło półtora roku temu 
Muzeum Ziemi Sanockiej w Sanoku. Mia- 
sto to od początków swego istnienia było 
i jest ośrodkiem większego obszaru kar 
pachiego nad górnym Sanem a m.ano- 
wicie stolicą Ziemi Sanockiej w Polsce 
przedrozbiorowej, stolicą cyrkułu sanoc- 
kiego pod zaborem austrjackim a później, 
po zaprowadzeniu podziału na powiaty, 
siedzibą ważnielszych urzędów — а 
sąd okręgowy i inne i silnym ośrodkiem 

kulturalnym, ważnym i z tych wzg.ędów, 

że leży na pograniczu etnograłicznem 

polsko - ruskiem. Wreszcie Sanok jest 
stolicą etnograficznego obszaru  Łem: 

kowszczyzny. 
Przed wojną było miasto to ruchliwym 

uśrodkiem pracy narodowej pod każdym 
względem, Później jednak, a zwłaszcza 
w ostatnich latach życje społeczne z 

małemi wyjątkami coraz bardziej zan'- 

kało lub schodziło na niewłaściwe tory. | 

Obecnie 'ednak można obserwować tan 
jakgdyby budzenie się i to w ażdzi 
dziedzinie życia społecznego. Jednym z 
objawów tego w dziedzinie kulturaln=j 
jest właśnie powstanie Muzeum  /iem: 
Sanockiej. Przyznać się tu niestat, trze 
ba, że w mieście, w którym wraz z naj* 
bliższą okolicą bezwzględną '* przewagę 
posiada'ą Polacy większe zrozu nien e 

dla tych spraw i większą energię wyka- 

zali Rusini, zakładaąc kilka lat temu 
muzeum regjonalne, które już teraz po 

olada duże zbiory, w tem samych ręko- 
pisów parę tysięcy. Polacy dopieru w 
1934 roku konkretnie pomyśleli nad tą 
sprawą. Wtedy bowiem z inicatywy ów- 

czesnego starosty sanockiego dr Bol. 
Slewarczyńskiego powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Sanockiej, które w sta- 
tucie swym między innemi postawiło so- 
bie za zadanie „wyszukiwanie į gro- 
madzenie zabytków dla założenia Mu- 
zeum Ziemi Sanockie ". Była więc inicja- 
tywa, ale realizacja tego projektu postę- 
powała zbyt wolno. Dopiero gdy zain. 
teresowali się tem pochodzący z powiatu 
sanockiego  etudent med. Aleksander 
Rybicki, który poświęcił wiele czasu i 
pracy gromadzeniu i porządkowania 
zbiorów oraz organizacji Muzeum. stanę 
ło ono na poziomie dość wysokim jak 
na początkowe stad um istnienia. 

Umieszczone w pozostałej części ва- 
nockiego zamku, pochodzącego z XIV 
wieku, w kilku pokojach i korytarzu 
zamkowym, ukazu'e ono badaczowi prze 

| szłości wiele interesuiących zabytków. 
Bardzo cenny j najstarsze posiadający 

pamiątki jest dział rękopisów 1 druków, 
pozostający pod opieką mgr. A. Fastna- 
chta. Otwiera go dyplom pergam nowy 
z roku 1366, którym Kazimierz Wielki 
nadał Sanokowi prawo magdebuisk'e 
Jest jeszcze szereś dyp'omów z poźniej: 
szych czasów w tem kilkanaście pergami- 
nowych, Interesujące historyka społecz-   no-gospodarczego są dokumenty, wysta- 

  
wione dla miasta Sanoka, metryki para- 
fjane z Nowołańca, rękopisy z XVII, 
XVIII i XIX wieku, dotyczące stosunków 
włościan do wielkiej własności, a nabyte 
od wieśniaka Hankowskiego z Hłomczy 
oraz wiele innych, Są następnie księgi 
liturgiczne, pisane od XVI ; druki od 
XVII wieku począwszy, nieco wartościo+ 
wych druków świeckich z XVII, XVIII 
i XIX w. i wreszcie czasopisma | różnego 
rodzaju wydawnictwa, jakie wychodziły 
w Sanoku. Zasobny jest dział sztuki 
kościelnej, akademickiej i ludowej, ze” 
branej głównie staraniem Rybickiego z 
cerkwi i kościołów, gdzie często ciekawe 
jej zabytki były skazane na niszczenie 
po kątach i strychach. Jest więc rzeżba, 
malarstwo, zabytkowe przedmioty liture 
giczne į inne. W dziale numizmatyk:., 
którym opiekuje się stud. praw, S. Ste- 
fański, widzimy monety, począwszy od 
rzymskich, medale, pieczęcie, odlewy me- 
dali wreszcie z innych grup zbroje i broń 
z czasów od XVII do XX więku, parę 
okazów malarstwa świeckiego, ceramikę 
i inne pamiątki oraz liczne fotografje 
zaoytkowych objektów z Ziemi Sanoc- 
kiej. 

Eksponatów jest wiele jak na krótki 
okres istnienia muzeum bo około 2000. 
Pochodzi to w znacznej części z darów, 
trochę z zakupów, część przękazał magi- 
strat, wiele zebrano po kościołach i cer- 
kwiach. Zbiory się powiększają, bo spo- 
łeczeństwo sanockie interesuje się Mu- 
zeum, Zwiedzilo je około 2000 osób, w 
tem wiele wycieczek szkolnych z Sanoka, 
Krosna, Brzozowa, Jasła, wycieczka A- 

kademickiogo Koła Ziemi Sanockiej we 
Lwowie, Łemków, złożona z kilkuset 
osób, wędrownych Cyganów i wiele osób 
pojedyńczych z sanockiego ; bawiących, 
tu czasowo, Zarząd Muzeum zabiega sku- 
tecznie około powiększenia i należytego 
umieszczenia zbiorów a w roku biežą- 
cym w porze letniej projektuje zorgani- 
zowanie pewnych działów. Ma być mia- 

nowicie urządzony, ważny w muzeach re: 
gjonalnych dział etnograficzny i zwią 
zany z nim przemysłu ludowego, którego 
małe początki 'uż są, Dział ten z tego też 
względu zasługuje na uwagę, że Sanok. 
jak wspomnieliśmy, 'est stolicą Łem- 
kowszczyzny, która swego specja.nego 
muzeum etnograficznęgo nie posiada, 

Będzie również wyróżniona osobna 
grupa, poświęcona udziałowi ziemi sa- 
nackie' w walkach o niepodległość Wie- 
le zabytków do tego działu Muzeum już 

posiada, a wiele jeszcze spodziewa się u- 
zyskać dzięki ołiarności społeczeństwa. 

Są wreszcie zaczątki działu prekisto- 
rycznego, który zostanie zapewnę po- 
większony, gdyż zarząd Muzeum przy fa. 
chowej pomocy Instytutu  Prehistorji U. 
J. K. prowadzić będzie w bieżącym roko 
wykopaliska na terenie Ziemi San ukiei. 

Druki, a przedewszystkiem takie któ. 
re wychodziły na terenie Ziemi Sanoc 
kie są zbieranę, żeby zaś niemogącemu 
korzystać z bibliotek wielkich w nnych 
miastach zapewnić możność zaznajomie- 
nia się z Ziemią Sanocką, organizu e się 

| przy Mużewm bibljótekę, do której kom- 
|pletuje się wydawnictwa źródłowe i 
wszelkie apracowania, dotyczące Ziemi 

    

Sanockiej orsz ważniejsze opracowania 
ogólne. 
Muzeum należy uż do Związku Ми 

zeów Polskich w Krakowie i ma »akre- 
ślony teren swojej działalności. Bawiła 
mianowicie w Sanoku z ramienia Wy» 
działu Kultury i Sztuki Ministerstwa 
W. R. i O. P. w październiku ubiegłego 
roku dr. Jadwiga Przeworska, które wy- 
znaczyła następujący obszar, jaku łeren 
działalności Muzeum: historyczną 7.emię 
Sanocką, obejmu'ącą mniejwięce. + 'ieje'» 
sze powiaty: sanocki, brzozowsk eski, 
krośnieński, część dobromilskiegc oraz 
etnograficzną Łemkowszczyznę. s  zająe 
cą na Zachód w powiaty jasielsk; gore 
licki a na wschodzie graniczącą + Boje 
kowszczyzną. : 

Na zakończenie dodamy, że Muzeum 
Ziemi Sańockie' w Sanoku to placówka 
żywotna, a w przyszłości, przy dąłych- 
czasowem tempie rozwdowem, będzie 

mogła dostarczyć wiele ważnego 2 Nie» 
znanego materjału dla naulzi, Lecz, $by 
to naprawdę się stało musi wysiłes paru 
jednostek spotkać się z należytem uzne- 
niem i współpiacą zę strony spółecżeń- 
stwa. Wiele jest rzeczy wartościowych 
na prowincji, ukrytych dla znawcy w:e. 

le materiałów niezebranych i nie bada 
nych systematycznie, wszystko to winno 
znaleźć Sję w zbiorach wielkich cz; ma- 
łych i być dostępne d!a oka badac.s, bo 
rozwój kultury wtedy tylko będzie 
wszechstłonny i powszechny, kiedy szee 
tokie rzęsze Narodu nad nim będe pra- 
cować, a winno ta się dokonywać na 
każdym, choćby niewielkim odcinku. 

MGR. ADAM FASTNACHT.



  

2 
p
 
  

Osadnictwo wojskowe Wołynia 
domaga się wzmocnienia po:skiego stanu posiadania! 

Q wszystkiem, co się dzieje w osad 
nietwię  wojskowem na Kresach 
Wschodnich, często informowaliśmy 
naszych czytelników. Bardzo żywo, 
bezpośrednio reaguje życie polskie na 
wszystko, co na Kresach robi t. zw. 
oficjalna polityka. Działalność bowiem 
tego oficjalnego czynnika nie zawsze 
idzie w parze z podtrzymaniem i roz” 
rostem elementów polskich. Życie i 
rozwój organizacji społecznych pol- 
skich jest tu uzależnione od tego czy 
dana organizacja ma uznany u góry 
stempel urzędowy. 

Przełamania tego stanu rzeczy pod 
jęła się osadnictwo wojskowe w pow. 
krzemienieckim. Na wielu zebraniach 
osądniczych wskazywano drogi, po któ 
rych życię organizacyjne Polaków na 
kresach toczyć się powinno, Podstawą 
ideową dla życia polskiego na ksesach 
jest tylko ideologia narodowa. Jedyna 
to bowiem myśl twórcza polityczną. 
prowadząca do realnych wyników w 
polskiej polityce na Wołyniu. 

Ważną więc rzecz notujemy, że na 
odbytem w dniu 26 marca b. r. w Łuc 
ku, zjazdu prezesów powiatowych or- 
ganizacji osadniczych z Wołynia. w 
jeno z rezolucji — całkowicie wyni” 

ającej z ducha ideologii narodowej — 
domagano się wzmocnienia stanu po” 
siądania polskiego na kresach Jak z 
tego widzimy, już wszyscy przedstawi 
cielę osadni wojskowego z Woły- 
nia są zgodni z tem, co o sprawie kur- 
częnia się polskości na kresach mówiż 
na zjazdach krzemienieckich i krakow” 
skim gen. Januszajtis, a czemu tak go” 
liwie usiłował przeczyć p. Józelski, 

Natomiast w dniu 14 marca b. r licz 
ny zjazd delegatów osadników wojsko 
wych w Krzemieńcu, omawiając spra: 
wę i bolączki osadnictwa dotąd nie za 
łatwione, wypowiedział się stanowczo, 
domagając się: 

1. wyżej i dobrze zorganizowanych 
polskich szkół w ośrodkach osadni - 
czych; ) 

"2. nauczania religji tylko przez księ 
ży katolickch; 

„3. stanowczego usunięcia z polskich 
ół nauczycieli Żydów, których wo- 

góle nalęży, jako wychowawców ze 
szkolnictwa naszego wyeliminować raz 
na zawsze. 

W/ sprawach gospodarczych — po” 
wzięte uchwały streszczają się w na 
stępujących puskiach: 

1.zjazd del< «tów oświadcza się 
przeciw stosow:: u szczególnych ulg 
wobec jednostek wysoko zadłużonych; 

2. domaga się przewaloryzowania 
zadłużeń skonwertowanych w P.B.R,, 
w stosunku do cen zboża; 

3. uznania dopłat do budulca; 
4 skreślenia zadłużeń „celowych” 

(pszczelarskie, meljoracyjne, hodowla 
ne, Spółek maszynowych i t p.). 
gdyż poszły na marne; 

5, zawieszenia spłaty rat i odsetek 
skonwertowanych zadłużeń na prze- 
ciąg trzech lat, w celu umożliwienia o” 

ЕО юЙ 
Na sezon wiosenny gustowne 

KRAWATY I KOSZULE 
poleca firma 

HENRYK SPODENKIEWICZ 
Łódź, Piotrkowska Nr. 128, 

    

    

    

  
  

sadnikowi opłacania płatności ieżą - 
cych podatków państwowych i domu 
nalnych, | 

Dłuższą i ciekawą dyskusję wywo - 
łała sprawa zwołania walnego 4 azdu 
nowego związku osadników w Krze * 
mieńcu, domagano się bowiem przede 
wszystkiem załatwienia tej sprawy od 
delegata zarządu głównego, przyczem 
stanowczo żądano przyjęcia i to jesz * 
  

Strajki w robotniczych hutach szklanych 
Fala straków, jaka od pewnego czasu 

przechodzi przez Polsisę, organizowanych 
przez wywtotowe związki klasow:, bę - 
dące pod wpływami Żydów i komun' 
stów, ma w sobie oprócz celów jawnych 
i cele ukryte, mające ścisły związ z 
pewną grupą kapitalistów żydowskich, 
którzy w iście szatański sposób, korzy. 
staąc z zamętu, wywołanego stra/kami, 
chcą rozprawić się z konkurencyjnem: 
spółkami robotniczemi, 

W Polsce istnie e kilkanaście hut szkla 
nych, noszących charakter spółek udzia- 
łowych, w których właścicielami są ro- 

tnicy. Otóż te spółki stanowią poważ. 
ną Konkurencję dla żydowsi:'ch hu: szkia 
nych i są oddawna solą w c : dla żydow 
skich przemysłowców z brzaży szklane! 

