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STANISŁAW KOSIŃSKI 
MAGISTER FARMACJI 

po krótkich cierpieniach zmarł dn. 30. IIL r. b. 
W zmarłym straciliśmy wzorowego kolegę:i dobrego obywatela. 

Pogrążeni w smutku i żalu 
Koledzy Działu Naukowego T-wa Przem. Chem.Farm. 

d. Magister Klawe, Warszawa. 

  

Ołosi dotarli do jeziora Tona 
RZYM. Od dwóch dni panuje ożywie- 

mie na obu frontach abisyńskich, a lotnic- 
two włoskie sygnalizowało ruch na skrzy- 
dłach i zauważyło poważne posiłki abisyń- 
skie, madchodzące z Kworam w kierunku 

północnego brzegu jeziora Asziangi, Wczo- 
raj o świcie Abisyńczycy rozpoczęli gwał- 
towny atak frontowy, skierowany na po- 
zycje włoskie, po obu stronach drogi, wio- 
dącej przez górskie przejścia ku jezioru 
Aszianga. Równocześnie gwardja cesarska, 

wsparta silnym ogniem artylerji lekkiej i 
karabinów maszynowych, przypuściła atak 
na oba skrzydła włoskie. Jednak włoska 
artylerja i karabiny maszynowe oraz moż- 

dzierze dziesiątkowały atakujących Abisyń- 

czyków. Około godz. 11-ej nieprzyjaciel, 
poniósłszy olbrzymie straty, począł okazy- 

wać znużenie, ale wkrótce juź okołó godz. 

12-ej w południe ze zdwojoną gwaltowno- 

ścią przypuścił ponowne natarcie na całym 
roncie. Jednakowoż opór włoski nie osłabł, 

a dowództwo przygotowywało nowe od-. 

działy” rezerwowe, które miały przejść | 

  

wkrótce-do decydującego kontrataku, Ar- 
tylerja włoska otworzyła ogień zaporowy i| 

Włosi ruszyli na całym froncie do kontr-' 
ataku. 
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Zajęto wzgórze, otaczające dolinę Me-, 

con i z nowych pozycyj poczęto razić nie- 

przyjaciela ogniem karabinów  maszyno- 

wych. Abisyńczycy rzucili się do ucieczki. 
Jedna trzecia wojsk Negusa legła na polu 

walki, w której brały udział samoloty włos- 

kie, kosząc ogniem karabinów maszynowych 

szeregi Abisyńczyków. Części wojsk negusa 

udało wycofać się na południe, 

\ 

пвЬе:Ые Elegancki Pan 

Garnitury Iniane marynarkowe już. otrzymaliśmy. 
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Niemcy udzieliły odpowiedzi, 
żądając pełnego równouprawnienia 

LONDYN (Pat). Wczoraj zrana amba- 
sador von Ribbentrop wręczył min. Edenowi | 
memorandum rządu Rzeszy Niemieckiej. Po 
naradzie z amb. von Ribbentropem, mini- 

strowie brytyjscy udali się do premiera 
,Bałdwina, gdzie natychmiast rozpoczęły się 

1 
I 

narady gabinetu brytyjskiego. 

BERLIN (Pat). Z kół rządowych podają 
Po porażce armji cesarza nad jeziorem następujące streszczenie noty niemieckiej. 

Asziangi, droga do Dessie stoi otworem ; 

przed pierwszym korpusem włoskim oraz 

oddziałami, które zająly sułtanat Assua, Na | 

i Zasadniczą osnowę niemieckiego planu 
stanowi 17 punktów: 

1) Równouprawnienie wszystkich państw, 

czasu pierwszego etapu rokowań o podpi- 
sanie paktu o nieagresji. 

3) Niepowiększanie w tym okresie stanu 
sił zbrojnych Niemiec w Nadrenji przy jed- 
nakowem zachowaniu się pod tym wzglę- 

dem ze strony Francji i Belgji. 
Punkty od 4 do 7 przewidują: utworze” 

nie komisji, złożonej z przedstawicieli W. 

Brytanji, Włoch i neutralnego państwa dla 

gwarantowania zarządzeń, przewidzianych w 
jp 3-im, oraz stwierdzenie, że rząd Rzeszy 

Niemieckiej jest gotów, na zasadzie całko- 

zachodnim odcinku irontu północnego pa- biorących udział w projektowanych ukła* | witej wzajemności, do wszelkich ograniczej 
trole włoskie osiągnęły brzegi jeziora Tana. 

Jedyną armją abisyńską, która nie ule- 
gła rozbiciu, jest armja rasa Nassibu w Oga- 

denie. Nałeży jednakże oczekiwać, iż gen. 

Graziani wkrótce ją zaatakuje. 

Egzekucja Hauptmanną odraczona 
LONDYN (Pat). Trybunał do spraw 

ułaskawień, * ostatniej chwili przed termi- 

nem egzekucji, odroczył wykonanie wyroku 

śmierci na osobie Hauptmanna na dalsze. 

48 godzin. Odroczenie to pozostaje w związ- 

ku z aresztowaniem b. adwokata Wendela, 

co do któręgo istnieje podejrzenie, że był 
właściwym mordercą dziecka Lindbergha i 

który miał poczynić w tym sensie zeznania. 

TRENTON (Pat). © odroczeniu w ostat- ' 

niej chwili egzekucji Hauptmanna komuni- 

NA ÓW CT 
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GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA 
Qarcimainć beozzui „MIGRENO- NERVOSIW" « KOGUTKIEM 

kują następujące szczegóły: Na 5 minut 

przed terminem egzekucji przewodniczący 

trybunału telefonicznie polecił dyrektorowi 
więzienia wstrzymanie wykonania wyroku 

śmierci, podczas gdy Hauptmann w towa- 

rzystwie duchownego wychodził już na ko- 

rytarz z celi. 

o odroczeniu egzekucji, dostała ataku ner- 
wowego. 

czwartkiem zdola jeszcze męża zobaczyć. 

Żona Hauptmanna, na wieść ; 

W każdym razie liczy, że przed! 

i   

dach. 

2) Ogreniczenie. do 4 miesięcy okresu 

KRA 
POLECA JAKO SPECJALNOŚĆ CZEKOLADĘ 

„МОН ° 
[АКТО!Е i EKSEORTOWĄ 

A.PIASECKIS.A 

wojskowych na zachodniej granicy Niemiec. 

ł Punkty 8 do 10 zawierają propozycje    
KO W. 

„Bannę Matycię” 
  

Litwilacja wywrotowej działalności komunistów 
w Łodzi i w Warszawie 

ŁÓDŹ (Pat). W czasie ostatniego 
"strajku włókniarzy władze bezpie- 
czeństwa zwróciły baczną uwagę na 
działalność ' elementów  wywroto. 
wych, które, przeniknąwszy m.in. do 

| związków. zawodowych, wywierały 

  

Czołgi i artylerja w walkach mandżursko- 
mongo 

MOSKWA. Agencja Tass donosi, że 
dnia 31 marca oddział japońsko-mandżurski 
ma kilkudziesięciu samochodach › сейаго- ! 
wych, poparty przez baterję artylerji, czoł- 
fi, samochody pancerne i lotnictwo, ponow- 
nie zaatakował mongolski posterunek gra-| 
niczny w Adyk-Dolon i zajął tę miejsco- 
wość, poczem poprowadził ofenzywę w kie-' 
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Sensacją dla 
są now 

modne desenie i mora w b. w 
wabne, fildekosowe. PIŻĄMY. 
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KOSZULE jedwabne, popelinowe, zefirowe. KRAWATY w ładne 

iskich 
runku miejscowości Tymsyk-Bułak. Wojska 
mongolskie, otrzymawszy posiiki, stawiły 
energiczny 'opór i zmusiły oddział japoń- 

| sko-mandżurski do odwrotu i ewakuacji 

miejscowości Adyk - Dolon.  Otrzymawszy 

nowe posiłki, oddział japoūsko-mandžurski 

wpływ ma przebieg akcji strajkowej. 
W. toku acyj ujawniono, 

siedzibę okręgowej „techniki* Kom. 
Partji Polski, którą . zlikwidowano, 
przyczem znaleziono. talm! maszynę 
drukanską, zecernię, maszynę do pi- 
sania, powielacz, specjalną, maszynę 
do woskówdk. z pnzygotłowanemi do 
odbijania odezwami, matryce, oraz 
gotowe do druku „układy” zecerskie 
z odezwami. Ponadto znaleziono roz- 
liczenia partyjne i adresy techników 
dzielnicowych i t. p. 

W związku z powyższem aresz- 
towamo 14 osób, u których znalezio- 

|no obfity materjał obciążający w po- 
staci odezw, . okólników partyjnych, 
a zwłaszcza broszur z obrad: 7-go. 

ponowił natarciei , wedle ostatnich donie- kongresu Kominternu, 
sień, bitwa trwa. 

Panów 
ości wiosenne: 

ielkim wyborze. SZALIKI jed- 
BIELIZNA i inne w firmie 

C K ZAMKOWA 17, 
telefon 9-28. 

14594> 
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Jednoczešnie i na terenie calego 

wojewodziwa. lodzkiego wtadze bez- 
pieczeństwa przystąpiły do. likwi- 
dacji czynnych działaczy . komuni- 
stycznych. 

Ogółem na terenie wiojejwództwa 
łódzkiego aresztowano ponad. 60 
osób. 

     
    

  

WILNO, UL. 

PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA. 
"HURTOWY SKŁAD PAPIERU i MATERJAŁÓW PISŚMIENNYCH 

| WARSZAWA... Wirwyniku dal- 
szej akcji władz bezpieczeństwa 
rzeciwko komunistom na terenie 
arszawy, "w ciągu. dn..31. ub. m: 

opieczętowano lokale 9 czytelni w 
(dzielnicy. żydowskiej orąz lokal klu- 
bu sportowego. Maraton. przy ul. 
Bielańsikiej. , Nadto zostały opieczę- 
towane. lokale związkowe oddziału 

piekarzy i cukierników, związku za- 
wyodowego  robatników. przemysłu 
spożywiczego, oddziałów: 3 i 4 związ- 
ku zawodowego robotników przemy- 
słu włókienniczego, związku zawo- 
dowego robotników przemysłu che- 
micznego i centralnego związku pra- 
cowników przemysłu, skórzanego, 
gdzie skonfisikowano rękopisy, notat- 
ki i odezwy treści komunistycznej 
oraz zatrzymano do wylegitymowa- 
nia, i sprawdzenia przeszło 100 osób. 
Ponadto władze bezpieczeństwa are- 
sztowały 4 osoby, rozdające ulotki 
komunistyczne, a m. in.. studentkę 
Wyższej Szkoły. Dziennikarskiej Ro- 
24 Rosenbaum. 
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odbycia wspólnej narady Niemiec, Francji i 

Belgji i państw śwarancyjnych dla zawarcia 

paktu o nieagresji na lat 25 pomiędzy Fran- 

podpisały pakt w charakterze $warantów. 

Punkt 11-ty przewiduje zawarcie paktu 
lotniczego. 

Punkt 12-ty przewiduje udział Holandii 
w projektowanym pakcie bezpieczeństwa. 

wiązania Francji i Niemiec, co do usunięcia 

zarówno z wychowania młodzieży, jak i z 
wydawnictw publicznych wszystkiego, co 
mogłoby jątrzyć stosunki pomiędzy obu na- 
rodami. 

Punkt 15-ty zawiera oświadczenie goto- 
wości Niemiec. do bezpośrednich rokowań 
o pakty nieagresji z sąsiadami na granicach 
północno-wschodniej į południowo-wscho- 

| dniej. 
| Punkt 16-ty mówi o gotowości. Niemiec 

! 

  
do powrotu do Ligi Narodów. 

Punkt 17/ty przewiduję utworzenie 
: Międzynarodowego Trybunału Rozjemczego 

dla zagadnień, wynikających z całokształtu 

umów, й 

Niemieckiej proponuje, aby, po zawarciu 

europejskiego paktu bezpieczeństwa, podjąć 
próbę powstrzymania wyścigu zbrojeń, a 

mianowicie: a) ustalenie zakazu używania 

zakazu bombardowania miejscowości otwar- 

tych (nie tortyfikowanych) poza zasięgiem 

„działania artylerji ciężkiej i średnio-kalibro- 
| wej, e) wprowadzenie zakazu ostrzeliwania 
miejscowości, znajdujących się w odległości 
20 km, od strefy działań wojennych, d) znie- 

sienie czołgów, s także artylerji ciężkiej i 
najcięższej. 

  

Kronika  telegraficzna 
** Donoszą o wielkim rozwoju propa- 

gandy komunistycznej w Hiszpanji. Partja 
komunistyczna ma liczyć obecnie 50 tys. 

czynnych członków. 
** Przewodniczący parlamentu austrjac- 

kiego odczytał projekt ustawy, wprowadza- 

jącej dla wszystkich obywateli austrjackich 

w wieku od 18 do 42 lat obowiązek służby 

wojskowej. 

** Przy budowie kolei w Bretanji w 
pobliżu Caen wskutek wybuchu ładunku 

granitowego 2 robotnicy ponieśli śmierć, je- 

den jest ciężko ranny. 

** W Anapolis (St. Zjedn.) wysunięto 

płk. Breckinridge, przyjaciela płk. Lind- 

bergha, jako kontrkandydata demokratów 
przeciw Rooseveltowi. 

** Rząd kubański wydał szereg zarzą- 
dzeń, mających na celu wzmocnienie służby 

bezpieczeństwa w związku z propagandą 
komunistyczną, 

** Statek norweski „Inga”, który wczo- 

raj osiadł ma mieliźnie w ujściu rzeki Duro, 
zmajduje się w krytycznej sytuacji, Na- po- 
moc przybył statek duński. 

* Dwutysięczny oddział komunistyczny 
wtargnął do prowincji Hopei (Chiny) i znaj- 

duje się w odległości 140 klm, na południo- 
jwy zachód od Tien-Tsinu. 
3 ** Będący w budowie gmach muzeum 
| aarodowego w Antiochji, zawalił się w dniu 

| wezorajszym, 50 robotników znalazło „się 

pod gruząmi,, 

  

cją i Belgją a Niemcami — jednocześnie 
zgadzając się, by W. Brytanja i Włochy 

Punkt 13-ty i 14-ty ustanawiają zobo- 

W trzecim ustępie moty rząd Rzeszy . 

bomb gazowych i zapalających, b) ustalenie 

  
| 

л



  

Chcąc uzyskać wysoką irekwencję wyborczą, 

w szpitalach, sprowadzili do biur 

į 
į i 
i 

zorganizowali głosowanie hitlerowcy 

wyborczych starców, kaleki itp. 

  

Likwidacja placówek 
komunistycznych w Wilnie 

W związku z zaobsermowaną 
ostatnio na terenie Wilna: ożywionej 
działalności komiunistycznych organi- 
zacyj wywnrotowych, władze bezpie- 
czeństwa dokonały w ciągu ubiegłej 

  

Przy bólach lub zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samo- 
poczuciu, podrażnieniu należy natychmiast | 
zastosować wypróbowany przy tych dole- | 
gliwościach środek — wodę gorzką 
Franciszka-Jėzeia. Zalecana przez lekarzy, ' 

Mięso z tajnego 
POSTAWY (Pat). Dnia 20 marca 

na st. Nowodruck został zatrzymany 
przez policję transport Imięsa cielę- 
cego o wadze około 600 kg., kitory 
został nadany do Łodzi. Po zbadaniu 
okazało się, że mięso to pochodzi z 
nielegalnego uboju i zostało wysłane : 
przez Izraelą Szapirę, m-ca Głębo- 
Ikiego. 

W. dn. 30 marca rb. wicestarosta 

Pożar 
Osowca gm. Kraśne 
(Wczoraj donosiliśmy o wielkim 

pożarze, jaki wybuchł we wsi Oso- 
wiec, gm. Kraśne. Jak się okazuje, 
pastwą płomieni w Osowcu padło 19 
śospodarstw, liczących iogółem 40 
budynków gospodarczych. Inwentarz 
żywy oraz częściowo martwy udało 
się uratować. ! 

Gdyby nie pomoc oddziałów woj- 
skowych, które niedaleko od wsi' 
Osowiec odbywały ówiczenia i na- 
'tychmiast pośpieszyły na pomoc, po- 

  

  

nocy szeregu rewizyj w mieszikainiach |kula, 
wybitnych członków K.P.Z.B., jak|przeszła wzdłuż ciała, rozrywając 
również w lokalach związków zawo- |płaszcz 

! 4 
| 
| 
\ Nieaoyklų nopad na ulicy Gielkiej 

Rabunek i strzały do policjanta 
lili, lecz ze wizględu na znaczną od- 
ległość, strzały: policji chybiły. Ogó- 
łem Zakrzewski strzelił 8 razy, lecz 
imiał dodatkowy magazynek z na- 
bojami. 

Z ul. Sawicz Zalkirzewski skiręcit 
w zaułek Augustjański i widząc, że 
mie ujdzie pogoni, wbiegł do miesz- 
kania woźnej akademiskiej bursy 
żeńskiej, gdzie steroryzował obec- 
nych i ukrył się. Policją wikroczyła 
za nim, ujęła go i rozbroiła, mimo 
nowe groźby i usiłowania strzelania 
ze strony Zakrzewskiego. Odprowa- 

Kronika 

W, dniu 1 bm., o godz. 9,45 rano, 
do sklepu gotowych ubrań Mejera 
Salitą przy ul. Wiellkiej 52 wszedł 
Hieronim Zakrzewski, lat 23 (ul. 
Nadleśna 93), celem nabycia ubrania. 

Zakrzewski wybrał $annitur, ka- 
zał go zapalkować, sięgnął do kie- 
szeni po pieniądze, lecz zamiast pie- 
między wydobył rewolwer, z. którego 
dwukrotnie strzelił w kierunku wła- 
ściciela sklepu Salita i subjelkkta Ze- 
lika Salomońskiego, poczem zaczął 
uciekać z ubraniem pod pachą na 
ulicę. 

Na ul. Wielkiej skoczył do tak- 
sówiki Nr. 11 Piotra Bodalka (Zakre- 
towa 6), kitórą przyjechał poprzednio 
z ul. Jagiellońskiej i, grożąc kierow- 
cy rewolwerem, usiłował zmusić go 
ido natychmiastowej jazdy. Kierowca 
opóźniał odjazd. W: tym czasie prze- 
chodził ulicą policjant, który pod- 
biegł do samochodu, lecz: spotkał się 
z wymierzonym w piersi rewolwerem 
Zakrzewskiego.  Posterunkowy usi- 
łował rozbrioiė  rabusia, lecz ten 
strzelił policjantowi rw' piejrś, poczem 
wyskioczył z. samochodu i uciekał ul] 2.27% - ; 
Wielką i ukiręcił w ul, Sawicz.| ОМО nieprawdę. Nie „pozostało ! 
Szczęśliwym zbiegiem _ okoliczności, | wtyle i Wilno, Ukazały się w miej- 
trafiony kulą posterunkowy nie do-|$T9wej. prasie notatki o znalezieniu 
znał poważnigjszego szwaniku. Życie braci wa sh w podziemiach Do- 
uratował mu guzik, w który trafiła. Roca, © dE NOWĄ IA PIE Unė : i ad ' 

zmiażdżyła 0, rekoszetemii ii, „Dziennik Wleński” zaś 
podał informację o pogodzeniu się 
kół artystycznych Wilna z Malgistra- 

W dniu wiczorajszym. czasopisma 
całej Polski według zwyczaju za- 
mieściły różne izmyślone, żartobliwe 
infońmacje, aby muczcić dzień 1-go| 
kwietnia, dzień kiedy wolno żartem 

    

na piersi, na przestrzeni 

dzony on został do wydziału śled- 
czego, a następnie do aresztu. 