Większość hut szklanych w Polsce k J- 
rzysta z zamówień Państwowego Мэпо- 
polu Spirytusowego, między mimi i 
wspomniane spólki robotnicze, na tem 
polu toczy się od wielu lat walka o za: 
mówienia P M, S. į tu Żydzi starali sie 
za wszelką cenę położyć niemiłego sobie 
korłkurenta na obie łopatki przez obniża 
nie cen ną przetargach do tego stopnia 
żę niektóre gatunki flaszek — jak oaprzy 
ład litrowe, oferowano po ceni niżej 
kosztów własnych. Odpowiednio prowa- 
dzone spółki wytrzymywały wyrów- 
nując poniesione straty na (lasz. 
kach litrowych z dochodu, uzyskanego 
innych gatunków. Jędnak skutk* walk 
konkurencyjne' dla wielu spółek robotni 
czych cłyazały się groźne; popadły w dłu 
gi. I tu się otwiera „wdzięczne” pole dw 
pracy, dlą tych, którzy są narzędz.em w 

  

STTENANEWASTJAZ Gosi 

  

nym terminie każdego miesiąca dostawić 

  
  

Łuck, w marcu. 

cze przed walnym zjazdem do Związ- 
ku, wszystkich osadników, którym do 
tąd nie wydano legitymacji De'egaci 
stanęli na stanowisku, że nikt, kto nie 
jest pozbawiony praw publicznych, г 
jest na osadzie i pracuje, nie może byc 
z organizacji osadniczej wyklu: zony 
tylko dlatego, że ma inne przekonania 
polityczne. 

W.C.K. 

Skierniewice, w marcu. 

rękach kapitału żydowskiego i których w 
razie potrzeby używa się. Zobaczmy, czy 
to się już robi, ” 
Przeprowadzane straki w r. b. w hu 

tach szitlanych miały miejsce tylko w 
chrześcijańskich spółkach robotniczych, 
stralcj b, poważne i dość długotrwałe, 
natomiast ani w jednej żydowskiej hucie 
nie było strajku tak, akby tam niz był» 
0 co stra kowač, tak, jakby tam roboln' 
cy opływali w dostatwi. 

Każda huta szklana, korzysta аса 7 га- 
mówień P. M, S., ma przydzielone samó 
wienie miesięczne, które musi w okreši + 

Niewywiązanie się w terminie z dostawy 
pociąga za sobą niemiłe konsekwencje: 
od upomnienia i grzywny aż do odebra- 
nia zamówienia włącznie. 

Strajk, trwający od 1 do 2 tygodni (c 
miało mie'sce w r. b.), pozbawia uutę z 
z wanną na 7 otworów, pracu ącą syste 
mem „trólkowym”, lub „czwórkuwym 
— od 200 do 400 tys. sztuk flaszch, & 
czem jest związana niemożliwość dostar- 
czenia w terminie dostawy, pociąga ąca 
za sobą edną z wyżej wspomnianych kar. 

Poza tem parckrotne monitowanie mo 
że pociąśnąć za sobą callcowitą wtratę za 
mówienia raz na zawsze, co dla huty, na- 
sawionej wylącznie na zamówienia H 
M. $. równa się całkowitej liwidar'i. 

Straki urządzane w chrzešci'jansk : 
spółkach robotniczych j cisza w nvtach 
żydowskich fabrykantów są bardze wy 
mowną ilustracą i potwierdzeniem wy   żej wskazanych faktów. , 

    LABOR: J.:GESSNER WARSZAWA” 

Oświadczenie Nadzoru Sądowego 
„Wspėlnoty Interesėw“" 

W numerze 102 „Robotnika“ z dnia 26 
marca r, b. pojawiła się znowu fala „re- 
welacyj” o Nadzorze Sądowym „Wspól- 
noty interesów". Polityczne tendencje 
tych informacyj opartych na całkowicie 
fałszywych cyfrach są zupełnie przejrzy- 
ste, szczególnie jeśli zestawi się początek 
wspomnianego wyżej artykułu „Robotni- 
ka” i jego zakończenie, imputujące Nad- 
zorowi Sądowemu zamiary ukrócenia 
praw robotników i pogarszania ich po- 
łożenia, , 

Nadzór Sądowy uważa za całkowicie 
zbędne reagowanie na prawdopodobn'e 
świadomie — fałszywe cyfry i wersje. 
temwięcej, że podlega stałej kontroli 
właściwych czynników sądowych  któ- 
rych jest organem. 

Szczegółowe 'nformacje o działalności 
Nadzoru Sądowego są przedyładane Sądo 

wi egzekucyjnemu w Katowicach w for- 

mie obszernych i cyfrowo udokumento- 

  

  

wanych sprawozdań miesięcznych. @- 
gólne sprawozdanie Nadzoru Sądowego 
za r. 1935 zostanie doręczone w 
najbliższym czasie, a w streszczeniu DĘ- 
dzie zakomunikowane w prasie. 

Obecnie celem przeciwdziałania szko- 
dliwemu niepokojeniu opinji publicznej 
przez nieodpowiedzialne wersje prasowe 
Nadzór Sądowy stwierdza tylko, że nie” 
zależnie od zrealizowania w ciągu. swej 
dotychczasowej działalności daleko idą- 
cych oszczędności ogólnych, stan zatrud- 
nienia zakładów „Wspólnoty Interesów" 
podczas istnienia Nadzoru Sądowego zo- 
stał zwiększony o 1507 rodzin pracowni- 
czych co jest niewątpliwie wyjątkowem 
w przemyśle górniczo-hutniczym Górne- 
go Śląska, W obecnych planach reotga- 
nizacyjnych, „„Wspólnota Interesów" nie 
przewiduje zmniejszenia ilości robotni- 
ków. 

(KOM.) 

Oiciec Wncenty Kothański 
W 45 rocznicę zgonu | 

Ojciec W. Kochański urodził się w 

1801 r, we wsi Sofjówce pod Knyszy- 

nem na Podlasiu, w byłej djecezji Wi- 
gierskiej. Wychowany w drobno — 
szlacheckiej rodzinie, spolszczonych 
w 16 wieku kniaziów ruskich, odzie- 

dziczył po przodkach gorące umiłowa 
nie Boga i Ojczyzny, S 

Niezatarte wraženie w jego dziečię“ 
cej duszy zosiawia smutny odwrót 

wojsk napoleońskich, pierzchających 
spod Moskwy przez Grodno i Kny' 
szyn, o czem często wspom'nal w póź 
nie'szem życiu. 

Poczatkowe naulci pobierał w szko 
le parafialnej w pobliskim Tykocinie. 

Około 1823 r, wstępuje do zakonu Oj 
ców Dominikanów w W-lnie, gdzie w 
1830 r. przyjmuje święcenia kapłań- 
skie 

Znany był ze swych plomiennych 
natrjotycznych kazań w całej okolicy 
Wilna. W czzcie powstania stycznio” 
wego rozwinął na szeroką skalę nie” 
sienie pomocy materjalnej i moralnej 
organizującym się oddziałom powstań 

  

  

'Z CAŁEGO KRAJU | 
GĘBICE __ 

Napad bandycki. — Kronika policyjna 
pow. mogileńskiego coraz częściej notu e 
faisty, które świadczą 6 zastraszającem 
obniżeniu się moralności w spółeczeń- 
stwie. Bandyckie napady w mieście, na | 
wsi, czy na drodze publicznej, włamania 
z bronią w ręku, zuchwałe kradzi.że — 
są ną porządku dziennym. 

Ostatnio znowu spoko na wioska Ło 
sośniki, pod Gębicami, była widownią 
bandyckiego napadu. Mianowicie w dniu 
26 b. m. w godzinach wieczornych do 
mieszkania gospodarza p. Gajewicza 
wtargnęło czterech uzbrojonych oprysz - 
ków, którzy steroryzowawszy rewolwe* 
rami służbę, zamierzali dokonać ravunku 
P. Gaiewicz, oraż żona jego Antonina, 
zor'entowawszy się w sytuacji, zabary- 
kadowal się w jednym z pokoi, wszczy 

nając alarm. Dopiero na oddanie przez 

Nadużycia w zarządachgminnyt 
w płońskim powiecie 

GMINA SOCHOCIN. — Komisja re- 
wizyjna stwierdziła protokularnie w dn. 
28 listopada ub, r. brak w kasie przeszło 
800 zł. Wobec czego zwrócono się ao wy 
działu powiatowego oraz p. starosty ce- 
lem przeprowadzenia dochodzenia dyscy 

 plinarnego j zawieszenia wójta Józcia 
Marzenckiego w czynnościach. Trzęba za 
znaczyć, że w kwietniu 1935 r. wójt Ma. 
rzencki został skazany wyrokiem sądu 
grodzkiego w Płońsku na 6 mies. więzie- 
hia i mimo wszystko urzęduje jako wójt. 
W dnid 23 lutego b. r. rada śminna @- 

chwaliła wniosek o zwrócenie się do p. 
wojewody celem spowodowania docho- 
dzenia dyscyplinarnego i zawieszenia 
wójla w czynnościach. Wniosek wysłano 
ta pośrednictwem wydziału powiatowe 
go Ponieważ do dn. 23 marca b. r. rada 
įm'nna nie otrzymala żadnej odpowiedzi 
8 czlonkėw rady oraz 3 członków za- 
rządu gminy przediožylo radzie waiosek 
na piśmie o zwrócenie się W POwyžszej 
sprawie bezpośrednio do p. Ministrą 
spraw wew. Przewodniczący wójt nie do. 
puścił do głosowania nad wnioskiem i nie 
podał powodów swojego stanowiska. 
EMINA SARDIĘWO. — Skarbnik   

Płońsk, w marcu. 
gminny Kasy Pożyczkowej podał skarśę 
do pana prokuratora sądu osręgowego w 
Płocku na wójta śminy Sarbiewo, Kociu- 
bra o przywłaszczenie 6.024 zł z pienię- 
dzy gminnej Kasy Pożyczkowej. Należy 
zaznaczyć, że również za nadużycia w 
zarządzie gminy został zawieszony w u- 
rzędowaniu sekretarz śminy Waśniewski. 
Mimo nadużyć powyższych, o których wy 
dział powiatowy winien wiedzieć, wójt 
Kociuber nadal urzęduje, 

W gminię SARNOWO za nadużycia zo 
stał zawieszony sekretarz Karpiński w 
gminie Załuski sekretarz Nawrocki mimo 
dochodzenia karnęśo nadal urzęduje. 

Sterostą w powiecie płońskim jest pan 
A. Bederski, o którym prasa przeń kilku 
tygodniami donosi!a, że za „przekrocze 
nie brdżetu* w powiecie lukawskim oraz 
za „niedokładności”* na stanowisku ża- 
stępcy komisarzą w Gdyni ma do hodze 
nia dyscyplinarne i karne. Spoeczenstw? 
powiatu płońskiego oczekuje oczyszcze 
nia samorządów. Należy jeszcze dodać, 
że kontrolę nad gospodarką w samorzą 
dach gminnych sprawują sekretarz wy- 
działa powiatowego Dłużniewski oraz i1 
saekter samęrzadowy Iwańskh 

| ujęto. 

KATOWICE # 

Polskošė Gėrnego Śląska. — Opubliko- 

  

| p. ©. strzałów z rewolweru, bandyzi zb.2 
gli. Powiadomiony o napadzie pos.arunek 
P.P. w Gębicach wszczął dochodzenie. | 

Osobno zaznaczyć należy, żę u p. Ga- | 
fewicza ostatnio dokonano dwukrotnie | 
kradzieży z włamaniem i sprawców nie 

  

wane ostatnio w „Wiadomościach Staty. 
stycznych” wyniki spisu ludności z rosu 
1931 pa terenie wo. śląskiego stw'erdza- 
ją, że Górny Śląsk jest na,rdzenniej po'- 
skiem wo ewództwem. Oto па 1795 027 
miesziłkańców G. Śląska 1.195.635 — czyli 

92,3 proc. — podało ako język o czysty 
'ęzyk polski, 90.545 mieszkańców — czy. 
li 7 proc. — język niemiecki i 7.867 miesz 
kańców — czyli 0,7 proc. — język inny 

Miasto Katowice liczyło na 125.000 
mieszkańców tylko 16.936 Niemców, 
Bielsko — uchodzące za bastion niem : 
czyzny — na 22.000 mieszkańców 9.683 
Niemców, Chorzów — na 102.000 miesz 
kańców 11.929 Niemców, Rybnik — na 
22,9:2 mieszkańców 11.230 Niemców. 

KIELCE 
  

Pożar wsi, — Centrala służby śledczej 
otrzymała meldunek o katasirota'nym 
pożerze, jaki nawiedził Diużyków pow 
w!oszczowskiego. Z nieustalonych dotąd 
pr-yczyn we wsi tej spłonęły doszczęt- 
ne niemal wszysikie zabudowania miesz 
alre, obory itp., powodując straty na 
vieleset tysięcy złotych, W akcji gasze- 
u'a pożaru wzięło udział pięć oddziałów 
strezy ogniowej z Kielc i innych pobii 
sich miast. 

KRAKÓW 

Sezon turystyczny, — Wczesna w: sna 
przyspieszyła tego roku sezon turystycz   my w Krakowie. Zwłaszcza w nied':ele 
święta ruch ten а е się na'bardziej od 
czuś Biuro obsługi wycieczek possłkieg:: 
Zw ązku turystycznego w Krakow e, ui 
Lubicz 2-4 tel. 113-85 (naprzeciw dwo'- 
ca udoskonaliło swój system obsług. za 
pewniając przybywa,ącym turystom wy 
gone i czyste kwatery w każde' cenie 
przyżotowało zastęp wykwalifikowanych 
przewodników, którzy przeszli sp.cjalny 
Xuyrs, «przystępniło turystom zwiedzanie 

zabytków jak i wycieczki do O'cowa, Pi: 
nin, Wieliczki przez uzyskanie specjal 
nvch zniżek dla wycieczek masowych i 
zorganizowanie cen ryczałtowych da!- 
szvch wycieczek. 

Również i kwesta wyżywienia wycie 
czik została uregulowana tak. że obec- 
nie turysta ma zapewnione w Krakowię 

zdrowe. smaczne i tanie wyżywienie za 
pośrednictwem Polskiego Związku Tury- 
stycznego w Krakowie. 

ŁUCK 

Znamienna statystyka, — Osady kolo- 
nistów niemieckich na Wołyniu wykazy- 
wały zawsze największy przyrost natu. 
ralny 2 pośród reszty skupień niemieckich 
w Polscę. Jak wynika z opublikowane o 
statnio przez „Evangelischer  Oresse- 
dienst" w Poznaniu w kra:owej prasie nie 
mieciciej notatki, siła elementu niemiec- 
wiego w gminach ewangelickich na Woły- 
niu podniosła się w r. 1935 znacznie, wy 
kazu ąc w porównaniu z r. 1934 wzrost o 
1.115 głów. W r. 1934 w gminach tych ży 
wych urodzeń było 1651, w r. 1335 — 
1663; zgonów było w r. 1934 — 755 w r. 
1935 — 548, w czem 252 dzieci w i-szym 
roku życia, „Evangelischer Pressecienst* 
podl:reś!a jeszcze znamienny wzrosi licz. 
by konfirmowanych; z 704 w r 1934 poi 
niosła się liczba konlirmowanych w rokv 
1935 do 851. | 

Iniormacie niemieckiej agencji prasa 
we' zasługują na szczególną uwagę uiety: 
ko ze strony miarodajnych czynnixców 
lecz również i ze strony całego społeczeń 
stwa polskiego. e 

RADOM 

Gdzie logika? — W końcu grudnia 
r. z. Stronnictwo Narodowe w Radomiu 
wydało przedświąteczną ulotkę i ansz o 
popieraniu przez Polaków polskiego han 
dlu i rzemiosła i robienie zakupów przed 
świątecznych w sklepach chrześc, ań 
skich Ulotka i afisz przeszły prze” cen 
zurę ówczesnego wicestarosty radonisk e 

go i szefa służby bezpieczeństwa Żyd- 
"Izaaka Schitzera i, po wydrukowaniu w 
potrzebnej ilości egżempalrzy. roep aka 
towane zostały w Radomiu i pow. radom 
skim. 

Obecnie, w związku ze zbliżającemi sę 
świętami Wielkiejnocy, Stronnictwc Na-   

czym na Litwie, Po powstaniu i kasa” 
cie zakonów na Litwie udał się na „ed 
ną z bliskich Wilna parafij, a tam 
głosząc kazania i zachęcając parafjan 
do cierpliwości i poddania się woli Bo 
żej, w czasie „osławionych" rządów 
Murawiewa, jako 65 letni starzec ska 
zany został na wyśnanie na sybir naj” 
przód do Irkucka, a później na „posie- 
ienje' do Tunki, gdzie przebywał 
wraz z innymi 4 Dominikanami i 150 
kapłanami i klerykami, Przebył tam 
12 lat. 

Według opowiadania towarzyszy 
wyśnania spędzał czas na modlitwie 
i pracy samarytańskiej wśród chorych 
towarzyszy niedoli. „Był to anioł do” 
broci, Hijob cierpliwy, tak znosił 
wszystkie udręki wyśnania, chociaż 
pędzono pieszo na Sybir, skutych łań- 
cuchami', Około 1886 r, na mocy am* 
nestjj został zwolniony z wygnania i 
udał się do Dunajowiec, gdzie podej” 
mowany był gościnnie przez rodzinę 
Jurewiczów. W 1887 r. udał się do 
Lwowa do konwentu Ojców Domini* 
kanów i tam spędził 4 ostatnie lata 
6wedo życia, 

W zgromadzeniu zakonnem był dla 
wszystkich przykładem. Jego kilkulet 
ni penitent, wówczas młody kapłan, 
a obecnie Jubilat, Ojciec Stanisław 
Markiewicz, w liście do ks, Ant, Ko" 
chańskieśo tak pisze: „Ojciec Win* 
centy podczas swego pobytu we Lwo* 
wie, był dla nas zbudowaniem i przy* 
kładem, Wstawał o 4 g. rano i chodził 
z nami na kapłańskie pacierze, ale 
ipo pacierzach trwał długo na mo* 
dlitwie. Będąc moim spowiednikiem 
zrwsze zachęcał do uprzejmości i ła” 
godności względem najniższych, Idąc 
pewnego dnia do kościoła, potknął 
się na schodach i utracił mowę, odtąd 
ledwie kilka słów mógł napomknąć, 
ale pomimo tego był zawsze uśmiech” 
nięty i wesoły, tak przeżył bliska rok. 
W 1891 r. 1 kwietnia, wskutek zacza 
dzenia umarł, ale przytomności nie 
stracił, bo widząc zbliżającą się 
śmierć, a mając w ręku krzyżyk, któ* 
reóo już dłużej utrzymać nie móśł, 
włożył go sobie do ust j tak skończył 
ten świątobliwy żywot” 

Vostać Ojca Wincentego, jako boha 
terskiego kapłana i do dnia dzisiejsze 
$o, poprzez mgłę minionych czasów, 
bije blaskiem uroku i chwały. 

KSIĄDZ ANT. K. 

AEK PO KTS DANIS IPO SEA 

rodowe w Radomiu zamówiło w tej samej 
drukarni brakującą ilość takich samych 
ulotek i afisza, w przekonaniu że wyda- 
nie ich, jako legalnych i ocenzurowanych 
w grudniu, nie napotka na trudności, 

Tymczasem, po złożeniu przez drukar- 
nię tejże ulotki i afisza do cenzury sta- 
rostwo radomskie skonfiskowało 'e prze 
syłając do Stronnictwa Narodowego w 
dniu 28.3.1936 r. pismo Nr. P. 4-84-35 
treści następującej: 

Zawiadamiam, że na zasadzie art. 27 
dekretu w przedmiocie tymczasow:ch 
przepisów z dn. 7,2 1919 r. (D. P P. P. 
Nr. 14-10 5oz. 186) nałożyłem areszt na 
dzuki 1) p. t. „Nadchodzą święta” 1 2) u- 
lotka p. t. „Polacy, ocknijcie się! wy* 
dane przez Str Narodowe. wykonane zaś 
w Drukarni Polskiej w Radomiu 

W zakwest onowanych drukach dopa- 
trzyłem się cech przestępstwa z art. 170 
kk” 

J. S. Starosta (-—) Tramecourt. 

Z pisma tego wynika, że co było :egał- 
ne i ocenzurowane przez starostwo ra» 

domskie w grudniu 1935 r., to jest niele- 
$alne w marcu 1936 r.
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Spolszczenie miast | SPRAWY MORSKIE 
w lzbie przemysłowo-handlowej w Gdyni 

a zażadnienie ustroju rolnego a 
A W tych dniach odbyło się posiedzenie | jącymi się w porcie Gdyńskim. | ich 

"W ub. czwartek na zwykłem mie- 
sięcznem zebraniu warszawskiego od- 
działu Związku rolników z wyższem 
wykształceniem, radca T. K. Z. inż. 
Stanisław Zdziarski wygłosił odczyt 
na temat „Zagadnienie ustroju rolne- 
go w Polsce", 

Dobrze się stało, że Związek przy- 
pomnial sprawę, którą zresztą zajmo- 
wał się bardzo sumiennie przed kil- 
kunastu laty, powołując specjalną ko- 
misję osadniczą, kierowaną przez 
prof. Z. Ludkiewicza, Wówczas już 
w Związku panowała zdecydowana o- 
pinja, że sprawa rolna jest nietylko 
zagadnieniem rolniczem i społecznem, 
ale wybitnie politycznem. Przepisy o 
parcelacji, której wzmożenia (nawet 
bez nacisku rządu) należało oczeki- 
wać, powinny były wytworzyć wa- 
runk. uniemożliwiające przechodzenie 
ziemi z rąk własności polskiej do ob- 
cych. A niestety tak się stało, że w 
sprawie rolnej wciąż jeszcze więcej 
grają rolę momenty socjalne, aniżeli 
polityczne, narodowe, To też ubiegłe 
kilkanaście lat rządów niepodległych 
przyniosły polskiemu stanowi posiada- 
nia, zwłaszcza w województwach z lu- 
spał mieszaną, niesłychaną klę- 
skę. 

Dlatego słusznie na zebraniu z wie- 
lu stron wypowiedziano przestrogę, 
że na przyszłość należy pod tym 
względem zachować jak największą 
czujność, że „naprawiając” ustrój rol- 
ny, nie należy pogarszać polskiego 
stanu posiadania! 

W pięknie zbudowanym referacie 
prelegent scharakteryzował fatalny 
stan naszych stosunków agrarnych: 
zapas ziemi do możliwej jeszcze par- 
celacji szybko topnieje, a przeludnie - 
nie wsi wzrasta, jakkolwiek naturalny 
przyrost ludności polskiej w stosunku 
do mniejszości narodowej maleje, Naj- 
lepiej przedstawiają się stosunki a- 
śrarne w woj. zachodnich, najgorzej— 
w krakowskiem i kieleckiem, Sza- 
chownicę — plagę drobnych gospo- 
darstw — usuwa się przez scalanie, 
ale niestety poprawa ta trwa niedłu- 
źo, bo w ten sposób powstałe gospo- 
darstwa ulegają dalszemu podziałowi 
w drodze spadku. 

Już przed wojną wysuwano jako 
środek zaradczy przeciw nadmierne- 
mu. rozdrobnieniu gruntów wiejskich 
ustawowe ograniczenie tego rozdrab- 
niatria, Jakkolwiek przepis ten byt 
wówczas obchodzony i nadal będzie 
to miało miejsce, jednak stworzyłby 
pewien hamulec, Jednocześnie jednak 
trzeba szukaź pracy dla tej ludności, 
która z ziemi musi wyjść, 

Praca dla niej mogłaby się znaleźć 
w rzemiośle, w przemyśle i handlu. 
Tymczasem w polityce państwowej 
wyraźnego szerokiego planu pod tym 
wzślędem poza pięknemi słowami nie 
widzimy, jedynie zapoczątkowano 
niewielki kredyt na spłaty rodzinne. 

Trzeba ułatwić przejazd kolejowy 
tym, którzy chcą przenieść się w inne 
strony, mniej gęsto zaludnione; za- 

"równo kolonizacja takich ziem, jak i 
kolonizacja miast przez żywioł polski, 
powinna stanowić program rolniczy; 

rolnictwo zamało na to zwracą jeszcze 
uwagę. r 

Kilka godzin trwająca dyskusja sta- 
nowi dowėd, jak dalece poruszone za- 
gadnienie jest wažne, i dowiodlo, że 
pogląd na tak zwaną reformę rolną w 
społeczeństwie naszem w ostatnich 
latach ulega pogłębieniu. Charaktery- 
styczne było, że fakt demagogicznych 
obietnic nawet osób wysoko posta- 
wionych tłumaczony był nie tyle prze- 
konaniem ich o możliwościach takiej 
realizacji, lecz chęcią zjednania sym- 
patyków wśród ludu, co jednak ma 
już małe widoki powodzenia, 

Zasługują na podkreślenie mocne 
akcenty w dążeniu do , spolszczenia 
miast i ułatwienia Żydom emigracji z 
Polski, ale przy utrudnieniu (wzorem 
Niemiec) wywozu kapitałów. Zdrowy 
ruch ze strony ludn, włościańskiej nie- 
sprzedawania Żydom produktów wiej- 
skich, powinien być wzmocniony 
przez inteligentną młodzież ziemiań- 

Bank Gospodarstwa Krajowego w na- 
stęrujący sposób charakteryzuje sytuac ę 
gospodarczą Polski w lutym rb.: 
W lutym wystąpi'o w niektórych а- 

łęziach przemysłowych zaznaczające się 
zwyłkle w tej porze roku sezonowe zwięk- 
szenie zatrudnienia. Zwyżka produkcji 
która uwydatniła się głównie w drugie! 
połowie miesiąca, w połączeniu z przygo- 
towaniami do zbliżająceg > się sezonu 
inwestycyjno - budowlanego, wywołała 
wzrost popytu na kredyt. W związku z 
tem zwiększyły się kredyty w bankach 
akcymych, głównie w rachunkach ot. 
wartych. Zwiększające się zapotrzebo- 
wania gotówkowe nie wpłynęło jednax 
na ruch wkładów  oszczędnošciowych, 
które w instytucjach oszczędnościowych 
wylkkazały dość znaczny przyrost. Kursy 
papierów wartościowych kształtowały 
się zwyžkowo przy mniejszych niż w 
styczniu obrotach papierami lokacyjne- 
mi; obroty alkcami natomiast silniej 
wzrosły, 

Na rynku płodów rolnych zaznaczyła 
się ostatnio lekka poprawa cen; obroty 
ziemiopłodami ożywiły się zwłaszcza w 
eksporcie. Mniej korzystnie 'ednak 
kształtowała się sytuacja w dziale arty. 
kutów hodowlanych. : 

Wskażnik produkcji przemysłowej 
nieco zwyżkował, osiągając poziom -© 
przeszło 6 proc. wyższy, niż w lutym r. 
ub. W górnictwie  węglowem zaznaczył 
się wprawdzie zwykły w tej porzę roku 
spadek wydobycia wskutek kurczenia się 
zbytu, zwłaszcza zagranicą, podniosła się 
natomiast produkcja hutnictwa i niektó- 
rych gałęzi przemysłu przetwórczego. 