Przy Zakrzewskim ujawniono po- 
zatem maskę na oczy, sporządzoną 
z czarnego matenjału, oraz około 20 
złotych gotówką. 

Zakrzewski, przyznając się do 
przelstępstwa, oświadczył, że brak 
nowego ubrania ma zbliżające się 
święta wielkanocne, pchnęły go do 
przestępstwa, 

W krótkim czasie po zajściu na 
ml. Wielkiej zebrał się tłum około 
1000 osób. 

wiieńska 
  

Prima Aprilis 
tem i utworzeniu Naczelnej Komisji 
Artystycznej z wielkiemi planami i 
mtożliiwościalmi. 

Dziś stwierdzić musimiy, że takiej 
komisji niema. A szkoda! Pocieszmy 
się tem, iże Rada Miejska uchwaliła 
powicłać do życia Komisję Urbani- 
styczną i że zapewne wybierze do 
niej wszystkich powołanych. 

Przestawienie tytułów w dwóch 
artykulikach ma sironie! ostatniej 
„Dzienn. Wil.* jest dziełem chochli- 
ka drukarskiego, a nie „IKaiwatem“ 
"prima - aprilisowym. 

  

dowych innych organizacyj robotni- |5 cm., przecięła sznur od gwizdka i 
czych, gdzie poczęły przenikać |wyszła na zewnątrz, nie raniąc go. 
wpływy Ikomunistyczne, W wyniku W. ślad za zbiegiem rzucili się 
tych rewizyj ujawniono obfity mater- przechodnie :oraz policjanci i wy- 
jał kompromitujący w postaci okólni- |'wiadowicy.  Zalkrzewiski, uciekając, 
ków, odezw, czasopism i t. p., w ostrzeliwał się, przyczem zranił prze- 
związku z czem zatrzymano kilka- | chodnia M, (Morducha czy Motela) 
dziesiąt osób, Ikierujących akicją wy- Szterenszusa, lat 17, zamieszkałego 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? 
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem i 

miejscami przelotny deszcz. 

Ciepło, dniem temperatura do 15 C. 

Umiarkowane wiatry z zachodu i po- 

łudnio-zachodu. 

r. b., o godz. 2-ej pp. (14-ej) w lokalu 
Związku przy ul. Metropolitalnej 1. 
Omawiana będzie między innemi 
ostatnio zawarta umowa zbiorowa. 

POSIEDZENIA. 
— Zw. Zaw. Prac. Um. W, dniu wrotową w Wilnie. Dochodzenie 

prowadzą władze prokuratorskie. 

uboju dla Łodzi 
powiatowy Białkowski rozpoznawał 
sprawę karną przeciwko wymienio- 
nemu handlarzowi mięsa i uznał wi- 
nę jego za udowodnioną, 'wymierza- 
jąc mu karę grzywny «w wysokości 
zł. 100 z zamianą na 1 miesiąc 
aresztu. 
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= KRAWIECKI a I piętro, tel. 15-51. Z|chodu. Wistep wolny. 

TF 

Konferencja pra 
wileńskiem 

Dnia 31111 odbyła się w lokalu 
rozgłośni wileńskiej konferencja pra. 

LU ULO 

= CENY KONKURENCYJNE. 
ARGEZOKONAOWWNA KAWOWE ONAR AO NUDA UNO 

przy ul. Sawicz 8, Szterenszus lad- 
miósł ranę postrzałową klatki pier- 
siowej w okolicy serca i w ciężlkim 
stanie przewieziono go do szpitala 
żydowskiego. Inna (kula Zakrzew- 
skiego trafiłą przechodnia Jana Pa- 
cewicza, lat 30, zamieszkałego przy 
ul. Wileńskiej 37. Zraniony on został 
w: dwa palce prawej ręki i opatrzony 
został pnzez lekarza pogotowia. 

Gdy mimo wezwań, uciekający 
mie zatrzymywał się i strzelał, po- 
licjanci również kilkakrotnie strze- 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE 
— Adoracja, Zarząd Kaitoliokie- 

go Stowarzyszenia Kobiet prizypomi- 
na, że 3 bm., jako w pierwszy piątek 
miesiąca, odbędzie się w kaplicy Ser- 
ca Eucharystycznego  (Milkiewicza 
19-—2) Adoracja Przenajšwietszego 
Sakramentu, od godz. 4/> do 7/> 
wiecz., zakończona  błogosławień- 
stwem. Przen. Sakramentem. al 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Uroczysta akademja ku czci 

ś. p. Romualda Mielczarskiego, pio- 
niera ruchu spółdzielczego w Polsce, 
odbędzie się we wiczwartełk, 2 kwiet- 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ogólne miesięczne zebranie 

członków Chrześcijańskiego Związku 
Zawodowego Murarzy i Betoniarzy 
odbędzie się dziś o godz. 5 wiecz. 
(17-ej) w sali przy: ul. Metropoliital- 
mej 1. 

Omawiane będą następujące spra- 
wy: 1) Ubezpieczalnia a pracownicy 

Sowa w Radjo 

3 kiwietnia r. b., o godz. 17, w lokalu 
przy ul. Taltanskiej 5 odbędzie się 
nadzwyczajne walne zebranie Zw. 
Zaw. Pracown. Umysłowych. Spra- 
wy. b. pilne i ważne. Śtawcie się 
licznie. 

ODCZYTY. 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. 

podaje do wiadomości członików, że: 
1) w czwartek, dn. 2 kiwieltinia 1936 r., 
o godz. 18 m. 15 odbędzie się w Ka- 
synie Garnizonowym (ul. Mickiewi- 
cza 13) odczyt p. inż. Bohatyrowa 
na temat „Lotnictwo sowieckie”, na 
który zaprasza członków Z.O.R. 
T-wo Wiedzy Wojskowej; 2) w pią- 
tek dinia 3 kwietnia 1936 r., w lokalu 
związkowym od godz. 18 do 20 od- 
będzie się kurs informacyjny kierów- 
ników komitetów domowych, dla 
celów obrony przeciwgazowej i lot- 
niczej. O jaknajliczniejszą obecność 
uprasza członików Zarząd Koła. : 

KRONIKA POLICYJNA. 
— Kradzieże. Hesa Klejner (Sofjana 4) 

zameldowała, że przed 3-ma tygodniami w 

nocy skradziono z jej mieszkania należącą 

do niej biżuterję wart. zł, 600. Poszkodo- 

wana dotychczas skargi nie składała, są- 

dząc, że sama wyśledzi sprawcę kradzieży.   sezonowi. 2) Sprawozdanie z konfe- 
rencji w Izbie Rzemieślniczej co do 

Ikowa i Łodzi oraz zbudowanie stacji 
przekaźnikowych w _ Białymstoku, 
Rówinem 

Dochodzenie wszczęto. 

W nocy z 30 na 31 ub, m, nieujawnieni 

narazie sprawcy zapomocą zrobienia otworu sowa, na której p. dyrekitor Petri po- 
dał szereg informacyj opoczynaniach 
Radja Polskiego. 

Projektowane jest powiększenie 
mocy istniejących stacji nadaw- 
czych: Raszyna do 150 klw., Lwowa 
i Wilna do 50 klw., wzmocnienie Kra 

(żar strawiłby całą wieś. 
Przyczyną pożaru była wadliwa 

ikonstrukcją |kiomina w domu Anto- 
miego Bokaczewskiego. Z powodu 
silnego! wiatru ogień przeniósł się na 
sąsiednie zabudowania, Wysokość 
strat obliczają na zł. 39.400. 

i Baranowiczach. Należy 
zaznaczyć, że wszystkie robolty zwią 
zane z przebudową wykonuje Radjo 
Polskie we własnym zakresie i z ma- 
terjałów  ikrajowych. Przy okazji 
wispomniał p. dyrelktor o telewizji — 
otóż w Polsce są próby bardzo ostro- 
żne ze względów oszczędnościowych 
jednak jest możliwe, že zą jakieś 10 

  ulgowych  imurarskich egzaminów 
czeladniczych i walki z niefacho- 
wością. 3) Sprawozdanie z Ikonfe- 
rejnicji w sprawie zawarcia układu 
zbiorowego na rok służbowy; 1936/37, 
regulującego «warunki pracy i płacy 
murarzy, 4) Sprawozdanie z działal- 
mości i Ikasowości Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej za ostatnie miesiące. 

w dachu dostali się do młyna elektrycznego 

Fajwusza Zareckiego (Lipówka 2), skąd 

skradli 2 pasy skórzane wart. zł. 400. Do- 
chodzenie wszczęto. э 

WYPADKI. 
— Zaginięcie chlopca. Emilija Anforo- 

wiczowa (Jasna 26) zameldowała, że syn 

jej Stanisław Anforowicz, lat 15, w dniu 31 Plenarne zebranie 
Dnia 30.III r. b. odbyło się ple- 

narne zebranie Izby Przem.-Handl. 
w Wilnie, na którem p. dyrektor Ba- 
rański w referacie informacyjnym 
p. t. „Narada gospodarcza i jej wy- 
niki” zreferował szereg poczynań na 
odcinku życia gospodarczego. W 
części organizacyjnej zaprzysiężono 
rzeczoznawców: rzeczoznawicę księ- 
goawości p. A. lillinicza, rzelcz. branży 
spoż.-kolonj. i winno-wódczanej pp. 
W. Gołębiowskiego i F. Žebrowsikie- | 
8о г Wilna, Allpersztejna z Grodna i 

BLUZEK i NOWOŠS 
po cenach 
znižonych Dom H „p U NOGIĆR Wilno, 30 

poleca ° ° * Wieika 

Prosimy oglądać nasze wystawy i sprawdzać ceny 

Nieudana afera.żydowskiej firmy 
WYROK SĄDOWY W SPRAWIE H. ŻAKOWICZA I S, FAJNA. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, plo roz- 
atrzeniu w. dm, 31 ub. m. sprawy 
złomy Fajna, właściciela firmy fu- 

trzarskiej „Ch. Fajn"”, przy ul. Nie- 
miecikiej, oraz irsza eee 
subjekta tejże firmy, oskarżonych o 
podrobienie dwuch rachunków firmy, 

Zakupy Świąteczne i Wiosenne 
GALANTERJI, TRYKOTAŻY, BIELIZNY 

izby„Przem.-Handl. 
Iwanickiego z Brześcia n./B. 

Na miejsce zmarłego radcy E. 
Wiodaiwskiego wybrano p. F. Żeb- 
rowskiego, Pozatem dokionano zmia- 
ny statutu stypendjum w sensie roz- 
szerzenia uprawnienia do korzysta- 
nią ż niego, oraz postanowiono zało- 
żyć biuro do spraw ubezpieczeń 
społecznych, które miałoby za zada- 
nie udzielanie ogólnych wyjaśnień w 
sprawach ubezpieczeniowych oraz 
wypełnianie formularzy (sic!) i obli- 
czanie; wysokości składek. (s) 

CI SEZONOWYCH 

argentyūsikiej, w celu pobrania nie- 
należnych im. pieniędzy od: fabryki 
„Seal“, uznał ich winę za udowod- 
mioną, skazując wyrokiem, ogłoszo- 
mym 'wczoraj o godz. 11-ej, Sz. Fajna 
ma 1 rok więzienia, oraz H. Żalkowi- 

„|łoby na froncie gospodarczym z za- 

5) Spraiwozdamnie iz uzyskanych przez 
. |Związek dogodności w lecznictwie 

Na konferencji dyrelktorów w związkowym (dla bezrobotnych i nie- 
Warszawie rozważano możliwości ubezpieczonych członków). 6) Od- 
obniżenia abonamentu — nastąpi to znaki członkowskie oraz cały szereg 
prawdopodobnie w jesieni. spraw organizacyjnych. 

Co do programów rozgłośni wileń. | : Ogólne zebranie członków 
skiej to projekituje się wystawienie Chrześc. Związku Zawod. Szewców, 
„Prometeusza skowanego” Ejschylo- Sekcji robotników warsztatowych 
sa i „Amtygony” Sofoklesa. Ze wzglę odbędzie się w niedzielę 5 kwietnia 
du na mozajkę narodowościową Wi- 

lat telewizja będzie faktem dokona- 
nym 

ub. m., po zabraniu z PKO swoich oszczęd- 

ności w sumie zł. 17, wydalił się w niewia- 

domym kierunku. Meldująca przypuszcza, 

że syn jej wyjechał do Gdyni, ponieważ od 
dłuższego czasu mosił się z zamiarem uda- 

mia się do Ameryki lub do Afryki. Powo- 

dem wydalenia się było otrzymanie niepo- 

myślnej cenzurki szkolnej. Poszukiwania 

zarządzono. 

Aa AE ojekcie po | | z z Z . 

większenie lub, stworzenie „chwit” |] Wszelkie marzędiia i przybory MLECZARSKIE, PSZCZELARSKIE i OGRODNICZE 
białoruskich, litewskich hd żydow- | raz preparaty chemiczne do zwalczania chorób i szkodników roślin polecą 
skich (M „Pozatem ma wizójr „wesołej | w WILNIE 

Kaas AS S Zygmunt Nagrodzki zina 
—————uao || Prosze žadač cenników 

Jeszcze jedna partja 
„Dziennik Bydgoski“ donosi z 

larszawy, że ma być utworzone 
Stronnictwo Lewicy Narodowej. Na 
czele mia stanąć były Prezydent Włloj 
ciechowski, b. premier Thugutt i J. 
Gliński, prezes 'kas Stefczyka. Nowe 
stronnictiwo propagowaloby na wiel- 
ką skalę ruch spółdzielczy i walczy- 

  

lewem żydowskim.  Stronnictwo ma 
rozporządzać dość znaczinemi kwo-   1. 
które równie dobrze stać się mogą' 
rzeczywistością w okiresie talk wiel- 3, 
kiej inflacji nowych stronnictw poli-   cza na 6 miesięcy więzienia. tycznych. Polacy! 4 

W. niedzielę, dnia 5 kwietnia, o godzinie 
Narodowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się 

Zebranie Członkowskie 
Stronnictwa Narodowego 

(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi.) 
ma którem przemawiać będą na tematy: 

111 „FRONT LUDOWY* I JEGO DZIAŁALNOŚĆ* — 
tami. Są to narazie tylko! pogłoski, 22 „WALKA ŻYDÓW O UTRZYMANIE UBOJU RYTUALNEGO“ — 

   

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO 
12.45, w sali Stronnictwa 

Stefan Łochtin. 

Wacław Średnicki. 
„KOMUNIZM, P.P.S. A ZAJŚCIA KRAKOWSKIE* — Witold Świe- 

rzewski. 
Zapisujcie się wszyscy do Stronnictwa Narodowego. 

 



  

      

BEZROBOTNI 
MECHANICY 

„Czas”, robiąc bilans pierwszej se- 

sji budżetowej, zaznacza, że dyskusja 

parlamentarna nie miała cech poli- 

tycznych. Prądy ideowe, które nur- 

tują nasze społeczeństwo, nie znalazły 

żadnego odbicia w obradach parla- 
mentu, sprowadzających się — zda- 

niem „Czasu” — wyłącznie do spra- 

wy cen kartelowych, premij eksporto- 

wych, preferencyj celnych i t. p. za- 

gadnień, 

Nawet dwie wielkie kwestje, które 

wyciskają dziś bardzo silne piętno na 

psychice i umysłowości naszego spo- 
łeczeństwa, jak antysemityzm i ruch 

narodowy, znalazły w parlamencie 

odgłos jedynie w biadaniach, „czy aby 
policja do radę, by nie dopuścić do 

ekscesów". Nie było żadnej próby 
rozważania konkretnych możliwości 

rozwiązania kwestji żydowskiej, po- 

dobnie jak nikt — zdaniem „Czasu — 

„nie zastanowił się nad tem, jak ro- 

dzący się prąd narodowy skanalizo- 

wać, jak go ochronić przed zbocze- 

niem na manowce”. 

Nie zamierzamy „rzecz prosta, sta- 
wać w: obronie obecnego sejmu i se- 

natu. Nasz pogląd na znaczenie i war- 

tość tych izb jest oddawna wszystkim 
znany i zgodny z poglądem ol- 

brzymiej części polskiego społeczeń- 

stwa, Nie sądzimy jednak, aby było 

rzeczą sprawiedliwą żądać od sena- 
torów i posłów, czegoś, co przerasta 

już nietylko ich zdolności i siły, ale 

nawet wyobraźnię, 

W jaki sposób tą szara brać, wydo- 
byta z zapadłej prowincji przez gorli- 

wych starostów i inspektorów samo- 
rządowych, pasowana na polityków 

przez płatnych sekretarzy BB., może 
naraz prowadzić dyskusję polityczną i 

odzwierciadlać prądy ideowe, które 

nurtują nasze społeczeństwo? 

„Czas”* usiłuje wciąż zapomnieć o 

rzeczy bardzo ważnej, o której nikt 
rozsądny zapominać nie powinien, że 

blisko 90 procent rdzennie polskiego 
społeczeństwa w ostatnich wyborach 
parlamentarnych udziału nie wzięło i 

tem samem zdecydowało o przyszło- 

ści izb wówczas powołanych. 

Wystarczy zestawić chociażby wy* 
niki ostatniego plebiscytu w  Niem- 

czech, w którym 99 proc. głosujących 
opowiedziało się za polityką Hitlera 

z wynikami ostatnich wyborów parla- 
mentarnych w Polsce „aby zdać sobie 

sprawę z tego, jaka kardynalna różni- 
ca zachodzi pomiędzy losami idei na- 
rodowej w Rzeszy, a ideologji sana- 

cyjnej w Rzeczypospolitej, Zestawie- 
nie to jest bardzo pożyteczne, uczy 

bowiem nietylko skutecznej mechani- 

ki rządów, ale i wartości społeczno- 
politycznej omawianych idei. 

Dlatego też jest rzeczą najzupełniej 

'bezpodstawną domagać się od człon- 
ków obozu, który nie potrafił pozy- 

skać własnego społeczeństwa j sfor- 
mułować jego najistotniejszych dążeń, 
aby próbowali opanować i „skanalizo- 
wać” najsilniejszy dziś w kraju prąd— 

jakim jest ruch narodowy. 