Na wzrost wytwórczości hutnictwa że- 
laznego złożyły się przydzielone w mie- 
siącu poprzednim większe zamówienia 
rządowe oraz wzrasta ące zapotrzeb wa- 

nie handlu i metalowego przemysłu prze- 
twórczego, który częściowo podjął już 
produkcję na zbliżający się sezon  in- 
„westycyjny i budowlany. Podniosło się   

  

  

ską «drogą zakładania hurtowych 
przedsiębiorstw handlowych, Na za- 
łożenie takiego przedsiębiorstwa trze- 
ba mniej kapitału, niż na nowe gospo- 
darstwo rolne. Dlatego młodzież zie- 
miańska, nie mogąca osiąść na roli, 
powinna podążać do szkół kupieckich. 

Jak widać ze sprawy uboju rytual- 
nego, w której zbawienną inicjatywę 
poselską zwichnięto, w narodowej ak- 
cji handlowej narazie na pomoc 'urzę- | 
dówą oglądać się nie można, spole- 
czeństwo więc przedewszystkiem ро- 
winno same opierać się na własnych 

siłach. : 
Obok kolonizacji wewnętrznej 

wskazano. też ną kolonizację zamor- 
ską, która z jednej strony może przy- 
jąć część ludności z kraju macierzy- 
stego, a z drugiej — może ożywić wy- 
mianę towarową, a więc dałaby za- 
trudnienie naszemu przemysłowi i 
wpłynęłaby na unarodowienie handlu 
hurtowego. 

  

Położenie gospodarcze Polski w lutym 
według charakterystyki B. G. K. 

również zatridnienie w przemyśle drzew- 
nym. Przemysł włókienniczy, zajęty 
przy produkcji sezonowe , zwiększył uru. 
chomienie fabryk, jednak okres sprzeda- 
ży tkanin, rozpoczynający się zwylle jyż 
w lutym, uległ w r. b. opóźnieniu, Sezon 
produkcyjny w przemyśle włókienniczym 
przyczynił się do wzrostu zbytu barwni- 
ków, w innych natomiast działach przemy 
słu chernicznego stan produkcji pozo- 
stał naogół niezmieniony. 

Obroty handlowe na rynku wewnętrz- 
nym były, pódobnie jak w stycznin, dość 
słabe. Obroty towarowe z zagranicą zaś 
zmnie szyły się, nieco po stronie wywozu, 

były one jednak nadal znacznie wyższe 
niż przed rokiem, 

Wzrost liczby bezrobotnych, trwający 
zwykle do marca, był w lutym znacznie 
słabszy niż w miesiącu poprzednim' licz- 
ba zarejestrowanych bezrobotnych wy- 
nosiła ostatnio 4%) tys., czyli o przeszło 
20 tys. mniej, niź w okresie największego 
nasilenia bezrobocia w r. ub.   

komisi morskiej Izby przemysłowo - 
handlowej w Gdyni.. Komis a zaznajom.- 
ła się z wyłaniającym się projektem bu- 
dowy kanału między Zatoką Puccą s 
otwartem morzem z ujścićm w m.ejscu 
budowy portu rybackiego w Wielkiej 
Wsi. 

Komisja doszła do wniosku, że budo- 
wa takiego kanału mogłaby się przyczy- 
nić do podniesienia gospodarczego mici- 
scowości, położonych ' w ' głębi zatoki, 
oraz ułatwić rybołóstwo / na otwartem 
morzu rybałkom, mieszkającym nad brze- 
gami zatoki, 

Następnie komisja wysłuchała sprawo- 
zdania podkomisjj do rozpatrywania 
spraw, wynikłych na tle interpretaci: 
zwyczajów i uzansów w handlu morskim. 
Komis'a uznała za konieczne wzmożenie 
prac w kierunku przeprowadzenia stud- 
jów nad uzansami stopniowo wytwarza 

  

Wiadomości statystyczne 
Wyszedł z druku zeszyt 9 Wiadomoś- 

ci Statystycznych Głównego Urzędu Sta 
tystycznego,. wydawnictwa ukazu ącego 
się w językach polskim i francusk=n dnia 
5-go, 15.go i 25-go każdego miesiąca. 

Zeszyt ten zawiera ostatnie wiadomoś. 
ci liczbowe, dotyczące: ogólnej sytuacji 
gospodarcze Polski, państw zagranicz- 
nych, produkcji rolniczej i przemysłowej, 
handlu, komunikac i, cen, pracy, zrze- 
szeń gospodarczych, pieniądza i kredytu, 
slkarbowości, samorządu, demografji i 
zdrowotności, 

Ponadto do zeszytu został załączony 
dodatelt, zawierający w skróconej formie 
ostateczne wyniki opracowania spisu lud 
ności z dnia 9. 12; 1931 r. dla miasta Ło- 
dzi. 

Z tablic spec'alnych, umieszczonych w 
zeszycie 9 wymienić należy: Stan gospo 
darczy Anglji, Francji, Japonji, N'emiec, 
Stanów Z ednoczonych Am. i Włych w 
latach 1924 — 1985. Rozwój gosp warczy 
świata w latach 1913, 1924—1935. Udziai 
procentowy poszczególnych części świa 
ta w niektórych gałęziach życia gospe- 
darczego. Światowa produkcja rola:.cza w 

latach 1909 — 14, 1924 — 1935. Samo 
chody i inne po'azdy mechaniczna. Bi- 
lanse roczne Banku Polskiego. 

  

- $ytuacja walutowa 
Na glełdach walutowych w dalszym ciągu 

zenotowano zjawiska, związane z ucieczką 

od franka francuskiego, Dewiza na Londyn 

— mimo mocnej interwencji angielskiego 

funduszu walutowego — wykazała dalszą 

zwyżkę, dolar zaś utrzymał się w okoli- 
cuch górnego punktu złota, nie przekracza- 

jąc go jednak, Wreszcie dewiza na Belgję 

utrzymała się na górnym punkcie złota, co 

również związane jest z ucieczką kapitałów 
z Francji, 
W przeciwieństwie do ostatnich tygodni, 

dewizy na Zurych i Amsterdam wykazały 0- 
słabienie, Jest to 0, z którem należa- 

łoby się liczyć, gdyż dotychczasowa mocna 

tendencja obu tych walut uzależniona była 
od „umiarkowanego“ zaniepokojenia na ryn- 
ku irancusk'm i ucieczki kapitałów z Fran- 
cji. Z chwilą zarysowania się we Francji po-   

ważniejszych trudności i wyraźniejszego nie- 
pokoju, nastroje te dotknęły również iran- 

ka szwajcarskiego i florena, które już w so- 

botę nieznacznie osłabły w Londynie, wyka. 
zały dość powszechne osłabienie, 
Naogół wydaje się, że nastrój jest stosunko 

wo spokojniejszy niż się spodziewano, o czem 
m. in. świadczy niewyraźna tendencja dola- 
ra, podczas gdy liczono się z szybką jego 

zwyżką powyżej górnego punkiu złota, 

Dewizę na Londyn notowano: 26,30, w Zu- 

rychu 15,18 i pół, w Paryżu 75,11. Dolar nie | 

wykazał większych wahań, Dewiza na Am- 
sterdam spadła w Warszawie z 360,75 do | 

359,75, w Zurychu z 208,27 do 207,90, w Pa- 

ryżu zaś przy otwarciu wogóle nie była no- 

towana. Zurych — jak zaznaczcno — rów- 
nież wykazał csłabienie jednak mniejsze od 

Amsterdamu. 
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G. O. BAXTER, 

Droga do San Triste 
Autoryzowany przeklad z angielskiego 

Marji Waūkowiczowej 

  

Marmont wyjrzał z kryjówki. Dwie postacie pę- 
dziły szybko po spadzistości gruntu w kierunku 

szukając odpowiedniej zasłony: dał do nich 
dwa strzały. Krzyknęli triumfująco; znowu spu- 
dłował, Jednocześnie w skały, za któremi się cho* 
wał, trafiło z pół tuzina kul, jedna z nich gwizd- 
nęła złośliwie w skalistej wyrwie. Ci ludzie nie 
strzelali jak Indjanie, każdy z nich był widać wy- 
trawnym myśliwym. Potrafili dać do niego tyle 
strzałów, a on nie widział ani jednej ręki, ani jed- 
nego ramienia, to graniczyło wprost z cudem. 

Zdołał tylko dojrzeć przez ułamek sekundy 
załamujące się w lufach promienie słońca, Zagryzł 
wargi i posunął się bardziej na prawo. Z za skały 
wyślądał jakiś kapelusz, Przestrzelił go kulą; od- 
powiedziały mu ironiczne śmiechy a kapelusz, 
zatknięty na tyczce, podniesiono wyżej. Stracił 
napróżno jeden nabój, To nie miało samo przez się 
większego znaczenia, ale w ten sposób zdradził 
niepotrzebnie swoją kryjówkę. Pożałował tego 
wkrótce gorzko, 

Złomy kamieni, które miał obecnie przed so- 
bą, nie były tak wielkie jak te, za któremi krył 
się poprzednio; powietrze w koło niego drżało 
bezustanie od świstu kul, nie mógł bez najwięk* 
szego ryzyka powrócić na dawne miejsce, Żałował, 
że je opuścił. Koniec końców bandyci nie posuwali 
się: dalej, bo nie mieli żadnej zasłony. Leżał na 

  

  

ziemi, rozglądając się od czasu do czasu dokoła 
w obawie czy przypadkiem nieprzyjaciel nie ma 
zamiaru zrobić koncentrycznego ataku na jego po” 
zycję. Przeszło dziesięć minut. Co sekundę sta” 
wała mu w oczach mozolnie posuwająca się ka- 
rawana, zmęczone muły kiwające smętnie głowa 
mi, jeźdźcy oglądający się trwożnie poza siebie, 
Ze smutkiem i zdumieniem uświadomił sobie, że 
poraz pierwszy w życiu oddaje jakąś przysługę 
bliźniemu. I ta przysługa mogła *się okazać bez- 
użyteczną. W chwili gdy to myślał, kula trafiła 
w piasek tuż przy nim i drobniutki żwir zasypał 
mu twarz. Znów gwizdnęło, ktoś niedaleko nabi- 
jał strzelbę, Dźwięk ten pochodził z góry. Jedno" 
cześnie usłyszał triumfalny krzyk Grenachowych 
ludzi skupionych na dole w oczekiwaniu czegoś. 

Zrozumiał co się stało i zawrzał gniewem. Popro” 
stu oszukali go. Podczas gdy ukrywał sie za za- 
słoną i patrzał na leżące poniżej skały, kilku ban* 
dytów skoczyło: w lewo, zakreśliło duże koło 
i wspięło się na szczyt gór. Teraz czuli się bez- 
pieczni i mogli każdej chwili zastrzelić go zupełnie 
bezkarnie, Popatrzał w górę, Tam, wysoko słońce 
odbiło się w lufie karabinu. Chwycił za broń, wy” 
strzelił. Nastąpiła chwila ciszy; poczem padł 
strzał, Marmont ciężko upadł na twarz, Kula prze- 
szła mu przez lewe ramię, Na chwilę stracił przy” 
tomność, gdy ją odzyskał, zobaczył, że tym razem 
sprawa jest przegrana. Tam na górze, ktoś krzyczał 
donośnym, przeraźliwym głosem, informując Gre- 
nachowych ludzi, że nieprzyjaciel został роКопа- 
ny. Słyszał tupot nóg, chcieli się widać osobiście 
przekonać o tym fakcie. Schwycił za strzelbę, 
była już tylko bezużytecznym balastem w jego rę- 
ku, Nie mógł już strzelać. Ale umierać tak, bez- 
bronnie, to było ponad jego siły. Padnie w walce, 
choć nie może już władać bronią. Chwycił prawą 
ręką za kolbę strzelby i wywijając nią jak pałką 
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wyskoczył z poza skał i szarżował na trzydziestu 
wyjących opętańców. 