Prąd narodowy istotnie „rośnie jak 

na drożdżach”. Staje się on żywioło- 

wem parciem do nowych form życia 
państwowego i do nowej treści polity- 

ki państwowej. Nie należy jednak łu- 
dzić się, że ta jego żywotność pozwoli 

' na dokonanie na nim harakiri. Niczem 
bowiem innem, jak uśmierceniem te- 

go prądu, byłoby „kanalizowanie” go 

przez grupy będące w swojej istotnej 
treści politycznem i moralnem jego 
zaprzeczeniem, 

Dziś coraz więcej mamy takich 

* zbankrutowanych i bezrobotnych me- 

chaników politycznych, którzy łako- 

mem okiem patrzą na bujną siłę ruchu 
narodowego. Przemyśliwują oni, jedni 

w interesie własnym, inni w interesie 

cudzym, jakby prąd ten opanować i u- 

chronić go „przed zejściem na manow- 
ce”, Obok lekarzy polskiego nacjona- 
lizmu, jest to druga kategorja chęt- 

| nych doradców i niepowołanych refor-     

do niemieckiego wojska 
VV Gdafńisku 

Jak doniosłą agencja „Press* w zna- 
nym już naszym Czytelnikom komuni- 
kacie z Gdańska, 

„obywatele gdańscy w wieku od 
18 do 20 lat otrzymali wezwania do 
stawienia się przed komisje lekarskie 
w komisarjatach policji, Uznani za 
zdrowych mają obowiązek zgłoszenia 
się na ochotników do armji niemieckiej 
pod groźbą niedopuszczenia do „fron- 
tu pracy”, co równa się pozbawieni1 
zajęcia lub zasiłku ma czas bezrobo- 
cia”, 

Tak więc mamy tu nowy, jaskrawy 
fakt, świadczący o posuwaniu się na- 
przód procesu wiązania Wolnego 
Miastą z Rzeszą. " 

Napozėr chodzi tu o zaciąg ochot- 
niczy. Ale gdyby nawet rzeczywi- 
ście werbunek w Gdańsku do armii 
niemieckiej pozbawiony był wszelkich 
cech przymusu i miał charakter istot- 
nie w całej pełni ochotniczy, sprawa z 
punktu widzenia praw Polski budziła- 
by także daleko idące wątpliwości. 

Czyż może obywatel jednego pań- 
stwa służyć w armji innego państwa? 
Istnieją konstytucje, które tego wy- 
raźnie zabraniają. Ale nawet tam, 
gdzie taki formalny zakaz nie obo- 
wiązuje, jest rzeczą przyjętą, że się 
w armiach państw, z któremi państwo 
własne może być w konflikcie, nie 
służy, Można służyć w armji pań- 
stwa sprzymierzonego lub zaprzyjaź- 
nionego (np. w roku 1920 wielu Fran- 
cuzów, Amerykanów i t. d. w armii 
polskiej, albo w latach 1914 - 18 wie- 
lu Szwedów w armji niemieckiej). Mo- 
żna służyć w formacjach kolonjale. 
nych w dalekich krajach, np. w Le- 
gjach Cudzoziemskich, francuskiej, 
hiszpańskiej, czy holenderskiej. 

Można być delegowanym lub upo- 
ważnionym przez własny rząd in- 
struktorem wojskowym w obcym kra- 
ju, — np. obecnie Szwedzi i Belgij- 
czycy w Abisynji, Rosjanie w Mongo- 
lji, Niemcy i Czesi w Boliwji. Można 
wreszcie, dla manifestacji ideowej, 
służyć w armjach państw, z któremi 
się ze specjalnych powodów sympaty- 
zuje, np. Pułaski, Kościuszko į La- 
fayette w tworzących się Stanach 
Zjednoczonych, katolicy francuscy, 
belgijscy, polscy, austrjaccy w armii 
zdobywanego przez dom Sabaudzki 
Państwa Kościelnego, albo obecnie 
murzyni amerykańscy w Abisynji; — 
ta ostatnia jednak postać służby w 
obcem wojsku już nie zawsze jest z 
punktu widzenia legalności bezsporna 
i nieraz ściąga na głowy tych, co ją 
pełnią, represje państwa ojczystego. 

Ale nigdy i nigdzie, żadne państwo 
nie toleruje i nie tolerowało służby ©- 
chotniczej swoich obywateli w szere- 
gach armji, którą można z pewnem 
prawdopodobieństwem uważać za mo- 
żliwego w przyszłości napastnika, 

Już nieraz wypowiadaliśmy na ła- 
mach naszego pisma pogląd, że zgo- 
dnie z traktatem wersalskim Wolne 
Miasto Gdańsk jest wyposażoną w 
rozległy samorząd częścią terytorjum 
państwa polskiego, Tem samem — о- 
bywatele Wolnego Miasta są wyposa- 
żoną w prawa i przywileje specjalne 
kategorją obywateli Rzeczypospolitej. 
Rzecz oczywista, że Rzeczpospolita 
nasza, patrząca przez palce na służbę 

Polaków we francuskiej Legji Cudzo- 
ziemskiej, oraz mogąca tolerować о- 
chotnicze wstępowanie w szeregi 
wojsk np. paragwajskich, nie może z 
równą tolerancją patrzeć na służbę jej 
poddanych w... armji niemieckiej. 

Ale nawet i ci, którzy (bezzasadnie) 
suwerenność Polski nad Gdańskiem 
kwestjonują, nie mogą zaprzeczyć Pol- 
sce prawą założenia sprzeciwu prze- 
ciw ochotniczemu wstępowaniu Gdań- 
szczan da armii niemioękiej, Teorją 
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jej żywiołowości, posiada już dzisiaj 
zbyt wielką polityczną świadomość, a- 

by się stać posłusznem narzędziem w 

ręku swoich zakapturzonych wrogów. 
Pójdzie on swojemi drogami ku pań- 

matorów naszego ruchu narodowego. | stwu narodowemu, pozostawiając 0- 

Są to jednak wysiłki najzupełniej ferty usłużnych doradców bez odpo- 

otonne. Prad narodowa. noamimo swo- wiedzi, 
  

prawną, najdalej idącą j przeciwną 
tezie polskiej, jest teorja o suweren- 
ności Gdańska, z tem, że Polska po- 
siada w Gdańsku szereg uprawnień, 
dobrowolnie i bez zrzeczenia się su- 
werenności, przez Gdańsk jej przeka- 
zanych, 

Twierdzenia o przynależności Gdań- 
ska do Rzeszy Niemieckiej jeszcze ja- 
koś, chwała Bogu, nikt dotąd nie wy- 
sunął, Otóż jednem z praw, a zara- 
zem obowiązków Polski w Gdańsku, 
jest czuwanie nad jeśo bezpieczeń- 
stwem zewnętrznem, A skoro Polska 
ma być obrońcą Wolnego Miasta 
przed ewentualnym obcym najazdem, 
to nie może przecież tolerować faktu 
obecności w Gdańsku pewnej liczby 
ludzi, wyćwiczonych w szeregach ar- 
mji ewentualnego napastnika i należą- 
cych do jego rezerwy. A nikt prze- 
cież nie zaprzeczy, że najprawdopo- 
dobniejszym najeźdźcą na Gdańsk bę- 
dą — Niemcy. 

Gdyby na omawianą tu sprawę za- 
patrywać się z punktu widzenia teo- 
rji o suwerenności Gdańska (powia- 
rzamy jeszcze raz, Polska teorji tej u- 
znać nie może), to Polska mogiaby 
tolerować jakiś odosobniony wypadek 
zapisania się Gdańszczanina w szere- 
$i armji niemieckiej, ale nie mogłaby 
tolerować gremjalnego wstąpienia do 
niej większej grupy UGdańszczan. Mu- 
siałaby w podobnym wypadku zażą- 
dać od władz Wolnego Miasta skre- 
ślenia tych ludzi z listy jego obywa 
teli, oraz pozbawienią ich prawa za- 
mieszkiwania, teraz lub w przyszłości, 
w jego granicach. Oczywiscie, odrzu- 
cając teorję o suwerenności Gdańska, 
Polska ma prawo zażądać tego same- 
$o w odniesieniu do każdej, wstępu- 
jącej w szeregi armji niemieckiej je- 
dnostki. 

A cóż tu dopiero mówić o ustano- 
wieniu w Gdańsku niemieckiego biu- 

ra werbunkowego! Podobnego faktu 

Polska absolutnie znieśćby nie mogła. 

Wszystko „co powiedziano wyżej, 
odnosi się d otaktu ochotniczego wsię- 

powania Gdańszczan do armji Rzeszy: 
Ale, powtarzamy, wiadomość, któza 
nadeszła z Gdańska, nie dotyczy za- 
ciągu ochotniczego. Dokonywa się w 

Gdańsku coś w rodzaju przymu- 

sowego poboru. Mamy tu do 
czynienia z jednej strony z czynno- 
ściami władz niemieckich, co stanowi 
próbę rozszerzenia via facti suweren- 
ności Rzeszy na terytorjum Wolnego | 

Miasta, a więc jest aktem agresji. 

Mamy także, z drugiej strony do czy” 
n'en:a z faktem współdziałania z temi 

czynnościami niektórych urzędów 

wzgl. urzędników gdańskich, co sta- 

nowi akt zdrady stanu i powinno być 
tak właśnie potraktowane. 

To, co powinien wobec nowego, 
krzyczącego zamachu na nasze pra- 

wa w Gdańsku uczynić rząd polski, 

jest jasne, Za dużo już „guzików od 

naszej sukni oderwano” w Gdańsku! 

To, co tam następuje obecnie, jest 

zresztą czemś dużo więcej, niż „oder- 

waniem guzika od sukni”. 

Społeczeństwo czeka — a historja 

to, co zostanie uczynione, — zapisze 

na najważniejszych kartach. 

(i. 4) 
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Żona włoskiego następcy tronu wyje- 
chała na front w Afryce w charakterze 
ч siostry miłosierdzia.   

  

  

   
     
    wtedy tylko dają prawdziwe zadowolenie, 

gdy pozbawione są przeszkód 

i postojów przymusowych. 

Niewłaściwe smarowanie jest najczęściej 
przyczyną powstających w drodze 

uszkodzeń samochodu. 

Chcąc zapobiec przykrym przerwom jazdy, 

należy stosować odpowiedniej marki 

wysokowartościowy Gargoyle Mobiloil. 
Prawdziwą rozkoszą jest jazda na Mobiloil. 

VWOUWUM OFL. COMPANY SA. 

       

  

Przegląd prasy 
CZY TO MOŻLIWE? 

W „Il. Kurj. Codz.* zamieszcza p. 
Adam Ostoja następujący list: 

„Po przeczytaniu przedostatniego nu- 
meru „Płomyka”, odmówiłem mojej có- 
reczct. uczen.cy prywatnej SEN po- 
wszechnej w Krakowie. dalszej prenume- 
1. tych p.cemek. 

iestety — dziś powróciła córeczka z 
płaczem, ponieważ powiedziano jej w 
szkole, że o ile nie zapłaci prenumeraty, 

nie będzie mogła dalej do szkoły uczęsz- 
czać!! 

Kurjerku! Czy to możliwe?” 
Pytanie zupełnie słuszne. Czy to 

możliwe, by władze szkolne tolerowa- 
ły dyrektora czy nauczyciela, który 
wymusza na uczniach abonowanie 
pisma groźbą wydalenia ich ze szko- 
ły? Czy to możliwe, by w ten spo* 
sób nakładano na rodziców specjalny 
podatek, który pobierają przywódcy 
Związku Naucz. Polskiego? Czy to 
możliwe, by pismo, uprawiające szko- 
dliwą propagandę ,było mimo to na- 
rzucane perfas et nefas 
dzieciom szkolnym? 

PRASA KOMUNISTYCZNA 
W POLSCE 

Opinja polska przejawia coraz 
większą czujność na sączącą się róż- 
nemi korytami do Polski propagandę 
komunistyczną. Obecnie .,Kurj, Po- 
znański” rejestruje różne wydawnic- 
twa lewicowe, które jeśli nie głoszą 
wyraźnie komunizmu, to szerzą dlań 
sympatje, stwarzają korzystny dla je- 
go idei „klimat“. * 
„Wewnątrz kraju — pisze „Kurį. 

Pozn.* — ukazują się — So „Bibułą” 
nielegalną — także legalne pisma o cha- 
rakterze wyraźnie komunistycznym, Do 
kategorji tej należy najpierw tygodnik 
W ładomości Robotnicze', wyc. odzący 
w Katowicach, a kolportowany również 
w Poznaniu. Głosi on także ideę „frontu 
ludowego”, omawia wydarzenia wśród 
ludowców czy socjalistów w sposóób zu- 
pełnie taki sam. jak paryskie „ lnforma- 
cje Prasowe”, zamieszcza artykuły „hi- 
storyczne“, gloryfikujące rach komuni- 
tyczy, sławi Z.S.R.R. — a przy tem 
wszystkiem broni zaciekle Żydów, okre- 
ślając antysemityzm jako manewr „reak- 
cji faszystowskiej” 

ównocześnie „Wiadomości Robotni- 
cze” zalecają czytelnikom lekturę 
różnych broszur komunistycznych, głó- 
wnie przekładów z rosyjskiego, które u- 
kazują sę. nakładem awnictwa 
„Gong” w Przemyślu, 

Wyraźnie komunistyczny charakter ma 
miesi ik „Lewar”, wychodzący we 
Włochach pod Warszawą. Określa się on 
jako BBE literackie, w rzeczywistości 
jednak zawiera w każdym numerze licz- 
ne artykuły leczno - polityczne w du- 
chu komunistycznym, pisane zresztą w 
większości przez Żydów. W dziale a> 
szeń „Lewar" reklamuje „owe wa 
komunistyczno - żydowskiej firmy „Se- 

or" w, Warszawie, „produkującej ”, 
podobnie jak przemyski „Gong”, głów- 
nie przekłady agitacyjnych broszur bol- 
szewickich”, | 

Poza tem różne pisma lewicowe 
(„Lewy Front", „Przekrój Tygodnia”, 
„Front Młodych') zalicza „Kurj. 
Pozn." do ,komunizujących”. Przybył 
do nich obecnie miesięcznik w War- 
szawie „Głos Współczesny”, 

Pisują w tych tygodnikach i mie- 
sięcznikach głównie Żydzi, z pol- 
skich literatów pp. Wład, Broniewski, 
Leon Krzeczkowski, J. N. Miller, An- 
drzej Strug, Wacław Rogowicz, 
Warto przypomnieć, że w Wilnie na 

200 osób oskarżonych w ostatnim cza- 
sie e przynależność da hialoruekiei 

  

partji komunistycznej (K. P. Z. B.) 
Żydzi stanowili 59 proc, Białorusini 
31 proc, 

„PRĄD NARODOWY ROŚNIE 
JAK NA DROŻDŻACH" 

„Czas” jest niezadowolony z Sejmu, . 
„Nikt nie może twierdzić — pisze — 
że parlament w czasie pierwszej swej 
sesji budżetowej stanął na wysokości 
zadania przedstawicielstwa narodo- 

wego". ! 
W dyskusjach sejmowych nie znala- 

zły wyrazu prądy polityczne, społecz- 
ne, ideowe, które społeczeństwo nur* 
tują: 

ntysemityzm szałeje, a czy kwestja 
żydow: ka była przedmiotem d kc 

lamentarnej? Raz jeden, w misji 
żetowej senatu, kiedy dwaj konser- 

watywni senatorowie razwažalį konkret- 
ne możliwości jej rozwiązania. 

Prąd narodowy rośnie jak na droż- 
dżach, nie jest to żaden ruch partyjny, 
lecz ruch żywiołowy przez żadną (!) or- 
ganizację R dotychczas BOY 
nowany. Tymczasem w obliczu tego Ва- 
pitalnego faktu, izby ogranicoja sed 
potępienia Stronnictwa Narodowego, któ- 
re w całem tem zagadnieniu bynajmniej 
pierwszorzędnej roli nie (?) odgrywa. 

ikt z parlamentarzystow nie zastano- 
wił się nad tem, jak rodzący ma prad 
narodowy skanalizować, jak go u- 

chronić Mh przed zboczeniem na manow- 
ce; Tr się jedynie, czy aby poli- 
cja da radę, by mie dopuścić do eksce- 
sów”. 
Można odpowiedzieć „Czasowi”, że 

sam chciał takiego Sejmu, popierając 
ordynację wyborczą p. Sławka. Jest 
jasne, że Sejm obecny nie może mieć 
żadnego wpływu na kierunki politycz- 
ue w kraju. т 

65 LAT TO NIE 106 LAT 

P. Grabiec daje w „Czasie“ dlugie 
i napuszone lekcje wielkiemu dzien- 
nikowi paryskiemu „Le Temps“, ktė- 
ry w swym artykule wstępnym (Bul- 
letin du jour) wyraża z zasady poglą- 
dy francuskiego M.S.Z. (w polityce 
wewnętrznej „Temps” . reprezentuje 
kierunek konserwatywny), P, Grabiec 
tak zaczyna swą lekcję: } 

„Senjor prasy francuskiej „Le Temps", 
którego dziś znamy jako wyraziciela po- 
glądów leca goa A oe a spraw 
zagranicznych, w: czego zdołaliśmy 
już zapomnieč o aktywnym i historycz- 
nym udziale, jakie pismo to wzięło w je- 
dnej z głośniejszych rewolucyj  francu- 
skich, czyniąc ze swych biur pa sin 
szešcioma laty (c'est bien loin!) jedną z 
pierwszych barykad Paryža wobec ordo- 
nansów Karola X, witając z entuzjazmem 
obalenie ostatniego B: na tronie 
Francji". 

Nie rozumiemy, jak p. Grabiec 
zdołał zapomnieć to, co nie miało 
miejsca. „Le Temps" założony został 
przez Alzatczyka Nefftzera w r. 1861, 
istnieje tylko 65 lat, nie mógł więc 
przed 106 laty ani witać obalenia Ka- 
rola X (w r. 1830), ani tworzyć ze 
swych biur barykady. 

Oczywiście dzwoniono, ale w innym 
kościele, Młodzi liberałowie z Thier- 
rem na czele wystąpili w r. 1830 w 
„National“ z manifestem przeciw Ka- 
rolowi X spowodu przelanej krwi fran- 
cuskiej na ulicach Paryża i pomogli do 
jego obalenia. Wychodziła wtedy tak- 
że jakaś efemeryda, nazywająca się 
„ Temps”, ale nie miała ona nic 1» 
nego z organem, ktėremu p. Grabiec 
udziela dziś lekcji:   

3
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„Powiedziałaście mi wszystko”... 
czyli nieco o pelperyzmie 

uPowiedziąłaście mi wszystko, coś- 

„danka, cie mi miałą powiedzieć?.” 
dlaczegożeścię tak naglę zniknęła 

czesności, Oto pierwszy lepszy wiersz 
np, ze str, 147: 

co?" „Wróciłam furtką, to śwńlko.* W BARZE > 

Ś „] cożeście wy zrobiła, Jankai“ + Choć Artur pchał się mordą r 
„l nawet nasi ateusze, gdy znajdą i tow- 

się w przyrodzie, nie są wolni od I tesymal lų besnazsinis S DY. 

uczuć które z przykrością trzeba naze 

wać mńabożnemi. I wy, Janko, wy też 
to macie. Dlatego w dolinią pań 

jednak, by udać że nie 'ada hardo. 
u półmisków tak barwnych w dymią- 

cym upale 
robi miny niechętne, ba, nawęt ponure, 

szczyckiej widziałaście wejście do stawia toniemu parówki z musz- 
kościołka, To jest nabożne czu =. m . =, tardą 

cie przyrody”.. Wy  Janino, wy Antoni, gdzież ta nie dziękował wcale 

kiedyś wdziejecie spodnie”... 