Wydało się Marmontowi, że ci, co stali na- 
przedzie cofnęli się na widok tego szaleńczego 
ataku. Jakiś gruby chłop rzucił się jednak ku nie- 
mu i wystrzelił z rewolweru. Marmont czuł, że 
kula drasnęła mu policzek, druga utknęła w po- 
zbawionem już czucia ramieniu, Uderzeniem kol- 
by powalił napastnika, Następnej chwili ktoś мта> 
ził mu nóż w gardło, ktoś inny wpakował kulę 
w głowę. Umarł w milesoniu, 

ROZDZIAŁ, XXXII, | 
DRUGA OFTARĄ 

Ci co popędzali upadające ze zmęczenia muły 
przez następny przesmyk górski usłyszeli dzikie 
okrzyki triumfu Grenachowych ludzi i mogli wnio* 
skować z nich, że Marmont padł. Hałas ten do- 
szedł ich uszu właśnie w chwili, w której zabaczy- 
li poraz pierwszy bezpieczny cel swojej podróży. 
U stóp długiego pasma wzgórz, opadających sto- 
pniowo ku morzu leżało miasteczko i port Ulloa. 

Port ten przedstawiał się dziwnie skromnie. 
Na tle błękitu zatoki odcinało się króciutkie mo* 
lo, kilka budek odgrywało rolę magazynów i skła- 
dów portowych. Obok mola stał niewielki obdra- 
pany stateczek o dość długim kadłub'e. z kominów 
statku buchał dym. Macpherson dotrzymał słowa, 
statek gotów był do odjazdu, Ścigani ucieszyli się 
na ten widok. Nawet muły zdawały się rozumieć, 
że zbliża się koniec podróży. Józef Simon w pa" 
roksyźmie radości i niepokoju obiecywał nowe 
setki dolarów poganiaczom, o ile potrafią dopro- 
wadzić na czas do Ulloa zmordowane muły. 

(C. d. n.). 

re estracją i właściwą interpretacją, jak 

również nad dokladnem ustaleniem: zna- 

czenia terminologii, używanej w handlu 
morskim. 
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DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 

„SZWAJC, GORZKIE _LIOEA" są sroso -| 
/ANE PRZY KAMIENIACH Z! ECIOWYCH i SKŁONN 

00 ZAPARCIA „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZI EA" SA NATU 
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM PRIECZYSZCZAJĄCYM, 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO: 

* WANYMA_ RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. 

  

   

Giełdy pieniężne © 
Warszawa, dnia 30 marca 1936 r. 

DEWIZY 3 
Belgia 89,80 (sprzedaż 89.98, kupno 

89,62) ; Holandja 359,75 (sprzedaż 360,47, 
kupno 359,03); Kopenhaga 117,50 (sprze- 
daż 117,79, kupno 117,21); Londyn 26,31 
SR 26,38, kupno 26,24); Nowy 

ork (kabel) 5,31 ; pięć ósmych (sprze- 
daż 5,32 j siedem ósmych, kupno 5,30 i 
trzy ósme); Oslo 132,15 (sprzedaż 132,42, 
kupno 131,82); A 35,01 (sprzedaż 
35,08, kupno 34,94), Praga 21.96 (sprze- 
daż 22,00, kupno 21,92); Szwajcarja 
173,10 (sprzedaż 173,44, kupno 172,46); 
pa 135,65 (sprzedaż 135,98, kupno 

Obroty dewizami mniejsze; tendencja 
dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro- 
we w obrotach PO TA 5,32 i pół — 
5,33 ; jedna czwarla; rubel złoty 4,84 — 
4,85; dolar złoty 9,06 i pół; rubel srebrny 
1,35; 100 kopiejek w bilonie rosyjskim 
0.66; gram czystego złota 5,9244..W obro. 
tach GPPWA nych marki niem. (banknoty) 
135,50; łunty ang, (banknoty) 26,32). 

PAPIERY PROCENTOWE 
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 61,23 

fodónki po 500 dol.) 61,50 (w proc.); 
proc. państwowa pożyczka premjowa 

dolarowa 47,25 — 47,50; 5 proc. konwer- 
syjna 60,00; 6 proc. pożyczka dolarowa 
72,50 (w proc.); 5 proc. pożyczka kole- 
a konwersyjna 55,00; 8 proc. L. Z. 
anku gospodarstwa krajowego '4.00 (w 

proc.); 8 proc, obligacje Banku gospo- 
darstwa krajowego 94,00 (w proc.); 7 pr. 
L. Z. Banku gospodarstwa krajowego 
83,25; 7 proc. obligacje Banku śospodar- 
stwa Se owej 83,25; 8 proc. L. Z. Ban- 
ku Tolieko ,00; 7 proc. L, Ž. Banku 
rolnego 83,25; 8 proc, L. Z. Tow. kred. 
przem. po funt, 89,50 (w proc); 4 i pół 
proc. L. Z, ziemskie serja V 43,00 — 
42,25; 4 ; pół proc. L. Z. Poznańskiego 
ziemstwa kred. seria K 41.00; 5 proc, 
L. Z. Warszawy 55,50; 5 proc. L. Z. War- 
szawy (1933 r.) 52,75 — 51,50 — 51,75, 

AKCJE 
Bank Polski 96,00 — 95,00; Warsz, 

Tow. Fabr, Cukru 22,50; Węgiel 11,25. 

Gielda zbożowa 
Warszawa, dnia 30 marca 1936 r. 

Pszenica jednolita 753 p. 2125 — 
21,75; Pszenica zbierana 74Ż gl. 20,75 — 
21,25; Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 
13.50; Żyto I-A standart 710 gl — — —; 
Żyto II standart 687 gl. 13,00 — 
— 13,25; Owies | standart 497 gl. 15, 
—15.25; Owies I-A standart 516 gl. 15,25 
—1550; Owies II standart 460 gl. 14,50 
— 14,75; Jęczmień browarny 689 gl. bez 
obrot. 15,50—15,75; Jęczmień 678/073 gl. 
1525 — 15,50; Jęczmień 649 gl. 15,00— 
15,25; Jęczmień 620, 5 śl. 14,75 — 15,00; 
Groch polny 18.00 — 19,00; Groch Vic- 
toria 30,00 — 32,00; Wyka 24.00—25,00; 
Peluszka 24.00 — 25,00; Seradela podw. 
czyszczona 24,00 — 25,00; Łubin nieb, 
9,50 — 10,00; Łubin żółty 12,00 — 12,50; 
Rzepak zimowy 42,00 — 43,00; Rzepik 
zimowy 41,00 — 42,00; Kzepak letni 41,00 
— 42,00;  Rzepik letni 41,50 — 42,50; 

  

  

Siemię lniane basis 90 proc. 35,50 — 
36,00; Koniczyna czerw. sur. bez. gr. 
kanianki 11,00 — 130,00; Koniczyną 
czerw, bez kan. o czyst. 97 proc, 165,00 
— 175,00; Koniczyna biała surowa 60,00 
—70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst, 
97 proc. 80,00 — 100,00; Mak niebies! 
bez obrot. 60,00 — 62.00; Ziemniaki jad. 
4,50 — 5,50; Mąka pszenna gat. I-wyc. 
0 — 20 proc. 34,50 — 36,50; Mąka psz, 
I-A 0—45 proc, 32,50 34,50; Mąka psz. 
I-B 0—35 proc. 31,50 — 32,50; Mąka 
szen. I-C 0—60 proc. 30,50 — 31,50; 
ąka pszen. I-D 0—65 proc. 29.50 — 

30,50; Mąka pszen. II-A 20—55 proc, 
28,50 — 29,50; Mąka pszen. II-B 20—65 
roc. 2650 — 28,50; Mąka pszen. II-C 
|5—55 proc. — — —; Maka psżen. II-D 

II-E 55—60 proc. — — —;iMąka pszen. 
LI-F 55—65 proc. 23,00 — 24,00; Mąka 
szen. II-G 60—65 proc. 22,00 — 23.00; 

NA pszen. III-A 65—70 proc, — — —; 
Mąka pszen. III-B 70—75 proc. — — —: 
Mąka pszen. pastewna 15.00 — J 
Mąka pszen. razowa 0—95 proc. — — —: 
Mąka żytnia „wyciągowa' 0—30 proc 
21.00 — 2200; ąka żytn. gat I 0—50 
Proc, 21,00 — 22.00; Mąka żvt. gat. I 0— 
65 proc. 2000 — 20.50; Mąka żyt gat 
II 50—65 proc. 16,00 — 17.06; Maka AE 
razowa 0—95 proc. 16.00 — 16.50; Mąka 
sri pośledn'a ponad 65 proc. 12,50 — 
1300; Otręby pszenne grube przem, 
stand, 12.50 — 13 00; Otreby pszen. śred. 
przem. stand. 11,50 — 1200; Otręby psz, 
miałkie przem. stand. 11,50 — 12,00; 
Otręby żytnie 10,25 — 10.75; Kuchy Inia. 
ne 17,25 — 17,75; Kuchy rzepakawe 15,00 
15,50; Śruta sojowa 45 proc. bez obrot. 
22.00 50. 

   

  

  „00 — 2250. 
Ogėlny obrėt 3699 tonn, w tem žyta 

996 tonn. Usposobienie spokojne. 

45—65 proc. 24.00 — 25,00; Aa pszen, . 
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Kronika wileńska 
Nareszcie będzie porządek 

Wi wyniku dłuższych pertnakitacji 
prowadzonych pomiędzy Zarządem. 
Miasta, Kołem Miłośników Wilna, 

Stow. Arch. Polskich, * Wydziałem 

Sztuki U. S. B., oraz niezrzeszonymi 

miłośnikami i znawcami sztuki prze- 
bywającelmi-w Wilnie, nastąpiło cał- 

kowite uzgodnienie poglądów w spra 

wie planu regulacyjnego Wilna i na- 

dania mu wyglądu właściwego sto: 

łecznemu królewskiemu miastu. 
Utworzony zostanie Naczelny Ko 

mitet Artystyczny m.* Wiilna, złożony 

z przedstawicieli wymienionych na 
wstępie organizacyj, (któremu pod- 

dane zostaną Wydziały Budowlany, 

Drogowy Regulacyjny Zarządu 

| 
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? 
Rano chmurno, miejscami drobne opa- 

dy i mgły, w ciągu dnia naogół dość po- 

godnie. 
Nieco cieplej. 
Słabe wiatry z południa i południo- | 

zachodu. | 

URZĘDOWE. 
— Wyjazdy służbowe. Prezes 

Okręgowej lzby Kontroli Państwo- 
wej w Wilnie p. Zenon Mikulski wy- 
jechał na kilką dni do Warszawy w 
sprawach służbowych. Zastępstwo 
objął naczelnik wydziału p. Witold 
Rusiecki. 

Z MIASTA. 
— Rekolekcje dla mieszkańców 

Domu noclegowego, ul. Połocka 4, 
rozpoczynją się dnia 1 kwietnia r. b., 
o godz. 7 wieczorem. Nauki głosić 
będzie lks. Proboszcz Florjan Mar- 
Ikowiski. 

SPRAWY MIEJSKIE. 
— Remont Teatru Letniega. Wła- 

dze miejskie noszą. się.z zamiarem 
przeprowadzenia gruntownego :e- 
montu w Teatrze Letnim w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Poza zewnętrzną 
elewacją będą, również odremonto- 
wane garderoby, korytarze itp. (h) 

SPRAWY WOJSKOWE. 
— Powołanie na ćwiczenia szere- 

gowych i podoiicerėw. Niezależnie 
gid”podchorążych i oficerów, o czem 
już  donosiliśmy, w najbliższych 
dniach ukaże się rozporządzenie 
D.O.K. III w sprawie tegorocznyci 
ćwiczeń dla szeregowych i podofice- 
rów. Mają być powołani na 4 tygo- 
dnie z rocznika 1905 i 1908 podofi- 
cerowie rezerwy wszystkich prawie 
rodzajów bnoni oraz szeregowi nie- 
któych kategoryj, którzy otrzymają 
karty powołania. Również mają być 
powołani z rocznika: 1900 do 1906 
niektóre kategorje rezerwistów. (h) 

?RAWY KOLEJOWE. 
— Wolnych posad na P.K.P. 

niema. Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Wilnie podaje do 
wiadomości, iż c braku wol- 
mych posad, podanią o zatrudnienie 
nie będą przyjmowane ani też roz- 
patrywane. Podania nadesłane pocz- 

Iszlaku: plac Łukiski, plac Katedral- 

| Ta e ii SOA J GADAJ LICA 

h Zaparcie. Wybitni przedstawiciele wie- 

| 
Miasta. Żaden projekt tych wydzia | 
łów mie będzie mógł być wykonany: 

bez zgody Komitetu Artystycznego | 

Komitet Artystyczny, który utwio-. 

rzy się już w dniach najbliższych, 

będzie miał do swej dyspozycji okcło 

połowy budżetu miejskiego, t. zn. 

miniej więcej 4 imilj. zł. rocznie. Z sum 

tych podczas najbliższego roku zo - 

stanie wybudowany most przez Wi- 
lję koło Elektrowni, postawiony bę- 

dzie pomnik  Midkiewicza, oraz 

przeprowadzona będzie regulacja 

ny, Stary Ratusz. 

Nareszcie będzie w Wilnie ро- 
rządelk. 