Ale dość może tych cytatów, Kaž- 
dy.z nich odgadnie, że autor nie jest 
Polakiem lub nie zna polskiego języ” 
ka. W darym razie mamy oba wypad- 
ki, cytaty pochądzą bowiem z nowej 
powieści Tadeusza Peipera, noszące! |. 

tytuł „Ma lat 22“ [Krakow 1936, Ko- 
ło wyd, Teraz, str. 389), 
„Autor nie opanował widać ostatecz 

nie języka polskiego. Powieść jest nie 
tylko słaba i nudna, ale dowodnie 
świadczy o braku pisarskiego talentu, 
Nie ratuje jej ani silenie cię na skrzęt 
na rzeczowość, ani też infiltracja filo= 
zoficzności, którą się autor popisuje, 
przyczem ujawnia dyletantyzm (cho* 
ciażby w stałe błędnie pisanem naz- 
wisku Nietzschego). 

Pocóż więc, zapyta czytelnik, zaj: 
mować się lichotą, nadającą się raczej 
do rubryki „panoptikum ? Otóż z tej 
przyczyny, że tego autora biorą u nas 
pewni krytycy na serjo. Doszło nawet 
do tego, iż p, K. Czachowski w trze- 
cim tomie świeżo wydanego „Obrazu 
współczesnej literatury polskiej nazy: 
wa Peipera istotnym twórcą po- 
ezji awangardowej, i poświęca mu 
prawie 12 stron elukubracyj, zawiera 
jących, coprawda, głównie streszcze” 
nie teoretycznej broszurki pt. „Nowe 

* więc p. P oże więc p. Peiper jest poetą? 
„Istotnym twórcą?" Skoro zawiodła 
nas proza, przyjrzyjmy się efektom 
poetyckim. Właśnie nadarza się pote* 
mu dobra sposobność, wyszły bowiem 
wierszowane operą omnia Peiperi pt. 
„Poematy” (Kraków 1935), Opatrzone 
są przedmową, w której ż rozbrajającą 
skromnością oświadcza autor: „A jed 
nak nikt nie zna się na poezji 
odemnie i z głębi tej wiedzy o rzeczy 
zapewniam was że daję wam utwory, 
Które należą do najlepszych 
stworzyła współczesność”, 

Warto więc może zacytować coś 
z tych „najlepszych” wierszy współ: 

jakie 

lepiej. 

a w sobie mówił nawet ot! dureń! ... itp 

Prawda, któż ZADERACZY, jakie 
piękne, genialne, nowel Albo taki frag 

mencik jeszcze tylko jeden z poematu: 

„Na plaży”: 
W zielone ściany, w zielone światła * 

w, zielone. mrok, 

szli w swych białych płaszczaćh biali, 
dwa kremy 

A może nigdy tego męża nie kochała 
ta żona tak mocno, tak mocn; t 

jak wtedy gdy wśród woni które niósł 
j las i które morze uiosło, 

wśród drzew rozsuwanych szeroko naj- 
gęstszem 5 ońcem 

"
a
 

  

Muzyczne popisy 
międzyszkolne 

W dniach 28 i 29 marca odby!y s'ę 

dwa miedzyszkolnę pojisy, zorganizo* 

wane przez Związek Szkół Muzycznych 
w Polsce. Popisy te, nie poprzedzone 
próbą eliminacyjną, służyły zapewne do 
wewnętrznej racze, orjentacji orgąniza 
torów. 

Program popisów, ak zwyłkie, w ta- 

kich wypadkach, był o wiele za długi; 
znalązła się też wśród popisujących się 
pewna ilość osób, których kwalif kacje 
znajdowały się poniżej dopuszczalnego 

poziomu produkcji publicznej. Każdy ed- 

nak obiaw rzetelnych zdolności przy mo- 

wano życzliwie. Szczególny podziw 

wzbudziła młodziutka pianistka, uczeni, 
ca proł, Al, Michałowskiego, p. R. Wal. 
dówna która wykonała Nokturn C-moll 

Chopina i bajecznie trudne Warjacje 

Rosenthala w sposób doskonały, zarów- 
no pod względem techniki jak i poetycz+ 

ne muzykalności, Postępy, jakie czyni 

młoda pianistka są uderzające; do rza- 

łość jej gry zastanawia i każe oczekiwać 
w najbliższej przyszłości sukcesów coraz 

piękniejszych, 
Inicjatywa Związku S. M. zobrazowa- 

nia poziomu nauczania muzyki w P 

mogłaby wydać rezultaty, gdyby na 

podstawie podobnych popisów aksė mą: 
dra komis a chciała wyciągnąć wnioski 

bezstronne, a w oparciu © te wnioski od- 
powiednie instancje zćchciały wziąć w 
opiekę talenty i wpłynąć na unormowa- 
nie naukj w tych szkołach, w których   + poziom nauczania nie jest dostatecznie 
wysoki. 

GERAEOEREH | ÓW 

z ekranów stołecznych ' 

„JEJ EKSCELENCJA BABKA * W KINIE „FILHARMONJA“ 

Kino Filharmonja wyświetla miłą i ia- 

teresującą komed ę muzyczną, pod poda- 

nym wyżej tytułem. Główną wartość tego 

filmu stanowi znakomita gra aktorki, kre 

ujące! rolę owej tytułowej babki. Jest ta 

ztakomita aktorka, o niezwykle subiel» 

sym i inteligentnym sposobie gry i co naj 

ważnie sze — obdarzona talentem najczy 

strzej wody, Staruszkę tę, zadziwiającą 

temperamentem aktorskim zgoła niepror 

opcjonalnym do je! wieku, mieliśmy 0- 

kazję oglądać w świetnych, epizodycz - 

nych rolach w całym szeregu filmów nia 

mięckich. Film obecnie wyświetliny w 

Filharmonii, jest ak się zdaje specjalnie 

dla te! aletorki pomyślany i zrealizowany, 

co było pomysłem godnym pochwały, 

warto było bowiem tę wybitną artystkę 
pokazać w większej, nietylko epizodycz. 
nej roli. Towarzyszący jej aktorzy mig» 

dzy którymi jest również z wielu niemiec 

kich filmów znany, zdolny „piegowaty 

chłopiec" — sekunduą jej dobrze, Film 
zawiera wiele momentów satyrycznych, 
wymierzonych w śtosunki angielskie Sa- 
tyra ta, występu'aca zarówno w sytua- 

cjach jak i w charakteryzacji (jeden z ary 
stokratów ucharakteryzowany na gentle 
man'a typu Edward VII, babka — na 
królową Wiktorję) — przeprowadzona 
dobrze, Mużyka i śpiew potęgują miłe 

wrażenie, jakie się wynosi z tego lilmu 
H. Eys. 

„MAŁŻEŃSTWO NA BEZDRO ŻACH* W KINIĘ „MAJESTIC*. 

„Ma'estic” zbyt mało dba o swo/e do: 

bre tradycje. Film, który obecnie kino to 

wyświetla jest nadspodziewanie słaby 

jeprzekonywające perypetje akcji prze” 

prowadzone są w tak wolnem tem; ie, £ 

tak dużą ilością kameraltych scen mó- 

wionych, zatrącających teatrem, Ż? wid? 

ma momenty rzetelnej nudy. Główpy bo 

hater, który w intenci autora sceuar U 

sza i reżysera miał być interesującym, za 

gadkowym typem, pozostającym pod u- 
razem psychicznym doznanego Kiedyś nie 

szczęścia — w istocię postępuje ja « czł. 

wiek niespełna rozumu. Zamietzońy e 

fekt zagadkowości przepada zupełnie — 

sprawa jest jasna: mamy do czynięia pa 

prostu z połgłówkiem. Co do tego niż 

mamy żadnych wątpliwości i całkowicie 
zgadzamy się ze starą ciotką, która na- 
zywa go warjatem, a która w ioteqc i au- 

torów filmu miała być „tą, która ść nie 

rozumie”, szablonowym typem ciotki, ©» 
to po filistersku się górszy i „ma za złe” 

Skoro widz zachowu e się jak iakieś 

T'enfant terrible j ma przekorne wrażenia 
przeciwne tym, które mu chciał zas: gęr » 

wać reżyser — to sprawa jest już bardzo 

kiepska. Dobra gra kulturalnej aktork. 
Kay Francis tej kiepskie: sprawy w а- 

czem nie ratuje, (H. Eys.)     

stanął pod sosną, płaszcz rozwinał 'a% 
: zuchwały anioł. 

i pień drzewa, patrząc Bogu w twarz, 
srebrem moczu ściemniał.,. 

Oto, co „aailepozego” stworzyła w 
poezji współczesność 

I takiemi świństwami, taką żydows 
kością srobizuje się krytyk polski, nie 
mający odwagi nazwać jej no imieniu, 
nie widzący psychopatycznej mega- 
lomanji grafomana, paabasčiosaja tą: 
lentu, obcego zupełnie naszei litera“ 
turze, 

Na całkowiłą odrębność literatury 
żydowskiej w języku polskim wska* 

zywał wyraźnie i niejednokrotnie K. 

H. Rostworowski, bezapelacvinie w 7" 
łączając ją z obrębu naszęso piśmieu* 
nictwa, Na biegunowa odmienną od 

polskiej psychikę żydowską zwracał 
też nieraz uwagę Zygmunt Wasi 
lewski.. 

Krytyka nie czyniąca między temi 
poychikami rozróżnień 

słusznie Wasilewski (Kurjer Poz* 
nański Nr. 91 z 1934) — zacierająca 

je swoją metodą formalistyczną, bez 
wchodzenia w treść słowa, przyczy” 
nia się walnie do niszczenia 
polskiej twórczości, Podstawa tą musi 
bvė w sztucę człowiek pełny i odpo” 
wiedzialny w sumieniu zarówno mo" 

ralnem, jak intelektualnem, Instynkt 
samozachowawczy narodów twór” 

czych w świecie kultury zachodniej 
już drgnął na widok niebezpieczeń- 

stwa grożącego cywilizacji, przystąpio 
no już do rewizji stosunków. Czas 
wielki pomyśleć o ratowaniu kultury 

polskiej J 
Któż o tem ratowańiu u nas dzić my. 

śli? (Ar, Tur.). 

2 Nowe ksiąžki 
F. A. Ossendowski. „Skarb wysp An- 

damańskich", Warszawa 1936. Bib! ote- 

ka Polska, : 
Nakładem Instytuty = wydawn.czego 

„Bibljoteka Polska" wydana została no- 

wa powieść podróżnicza F. A. Osgen* 

dowskiego pod tytułem „Skarb wysp 

Andamańskich". Jest to powieść dla 
młodzieży, Fantastyczne przygody mła- 

dzieńca polskiego, którego rodzivę tzu- 

cehi zostali na wyspy zatoki Bengalskiej, 

stanowią interesującą treść powieść 

Książka, ilustrowana licznemi zdjęciami 

fotogralicznemi okolię tropikalnych, po 

siada ujmującą szatę graliczną, Książk, 

Ossendowskiego czyta młodzież zawsze 
chętnie i z pożytkiem, 
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Q stanie muzealnictwa w Polsce 
Daja 23 b. m. odbyło się pierwsze po- 

siedzenie Państwowej Rady Muzealne, 

przewidzianej ustawą z dnia 28 marca 

1933 r. o opiece nad muzeami publiczne- 

mi i powołanej do życia rozporządze- 

niem ministra W, R, i O. P. z dnia 13 

lutego 1935 r. Obradom przewodniczył 

podsekretarz stanu Min, W. R. į O, P. 
p. Jerzy Ferek - Błeszyński. 

W posjędzeniu wzięli udział następu- 

jący członkowie Rady: prof. Wł, Anto- 

niewiez, dyrektor Muzeum im. E. Ma- 

jewskiego w Warszawie, ks, prałat dr. 
Stanisław Bulanda, kustosz Muzeum Die- 
cezjalnogo Sztuki Kościelnej i Muzeum 
m. Tarnowa; dr. Aleksander Czolowski, 

dyr. Muzeów Mieskich we Lwowie, 

rotm. dypl. dr. Wł. Dziewanowski; inż. 

K. Jackowski, dyrektor Muzeum Prze 
mysłu į Technikį w Warszawie; doc. dr. 

Stefan Komornicki, konserwator Muzeum 
XX Czartoryskich w Krakowie: prof. dr, 

Feliks Kopera, dyr. Muzeum Narodowe- 

go w Krakowie; dr. Alired Lauterbach, 
dyr. Państwowych Zbiorów Sztuki w 

Warszawie; dr. Nikodem Pajzderski. dyr. 

dr. Kazimierz Piekarski, bibl'otekarz Bi- 
blioteki Narodowej w Warszawie, dog 

dr. Ilarion Świencickyj, dyrektor Ukraiń- 

podstaw | skiego Muzeum Narodowego we Lwowiej 
dr. Tadeusz Wolski, kustosz Państwowe" 

ga Muzeum Zoologicznego w Warszawie, 
inż. Józef Wollkanowski, prezes Muzeum 

Keleiowego, dyrektor Kolei Panstwo 

wych w Krakowie, „Juliusz Zborowski, 

dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Za 

kopanem; delegaci: Ministra Spraw 

Wojskowych, płk. Leon Koc, Szet Wo. 

skowego Instytutu Naukowo - Oświato- 
wego; Ministra Skarbu, dyr. dep. Włady: 

sław Drojanowski; Ministra Przemysłu i 

Handlu dyr. dep. Maran Kandel; Mini: 

stra Poczt i Telegrafów nacz, wydz. Leon 

Leligdowicz i Włodzimierz Polańsk,, ku 

stosz Muzeum Poczt i Telekomunikacji; 

Ministra Sprawiedliwości radca dr Sta. 

nisław Cheliński, Ministra Rolnictwa + 

Reform Rolnych p. Stanisław Stępowskki, 
kierownik bibljotelki; Ministra Opieki 

Społecznej nacz. wydz, Marcin Kacparz 
oraz urzędnicy Ministerstwa W, R. i O. 

Pu dr. Władysław Zawistowski, nacz. 

wydz. Sztyki, Jerzy Romer, Główny 
Konserwator, radcą dr, Jadwiga Prze- 

wowsika oraz p, Jan Karpowicz, z wydz. 

Nauki, 

Po zagajeniu | otwarciu posiedzenia 
rzęz podsekretarza stanu p. |. Ferek - 
łeszyńskiego i wyborze sekretarza w 

osobie dr. Kazimierza Piekarskiego, oraz 
ukonstytuwwania się Komisii Regulami- 

nowej, dr, Jadwiga Przeworska wygłosiła 

referat p. Ł „O stanie organizacji i po 

trzębach muzęalnictwa w Polsce" W re- 

feracie podniesiony został swoisty cha- 

i i K RR T AO I NA S SD 

Pani Cwikliūska-jubilatką 
Przed jubileuszem znakomitej aktorki 

Warszawa uczci w dniu 3 kwietnia 
trzydziestolecię pracy sceniczne świetnej 
artystki Mieczysławy Ćwiklińskie Przy- 

pomnieć tedy wypada Jej parentelę ro- 
dainną i sukcesy teatralne. Ćwiklińs a 

pochodzi z teatralnego gniazda, jest córe 
ką artystów dramatycznych Marcelego 
Aleksandry Trapsza, wnuczką Anastaze: 
go Trapszy. Także stryj (Stanisław Trep- 

szo) i stryjenki (Irena Trapszo i Tekla 

Trapszo - Krywultowa) byli artysta 

dramatycznymi. 
INEA nsję p. Warnke w Po- 

znaniu, Śtudjowała następnie śpiew u 

Jana Reszkego w Paryżu. Debiutowała na 

scenie w teatrze Gawślewicza w „Gru- 

bych rybach” Bałuckiege jako Helenka. 
Zaangażowana do teatrów rządowych 

wystąpiła tam po raż pierwszy w „Gwał- 

tu co się dziee”, Grywała w komed ach, 

farsach i operetkach, występując 80 
ścińnie m. in. w Paryżu i Dreźnie, 
W latach powojennych grywała w tea- 

trach warszawskich, w operetc; Oraz 

własnym teatrze „Ówiklińskiej i Fertne- 

ra", 
Ze sztuk, w których jubilatka odnosiła 

najwięlsze sukcesy wymienić należy m 

in. „Zemstę za mur graniczny” (Prdsto 
lina), „Pan Damazy”, „Lekkomyślaa sio- 

stra” (Helena), „Pan Jowialski”, „Klub 

kawalerów”, „Święty gaj, „Krėl“, 
„Osiołek”, „Rał zamknięty”, „Wiera 
Mircewa”, „Prawo pocałunku”, „Szkoła 
kokot”, „Niewierna”, „Bal w obłokach”, 
„Niebieski lis” „Wiosna narodów”, 
„O żonach złych i dobrych”, „Tows- 

riszcz”, „Wywozasy donżuane”, „Był so 
bie więzień”, „Mademoiselle“, „Spadko- 
bierca”, 

Z pośród operetek, w których artyst- 
ka święciła tryumfy, wymienimy „Zemstę 
Nietoperza”, „Mały Faust", „Mimi”, 
„Szalona Dzięwczyna”, , ia Leśn:- 
czanka”, „Skowronek, „Róża ze Stam- 

bułu”, „Dziewczę z Holandi", „Japon- 

ka", etc. 
Artystka występowała w filmach w ro- 

lach charakterystycznych m. in. w „Jeg » 

Ekscelencja Subjekt", „Panienka z poste-   

regtante", „Wacuś” | wielu innych, 0 
statnio w filmie „Straszny dwór”. 

Ćwiklińska tłumaczyła również sztuki 
z języków obcych. 

Na podstawie uchwały Kapituły Człon- 
ków Zasłużonych z dn, 30,12,1928 r, zo- 

stała powołana przez Zarząd Główny 

Z. A. Ś.P. w dniu 5.1.1929 roku do Grr 
na Członków Zasłużonych Z. A. S P, 

W r, 1931 odznaczona została Złotym 
Krzyżem Zasługi.   

rakter i rozwój muzeów polskich które 

powstawały prawie wyłącznie dzięki 

wielkie ofiarności społecznej i poświęce- 

niu jednostek. Na tem ogólnem tle zo 

stały omówione przedewszysikiem celę 

i zadania poszczególnych dziedzin mu: 

zealnietwa polskiego oraz racjonalną ich 

organizacja, Wskutek bowiem samorzułe 

ności poczynań poszczególnych instytue 

cyj muzealnych i braku całkowitej kóore 

dynaci pracy wytworzyła się sytuacja, 

która wymaga pewnego uporządk »wania, 

Główny nacisk położyła pręlegentka na 

sprawę rac,onalnego rozmieszczenia mi» 

zeów w ten sposób, aby cały teren Rze- 

czypospolitej był obęty siecią Web 

szych i mniejszych muzeów, któreby od- 

powiadąły bogactwu kulturalnemu  ma- 

turalnemu wszystkich regionów. W 

związku z tem nasunęła się konieczność 

określenia programu i zakresy działanie 

wszystkich muzeów, praz 'ch kollabora- 

cji, opartej na wzajemnej pomocy a> 

chowe. Wobec zaś istnienią niejedna- 

krotnie w 'ednej nawet miejscowości kil 
ku instytucyj © tym samym zakresie pra» 

cy, konieczne wydaje się przeprowadze» 

mie komasacji równorzędnych  zblorów, 

dla stworzenia większych i silniejszych 

placówek o zdrowych zasadach finanso- 

wych i naukowych, Wkońcu poruszone 
zostały sprawy kształcenia pracowników 

muzealnych, budowy gmachów muzcal- 
nych oraz zagadnienia finagsowe 

których w wielkim stopniu uzależniony 

jest dalszy rozwój i należyte pastawięe 

nie muzeów, 

Po referacie rozwinęła się dysłuw'a, w 

której zabierali głos wózyscy 

podkreślając rolę muzealnietwa w życiu 

kulturalnem i wychowawczem Państwa. 