KARY ADMINISTRACYJNE. 
— Bezględny areszt za handel 

w niedzielę i święta. Dowiadujemy 
się, iż Starostwo Grodzkie postano- 
wiło karać bezwzględnym aresztem 
osoby, uprawiające ndel w nie- 
dzielę, święta i w dnie powszednie 
po godzinach dozwolonych. W! pier- 
wszym względzie karani będą t. zw. 
recydywišci. (h) 

KRONIKA POLICYJNA. 
— Kradzieże torebek nie ustają. W 

dn. 29 bm. na ul. Inflandzkiej skradziono 

Zofji Szelkingowej (lnflandzka 15) torebkę, 
w której było 2 zł. i różne drobiazgi ogól- 

nej wartości zł. 35. Sprawca, po dokonaniu 

kradzieży, zbiegł. 
W. dn. 30 bm. zatrzymano Aleksandra 

Minkowskiego (Rossa 82), jako podejrzane- 

go o systematyczne kradzieże torebek u 

prącowniczek * biurowych  bibljoteki im. 
Wróblewskich przy ul. Zygmuntowskiej. 

W czasie doprowadzania do komisariatu, 
Minkowski zbiegł, lecz podczas pościgu zo- 

stał ujęty. ё 

WYPADKI. 
— Nędza materjalna i moralna po 

pchnęła do samobójstwa. Jadwiga Klemen- 

towicz (Oszmiańska 1) w dn. 30 bm, w celu 

samobójczym napiła się sublimatu. Pogo- 
towie ratunkowe przywiozło ją do szpitala 

św. Jakóba w stanie niebudzącym obaw o 

życie. Powodem targnięcia się na życie 

były ciężkie warunki materjalne,  (Klemen- 

towicz jest kontrolną.) 

dzy medycznej przekonali się, że nawet 
najdelikatniejsze dzieci chętnie zażywają 
i dobrze: znoszą naturalną wodę gorzką 
„Franciszka Józefa”. Zalecana przez lekarzy. 
w 2204 EN AST ADO i i I E S 

Teatr | muzyka. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

sztuka w 3 aktach W, Fodora (przekład 

iteny Grywińskiej) p. t. „Matura”, Sztuka 
ta ma zapewnione powodzenie tak ze 
względu na aktualne zagadnienia, jak rćw- 

mież świetne wykonanie. 

— Jutro o godz. 8 w, Matura”, 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Występy 

„nie wypełnienie. 
! 

Milky żydowskich machinacyj handlowych 
W dniu wczorajszym Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie vos do rozpo- 
znania sprawy Szlomy Fajna, właści. 
ciela firmy futrzarskiej przy ul. Nie- 
miedkiej 26, oraz subjekita tej firmy, 
Hirsza Żakowicza, oskarżonych © 
machinacje oszukańcze, polegające 
na fałszowaniu rachunków na nie- 
korzyść fabryki futrzarskiej „Seal“. 

Szczegóły tej sprawy, miają- 
cej tajniki etyki handlowej żydow- 
skiej firmy, przedstawiają się nastę- 

pująco: 
W: początkach listopada 1933 r. 

Szloma Fajn' rozpoczął pertraktacje 
z firmą „Seal' na dostawę około 
22.000 szituk skór baranich, elkisper- 
towanych z Argentyny. Podług za- 
wartej umowy, Fajn miał otrzymać 
należność według rachunku firmy ar- 
gentynskiej, plus 15%/0, które miało 
stanowić należny mu zysik. 

Po otrzymaniu z Buenos Aires 
transportu skór baranich, Fajn otrzy- 
mał jednocześnie dwa rachunki: 
1-szy na 1605,96 pezów ang. i 2-gi na 
1221 pezów ang. 

Ponieważ uważał, iż kupił skóry 
niezwykle tanio, postanoiwił posia- 
dane rachnuki przerobić na inne, 
opiewające na większe sumy. 

Wobec tego, podrobienie. rachun- 
ków wymagało blankietów firmy ar- 
gentyńskiej, Sz. Fajn polecił swemu 
subjektowi Hirszowi « Żakowiczowi, 
obstalowanie na ich wzór blankietów 
w drukarni Arkuskiego i odpowied- 

Tym razem 1-szy 
rachunek wynosił 3141 pezów arg., 
2-gi zaś 4039 pez. arg., t. j. 21.406 zł. 

W. czasie omawianej pertraktacji 
Sz. Fajn otrzymał od f. „Seal“ a con- 
to należności 6.000 zł. Po otrzyma- 

Wówczas Sz. Fajn podrobione 
przez siebie rachunki uwierzytelnii 
notarjalnie, poczem sprawę skiero-: 
wał do sądu. W międzyczasie jed-. 
nak ustalono, iż rachunki są pod-! 
robione. W wyniku takiego obrotu | 
sprawy Sz. Fajn i H. Żalkowicz zna-' 
leźli się na ławie oskarżonych. 

H. Żakowicz przyznaje się do“ 

czeniem strajku w fabryce „Ardal' 
w Lidzie, w dniu 30 marca zgfosiło 
się do pracy 350 robotników. Aż do 
nowego sezonu fabryka nie zatrudni 
więcej robotników, ponieważ z po- 
wodu 13-tygodniowego strajku dy- 
rekcja nie wykorzysta obecnego, 
tnwającego już od. kilku tygodni, se- 
zonu w — takim stopniu, jak prze- 
widywała. Nie będzie też dokonana 

Katastrofa kolejowa 
POSTAWY. W. dniu 31 bm, o 

odz. 9,20 rano, na stacji kolejowe 

gnęła za sobą poważniejszych skut- 
ków. 

Podczas manewrowania pociągu 
osobowego Nr. 554, zdąrzającego z 
Królewszczyzny do Wilna, nastąpiło 
silne zderzenie wagonów, wskutek 
czego wykoleił się wagon bagażowy,   niu pierwszego transportu okazało 

się, iż skóry nie nadają się do wyr 

przyjęcia transportu. 

stwowych 'w Wilnie podaje do 
Państwowych w Wilnie podaje do 
wiadomości publicznej, iż w związku 
ze wzamożonym. ruchem óżnych 
w olkresie świątecznym będzie uru- 
chomione dodatkowe pociągi osobo- 
we z wagonami 1, 2 i 3 klasy, a mia- 
nowicie w dniach 7, 8, 9, 10, 13 i 14 
kwietnia r. b., wedtug następuj 
rozkładu jazdy: Warszawa 
— odjazd gi 
— przyjazd godz. 1 m. 20, odjazd 
godz. 1 m. 30; Grodno — przyjazd 
godz. 3 min. 07, odjazd 3 m. 16; Wil- 
no — przyjazd godz. 6 m. 15. 
wrotem w tych dniach: Odjazd Wil- 
mo godz. 21 min. 35; Grodno — przy- 

  

Próbny koncert międzykontynentalny:   
Oli Obarskiej. „Ty to ja“ po cenach zniżo- 

nych. Dzis „Ty to ja“ operetka Simonsa. 
— „Biedny Jonatan“ po--cenach znižo- 

nych grany będzie jutro.   tą pozostaną bez odpowiedzi. 
— Powrót Dyrektora Kolei, Dy- 

— „Kasperek i Balcerek* w „Liitni*, 

Wanda Stanisławska, pisząc swój ostatni 

Kair, Pekin, Casa Blanca — na polskiej tali, 
Zanim nastąpi zorganizowanie stałych 

koncertów  międzykontynentałnych, posta- 
mowiono przeprowadzić szereg. próbnych 
audycyj. Pierwsza audycja: tego rodzaju, 
uwieńczona pomyślnym rezultatem, odbyła 
się w połowie marca. Następną. próbną 

robu, wobec czego „Seal“ m" 

RA ileńska 
. 22 m. 00; Białystok | 

oś wagoniu oslobowego zostałą uszko: 
dzona, a lokomotywa uległa częścio- 
wemiu zepsuciu. © 

  

Dodatkowe pociągi w okresie świątecznym, 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań. jazd godz. 0 m. 35, odjazd godz. 0.44; |dła uchwała obniżenia prądu o 20%, 

| 
| 
Białystok — pnzyjazd godz. 2 m. 20, 
odjazd 2 m.'30; Warszawa Wileń- 
5ка — przyjazd godz. 5 m. 45. 

(oropajewo wydarzyła się kata- janna Urbanowiczowa z Wilna 
strofa kolejowa, kitóra nie pocią- |sierżant Mikołaj Szymikowiak. 

jąc, iż nobił to na polecenie swego 
zwierzchnika Sz. Fajna. Ten ostatni 
zaś tłumaczy się tem, iż rachunki 
oryginalne nie podlegały faktycznej 
cenie skór ze względu na rzekomo 
olbrzymie 'kosztą cła i twierdzi, iż 
zamianę rachunków uskutecznił za 

| zgodą firmy argentyńskiej. 
Zaiwiłą tę Ikiwestię rozwiąże wy- 

podrobienia rachunków, oświadcza- rok sądowy dziś. (e) 

Sytuacja strajkowa 
w fabrykach „Ardal* i „Niemen 

LIDA (Pat). W! związku z zakoń-, w najbliższym <czasie projektowana. 
rozbudową 0 dwa nowe działy. 
Wskutek tego reszta robotników, w 
ilości ponad 350 osób, pozostanie 
bez pracy. 

Strajk w hucie szkllanej „Niemen” 
trwa w'dalszym ciągu. Przypuszczają. 
że strajk zakończony będzie w naj- 
bliższych dniach  arbitrażem  rzą- 
dowym, 

na St. Woropąjewo 
Od silnego wstrząsu wagonu zo 

, Stały lekiko ranne dwie osoby: Mar- 
i 

W związku z tem policją zatrzy- 
mała maszynistę i jego pomocnika 
do dyspozycji władz sądowo-śled- 
czych. 

"Po sprowadzeniu nowej lolkomo- 
tywy z Królewszczyzny, pociąg od- 
jechał do Wilna z 3-godzinnem 
opóźnieniem. | 

(Obniżenie ceny prądu 

elektr. w Lidzie 

LIDA (Pat). Na ostatniem posie- 
ady. miejskiej m. Lidy zapa- entu.. T; 

tak, że od 1 Ikwietnia za jeden kiwh. 
lidzianie będą płacili 80 gr. 

Wisielec w altance koło Katedry 
W dniu 31 bm. między godz. 3-cią 

„a 4-tą w altance przy Katednze po- 

wiesił się na pasku mężczyzna lat 

około 40. Lekarz pogotowia, po 
przybyciu mna miejsce, stwierdził 
zgon oraz rozpoznał w wisielcu zna- 

Wieś Osowiec 
MOŁODECZNO. Wi dniu 30 bm. 

w godzinach rannych we wsi Oso- 
wiec (gm. Kraśna) wybuchł groźny 
pożar. Pastwą płomieni do południa 
padła połowa 'wsi, pożar zagraża i 
drugiej połowie ze względu na wiatr, 

który niesie płomienie w kierunku 
„dalszych budowli. 

Na miejsce pożaru wyjechały 

straże pożarne z Kraśnego i oko- 

nego mu żebraka Sarneckiego, cho- 
rego na padaczkę, który rzekamo 
mieszkał na Zarzeczu. Przy Sarnec- 
kim żadnych dokumentów nie: zna- 
leziono. 

w płomieniach 
wyjechał starosta powiatowy wraz 
z instruktorem pożarnictwa. 

‚ Wyjazd robotników 
| do Łotwy 

MOŁODECZNO. W] dn. 29 bm. 
z Mołodeczna wyruszył drugi trans- 
port robotników rolnych z terenu 
powiatu mołodeczańskieśo na robo- 
ty rolne do Łotwy. Ogółem z terenu 

„licznych wiosek, a z Mołodeczna|powiatu wyjechało małorolnych ro- 4 : Z rektor Kolei Państwowych w Wilnie utwór pod powyższym tytułem, miała na 
botników 750 osób. inž, K. ro dn. 31. III. ат ‘ оер -а с widowiako  ócwkkce pełne humo- 

m z "warszawy 1 objął urzę- ru, Zzrozumiale i przez młodsze dzieci, a 

” RC. |któreby miało prawdziwy morał, jako myśl 

Ё ranił 2 RZEMYSŁ, | przewodnią oraz troskę o należyte, miłe a 

RUE Fałszowanie е я ty. Ww WY” pożyteczne spędzenie czasu w teatrze. 

niku „ostatnich lustracyj, władze a- — Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5. 
prowizacyjne zwiróciły: uwagę, Że Dzis program rewjowy p. t. „Prima apriiis". 
niektórzy właściciele jadłodajni po Początek przedstawień o godz. 6 m, 45 
jednorazowem naparzeniu herbaty ; 9 min. 15. : 

audycję: transmitować będzie również Pol- 
skie Radjo. Transmisja ta odbędzie się w; 
dniu 1 kwietnia, o godz. 22.05. Szczegóły! 
programu tej zbiorowej audycji nie są defi- | 
nitywnie jeszcze ustalone, można jednakże 

` 

ее х . Zwłoki znalezione w bagnie | 
m. uk, BC URE waka W dniu 26 bm. Antoni Wolejszo, | gm. mejszagolskiej, znaleziono zwło- 

aria, południowo - amerykańskie, Pek:n, lat 78, ze wsi Stepary, gm. mejsza- ki Wołejszy. Przyczyny R z 

a Casa Blanca, došwiadozalna stacja golskiej, wyszedł z domiu i więcej nie razie nie ustalono.  Wołejszo ył 

palestyńska w Tel Aviwie. Organizator au- qowrócił W. dniu 30 bm., o godz. |chory umysłowo. Dochodzeńie pro- 

dycji zbiorowej rozgłośnia Radjo - Monte 16.ej w bagnie około wsi Ejciuny, | wadzi się. 