Wynikiem dyskusi było wyłonienie 2 

komisyj: prawno-statutowej i organiza» 

cyino - rzeczowej. Zadaniem Komisyj bę* 

dzie zbadanie i opracowanie zasydnie 

czych zagadnień muzealnych w P»lsge, 

celem przedłożenia wytycznych dlę cało» 

kształtu polityki muzealnej na 'tastęp- 

nem posiedzeniu Państw. Rady Muzeal- 

ne. Przewodniczącymi Komisyj zostali 

wybrani: prawno „ statutowej — dziekan 

prof, dr, Włodzimierz Antoniewicz, of- 

ganizacymo - rzeczowej — # › Каз, 

Jąckowski. 

—— 1 —— 

„KONKURSY 

Konkurs na pracę o Reymoncie, — Ce- 

lem uczćzenia 10-tej rocznicy zgonu Wł 
St, Reymonta, laureata nagrody Nębla. 

wyzi.eczyła wdowa jako pierwszą nagro- 

dę zł. 2.000, a Zaklad Narodowy im, Os- 

soliskich we Lwowie jako drugą nagrodę 

zł, 1,000, za najlepsze prace o życiu i ca- 

łokształcie twórczości Wł, St. Reymonta, 

Prace dotychczas nieogłaszane, nię prze- 

kraczające 15 arkuszy druku formatu 

naukowego (63 X 95), składane być mar 

ją pod adresem: Zakłąd Narodowy im 

Ossolińskich we Lwowie na ręce dyr „dr. 

L, Bernackiego, w terminie ostatecznym 

do 1 maja 1936 r., pod godłem, z kopertą 

zaklejoną, która zawierać ma imię, na7- 

wisko i dokładny adres autora pracy. 

Przewodniczący sądu. konkursowego: 
prol, Ign. Chrzanowski, Członkowie: prol. 

Tadeusz Zieliński, prof, Stanisław Pigoń, | 

prof. Józef Ujejski, prof. Kondrad Gór- 

ski. prof, Raman Pollak, prof. Henryk 

życzyński, dr, Ludwik Bernacki, Brani- 

sław Laskowski. B 
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Jak pracują teatry ludowe 
w Wielkopolsce 

Od chwili odzyskania niepodległości, 
rozwój teatrów hidowych, amatorskich, 
kólek scenicznych samodzielnych czy też 
działających jako sekcje poszczególnych 
orgańizacyj kulturalno - oświatowych, 
cieszy się bgromnem poparciem | zain. 

teresowaniem społeczeństwa  wielkopol- 
skiego, Obecnie istnie'ę na terenie woje- 

wództwa poznańskiego 1620 zesę ołów 
teatralnych, co przy istnieniu 28 rowia- 
tów dae przeciętną 58 zespołów tea- 
tralnych w jednym powiecie. Więnszość 

z.nich pracuje w postaci sekcyj rozmaj 
tych organizacyj, a s 64, czyl: ok. 4 

proc, stanowią zespoły teatralne samo- 
dzielne, działające na podstawie własne- 
go statutu, Pierwsze miejsca zajmują 
Zwiążek Strzelecki, posiada ący 412 ze- 

! i Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, 335 zespołów. Reszta w ilości 
809 przypada na związki rezerwistów, 

„Sokół”, kółka śpiewacze, towarzystwa 

muzyczne i sportowe, ochotnicze straże 

pożarne i inne, 
Na terenie miast I wsi Wielkopolski 

pracitję ok. 2400 kierowników teatralnych 

{ teżysetów, wśród których najliczniej 
szym udziałem może się poszczycić nar. 
czycielstwa szkół powszechnych z licz 
bą 1325 osób, czyli 5 proc. Na resztę 
składają się urzędnicy, duchowieństwo 

kupcy, rzemieślnicy, rolnicy i robotnicy. 

W teatrach tych pracują przeważnie   

mężczyźni — 1850 osób, zaś kobiety sta- 
nowią niespełna 39 proc. — 550 psób 

Wśród kierowników i reżyserów znala- 
zło dłuższe przeszkolenie na kursach 
teatralnych tylko 59 osób, które tworzą 

zespół instruktorów. Ilość „aktorów wy- 

nosi imponu'ącą cyfrę ok. 27.000 (i do- 

morośli artyści, dlą których wielotygod- 
niowe próby teatralne są znąkomitą oka- 
zją do utrwalenia sobie wiadomośc zdo- 

bytych w szkole i lekturze, nietylko 5а 

mi uczą się, lecz przedstawiając rezulta- 

ty swe pracy w formie widowiska, uczą 

i dają kulturalną rozrywkę niezliczonym 
rzeszom, głósząc słowo polskie i utwier- 

dzając świadomość narodową, 

3000 widowisk — 333.000 widzów == 
to rezultat rocznej pracy teatrów ludo- 

dowych w Wielkopolsce, 1060 m ejsco- 
wości posiada zespoły teatralne, które 
nietylko popisują się u siebie, ale Zie- 
'ednokrotnie odwiedzają z gościrfiemi 

występami sąsiednie wioski i miasteczka, 

Praca ta ma swoje liczne bóląc'ki — 
brak dobrych dekoracy, kosti :mėw, 
znacznę opłaty pobierane tytułem rodat- 
ku przez śminy, często brak odp. wiede 

nich sal tęatralnych i t. p, Mimo wszyst. 
ko praca teatralna, dzięki wydatne opie- 

ce Wielkopolskiego Związku Teatrów 
Ludowych, postępuje i rozwija się po- 
myślnie
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Sugestje Żydowskie 
przed procesem 27 narodowców łódzkich 

Dnia £ kwietnia w sądzie okręgowym 
w Łodz; rozpoczyna się proces przęciw* 
ko 27 narodowcom, których oskarża się 

° е udział w 3 zamachach petardowych. Na 
ławie oskarżonych zasiądą: 

Napoleon Siemaszko, Ewaryst Zwie- 
rzewicż, Stanisław Ogórek, Michat Bara 
niewski, Tadeusz Warchoł, Starsław 
Tondys, Kazimierz Zielak, Stanisław 
Gawłowski, Edward Wiśniewski, Józef 
Stasiak, Wacław Warczuk, Bronisław 
Morawa, Ludwik Braun, Stanisław Two- 

rek, Michał Sta uda, Wiktor Mila, Bro- 
nislaw Doroszewicz, Zenon Przybylski, 
Józef Farmalczyk, Paweł Zelingier, An- 
toni Delibas, Marceli Delibas, Tadeusz 
Kłosiński, Józef Melka, Bolesiaw Waw- 
rzyniak, Alojzy Czarnecki į Kazimierz 
Patora, przyczem pierwsi trzej z oskarżu 
nych; 29-letni Napoleon Siemaszko — a- 
plikant adwokacki, 30-letni Ewaryst Zwie 
opra oraz 28. letni Stanisław Ogó 
rek odpowiadać będą z artykułu 166 K. 
K. par. 2, który przewiduję karę więzje 
nia do lat 10 za założenie związku mają- 
cego ma celu przęstępstwo, oraz z art. 
216 K. K. par. 1, który przewiduje nawet 
%arę bezterminowego więzienia za spro- 
wadzenie niebęzpieczeństwa powszech- 
nego, przez użycie materjałów wy.ucho- 
wych, Również pozostałym oskarżonym, 
podług aktu oskarżenia grożą kary wielo 
tniego więzienia. 
Podjęło się obrony oskarżonych szereg 

znanych adwokatów z Łodzi | Warsza- 
WY. я 

Prasa żydowska w związku z tym pro- 
gesem sugeru e wiele rzeczy, Widać to 
zwłaszcza z korespondenci „Naszego 
Przeglądu” p. t. „Proces łódzkich zama- 
chowców petardowych”. W korwspon - 
dencjį tej czytamy: 

„Od szeregu już lat, Łódź jest nafbar- 
dziej eksponowana przeż Stronnictwo 
Narodowe. Zaczęło się to od nrszenia 
Eddie ze swastyką lub mieczy- 

em, z czasem nastąpiły sporadyczne 
rawdzie wyp K Aryskania szyb w 

sklepach, lub poturbowania przechod> 
gjów żydowskich, lecz to wszystko kła 

ą się na karbswybryków garstu, chu- 
iganer i. 
Jakie "est jednak prawdziwe ideowe 

4 polityczne oblicze Stronnictwa Na- 
todowego w Lodzį, jaki jest jego istot- 
ny system dzialania oraz celę, mieliš 

y możność poznać dopiero z okazj, 
kródkich rządów endecji na terenie 

łódzkiego parlamentu miejskiego. oraz 
g i głośnego procesu 19 endeków, 

kióry miał miejsce w roku ub.oślym w 
  

Pr 
SWEDZENIU CIA: 

i wszelkich rise ki 
nyc 

stosuje się KREM 

@ LAIN-AGE“ 
kosmetyk usuwają wad 
naskórka tąk u Jaja 

iak i u dzieci, 

    

Z KRAKOWA 
Teatr im. J. Słowackiego; środa „Wiel 

ki aj 
polskie: 

Apollo: „Grunt. to forsa”, 
Stella; „Piotruś”. 
świt; „Pan Twardowski”. 
Sztuka: „Złotowłosy brzdąc", 
Uciecha: „Osaczona”, 
Krwawe porachunki, — Niewykryci 

dotychczas sprawcy ną ul. Grzegoržec- 
kiej zadali Stanisławowi Grabowskiemu, 

robotnikowi kilka ran nożem w plecy i w 
rękę. Pogotowie Ratunkowe przewiozło 
go do szpitala św. Łazarza, gdzie stwier- 
dzono ciężkie uszkodzenie ciała Tłem 
zajścia były prawdopodobnie porachun- 
bi osobiste. 

Bójka na meczu, — W czasie meczu 
między klubami Krowodrzy a Makabi do- 
szło do bó ki, w trakcie której poturbowa 

no kilkunastu Żydów. 
"Za zdemolowanie szynku żydowskie- 

go. — Przed sądem karnym w Krakowie 
odbywa się rozprawa przeciw Tomiaszo 
wi, Stanisławowi, Pawłowi i Franciszko- 
wi żmudom, oskarżonym o to, iż dnią 12 
lutego zdemolowali szynk żydowski Ama 
Iii Kleinzejler, w Skawinie, wśród okrzy- 
ków: „precz z Żydami”, „z Polski do Pa 
lestyny”, Stanisław Żmuda oskarżony jest 
o to, że pobił pięścią właścicielkę szyn 
ku; wszystkich oskarżonych odprowadzo- 
no na posterunek P. P, w Skawinie. Na 
rozprawie do winy się nię przyzna ą, po- 
dając, że niq nie pamiętają. 

Zjazd naczelników Urzędów Skarbo 
wych. — W niedziałek w  godzinacn 

rannych przybyli do Krakowa z Warsza- 
wy s tarz stanu w ministerstwie 

u Ferdynand Świtalski oraz delega- 
ci ministerstwa skarbu pp. Tadeusz Ko- 
towicz, Jan Res i Adam Guzikowski, ce- 
lem wzięcia udziału w zjeździe naczelni 
ków urzędów słkarbowych okręśu admi- 
mistracyjnego krakowskie lzby Ssarbo- 
wej. Na zjeździe tym omówione zostaną 
aktualne sprawy z dziedziny administra 
ci skarbowej. Zjazd obraduje w saii kon- 
ferencyjne! Izby Przemysłowo + Handlo- 

wej. 
  

Łodzi, Gdy wówczas na światło dzien- 
nę wypłynęły przygotowania endecji 
do całkowitego zniszczenia lu inośc 
one, ora Are i mają być 
U jżyte, zaniepokojone wpraw 
zie społeczeństwo żydowskie w Ło: 
zi, przyjęło to jedn o makabrycz 
У t zły żart, W międzyczasie jednak 
ron. „Narodowe w Łodzi wraz ze 

wszysthiemi nadbudėwkami preeszio 
żą ewoluc $ pišpekodžės od słów 

o czynów, Ślraszliwe ongiś „paragra 
r stały się obecnie niewinną zabaw 
1% ręka goierwiącei młodzieży”, 

pikietwiącej sklepy i a ragany žydo“ 
skie. Do poważnie szej roboty zaczęto 
używać petard i , nietylko zaśra 

żając bozpięczaństwa „publicznemu, 
lecz wywołując zamęt i lękx wśród ośó 
łu spół czeństwa. Ta zbrodnicza ewo 
poż w działalności endecji, która zną 
gzła swoją nalężytą ocenę zarówno w 

Sejmie jak i 
ódzisie władze bezpieczeństwa do gor- 
twego zakrzątnięcia się koło tej sprą- 
wy zwłaszcza, że postępowanie terory 
stów łódzkich stawało się z dniem każ 

Senacię skłoniła również | 

Lecz to jm nie wystarcza. Korespondent 
żydowski domaga się: 

„Teraz należałoby ustalić ze czy 
Sfrniscja zamachowców była samo- 

lą jednostką, ogólnie 
SC pod auspi- 

cjami Stronnictwa Narodowego w Ło 

W zakończeniu swo'ej korespondencji 
autór jednak stwierdza, iż wykryc'ę i a+ 
resztowanie 27 zamachowców nie przer- 
wało wystąpień przeciwko Żydom. W:- 
docznie akca antyżydowska rozlała się 
szeroko i przeniknęła głęboko. 

Oto słowa „Naszego Przeglądu”: 
| „Zdawałoby się narozór, że akt 0- 

skarženia, obejmujący 60 stroa pisma 
maszynoweśo, iącznie z dowodami 
przewodu sądowego zamknie smutną €: а 

ję dywersjį endeckieį ną gruncie 
Łodzi istości da, 

aczej. Šat ę, že i ei Sz: 
tóra zasiada na ławie oskarżonych 

w Sądzie Okręgowym w niczem nie o 
słabiła terorystycznej i i tu   dymi coraz zuchwalsze i bezwzględniej- 

Nosiępek korespondent żydowskiego | 
pisma stwierdza, iż policji udało się wy 
kryć „szajkę zamachowców łódzki-h”, Z. 

działalności 
tu endecji łódzkiej, Świadczą o tem 

e zamachy”, 
Nie chcemy dyskutować z sugest am 

żydowskiego pisma, sądzimy bowiem, iż 
przebieg procesu wyjaśni nam wiele 

tego powodu Żydzi odetchnęli z ulgą. | spraw. 

Zwycięstwo młodzieży narodowej 
ww iinie 

W. marcu edbyły się wybory do 7а- ) mie jednak stwierdził, że młodzież naro 
rządu Bratniej Pomocy W, $, B,, będące dowa panuje bęzwzględnie na uniwersy+ 
sprawdzianem sił dwu walezących, obo” | tecie, Na listę narodową padło 480 gł. 
zów; narodowego } sanacyjno-komuni- 
stycznego. 

Już zapisy członków a później prze- 
bieg Walnego Zebrania pozwoliły przy” 
puszczać, że walka tegoroczna będzie 
w swej formie wyjątkowo ostra, W wy- 
borach bowiem do władz bratniackich 
zaangażowane były w roku bieżącym wy- 
jątkowo wyraźnie czynniki pozauczelnia- | 
ne (Zarząd Główny „Strzelca” udzielił | 

į subsydjum (1500 zł.) sańacyjnej, liście 
„Odrodzenia Bratniaka“, na zapisy 
członków, co zostało stwierdzone na | 

Walnem Zebraniu), : 
Sanacja spodziewała się bezwzględne” 

go zwycięstwa. Wynik wyborów ponow= | 

    

(otrzymała 15 mandatów), na listę sana- 
cyjno - komunistyczną popartą przez 
mniejszości narodowe 303 gł, (9 manda« 
tów). 

Porównanie z wynikami wyborów z 
1934 r, (w r, 1935 wybory się nie odbyły) 
przedstawia się następująco; R, 1934 li- 
sta narod, 12 mandatów lista sanacyjno- 
komun. 12 mand.; rok 1936 lista narod, 
15 mandat, lista sanacyjno-komun, 9 man. 

Wzrost narodowego stanu posiadania 
wynosi 3 mandaty, zdobyte na sanacji. 
Wynik ten wytrącił z równowagi spo- 

rów, 

  
dziewających się zwycięstwa protekto- | 

  

Sukces młodzieży narodowej 
w WSHZ we Lwowie 

W ub. poniedziałek odbyły się 
do Bratniej Pomocy Stud. Wyższej Szko- 
ły Handlu Zagr. we Lwowie, Dotąd przez 
okres lat trzech rządzili Bratnią Pomocą 
sanatorzy spod znaku Legjonu Młodych ' 
Młodzieży Demokr., oczywiście przy po 
mocy wypróbowanych już przez ich star 
szych przyjaciół „trików”, Stan ten nie 
utrzymał sję w roku bieżącym. Na odby- 
tem onegdaj walnem zebraniu młodzież 
narodowa zmalazła się w większości, 
sukces ten został potwierdzony wynika- 
mi poniedziałkowych wyborów „рторот- 

cjonalnych, w których narodowcy na 6 
gólną ilość 222 głosujących (94 proc. a- 
prawnionych zdobyli większość 116 gło- 
sów, otrzymując na ogólną ilość 15 man- 
datów — liczbę 8, a w konsekwe"cji 
większość we wszystkich władzach Brat- 
niej Pomocy. 

Jest to klęska zblokowanej listy sana- 
cyjno „ lewicowej. Listę narodową otwie 
rają nazwiska kol. kol. Piotrowskiego, 
Staileja i Szyta. Ukonstytuowanie s'€ no- 
wych włądz nastąpi w dniach najbliże 
szych. 

Nowych wyborów s:morządowych 
domaga się .udność powiatu radomskiego 

Włościanie w powiecię radomskim, 
nie mogąc dłużej przypatrywać się o 
bojętnie  rozrzutnej i marnotrawnej 
gospodarce niektórych samorządów 
śminnych, przeprowadzili cały szereg 
uchwał, w których domagają się roz* 
wiązania rad oem i gminnych, 
Rady te powołane w znany wszystkim 
sposób, nie mają bowiem zaufania. 
Ludność żąda również przprowadze- 
nia nowych, uczciwych i bez nacisku 
zgóry, wyborów do rad gromadzkich 
i gminnych, ` 
Uchwały takie, opatrzone podpisa- 

mi prawie wszystkich mieszkańców, 
b w pęd zostały do odpowiednich 
władz przez ludność z następujących 
miejscowości: Błotnica, Czyzówka, 
Grodzisko, Trąbki, Nowa Wola, Bród, 
Gutów, Górna Wola, Guzd, Jankowi- , 
ce, Kadłub, Kadłubek, Kobylnik, Lud. | 
wików, Ossów, Pierzchnia, Ryki, Sie- | 
miradz, Wólka Pierzchnieńska, Żabia 
Wola, Zdzary, Siekluki, Jedlińsk, Bie- ! 
rwce, Jedlanka, Jeziorno, Romanów, 
Urbanów, Zawady,: Dęb'ny, Długie, 
Grotki, Jamki, Morzec, Ocieisg, Ro- 
zów, Wiry, Zydy, Przytyk, Dęba, Do- 
maniów, Glinice, Goszczewice, Jabło- 
nna, Kaszów, Kaszewska Wola, Lem- 

in, Marysin, Msścichów, Ostrołęka, 
Podgajek, Podkanna, Słowików, Su- 
ków, Sukowska Wola, Studzienice, 
Witoldów, Wrzes, Wrzeszczów, Wrze 
szczowska Wola, Wygnanów, Wola 

  

Z CAEEGO KRASIU 
LUBAWA 
— ——— ż - 

„Praca tylko dla członków ZZZ. — Na 
ostatniem posiedzeniu rady miejskiej rad 
ny Zapolski interpelowal w sprawie za- 
trudnienia bezrobotnych, apeluąc do p. 
burmistrza, ażeby zrobił starania o uzy- 
skanie pożyczki z Funduszu Pracy na 
większe zatrudnienie bezrobotnych. Na 
stępnie radny Rzymek podniósł n'esły- 
chane utrudnienia przy zatrudnianiu ro- 
botników przy pracach powiatowych 
Wskazał mianowicie, że drogomistrz 

Roszkowski miał oświadczyć, iż otrzy” 
mał pismo niby ze starostwa, aby zatru4 
niać tylko robotników, należących do 
ZZZ. Rada miejska, dając wyraz swemu 
oburzeniu na stosowanię takich metod. 
na wniosek r, Zapolskiego uchwaliła na 
PR sprawy i powzięto hastęphie uchwa 

R, przyjętą jednoglošniė 2 wyjątkiem 
jednego wstrzymującego się głosu, W u- 
chwale te czytamy m. ini 

„Radą miejska dowiaduje się od rad 
nego Rzymka, żę drogomistrz Ruszkow- 
ski przyjmu'e dó prac powiatowych tyl- 
ko robotników, nalężących do ZZZ i że 
na to ma polecenie na piśmie od p. sta. 
rosty. Rada miejska domaga się, ażeby 
wszyscy bezrobotni byli traktowani jedną 
kowo. Jako świadków, że drogomistrz pi 
smo to posiada, podaje się p. B Rzymka, 
B. Chaburskiego i Fr. Strzeleckiego”, 

Za uchwałą tą głosowali nawet radni 
sanacyjni z wyątkiem jednego. Cała ta 
sprawa wywołała oburzenie, 2 wśród bez 
robotnych rozgoryczenie, 

RADOM 
—— 

Proces prezesa Str. Nar. w Przytyku— 
W dniu 21 b, m. odbyła się w sądzie 
grodzkim w Radomiu rozprawa przeciw* 
ko Wiacentemu Koręzakowi, kierownika 
wi kołą Stronnictwa Narodowego w Przy 
tyku, z oskarżenia zarządu gminy żydow 
skiej w Przytyku, © rzekome anieważe: 
nie rządu. Na rozprawę wezwani zostali 
w charakterze świadków wyłącznie tyl- 
ko Żydzi, 

z „Na podstawie zeznań świad 
ków oskarżenia, samych Żydów, sąd wy 
dał wyrok, skazujący W. Korczaka ną £ 
miesięcy więzien'a, bez zawieszenia, ©- 
raz 300 zł. grzywny. Sprawę sądził sę 
diza Alberti, oskarżenie popierał pprok 
Wieczorek, bronili oskarżonego aJwaka 
ci Wędrychowski i Gajewicz. 

Sprawa ta powstała na tle botkotu Ży 
dów przez miejscowych i oksli.znych 
Polaków w Ptzytyku. i wytoczona zastą- 

akt zemsty za unarędowianie handlu i 
rzemiosła w Przytyku. 
Obrona zapowiedziała apelac'ę 

SIEDLCE 
——— 

Śmierć ś. p, ks. Fel, Ostoyskiego, — 
Dnia 26 marca r. b, zmarł w Siedlcach w 
wieku 71 lat, w kapłaństwie 48 lat, ka- 
konik Kolegiaty Janowskiej, ks, Feliks 
Ostoystki. Zmarły w ciągu długich lat 
swej działalności kapłańskiej pracował 
w duszpasterstwie, przyczem długi SZe- 
reg lat zajmował się b. unitami, był 
dziekanem w Białe Podlaskie i w Par. 
czewie, ostatnio pełnił obowiązki notar- 
jusza Kurji Dięcezjalnej Siedleckiej czyl: 
Podlaskiej. W uroczystości pogrzebowej, 
w które” liczny udział wzięło duchowień- 
stwo i wierni, uczestniczyli ks. b'skupi 
dr. Hentyk Przeździecki i dr, Czesław 
Sokołowski. 

TORUŃ 
Zebranie Rady Naczelnej Polskiego 

niu Rada naczelna Polskiego Związku Za 
chodniego. Zebranie rady poświęcone by. 
ło — poza omówieniem bieżących spraw 
organizacyjnych i uchwaleniu budżetu na 
rok 1936-37 — przedewsżystkiem anali- 
zie sytuacji na Pomorzu i ustaleniu wy” 
tycznych pracy P. Z. Z. na terenie tegy 

okręgu, Rada naczelna odbyła sws zebra 
nie w przededniu rozpoczęcia tegoracz- 
nego „Tygodnia polskiego Związku za- 
chodniego”, poświęconego sprawom ślą 
skim. Przez zorganizowanie „Tygodnia* 
pod hasłem Śląską oraz zwołanie rady 
naczelnej do Torunia dlą omówien'a 

raw pomogła praśnęły władze pol- 
| skiego Związku zachodniego podkreślić 
szczególną uwagę, jaką w pracach swoich 
poświęcają tym najważniejszym odcin 
kom naszych ziem zachodnich. 

Zagajając obrady, prezes Stamirowski 
wygłosił dłuższe przemówienie, poświę 
cone ocenie dzisiejsze sytuacji pe'itycz- 
nej i rozwojowi stosunków polsko + nie: 
mięckich w latach ostatnich, | 

Programowy referat, poświęcony omó- 
wieniu sytuacji na Pomorzu i przedstaw e 
niu konkretnych wniosków, zmierzając 
cych do planowego ożywienia I ro<budo- 
wy życią polskiego ną tym terenie wy- 
głosił mgr. Marjan Wo nowski, kierow 
nik cikręgu pomorskiego PZZ. Po zakoń 
czeniu dyskusji przy ęto rezolucje. 

WŁOCŁAWEK 

Znalezienie zwłok znachora - bandyty. 

  

  ła przez żydostwo W. Kórczakowi, jako — Przed kiiky dniami w pobliżu: Biąłej 

Związku Zachodniego, — W niedzielę, | 
dn. 29 marca b, r., obradowała w Toru- | 

  

Kujawskie! kało omentarza prawosławne 
go jeden z wieśniaków znaJazł zmasakro 
wane zwłoki 50-letniego mężczyzny, kto 
ry miał przecięte nożem gardło oraz kil- 
ika ran, zadanych brzytwą w brzucn i rę" 
ce. 

Stwierdzono, iż zabitym byt znacho“, 
zamieszkujący w lepiance kolo cmenta- | 
rza, Lepiankę poddano badaniu i zfiaje 
ziono w niej ukrytych pod podłogą kilka | 
naście monęt rosyjskich, Kilkadziesiąt 
banknotėw dolarowych i 420 zł. gotów 
ką. Pozatem akieś papiery i dokumenty 
na różne nazwiska, 

Badania stwierdziły, iż rzekomy zna- 
chor był bandytą, nazywał się Adam Ko. | 
walski i nosił pseudonim „Rudy”, W cza 
się okupacji niemieckiej zastał on ska- 
zany przez sąd doraźny za szereg napa 
dów rabunkowych | morderstw na karę 
śmierci, zdołał ednak zbięc i zamieszkał 
jako znachor pod Białą Kujawską  Ze- 
brawszy większą bandę dokonał następ- 
nie szeregu napadów rabunkowych m. 
in, na majątek Zakroczew oraz na osadę 
Głowicze Małe. 

Istnieje domniemanie, iż Kowalski zo 
stał zamordowany przez członków wła 
sne bandy. Dwóch członków bindy 1.0 
walsłciego zatrzymano, 

I 
! 
į 
! 

  
  

Radom, w marcu. 

Domaniowska, wę Radzanów, Bu- : 
kėwno, Czarnocin, Kadiubska Wola, 
Młodynie, Rogolin, Zochorzew, Kępi- : 
na, Ratoszyn, Romanów, Smardzew, 
Oblas, Halinów, Kierzków, Gulinek, 
Jaszowice, Kozia Wola, Stefanów, 
Zakrzewska Wola i Zatopolicę, Potwo › 
rów — razem 85 miejscowości, Uchwa | 
ły takie napływają w dalszym ciągu. 

Przeciążoną nadmiernymi podatka- | 
mi samorządowymi, ludność więjska 
oczekuję przychylnego potraktowania 
jej uchwał, „Szary człowiek”, do któ- 
rego się co jakiś czas apeluje © współ- 
pracę, chce być nietylko podatnikiem 
lecz również i obywatelem w wolnej 
Polsce i chętnie da swą pracę w sa- 
morządżie gminnym, ale w takim tyl- 
ko, który będzie rzeczywistym samo- 
rządem i będzie wyrazem woli społe* 
czeństwa. 

  

Żydzi sobiii. policjanta 
w Radom u 

II, Kurjer Codz, donosi z Radomiat 
„Urzędowo komunikują: W ub, nie- 

dzielę szeregowiec P, P. zatrzymał na 
ulicy Starozakonnej bryczkę z pieczy” 
węm, którą chciał zabrać do komisar- 

jątu, ponieważ pieczywo bylo wiezio- 
ne w warunkach antysanitarnych, W. 
tym momencie z pobliskiej bramy wy* ' 
biegli Chaskiel, Sura i Estera Hop- 
manowie, Simcher Finkelstein i kilku. 
innych Żydów, którzy poczęli wyrzu- 
cać pieczywo z bryczki do bramy na - 
bruk. 

Gdy policjant chciał temu przeszko- 
dzić, podbiegł do niego Chaskiel Hop- 
man i uderzył go tak silnie w piersi, 
że policjant upadł, Widząc to inni Ży- 
dzi, poczęli rzueać na policjanta pie- 
czywem. Dopiero nadeszła pomoc po- 
licyjna zlikwidowała zajście i zatrzy- 
mała napastników, W czasie zajść nie- 
którzy z napastników krzyczeli: „Tu 
nie Przytyk!” i t. 4. Dochodzenia w: 
tej sprawie prowadzi policja”. 

wom н] н 

Rewizje 
wśród narodowców w Krakowie 

W poniedziałek przez cały dzień 
przeprowadzano w Krakowie szereś 
rewizyj w lokalach Stronnictwa Naro- 
dowego i wśród jego działaczy. Ręwi- 
zja w głównym lokalu Stronnictwa 
у К Głównym L. 6 trwała prze- 
szło trzy godziny. W lokalach i wśród 
narodowców poszukiwano nielegal- 
nych ulotek, Rewizje nie dały żadnego 
rezultatu. 

  

Jakich ma Śląsk inspektorów szkolnych? 
W niemieckiej szkole mniejszościowej 

w Rybmiku był żaprowadzony zwyczaj 
pozdrowienia w języku polskim: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystuą", Ra- 
ziło to widocznie p. inspektora Szafrana, 
znanego „Ośniskowca”, który zażądał od 
dzięci, by go pozdrawiały po niemiecku 
„Guten Tag. (t. zn. dzień dobry), A więc 
polski inspektor ruguje polskie pozdro- 
wienie dzieci tylko dlatego, że jest reli- 
gijne, zastępując je pozdrowieniem nie- 
mieckiem. Lud śląski to widzi, slyszy |— 
komentuje, Jedna część stwierdza z gnie 
wem swoją bezradność i bezsilność, wi- 
dżąc takiego urzędnika polskiego i 
wychowawcę młodzieży na pograniczu 
zachodniem. Druga zaś część wyciąga 2 
takiego postępowania swoje konsekwen- 
cje. przechodząc do obozu niemieckiego. 
Wszelkie skargi katolckiego społeczeń- 
stwa na p, Szafrana dotychczas niestety 

były bezskuteczne, ponieważ widoczne 
jego władza przełożona z p. naczelnikiem   

Katowice, w marcu. 

W. O. P. dr. Kupczyńskim na czele jest 
zdania, że praca jego jest „państwowa 
twórczą”. Nasyła się na Śląsk różnych 

ludzi, by Śląsk „spolszczyć”. A oni „pol- 
szczą' obrażaniem najgłębszych uczuć 
ludności. Tem samem ludność traci zau- 
fanie do nich i zrażona zamyka się w so- 
Ые { to nie tylko dla ludzi, którzy ją 

zrazili, ale często i dla sprawy, z którą 
przychodzą, jak mówi ks, biskup Adam- 
ski w swoim ostatnim liście pasterskim, 
Lud śląski na takie próby „polszczenia” 
reaguje w sposób swoisty, ale nieubłaga- 
ny. Za czasów urzędowania p, inspektora 
Szafrana i jego pomocnika p. Grafa wzro- 
sła w ich okręgu liczba szkół niemiec- 
kich oraz liczba dzieci do nich uczęszcza. 
jących! 

Od lat już domaga sę ludność śląska 
usugięcia funkcjonarjuszów, którzy obra- 
żają jej uczucia i przekonania. Nikt jęd< 
nak ich nie rusza, To ludność widzi i wy. 
ciąga z tego swoje wnioski, (KAP), 
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Kampajna fałszywych wiadomości 
Kryzys franka francuskiego 

PARYŻ, (PAT.). Francuskie koła rządowe I 
starają się wpłynąć uspakajająco na opinję 
publiczną swego kraju, zaniepokojoną na- 
pięciem na rynku pieniężnym oraz waha- 
niem kursu franka i spadkiem rent, wresz- 
cie krążącemi przeróżnemi pogłoskami na 
temat dewaluacji waluty, 

Jak wielkie rozmiary przybrały te po- 
głoski dowodzi fakt, iż francuski min. skar- 
bu Regnier uważał za stosowne położyć im 
kres przez oficjalne oświadczenie. Min. Reg- 
nier na konierencji prasowej zaprzeczył 
stanowczo wszelkim pogłoskom na temat 
zapowiedzianej rzekomo rychłej dewaluacji 
franka francuskiego, jak również pogłoskom 
© wprowadzeniu od Wielkiejnocy zakazu 
na wywóz złota z Francji, Min. Regnier za- 
przeczył dalej pogłoskom na temat nadzwy- 
czajnych środków uzdrowienia sytuacji 
skarbowej (np. drogą przymusowej konwer- 
cji rent). Przyczynę obecnego chwilowzgo 
kryzysu francuski minister widzi w spe al- 
nie prowadzonej kampanji fałszywych wia- 
domości, 

„Capital”, omawiając sprawę embarga na 
złcto, zwraca uwagę, że, jakkolwiek usta- 
wa, uchwalona przez parlament w r. 1928, 
ustanawia wyraźnie wymienialność bankno- 
tów Banku Francji na złoto, to jednak mi- 
nimum złota, które może być wymienione, 
pozostawia do uznania ministra finansów 
i Banku emisyjnego. 

Dziennik twierdzi, że bez uprzedniej spe- 
cjalnej uchwały parlamentu nie jest możliwe 

zawieszenie wymienialności banknotów na 

złoto. Natomiast minimum, które można wy- 

m'enić za banknoty, wynoszące dotychczas 
12 i pół kil., może być podniesione po poro- 

zumieniu ministra skarbu z Bankiem Emisyj- 

nym do takiej wysokości, aby położyć kres 
wewnętrznej tezauryzacji. 

Oświadczenie min. Regnier, jak i sobotnia 

podwyżka stopy dyskontowej przez Bank 

Francji, wpłynęły nieco uspokajająco na 
tranzakcje giełdowe, Kursy renł, miernika 

zaufania giełdy, jakkolwiek nie zwyžkowa- 
ły zbyt mocno, utrzymały swoją pozycię. 

„Paris Midi* przepowiada, iż nie należy 

się spodziewać, aby najbliższy bilans ty- 

godniowy Banku Francji wykazał poważny 
odpływ złota. Odpływ kapitałów z Francji 
zrównoważony jest bowiem w części tran- 

słerem z Londynu do Paryża złota na po- 
czet sumy 3: miljardów franków z pożycz- 

ki zaciafnietej przez rząd francuski na 
rynku londyńskim, 

NA GIEŁDACH WALUTOWYCH 
NAPIĘCIE' 

Na giełdach walutowych w dalszym ciągu 
trwało napięcie, wywołane ucieczką od 

franka francuskiego. Zanotowano jednaki 

nowe momenty, które nadały sytuacji šie | 

co odmienne piętno, Chodzi tu o bardzo 

wyraźne osłabienie Zurychu i Amsterdamu 

nieznaczne osłabienie dolara, 

Naogół — z punktu widzenia francuskiego 
— sytuacja nie wykazała pogorszenia, a ra- 
czej pewną poprawę, śdyż ucieczka kapita- 

łów do Szwajcarji i Holandji została wstrzy- 

mana, do Stanów Zjedn. zaś prawdopodo- 

bnie nie mogła nawet być rozpoczęta. 

Pewne, nieznaczne zresztą, odprężenie 

tłumaczyć należy nietylko wspomnianem o- 

słabieniem ilorena i franka szwajcarskiego, 

ale również ultimo miesiąca, w związku z 

którem spekulacja musiała się pokryć, a 

wreszcie, być może, i uspokajającem o- 

świadczeniem ministra Skarbu, 

W każdym razie kryzys franka bynaj-   
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mniej nie minął i odpływ złota do W, Bry- 
tanji oraz prawdopodobnie do Belgji trwa 
w dalszym ciągu. 

Dewizę na Londyn notowano: w War- 

szawie 26,29, w Zurychu 15,21 i jedna czwar- 

ta, w Paryżu 75,10. W Londynie relacja 

funt — frank wynosi 75,07 i przed dalszą 
zwyżką funta broni jej wciąż trwająca in- 

tensywna interwencja funduszu walutowego. 

Dewizę na-Nowy Jork notowano: w War- 

szawie 172,90, w Paryżu 493,75. 

Są to już kursy znacznie niższe od gėrne- 

go punktu złota, Dewiza na Amsterdam w 
Warszawie notowana była 360,00, w Paryżu 

zaś 10,27 i trzy czwarte, a więc znacznie 

poniżej górnego punktu złota, Dewiza na 

Belgję jest w Paryżu na górnym punkcie 

złota — 256,62. 