    

suszą zużyte istki i następnie je; 
sprzedają. lstnieje gnapa osób, zaj- | 
mująca się skupywaniem stiwódncj | 
herbaty, Iktėrą następnie mieszają z! 
herbatą pośledniejszych gatunków i 
sprzedają w woreczkach, zwłaszcza 
na prowincji lub na peryferjach mią- 
sta. Właściciele jadłodajni, którzy 
'zajmiują się procederem suszenia i 
sprzedawania herbaty, będą kara- 
ni. (b 

ODCZYTY. 
— W Ośrodku Zdrowia. 2 kwiet 

nia w Ośrodku Zdrowia (Wiellka 46), 
z ramienia T-wa Mens i T-wa Fu- 
$enicznego prof. Z. Hryniewicz wy- 
głosi odczyt na temat „Alkoholizm 
a prostytucja i choroby weneryczne”. 
Początek o 6 w. Wstęp wolny. 

— „Tragiczne losy Orlątka”. We 
czwartek, dnia 2 kwietnia 1936 r., 
0 godz: 7-ej min. 30 wieczorem odbę- | 
dzie się odczyt w sali Chrześciiań- | 
skiego . Uniwersytetu Robotniczego | 

2 za kotar studjo. 
Jeszcze jedna Rewja w Wilnie, 

W środę, dnia 1 kwietnia nastąpi uro- 
czyste otwarcie trzeciego skolei teatru re- 
wjowego w Wilnie. Impreza ta zakrojona 
na miarę amerykańskich Music - Hall'ow 
stanie się niewątpliwie sensacją naszego 
miasta. Polskie Radjo przeprowadzi o godz. 
20.00 transm. z otwarcia tego teatru, W 
pierwszym programie wystąpią gościnnie 
znakomici artyści |lrena Solska  Juljusz 
Osterwa. 

Koncert dla młodzieży, 
Koncert dla młodzieży w środę o godz. 

18.40 uwzględnił twórczość operową w 
Polsce. Wykonane będą z objaśnieniami p. 
Zofji Ławęskiej fragmenty z oper Moniuszki 
i- Zygmunta Noskowskiego. 

Transm, z życia dla dzieci. 
Bardzo źle czynią niektórzy rodzice, 

strasząc swoje dzieci policjantem. Wytwa- 
rza się przez to jakiś, niczem nieumotywo- 
wany, niettny stosunek młodzieży do dziel- 
nych opiekunów porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. To też w audycji, którą Roz- 
głośnia 'Wiłeńska transmitować będzie dnia 
2.IV, o godz, 16.00, radjo pokaże dzieciom į |reklamowy. 19.35 Wiad. 

nada również własny program. 
Koncert najbliższy ma nieoficjalny cha WEEK KZKZWNKZ I I i T I ЕСа 

rakter i Radio-Monte zastrzega się co do 
jej próbnego charakteru, nie chcąc sprawóć 
słuchaczom zawodu. 

Polskie Radjo Wilno 
Środa, dnia 1 kwietnia. 

6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka z płyt. 
Dziennik poranny, Muzyka z płyt. i 
rrolnicza. Audycja dla szkół. 8,10 — 11.57 
Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał, 12,03 Dziennik 
południowy. 12.15 Dziecko w wieku przed- 
szkolnym, pog. 12,30 Koncert. 13,10 Chwilka 
gospodarstwa domowego. 13.15 Muzyka po- 
pularna. 14.15—15.15 Przerwa. 15.15 Codz. 
odc, pow. 15.25 Życie kulturalne miasta i 
prowincji, 15.30 Koncert. 16.00 Audycja @а 
dzieci starszych. 16.20 Duety w wyk. Bron'- 
sławy Marwidówny i Łucji Czechowiczówny 
16.45 Rozmowa muzyka ze słuchaczem Ra- 
dja. 17.00 Dyskutujm: 
kwietniu było. 17.50 k. 
Koncert kameralny. 18.40 Koncert dla mło- 
dzieży. 19.00 Nowe odmiany 
ziemniaków, odczyt, 19.10 Skrzynka ogólna, 

listy słuchaczów omówi Tadeusz Łopalew- 
ski. 19.20 Chwilka społeczna. 19.25 Komcert 

sportowe, 

da 

17.20 Jak to miło w Р konstytucji 
kal sieja 1800 yEPARoaCA o: 

zbóż jarych i, 

19.38 

` 

Dubanowicz Edward, Proi. Dr.: 

| Ku stałemu ustrojowi Państwa Pol- 
' skiego. 1 
| Nakład Towarzystwa Wydawni- 
czego Młodych Prawników i Ekono- 

mistów. Warszawa, 1936, str. 120. 
Cena zł. 3. 

| Prof. Dubanowicz wystąpił z 

dziełem, zupełnie oryginalnem, w 
Iktórem eva subtelną ana- 
lizę przyczyn przesilenia ustrojów 

giótwowych, odziedziczonych przez 
uropę po XIX wieku, w szczegól- 

ności kryzysu ustrojowego Polski. 

, daje jej wartości nader autentyczny 
komentarz. ' Parlamentaryzim i de- 

dziele prof. Dubanowicza poważną 

krytykę. 
iż demokracja 

marooiwej , 

mokracja parłamentarna znajdują w. 

Dochodżąc w swych roz-, 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
dużycią budżetu”, jako skutki nie- 
mocy parlamentu zostały tu obszer- 
mie: oświetlone. 

W, pracy o kryzysie ustrojowym 
nie mógł autor. nie poświięcić więk- 
szej jej części państwu „autoryta- 
tywnemu'. Wiąże je z psychologją 
pokolenia „frontu“, a dając wnikli- 
wy rozbiór bolszewizmu, iaszyzmu i 
hitleryzmu wprowadzą nas w: ża- 
gadnienie „tołalizmu* i przerostu 
biurokracji, jalko naturalne konsek- 
wencję systemu „państwa autoryta- 
tywnego“. 

Ostateczne wnioski prof. Duba- 
mowicza, dla osób, znających jego 
dawniejszą działalność polityczną są 
zupełną niespodzianką. Autor pro- 
paguje 'monarchję dziedziczną, jako 
ustrój dający Polsce gwarancję sta- 
łości i mocy. Idea monarchji narodo- czem jest naprawdę policjant i jego ciężka а wažaniach do tezy, , łaśc y > 

służba. Audycja ta ża BELA z sand ee e parlamentarna jest dziś w stanie, wej przenika końcowe rozdziały 

posterunku policyjnego i nosi tytuł „Czem | Wielkiego Music-Halfa w Wilnie. 20.45 | rozprzężenia i upadku — autor oma- | dzieła: przebudowa podstaw nastro- 

jest twój tatuś? — posterunkowym”, Dzieanić. wieczorny. 2085 Obruaki Polski wi fosmy i sposoby. pracy parlamen- |jowych, autorytet prawa, zakres wła Koncert kameralny, || współczesnej. 21.00 XXX: audycja z cyklu|tu, (które sprawiają, iż parlament dzy państwa, miara praw politycz- 

— Izba Lekarska prosi wszyst- |, „W czwartek, dnia 2-go kwietnia wy- |„Twórczość Fryderyka Chopina. 2140 Pri- staje się niezdolnym do sprostania | nych, naprawa stronnictw politycz- 

tach lekarzy, poszukujących PrACY częlisja p. Albest Katz. = ódoś Ape 3 ЁшЁЪ;';›еЗЁЬ aa dw: akt“: zadaniom, ciążącym na nim 'w nowo- | nych, budowa organów władzy, or- 

na prowincji, o PZ Się ry Albeniza, Czakowkiego AE Godz. day 23.00 Wiad. met, rr ads as | czesnem państwie. Palące zagadnie- | ganizaoja sądownictwa, rząd i ciala 

w Izbie do dnia 4. IV. wlącznie. | koncertu 16.15. | ka taneczna. a s nie „braków ustawodawstwa” i .„na-łprzedstawicielstwa narodowego. 

giczne losy Orlątlka, syna Napoleo- 
na”, który wygłosi p. Szacki. Wstęp 

, RÓŻNE. 

przy ul. Metropolitalnej 1 p. t. „Tra | 

į 

4 
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CASINO | Dziś premjer! NOwy triumf reżysera BOLESŁAWSKIEGO 

ZAPOMNIANY CZŁOWIEK 
a ® 

starożytnych, natomiast djalogi i akcja prze 

noszą nas w czasy dzisiejsze — i to właśnie 

: powiązanie stwarza największe wartości 

W rol. 
gł. 

Film przewyższa „CZEMPA”. Bogaty nadprogram. Uprasza się o przybywanie na pocz. seansów punkualnie: 4, 6, 8 i 10.15. 

Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

 Dokoła stracenia Hauptmanna | Skarby 
Na kata, który przybył do Trenton, do- 

konano zamachu, gdy przejeżdżał autem 

przez jedną z ulic, Ocalał on jednak i nie 

opuszcza już murów więziennych, gdzie ma 

dokonać aktu stracenia, 

Gubernator Hoffmann jest strzeżony 
przez 100 policjantów federalnych, którzy 
przybyli do Trenton, Dokoła miasta patro- 
lują silne oddziały $wardji narodowej, nie 

„ wpuszczając nikogo podejrzanego. 

Mimo to Trenton jest przepełnione 

przybyłymi amatorami silnych wrażeń. Lu- 

dzie nocują również w salach muzeum 

miejskiego. Wychodzi nawet specjalna ga- 

zeta, zawierająca wyłącznie wiadomości do- 

tyczące sprawy Hautmanna a nakład jej 

wynosi około 40 tys. egzemplarzy. 

Mały synek Hauptmanna, który liczy 

3 lata, przemówił przed mikrofonem radja 
wołając: „Ratujcie mojego tatusia”. Miał 

to być ostatni akt rzucony na szalę przez 

obronę, 

W Trenton naczelnik bezpieczeństwa 
publicznego zawiadamia, iż aresztowano 

rez 

(W PA 

od 2-ej. 

Inkasów 
' W roku 1937 ma udač się do Poludnio- 

„AMFITRJON“ 
KINO „ŚWIATOWID* 

Niezła komedja filmowa, Zwłaszcza ten 

kto był na „Orieuszu w piekle* powinien 

obejrzeć ten obraz — porównanie znakomi- 
cie uwypukli różnicę w rozwiązaniach te- 

matu między teatrem a filmem, 
Dobra reżyserja daje złudzenie czasów 

komiczne tego filmu. 
Teby prowadzą wojnę z resztą Beocji, 

stęsknione niewiasty proszą Jowisza o po- 

wrót mężów. Znany ze swej słabości do płci 

pięknej władca Olimpu zmienia wyrok uj- 

rzawszy petentkę i udaje się wraz z Mer- 

„kurym na ziemię by poznać piękną tebankę. 
3 zoologami, chemikiem, botanikiem i $e0- I tu zaczyna się galimatjas, mąż, Junona, 

W dnie świąteczne 

niejakiego Pawła Wendla, b. obrońcę, skre- Wej Ameryki naukowa wyprawa angielska, logiem. Jeziro Titicaca leży 4.000 metrów ploteczki przyjaciółek i wino, które jak się 

ślonego z listy adwokatów w Trenton, A- celem dokładnego zbadania terenu jeziora ponad jeziorem, jak również i w jeziorze. okazuje podobnie działało na Jowisza jak i 

resztowanie nastąpiło pod zarzutem zamor- 

dowania dziecka Lindbergka. 

Wendel upewnia rzekomo, iż Hauptmann 
jest niewinny, twierdząc, iż on porwał dzie- 

cko Lindbergha, które następnie przypad- 
kowo zabiło się, Wendel zaniósł zwłoki na 
miejsce, gdzie je znaleziono, pozostawił 

również i kartkę, w której domagał się o- 

kupu. Przeczy jednak, jakoby otrzymał 

pieniądze. 

Wendla aresztowano w Nowym Jorku. 

14 lutego 1936 r. pod zarzutem oszustwa. 
Prok. Wilentz, który przesłuchiwał go w 

więzieniu, twierdzi, iż aresztowany przeczy 

swym pierwotnym zeznaniom, które miał 

złożyć rzekome pod naciskiem władz poli- 

Titicaca, gdzie spodziewa się napotkać па` 
i 
j duże skarby złota, srebra i miedzi. Gdyby 

przypuszczenia uczonych sprawdziły się, 

najbiedniejszy dotąd zakątek świata,. stałby 

| się najbogatszym. Koszta wyprawy będą 

bardzo duże, tak, że odpowiednie fundusze 
musiano zebrać od specjalnie założonego 

konsorcjum, dałej z angielskiego Royał So- 
ciety i Muzeum Brytyjskiego. Kierownikiem 

ekspedycji zostanie prof, Gardiner, który 
kompletuje skład ekspedycji 6 uczonymi, 

00h PAGERANK VTAT T RRKT NRMAO 
Osobnik ten miał zeznać, że porwał 

syna Lindberhga, dodając, że Hauptmann 

nie ma nic wspólnego z porwaniem i za- 

w którym poruszać się będzie można do- na pucybuta pana kapitana hoplitėw, do- 

piero po odpowiedniem przygotowaniu się, . prowadzając imć Gromowładcę do nieco 
tem więcej, że badania będą prowadzone ! panicznego powrotu na Olimp, 

' ponad jeziorem, jak również i w ejizorze. Na marginesie warto zaznaczyć, że au- 

Najgłębsza część jeziora leży w granicach tor scenarjusza jest prawdopodobnie żona- 

Peru, najpłytsza w granicach północnej Bo- . ty — sceny o suknie i kapelusze są ze zbyt 

liwji. Opowiadania podają, że przechowy- wielkiem znawstwem przeprowadzone... 