  

Płatność podatków w kwietniu 
W kwietniu br. płatne są nastę ujące 

podatki: 
1) do 25 kwietnia — zaliczka miesięcz- 

na na podatek przemysłowy od obrotu 
za rok 1936, w wysokości podatku. przy- 
pada ącego od obrotu osiągniętego w 
marcu przez wszystkie przedsiębiorstwa 
obowiązane do publicznego ogłaszan 2 
sprawozdań o swych operacach lub d» 
składania sprawozdań do zatwierdzenia, 
a z innych przedsiębiorstw przez przed- 
siębiorstwą handlowe I i II kategorji 
oraz przemysłowe I — V kategori pro- 
wadzące prawidłowe księgi handlowe;. 

2) do dn. 15 kwietnia — pierwsza rata 

półroczna podatku dochodowego od u- 
posażeń z tytułu różnicy, wynikającej 
z kumulacji uposażeń otrzymanych w 
ciągu 1935 r. bez względu na ich łączną 
wysokość do różnych służbodawców bądź 
otrzymanych od jednego służbodawcy — 
dwu lub więcej wynagrodzeń perj >dycz. 
nych jednorazowych, o ile roczna suma 
tych wynagrodzeń przekracza 4.800 zł.; 

3) do 7 kwietnia — podatek dochodo 
wy od uposażeń, emerytur i wynagru- 
dzeń za najemną pracę, wypłaconych 
przez służbodawcę w marcu 193% r.; 

4) do dn. 30 kwietnia — zaliczka na 
poczet hadzwyczajnej daniny mają: <owej 
w pierwszej grupie kontyngentowej (rol- 
nictwo); 

5) do dn. 30 kwietnia — pierwsza rata 
półroczna podatku gruntowego za rok 
1936; 

  

Wzrost cechów żydowskich 
Na podstawie danych p. B. Farbi- 

ra, zamieszczonych w czasopiśmie 
biura ekonomiczno - statystycznego, 
przy towarzystwie żydowskiem „Ce 
kabe' w Warszawie, dowiadujemy 
się, że w latach 1928 — 1930 na te- 
renie województwa lubelskiego, z po* 
śród powstałych 97 cechów, żydow- 
skich było 81, W r, 1931 powstało no” 
wych cechów 49, z tego 20 żydow* 
skich.: Na terenie woj. warszawskiego 
w latach 1930 — 1933 powstało łącz” 
nie 405 cechów (1930 — 79, 1931 — 
118, 1932 — 100, 1933 — 108) w War” 
szawie było w r. 1932 — 78 cechów 
chrześcijańskich a 31 żydowskich.   

6) do dn. 30 kwietnia — pierwsza rata 
półroczna podatku od lokali za rok 
1936; 

7) do dn. 5 kwietnia — podatek od 
energji elektrycznej, pobrany przez sprze 
dawcę energji elektrycznej w czasie 
od 16 do 31 marca 1936 r., do 20 kwiet- 
mia — podatek pobrany przez sprzedaw- 
cę energji elektrycznej w ciągu pierw- 
szych 15 dni. kwietnia, 

Ponadto płatne są w kwietniu zaleg 
łości odroczone lub rozłożone na raty w. 
terminie płatności w tym miesiącu oraz 
podatki, na które płatnicy otrzyma: na- 
kazy płatnicze z terminem płatności 
również w tym, miesiącu, 
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Eksport trzody chlewnej 
Wywóz żywe trzody chlewnej i prze- 

tworów wieprzowych w lutym b.r. w sto- 
sunku do tego samego miesiąca r. tb. u- 
legł poważńemu zwiększeniu, Wywóz 
poszczególnych rodzajów _ prod':któw 

przedstawiał się w lutym b. r. — przy 
przeliczeniu przetworów na żywiec — 
następująco (w tysiącach sztuk — w na- 
wiasach wywóz w lutym ub. r.): a) suro- 
wiec — żywa trzoda chlewna — 12,135 
(11.185); b) półfabrykaty — bita trzoda 
chlewna — 9,138 (1,648), bekony 34,286 
(33,524), peklowane przetwory m.ęsne 
4,117 )3,512), szynki peklowane 1,625 — 
(1,401): c) fabrykaty — szynki w pusz- 
kach 15.415 (4,832), wędzone przetwory 
mięsne 1,636 (948), konserwy mięsne — 
208 (94), smalec 7.993 (10). 

Podkreślić należy ogromny wzrost eks. 
portu bitej trzody chlewnej, szynek w 

puszkach, oraz. szmalcu. Pozatem należy 
| zwrócić uwagę na zmnie'szenie się u 
działu pozycji surowca i półiabrycatów 
na korzyść fabrykatów w miesiącu spra- 
wozdawczym. W lutym br. wywieziono 
14 proc. półfabrykatów (19,4 proc w 
lutym ub. r.), półfabrykatów 568 proc 
(70,3 proc.) fabrykatów 29,2 proc. (10,3 
proc.). Zjawisko wzrostu udziału goto- 
wych wyrobów w ogólnym eksporc e ar- 
tykułów zwierzęcych ma charakter do. 
datni.   

Ceny zboża w kraju i zagranicą 
Przeciętne tygodniowe ceny czterech 

głównych zbóż w okresie od 23-$g0 do 
29-$o marca 1936 r. według obliczenia 
biura Giełdy Zbożowo - Towarowej w 
Warszawie. Ceny rozumieją się za 100 
kg. w złotych. ,, 

GIEŁDY KRAJOWE 
Pszen. Żyto Jęczm. Owies 

Warszawa 21,25 13,25 15623 15,44 
Gdańsk 20,20 14,423 16,874 16.124 

Poznań 19,624 13,43 15,50 14624 

Bydgoszcz 19,624 13,73 15,75 15.25 

Łódź 21,50 14,123 15,50 15,934 

Lublin 20,20 12,00  — 1343 
Równe 18,52 10,84 13,874 12,31 

Wilno 19,22 12,68 — 13,93 
Katowice 2061 1442 — 1684 

Kraków 19874 136441 — 1531 

Lwów 18,374 11,75 15,878 14,22 

  

Kto tu jest mnie szością ? 
Na 172 czynnych w r. 1935 pie- 

karń we Lwowie, było chrzešcijan- 
skich tylko 30 (aby nie było omyłki 
drukujemy słownie: trzydzieści), a 
zatem nawet nie 20 proc. Reszta to 
żydowskie Biorąc stosunek ludności 
pclskiej do żydowskiej, musimy stwier 
dzić śmiało, że wypiek pieczywa znaj” 
duje się w 45 w rękach żydowskich. 

Niema więc nikt prawa, do stałego 
narzekania 0 upośledzeniu, czy też 
szykanach w stosunku do mniejszości 
żydowskiej, Istnieje natomiast obo 
wiązek aby rzemiosło chrześcijańskie 
miasta Lwowa, fakt ten należycie zro* 
zumialo i wspólnymi wysiłkami pod* 
jęłó rzeczowe prace, zmierzające do 
usunięcia tego niczem nieusprawie- 
dliwionego stanu. 

Otwiera się bardzo wdzięczne pole 
do współpracy piekarzy, sprzedaw* 
ców pieczywa i społeczeństwa aby z 
„mniejszości chrześcijańskiej" na od- 
cinku zaopatrywania Lwowa w pie* 
czywo, stać się bodaj równouprawnio- 
ną z dotychczasową „większością 

Inwestycje Gdyni 
w r. 1936/37 

Komisja budżetowa rady miejskiej o 
pracowała plan robót inwestyc;, nych 
w r. 1936/37. Ogólny kredyt na inwesty- 
cje przewidziany jest w wysokości 

5,100.000 zł. 
Zarząd mie'ski obecnie posiada pokry- 

cie na sumę 2.060 tys. zł. Na pozostałą | 
kwotę stara się o uzyskanie odpowied. 
nich kredytów, względnie zwrotów. Z o- 
gólnej sumy preliminowanej na inwesty- 
cje, najpoważniejszą pozycę stanowią: 

budowa ulic przeszło 1 miljon zł., budo. 
wa nowej sieci wodociągowe i kanaliza 
cyjnej — przeszło 800 tys. zł., udział mia 
sta w budowie rzeźni mie skiej — 600 
tys. zł., budowa hali targowej — 430 tys. 
zł., budowa szkół — 730 tys. zł. 

  

Radjo 
Renomowanych fabryk 

"GRAMOFONY „ORPHEON” 

Płyty w największym wyborze 
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RUDZKI 
G. O. BAXTER. 
  

Droga do San Triste 
utoryzowany przekład z angielskiego 

Marji Wańkowiczowej 

Na to by ich zmusić do pośpiechu nie po” 
trzebne już były pieniądze, Słyszeli wycie Grena- 
chowych wilków i wiedzieli, że o ile karawana nie 

„dojdzie do Ulloa, wystrzelają ich wszystkich jak 
psów. Zabrali się więc do dzieła z wielkim rykiem 
i zapałem. Jedną ręką popędzali zwierzęta, drugą 
ciągnęli je za uzdy. Dzięki temu cała karawana po” 
tykając się i kulejąc kłusem zbiegła z gór ku Ulloa, 
morzu i „Racheli“ stojącej koło mola, Wycie gonia- 
cych ich bandytów spotęgowało się i zbliżało; rap” 
tem przycichło i jakby oddaliło się. Zrozumieli: 
Grenacho bojąc się, że zdobycz może łatwo um- 
knąć i chcąc skrócić sobie drogę pędzit naprzełaj 
po górskich zboczach, 

Samo Ulloa stanowiło słabe schronienie. Garst- 
ka jego mieszkańców nawet sdyby miała ochotę 
i odwagę walczyć — co było więcej niż wątpliwe — 
byłaby tylko zabawką w szponach wygłodzonych 
djabłów. Zresztą w imię czego mieli ci ludzie ryzy- 
kować życie za kilka groszy? Napewno wezmą no- 
$i za pas, przeczekają w ukryciu śmierć Grenacho- 
wych wrogów. Wówczas wylecą z kryjówek i bę” 
dą się przyglądać kłótniom nad podziałem łupów. 
Nie, Ulloa nie było żadnem schronieniem, Wyba- 
wienie leżało tam ,przy końcu kamiennej przysta” 

„ mi. W przystani tej ruszały się jakieś postacie. To 
była z pewnością załoga Maephersona, Ci ludzie 
nie zechcą też prawdopodobnie walczyć w niezna* 
aej sprawie, natomiast pomogą spewnością w zała”   

dowaniu cennego ciężaru. Dążyli ku temu celowi 
ale'straszne niebezpieczeństwo waliło się na nich 
fak lawina i cel ten wydawał się jeszcze dziwnie da* 
leki, Z twarzy Alicji znikły ostatnie ślady radości. 
Jechała z oczami utkwionemi w postać Jana Gi- 
wena jakkśdyby wiedziała, że nie długo będzie już 
mogła mu się przyglądać i chciała raz jeszcze objąć 
go całeśo wzrokiem i nasycić się szczęściem jego 
obecności, ‚ 

Gdy wycie ścigających odezwało się tuż za ni- 
mi, Jan zwrócił się do Alicji. 

— Za chwilę będą tu świstały kule. Musisz je” 
chać naprzód — do Racheli — i powiedzieć kapi- 
tanowi, że jesteśmy blisko. Powiedz mu, że jeżeli 
chce pomóc ludziom w ciężkiej opresji lub nała- 
dować sobie kieszenie taką ilością złota o jakiej nie 
marzył — niech nam przyśle pomoc. Błagaj go 
i zaklinaj. Jeśli pie może podjechać bliżej, niech 
ustawi swoją załogę zaraz na początku mola i wy* 
ciągnie w jedną linię. To nam ułatwi sytuację. My 
będziemy wstrzymywali atak bandytów, a oni bę- 
dą wyładowywali muły, Spiesz się, 

— Chcesz mnie uchronić od riebezpieczeń* 
stwa! To fortel! Janie pozwól mi zostać. Mówię ci, 
że nie boję się wcale. 

— Złota, jedyna moja, jeśli Bóg pozwoli mi 
przeżyć dzisiejszy dzień, żyć będę odtąd tylko dla 
ciebie! Zaręczam ci, że wysyłem cię poto, byś nam 
pomogła. Takiej misji nie mogę powierzyć żadnemu 
z tych chłopów. Leć, co koń wyskoczy, 

W mgnieniu oka już jej nie było, Pędziła jak 
szalona, całą swoją miłość, całą rozpacz. wsadza” 
jąc w ten wysiłek. Chłopi, zmordowane muły, Si- 
mon, oddalili się też trochę, Trzej mężczyźni zo* 
stali sami, ' 

— Znowu ta sama historja — odeżwał się Ma- 
ły, — Ktoś musi tu zostać i bronić przejścia. Go* 
towiście? 

Byli śotowi, W/ milczeniu huśtali w dłoni mo- 

  

nety, Na dany znak rzucili je w górę. Zawirowa- 
ły i opadły na ziemię. Orzeł dla Małego, orzeł dla 
Si Denny'ego, reszka dla Halsey'a, 

— Tak być nie może — śpiesznie odezwał się 
Mały. — Zupełnie zapomniałem o Halsey'u, Czło” 
wiek, który rozporządza tylko jedną ręką... 

„— Zrobi tu tę samą robotę co dwóch ludzi — 
powiedział Halsey bardzo łagodnie. Mój chłopcze 
kochany, w takiej sytuacji dwóch czy jeden to nie- 
ma znaczenia. Trzeba tu robić dużo hałasu i trochę 
powstrzymać tych zbójów, Nikt nie potrafi doko- 
nać więcej, Powiem wam jedną tajemnicę: Anglik 
z jedną ręką potrafi hałasować równie głośno jak 
Francuz z dwoma. Jedź już chłopcze. Jedź Denny. 

Uścisnął im dłonie, Do ręki Małego wcisnął 
małą paczuszkę. 

— Znajdziesz tam fotografję i adres — powie” 
dział. — Fotografję odeślij, Opowiedz im bajkę, że 
byłem uczciwym człowiekiem. To przedewszyst- 
kiem. Miałem właśnie zarobić dużo pieniędzy... 
kopalnie... Coś takiego,. Rozumiesz? Coś coby ira 
dodało animuszu.. Znałeś mnie od szeregu lat.. 
O ile wybierzesz się kiedy na tamtą stronę, od- 
nieś to osobiście... Zapadły kącik w Dewonshire..., 
bardzo miła okolica... Dowidzenia przyjaciele. 

Zawrócił konia w stronę wzgórza. Depny i Ma- 
ły ze smutkiem patrzeli na niego, Niedawno odje- 
chał już jeden z nieustraszonych i bohaterską 
śmiercią zapłacił za grzechy całego życia, Obecnie 
poświęcał się drugi, równie mężny, 

— I na co to wszystko? — krzyknął Si Denny 
w nagłym wybuchu wściekłości, — Dla Simonowe- 
go złota? Do djabła z tem wszystkiem. Mały, za” 
wołajmy go, niech wróci! I ! I 

— Myślisz, że nas posłucha? — spytał Jan. 

(C. d. n.).   

GIEŁDY ZAGRANICZNE 
Pszen, Żyto Jęczm. Owies 

Berlin 44,94 3710 4515 — 

Hamburg 1942 1188 — 13,14 

Praga 38,21 30,50 30,80 26,95 
Brno 3711 2940 29,92 26,73 
Wiedeń _ 26,124 26,00 32,00 25,874 
Liverpool 1809 — — — 1736 
Chicago _ 2100 10,92 16,22 1081 
BuenosAires 17,43 — — — — 

— — 

Giełdy pieniężne | 
Warszawa, dnia 31 marca 1936 roku 

DEWIZY 

89,85 (sprzedaż 90,03, kupno 
89,67)); Holandja 360,00 (sprzedaż 
360.72, kupno 359,28); Londyn 26,29 
PR 23,36, kupno 26,22); Nowy 
ork 5,30 i siedem ósmych (sprzedaż 

5,32 i jedna ósma, kupno 5,29 i pięć ós- 
mych); Nowy Jork (kabel) 5,31 (sprze- 
daż 5,32 i jedna czwarta, kupno 5,29 i 
trzy czwarte(; Paryż 35,01 (sprzedaż 

35,08, kupno 34,94); sra: 21,96 (sprze- 
daž 22,00, kupno 21,9 li Šzwajcarja 
172,90 (sprzedaż 173,24, kupno 172,56); 
Stokholm 135,60 (. edaż 135,93), e 
no 135,27); Madryt 72,58 (sprzedaż 72,72, 
kupno 72,43), 

broty dewizam; średnie, tendencja dla 
dewiz niejednolita. Banknoty dolarowe 
w ołectąch prywatnych 5,31 i trzy czwar- 
te — 5,32 i jedna czwarta; rubel złoty 
4,83 i pół; dolar złoty 9,05 i pół; gram 
Czystego złota 5:92,44. W obrotach RE 
watnych marki niem, (banknoty) 135,00. 
W obrotach prywatnych funty ang, (ban- 
kmoty) 26,31 — 26,32, $ 

PAPIERY PROCENTOWE 

1 proc. pożyczka stabilizacyjna 60,75 
(500 dol.) 61,25 (w proc.); 4 proc, pań- 
stwowa pożyczka premjowa dolarowa 
46,00 — 45,75 — 46,00; 6 proc. r 
dolarowa 72.00 (w proc.); 8 proc, L. Z. 
Banku gospodarstwa krajowego i 8 proc. 
obligację Banku gospocaratwa krajowego 
94,00 [w proc.); 7 proc. L, Z. Banku gos- 

darstwa krajowego i 7 proc. obligacie 
anku os odarstwa KU 83,25; 
8 proc. L, 7 Banku rolnego 94,00; 7 Prz 
L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z, 
m, za o pode 
unt у w proc.); 4 i pó: . [. 4. 
ziemsie serja V 1235 — 1525 — 43.00, 
5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.) 52,00 — 
Re 5 proc. L. Z. Częstochowy (1933 

r. Ь 

Belgija 

AKCJE 

Bank Polski 95,00 — 94,75; Częstocice 
25,50; Warsz. Tow. Fabr. Cukru 22,50; 
Wegiel 11,25. р 

Dla pożyczek państwowych tendencja 
niejednolita, dla listów sa moc- 
niejsza, dla akcyj niejednolita. Pożyczki 
w obrotach prywatnych: 8 proc. pożyczka 
z r, 1925 (Dillonowska) 89,50; 7 proc. po- 
życzka Śląska 66,25 — 66,00; 7 proc. Bo 
życzka m. Warszawy -(mag'strat] 65,50; 
3 proc. pożyczka premjowa budowlana 
26.00 — 26.50; 4 proc pożyczka prem- 
jowa inwestycyjna 52,00 52,25. 