"wane są tam olbrzymie skarby Inkasów a. 
wartości przekraczającej 50 miljonów fun- 

, tów szterlingów. ! 
  

KUPUJCIE 

„WIELKĄ POLSKĘ“ 
Narodowy orgaa. walki 

Cena 10 groszy. 

: do nabycia w kioskach. 

Lecz skąd one się tam wzięły? Te | 

„wiadania właśnie rozwiązują rzekomo po- 
wyższe pytanie. Inkasi przed zdobywcami ' 
hiszpańskimi chcieli bezpiecznie przecho- | 

| chować olbrzymie skarby, spuszczając je! 

bójstwem. Ów osobnik był już swego czasu. na dno jeziora. Tubylcy wiedzieli o tych 1 

  

cyjnych. umieszczony na obserwacji w domu zdro- | skarbach, lecz nie byli w stanie podjąć sta-! ryb, śdyż do tej ABY 

Gubernator i i > | ryb, gdyż do tej pory żyją tam tylko dwa 
wia. irań o wydobycie ich. Dopiero obecnie mają! gatunki, lecz zupełnie niejadalne. Takich 

Władze sądowe nie przywiązują zbyt to uczynić nowi przybysze. Naturalnie €ks- | zagadnień ekspedycja będzie miała więcej 
wielkiej wagi do tego zeznania, jednak ma- j pedycja ma też, jak zwykle, duże zadania, | do rozwiązania, a przy tej sposobności mo- 
ją zawezwać zagadkowego nieznajomego, "jak np. stwierdzenie, czy można tam będzie | że ewentualnie „gadki”* o skarbach potwier- 

„celem ponownego zbadania. zaaklimatyzować pewnego rodzaju gatunek | dzą się. 

Nienotowane powodzenie! Film dla wszystkich ] ——>7—7—>—77>———————-- 
SKLEP MEBLI 

ZJEDNOCZENI 

Hoiimann wysłał do try- 
bunału apelacyjnego kopję oświadczenia, 
złożonego wobec wladž bezpieczeństwa 
przez pewnego osobnika, którego nazwisko 

trzymane jest w tajemnicy. 

STOLARZE 
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN, 

Wilno, Trocka 6 
  

N TWARDOWSKI 
poleca meblę miękkie i twarde r włas- FILM, KTÓRY UBAWI WSZYSTKICH! KRÓL KOMIKÓW 

HELIOS| Harold Lioyd 
w kapitalnej, najweselszej komedji sezonu : 

! mieczna droga 
Obsada: Gabby Sloan, Mac Suivan i Adolphe Menjou, Helen Mack, NIESPOTYKANE 

DOTĄD SYTUACJE KOMICZNE. Nad program: KAZIUK W WILNIE oraz inne 

Wiosnażsię zbliża i Šwieta nadchodzą 

JAN FRLICZKA || 
” Wielka 11 — Wilno —- Sw. Jańska 6 (Januszek) 

Poleca wszelką konfekcję damską oraz galanterję męską 

nych warsztatów. Ceny niskie. Za go- 
tówkę i na raty. 

  

iwadze P.P. przesiediających się 
PRZEPROWADZKI urządzeń domowych aktualja i atrakcje, 

ROLĘSBKIM kino 

ŚWIATOWI 
Miekiewicza 9 

„Amfi 
Przepych, wystawy!, Humor! Śp 

W rol. gł. Kathe Gold, Willi Fritsch | Paul 

  

Film, o którym, mówi z entuzjazmem prasa 

całego świata. Wspaniała komedja filmowa 

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIE 

sem ANArUKOWICZ 
Obserwator sr 

Е dz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Pocz. o godz, 4, i biurowych, tak miejscowe jak i między- 

miastowe, opakowanie mebli, szkła, por- 
celany, rzeźb i t. p. oraz przechowanie 
mebli najkorzystniej i fachowe załatwia, 

dając 100% gwarancję, 

BIURO TRANSPORTOWE 

„EKSPEDYCJA MIEJSKA* w Wilnie, 
ul, Dominikańska 17, tel. 9-87. 

  

    

Prosimy zapamiętać adresy: 

WIELKA 11 — Ś-to JAŃSKA 6. 

JUŻ CZAS 
przesadzać rośliny po- 
kojowe. Oferty pod 

owe" w 
WSZYSTKO STANIAŁO jesz" cie 

WYROBY ZE ZŁOTA I SREBRA, ZEGARY, || Administr. „Dz. Wil. 
BUDZIKI. 4 45—2 

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4— ||— 

u W. JUREWICZA 
MISTRZA FIRMY P. BURE 

WILNO, MICKIEWICZA 4. Ikąkolwiek pracę, 
choćby fizyczną. Ma 

— MB | chorą matkę. Łaska- 
we oferty do Admin. 
„Dz. Wil.“ dla J. W. 

58—2 

tr ] © 11 “ 
iew! Muzyka! Tysiące statystów! 

Kemp 

    

= By“ 

® nadzwyczaj cięż- 
kich warunkach ma- 

jterjalnych, prosi o ja- 

T TA 

b Już czas pomyśleć 
o ogłoszeniach świątecznych. 

Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILEŃ- 
SKIEGO" i innych pism — przyjmuje 

na bardzo dogodnych warunkach 

BIURO 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

  

tir. H. RUSIECKI 

    

  
  

DO SPRZEDANIA   FACHOWY 
ów u Jego Eksc. Arcypasterza, | palacz cegły i wa. 

    

  

  

NAJWIĘKSZA W WILNIE 

PAROWA FARAIARNIA | CAEKICZNA PRALNIA 
A. WOJTKIEWICZA 
Przyjmuje się: ubrania damskie, męskie, dziecinne, futra, firanki, 

dywany i t. d. oraz plisowanie, gofrowanie na wszelkie dese- 

desenie i gręplowanie, 

Pracownia: WILNO, BONIFRA TERSKA 2. TELEFON 20-45, 
Oddziały: WIELKA 66, MICKIEWICZA 22. 

  

  

Kto próbował ten przekonał się 

W. Osmołowski wwo 
są stare, leżałe, mocne i zdrowe 

Poleca się wino „MIESZANKA JAGODOWA* 

Do nabycia w sklepach winno-spo żywczych 

SAMOWAR КК 2 j a 

MEZA | niklowany, ptr © : RZEZBIARZ - ART. POSADĘ p 2 ZAKŁAD FRYZJERSKI 
ładny fason, okazyj- konuje roboty ko-; я į į į 5. 
nie do sprzedania. 2 |ścielne: figury, Oka] aa GEE: IŁMNEK „A N T 6 N 1 

u" Aa a |pze pu m Śipsie. rządcy na większy lub; CIĘ SIĘ egzyst. od 1921 r. 
wa warszta! R i i , zę 7 › 

+ WINA wytwórni ski. sl sea, odnowienie tj gmiejszy - obszar, zaj w. „DZIENNIKU W. Pohulanka 6. ; 
i „Stylowe, o "skromne wynagrodze- WILERSKIA“ Salon damski i męski. Personel po 

m. | MIESZKANIA | malowanie" kościołów: |xie*"obejmie 20-letni ‚ większony. Obsługa iachowa, solidna. 
ŻARNA | 1 pokoj, z kdchnią, Józei Noworytto, Tar- praktyk z roiniezer 111 AEA Ceny niskie, 

nowoczesne do miele- elektr., słoneczne, cie- gowa 9, m. 7, 54—3 wykształceniem. Wil- 3 

  

NASIONA 
ist 1860 w. WELER telef. 1057 

wiłno, SADOWA 8.1) ' 

RÓŻE i 
Cenniki syłamy bezpłatnie, s wysyłamy bezpłatnie. 

  

ADMINISTRACJA: Wilno, ul, Mostowa 1 

  

  

  

  

p. Wojewody, S B., Magistracie i wielu in. maszyna do pisania pna oraz strycharz| iw w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. 

Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra- przenośna „Reming- į poszukuje pracy  w|2 Ъ в 
: hi sin ton”, fortepjan, ma- swoim zakresie w Wil- 
Pea ac: szyna ręczna do szy-| EKONOM, nie lub na wyjazd. Mal | za 

Zegarki od 5 zł. Ceny kryzysowe. aš jug в a = 20 rą za sal E = rolne, traw, warzywoe 

maca z ul. Holendernia 2,m.1,lteorja. i praktyka a SE dam świad. Nasiona Śiwa 8 od 4—6 wiecz. 645—2| wszechstronna (szkoła Tilno, _ Mickiewicza rzędnej jakości poleca 
WYCHOWAWCZYNI 

619—3(trebl.) poszukuje po- 
LZ ai |gady, może się zająć 
OCHMISTRZYNI |gziqćmi w wieku od 2 do 6 lat, chętnie 

zawodowa, zna dobrze, wyjędzie, umie „szyć. 

kuchnię, wyrób masła Swiadeciwa i“ refer 
na sprzedaż, Wyma- Mogłaby jako $ospo- 

638—-1 azs gorę „e dy, zna dobrze ku- 
pierna 35, m, 19, | |chnię. UL Bakszta 11, 

iw Bukiszkach), j pos. 

paświadczenia dostoj- 
mych ludzi (rolników). 
prosi o zaofiarowanie 

7—6, Romejko, Wiieński spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
w Wilnie. ul. Zawalna 9, tel. 323 

Skład komisowy nasion buraków 
i marchwi pastewnych hodowli 

„K. Buszczyński i Synowie" 

  

- SPRZEDAM 
gramofon  trzyspręży- 

ROWY: BOWIROŃ EA pracy, honorarjum nis jak — niedrogo, z po- Pracy, я ii 
do sprzedania. | UL wodu wyjazdu. UL kie. Jerozolimka k. 
"Piaski 33-a (Antokol). Strycharska 12—3, |Wilna, folw. Wyszary, 
‚ 630—1 641—2 Fr. Mirynowski, 

Pszczoły 

  

  

e siais EE 
  

   

  

      
  

  

  
  

  

  

  

  

pia zboża, w dobrym płe, do wynaj. Šw.! — -- Ino, ul. Derewni i ROZ RAEC 
stanie, do sprzedania, Piotra i. Pawła 3 i] OGRODNIK, |m. 10. Wiadyciam Hoy: Pomóżmy 
jlamże wózek dwv-|Stara 33—4. Н bowicz. 622—0 inóiytsykca | woził 
kółka. Ponarska 30,| _& ZE £ BOS GASDRE | 

RAE m. 32. 55—1 POKÓJ, majątkach,  poszukuje| NIEZAMOŻNY 
W EO slegancko  umobl: do Zaj a. e -RACGERZYPOWI. i * |młodzieniec, ośr Ai gwarantowane polecają $| SPRZEDAJĘ wynajęcia. _ Ofiarna Gru pod „Ogrednik"|PRACA POLSKA" WDOWA do zakonu, prosi O! 

Zakłady Ogrodniczeł;* okazyjnie harmon- |4—4, tel. 14-78, do 11 0 2 LSKA",. dwojgiem  dzieci,|poparcie w celu wy-! ui 
ь ja chromatyczna (wlo-'rano { między 4—5  Įpoleca wykwalitikow. starszy syn chory na jechania do Seminar-| AKUSZERKA 

ska) w b. dobrym sta- popol. ek e KS pracowników budowl.: gruźlicę kości — o-|jum. Za wszystkich 
nie, nadająca się do I LEŚNIK, murarzy, cieśli, mala- becnie sama zachoro- ofiarodawców będzie W ŚMIAŁOWSKA 
orkiestry jazzbando- | 3 POKOJOWE — fachowiec, znający sięjrzy, zdunów, tapice-, wała, żadnych šrod- odprawiona Msza $w.|- 1-2 ST 
wej lub solo, 4 chóro- mieszkanie ze wszyst- na kulturach leśnych,jrów, brukarzy oraz ków do życia, prosi|Ofiary na ten cel ul. Wielka 10 — 7, 
wa z registrami, 120 kiemi wygodami do poszukuje posady od]wszelkiego rodzaju ro-'o pomoc, dopóki wy- |pczyjtuje Administr.| naprzeciw poczty, 

D A LJ E basów. Odglądać co- wynajęcia. ul. Kra- LIV. rb. Łask, oferty|botników niefach. Mo- zdrowieje, Łask, ofia- |„Dziennika Wileńsk.*, Tamże gabinet kosmet. 
dzień od godz. A P0- kowska 51. Dozorca do Admin, „Dz. Wū.“Istowa 1, Sekretarjat, ry do Adm .„Dz. Wil.” | Mostowa 1, pod „Nie-|Usuwa: zmarszczki, 
południu. UL. Nikode- wskaże. 636—2 dla „I. K.". 629—0] godz. 18—20. ;dla „chorego  mało-|zamożny”. brodawki, kurzajki i 
ma 6—35, 649—1! i Sia RESZTY | En si dzieńca”, RE CZRCĆ RANE wąśry. 

TORAGCTPZAKZWERE JRE PIET LEWO RTN CARO ORAZ TOO AIG RTN NEAR ASTA SI AT TTT 

„czynna od @& 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie » odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50. kwartalnie zł. 7 gr. 50, tagranicą «1. 6. — 

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

rycene о 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% mižki Administracja zastrzega sobie rmiany terminu druku i ogłoszeń I nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
  

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI , _ 

  

Odpawiedzialsy redakioe STANISŁAW JAKITOWGICZ, 

 