Gielda zbożowa | 
Warszawa, dnia 31 marca 1936 roku 

Pszenica jednolita 753 z. 21,25 — 
21,75; Pszenica zbierana 742 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 I standart 497 gl. 15,00 
—15.25; Owies I-A standart 516 gl. 15,25 
—15,50; Owies Il standart 460 gl 14,50 
— 14,75; Jęczmień browarny 68 g bez 
obrot. 15,50—15,75; Jeęczmien 678/673 gl. 
15.25 — 15,50; Jęczmień 649 gl. 15,00— 
15,25; Jęczmień 620, 5 gl. 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; Rzepak letni 41,00 
— 4200; Rzepik letni 41,50 — 42,50; 
Siemię lniane basis 90 proc. 35,50 — 
39,00; Koniczyna czerw. sur. bez. gr. 
kanianki 11,00 — 130,00; Koniczyna 
czerw. bez kan. o cżyst. 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 niebieski 
bez obrot. 60,00 — 62,00; Ziemniaki jad, 
4,50 — 5,50; Mąka pszenna gal I-wyc. 
0 — 20 proc. 34,50 — 36,50, Mąka psz. 
I-A 0—45 proc, 32,50 34,50; Mąka psz. 
1-B 0—35 proc. 31,50 — 32,50; ąka 
szen. I-C 0—60 proc. 30,50 — 31,50; 

Maka pszen. I-D 0—65 proc. 2950 — 
30,50; Mąka pszen. II-A 20—55 proc, 
28,50 — 29,50; Mąka pszen. II-B 20—65 
proc, 26,50 — 28,50; Mąka pszen. II-C 
45—55 proc, — — —; Mąka pszen. II-D 
45—65 proc. 24,00 — 25.00; Mąka pszen, 
II-E 55—60 proc. — — —;Mąka pszen. 
1I-F 55—65 proc. 23,00 — 24,00; Mąka 
przej II-G 60—65 proc. 22,00 — 23.00; 

aka pszen. III-A 65—70 proc, — — —; 
Mąka pszen. III-B 70—75 proc. — — —; 
Mąka pszen. pastewna 15.00 — 16.00; 
Mąka pszen. razowa 0—95 proc, — — —; 
Mąka żytnia „wyciągowa ' 0—30 proc. 
21,00 — 2200; Mąka żytn. gat I 0—50 
proc, 21,00 — 22.00; Mąka żyt. gat. I 0— 
65 proc. 2000 — 20.50; Mąka i gat, 
Il 30-65 proc. 16,00 — 17.00; Mąka + 
razowa 0—95 proc. 16,00 — 16.50; Mąka 
żyt. pośledna ponad 65 proc, 12,50 — 
1300; Otręby pszenne grube przem. 
stand. 12,50 — 1% 00; Otręby. pszen. śred. 
przem, stand. 11.50 — 1200; Otręby psz. 
miałkie przem. stand. 1150 — 12.00; 
Otręby żytnie 10,50 — 11,00; Kuchy lnia. 
ne 17,50 — 18,00; Kuchy rzepakowe 15.00 
15,50; Śruta sojowa. 45 proc. bez obrot. 
22.00 22 50. 

Ogólny obrót 2810 tonn, w tem 
895 = Usposobienie ojne, Ša
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KRONIKA PRACY KOBIECEJ 
( Praca NH. 0. K. Lwowa | Małopolski 
i Wschodniej w r. 1935 

  

Przez akademickie 
Wieści z frontu akademickiego Dalej: prosimy Was o zrozumie- ; 

rządko docierają do ogółu społe- nie i pomoc. ! 
czeństwą w swej pierwotnej postaci. Młodzież alkademidka jest dla! 
Winę niezawsze ponosi jakieś świa- społeczeństwa tem, * czem syn naj- 
domą ręką kierowane krzywe zwier- starszy, dziedzic spuścizny. Nie je- 
ciadło, „odpowiednio do wymogów dyny syn, ale jednak ten „najważ- 
chwili* przeobrażające fakty, zda- niejszy”, w którym się pokłada na- 
rzenia, nastroje — wina tego, czy dzieje najpierwsze i najważniejsze— 
też lepiej powiedzieć, przyczyna le- | od którego też się najwięcej żąda! 
ży nierzadko w samem t. zw. star- Wiemy to. Do walki o Wielką 
szem społeczeństwie, w jego nasta- Polskę w 1-ym pójdziamy szeregu, 
wieniu,  powziętem zgóry — nie- ale za nami pragniemy mieć nie 
zawsze słusznem i sprawiedliwem. pustkę, ale was wszystkich! 

„Młodzież nasza musi być taka a Zależność służbowd, obawa nę- 
taka! Pokładamy w nią te czy innejdzy, liczna rodzina — wiele moty- 
nadzieje, oczekujemy tego czy owe- „wow, dla których jawna praca na 

A |ugorach polskiej rzeczywistošei jest 
Zgoda. Ale raz, ten jeden raz — dla licznych rzesz nieprzekraczal- 

b. pobieżnie, zgrubsza, może nieu- | nem tabu. 
dolnie — postaram się odwrócić me-, Ale są inne możliwości działania: ° 
dal i okazać go z tej mniej znanej jpomóżcie tym, kitórzy spełniają za | 
stromy. Mianlowicie: jakiego stosun- |was tę wdzięczną ale niełatwą ro-| 
ku do siebie oczekujemy od Was, |botę. — „Jak pomóc? Pewino znowu 
starszego społeczeństwa — oczeku- naciąganie na gotówikę?'—Oiwszem, ' 
jemy i praśniemy? | jeśli możecie w 'tem (sposób pchnąć o! 

Omyłką byłoby sądzić, że idea- |parę ikroków ruch narodowy, że za-i 
łem społeczeństwa jest dla nas w'silicie nas w miarę swych możliwo- ' 
tym wypadku bierna masa, bezkiry- | ści budżetowych — to nic nam nie! 
tycznie aprobującą nasze czyny. By- pozostaje, jak przyjąć i dziękować! 
najmniej. zy wiecie, 

O wiele jest milszą krytyka, pro- | miesiącami oczekują samiorzutnie na 
stująca nieraz błędne ścieżki, pod|prowincji powstałe placówki naro- 
warunkiem jednak, by była to. na- | 
prawdę krytyka a nie „czepianie 
się' dla odkrycia dziury w całem. 

Krytyka płynąca nawet nie z ży- 
czliwości, ale z poczucia sprawiedli- 
wości, krytyka rzeczowa zawsze 
znajdzie w nas, akademikach, chęt- 
nych „odbiorców'. Co więcej: brak 
nalm: jej i prosimy o nią. 

Nasz stosunek do starszego spo- 
łeczeństwa jest prosty: chcemy od 
niego konsekwencji, zrozumienia i, 

nie jadą... bo nie mają na bilety? 

Oddział Wileński Związku Pań 
Domu wystosował do Pana Prezy-! 
denta m. Wilna memorjał, w którym 

że tygoldnialmii, ba ' 

dowe na prelegentów z miasta, a ci 

  

okulary 
Radzimy sobie, 

czasem jest ciężko. 

Przecież jednak mie o tę pomoc 
nam głównie chodzi. Poparcie naj- 
serdeczniej przez nas lod starszego 
społeczeństwą przyjmowane nie jest 
w brzęczącej monecie, nie jest w 
złotych polskich, ale jest w tej rzad- 
kiej teraz walucie serca, życzliwo- 
ści, przychylnej opinji — i dlatego 
też chciałalm, by to co piszę znalazło 
się właśnie na łamach przeznaczo- 
nych dla Kobiet Polskich. Od nich 
my akademicy czekamy i spodzie- 
wamy się, że zburzą mury, jakie- 
kolwiek są, między Wami i nami, że 
nie będzie już starych i młodych, a 
będzie tylko jeden Naród polski, kitó 
ry walczy o prawio do życia i roz- 
woju. 

jak umiemy, ale 

Irena Łaszkiewiczowa. 

artretyzm, podagra, 
iprzeziębienie są 
udzkości. Przeciw tym 
pieniom mae się table: 
ki Togal. Togal przynosi ui ® 

gę cierpiącym. Cena Zł.150 

ym cler 

  

urządzenia basenów na ryby, piwnic 
do przechowywania jarzyn i owo- 
ców, iktóre przekupki przynoszą na 

Jedną z podstawowych prac N. O. 
K. w tych dzielnicach są półkolonie 
organizowane po wsiach i osadach 
najbardziej zruszczonych. Celem ich 
jest wychowanie młodego pokolenia 
w kulturze polskiej i rzym.-kat. 

Alkcja ta prowadzona jest już od 
lat 8-miu, metody oraz środki działa- 
nią pozostają w zasadzie te same, w 
szczegółach zmieniają się, doskonałą 
przystosowując do potrzeb czasu 1 
okoliczności, dając coraz lepsze re- 
zultaty. 

Półkolonje w 1935 r. udały się w 
całej pełni — było ich 96 w 26 po- 
wiatach, a korzystało z nich 8.000 
dzieci. Koszt poszczególnej kolonii 

yniósł 150 zł. razem 14.000 zł. zdo- 
bytych wysiłkiem oddziałów N.O.K. 
Małopolski Wschodniej przy wydat- 
nej pomocy Lwowa oraz poparciu 
N. O. K. calej Polsiki. 

Kolonje te dały biednym dzieciom 
nietylko: wiele pożytku w utrwaleniu 
dawnych i zdobyciu nioowych wiado- 
mości, wzbogaciły je nietylko nowe- 
mi: skambami tradycji i kultury ro- 
dzinnej, ale wniosły w ich ciężkie 
nieraz życie wiele sziczęścia i ra- 
dości. 

Bo też ciężkie jest tam życie i 
położenie naszej polskiej ludności 
kresowej i ze znanych powodów 

    

Memorjał Związku Pań Domu 
nych, używających lodu do spoży- 
cia. 

5) Sprawa elektryczności. Zazna- 

  

położenie to pogarsza się z dnia na 
dzień. Polski stan posiadania jułż nie- 
tylko kurczy się, ale wprost zanika, 
sytuacja: staje się tragiczna i groźna 
dla przyszłości Państwa Polskiego. 

Zawarte w sprawozdaniu, przed- 
stawionem przez znaną działaczkę 
społeczną i <kierowniczkę N.O.K., p. 
Demeilównę, wyjątki z listów kie- 
rowniczek  półkolonji stwierdzają 
niezbicie te łakty. Oto co piszą: „Po- 
lakėw 809 — wiszyscy mówią po ru- 
sku, do kościoła 15 klm., nędza i 
ciemnota”, albo: „Wieś zamieszkała 
przez dyplomowaną szlachtę zaścian 
kową, ale zupełnie zruszczała nie 
umiejąca wcale po polski. Dwór we 
wisi żydowski” i t. p. 

Wiele przeszkód w swej pracy 
spotyka N. O. K., najsmutniejsze, że 
nawet organizacje, które miały niby 
maśladować ją, ale, mając inną 
ideiclogjię, w  „Ogródkach* swych 
propagują współżycie z mniejszościa 
mi, szczególniej z żydami, czem w 
zasadzie mijają się z celem wrócenia 
zruszczałych dzieci kulturze pol- 
skiej. 

Sprawozdanie z tego odcinka 
swej óracy N. O. K. ze Lwowa koń- 
czy wyrażając madzieję, że i w tym 
roku uda się miemniej, lecz więcej 
kolonij stworzyć. Jalk zawsze dziać 
się to będzie dzięki ofiarności spo- 
łecznej. Dziesięciogroszowe — се- 
giełki i skarbonki gminne z napi- 
sem: „Na pėlkolonje wakacyjne N. 
O. K. dla zruszczonej polsikiej dziat- 
wy na kresach”, nie będą pomijane. 

| - Tak) zorganizowana „zbiórka gro- 
szowa” mimo tak ciężkich czasów 

  

  

  

co dalej idzie soliiarnego współdzia- ! 
łania. Co przez to rozumiemy? 

Przedewszystkiem:  konsekiwen- 
cja. Powszechnie jest znane; zjawi- 
sko, że najbardziej świadomy naro- 
dowo ojciec nastraja się ma oportu- 
nistyczną nutę, gdy jego dzieci przez 
swoją „politykę“ narażają się na 
niełaskę czynników posadodaw- 
czych. 

„Bój się Boga! Zostaw politykę! 
iec. 

niedługo skończysz  studja: trzeba 
myśleć z czego będziesz jadł chleb”, 

Taikie „rozmowy“ nie prowadzą 
do niczego, do niczego dobrego 
przynajmniej! Bo jeśli wspomniany 
Jaś ugnie się przed temi ważkiemi 
argumentami, to nie zazdrościmy oj- 
cu synika, który od! lat młodych już 
sobie tak praktycznie” poczyna. 
Przeważnie jednak skutkiem tako- 
wych ojcowskich perswazyj powstaje 
przepaść między starem a młodem 
pokoleniem, przepaść która pogłębia 
się z biegiem czasu do tego stopnia, 
że oba te pokolenia, pokolenia na- 
rodowe, o wspólnej zdawałoby się 
ideclogji — nietylko się zgodzić nie 
mogą, ale zapominają wspólnego 
języka. 

ORADNIA BUDOWLANA 
ORCH. B. SWIECIMSKIEGO 
  

w imieniu zorganizowanych gospo- rynek z brudnych izb mieszkalnych, 
dyń domów pnosi o uwzględnienie |wreszcie urządzenia na kałidem tar- 

czając, że projektowana od 1 kiwiet- nie obciąży nikogo, a z groszy tych 
nia tobinižka ceny prądu jest jeszcze Małopolska tworzy wielkie dzieło 

„nym potrzebom wygody mieszkań- 
"ców i aby były zai 

inni się tem zajmują. Patrz, 

  poniższych kwestyj: 

1) Przy zatwierdzaniu planów 
budynków mieszkalnych uwzględnie- 
nie potrzeb życia rodzinnego, aby! 
nawet najmniejsze mieszkania odpo- 
wiadały w dostatecznej mierze wa-! 
runkom  hygieniczinyimi i elementar-| 

opatrzone w zdro-' 

! 

wą wodę do picia. 

Zwrócenie uwagi pp. architektów 
na uwzględnienie w planach budowy 
potrzeb mieszkaniowych przeciętnej 
rodziny i warunków właściwej orga- 
nizacji pracy domowej gospodarczej. 

2) Sprawa uporządkowania tar-- 
gowisk jest na terenie Wilna sprawą ' 
palącą. Warunki, w jakich odbywa 
się sprzedaż produktów  spožyw- 
czych najbardziej rzuca się w oczy 
właśnie nam, paniom domu. Wydaje 
nam się przedewszystkiem kloniecz- 
ne wybrukowanie rynków gładką 
kostką, pozwalającą ma dokładne 
zmywanie po godzinach tangowych, 
usunięcie straganów i zastąpienia 
ich jakiemiś higjenicznemi budynka- 
mi, obowiązkowo zamykanemi, w 
których niewolno byłoby mieszkać, 

WILNO, 7U.FILIPA 
ТЕМЕРОЙ ® 20-2 
GODZ. 5-5 00 

Religja O nowychpodręcznikach 
szkolnych 

Pod powyższym: tytułem drukuje 
prof. Ludwik Skoczylas obszerne i 
głębokie spostrzeżenie w numerze 
12 „Wiiary i życia”. Uiwagi jego są 
tak cenne, a przytem tak ważne dla 
wszystkich interesujących się sta- 
nem dzisiejszego szkolnictwa, prze- 
dewszystkiem zaś dla matek, kitó- 
rych dzieci uczą się z nowych pod- 
ręczników, że zajmiemy się na tem 
miejscu rozpatrzeniem  kiwelstji reli- 
gii w nowych książkach szkolnych 
na podstawie wyżej wspomniianego 
artykułu prof. Skoczylasa. 

W zreformowanej według Коп- 
cepcji p. Jędrzejewiczą szkole śred- 
niej przedmiotem nauki języka pol- 
skiego jest poznanie kultury w związ 
ku z nauką historji. Do zrealizowa- 
nia tego programu służą jako środek 
podstawowy podręczniki szkolne, o- 
czywiście napisane i zastosowane do 
zleceń ministerstwa W. R. i O. P. 
Podręczniki te mają ułatwić uczniom 
wszechstronne poznanie i przyswo- 
jenie sobie najwartościowszych zdo- 
yczy kultury, 

Cel zdawałoby się szeroko poję- 
ty i godzien gorącej pochwały. Rea- 
lizacją jednak tych zamierzeń nie 
przedstawią się talk różowo. 

Lojalnie musimy przyznać, że 
zadanie autora takiego podręcznika 
jest niezwykle trudne. Zakres poję- 
cia kultury jest bowiem olbrzymi, 
nasuwa mnóstwo zagadnień, a sy- 
stematyczny układ i interesujący a 
cenny wychowawczo wykład przy- 
sparza autorowi wielle trudności. 

Szczupłe ramy szkolnego podręcz- 
nika wymagają więc opuszczania lub 
skracania nielkitórych działów, uspra” 
wiedliwiają fragmentaryczność lub 
nawet pominięcie pewnych partyj. 
Zapytujemy jednak: czy w tych gru- 
pach zagadnień, które muszą być 
potralktowane pobieżniej, może się 
znaleźć najcenniejszy czynnik kultu- 
a: i wychowawczy, jakim jest re- 
igja 

Historja religij łączy się miero- 
zerwalnie z historją imoralności: roz- 
dzielono przecież te dwa zagadnie- 
nia dopiero w XIX wieku. Niepodo-| 

gowiiskiu rzeźni drobiu. 
: Z urządzeniem targowisk łączy 

się: 
3) Sprawa higlėnicznych warun- 

ków sprzedaży produktów spożyw- 
czych. Wystarczy zobaczyć w dni 
targowe te brudne szmaty, w które 
owijane jest masło, lub które po- 
krywają garnki ze śmietaną, usta- 
wiane zresztą często na ziemi jarzy- 
ny i owoce rozkładane również 
na zabłoconym bruku na brud- 
nymi gałganie, aby przekonać się, 
jak koniecznem jest na terenie Wil- 
na zwiększenie liczby kontrolerów 
sanitarnych. 

Pożądanem wiydaje nam się rów- 
nież surowe przestrzeganie, aby 
przynajniej sprzedaż pieczywa w 
sklepach i piekarniach, oraz sprze- 
daż wędlin nie była dokonywana 
przez te osoby, które przyjmują i 
wydają pieniądze. 

4) Sprawa sztucznego lodu będzie 
definitywnie mozwiązana z chwilą 
wybudowania chłodni. Do tego jed- 
nalk czasu nasze gospodarstwa do- 
miowe, a co więcej, restauracje i cu- 
kiernie pozbawione są ziupełnie lodu 
sztucznego i zachodzi konieczność z 
jednej strony pobudzenia inicjatywy 
prywatnej do założenia fabryki ta- 
kiego lodu, z drugiej bardzo ścisłej 
kontroli zakładów  gastronomicz- 

niedostateczna i koszty oświetlenia 
naszych mieszkań zbyt ciążą na na- 
szych  zmniejszonych budżetach, 
zmuszając nas do używania lamp o 
małej ilości świec, co szkodzi oczom 
osób zmuszonych pracować 'wieczo- 
"rami i szczególnie uczących się dzieci 
1i młodzieży — prosimy pana Prezy- 
denta o udostęjpnienie naszym gospo- 
darstwom wprowadzenią  elekitrycz- 
ności do gotowania i prasowania 
przez 1) bezpłatne wstawianie do- 
datkowyich liczników, 2) sprzedaż kiu 
chenek, imbryków, żelazek itp. za 
pośrednictwem elektrowni miejskiej 
z rozłożeniem spłat na większą ilość 
rat. 

20 ub m. w Związku Pań Domu 
zostały wygłoszone dwa referaty na 
temat: „Życie towarzyskie w daw- 
nej Polsce i dziś” przez p. Zofję 
Iwaszkiewiczową i p. Marję God- 
lewską. P. Iwaszikiawiczowa w swym 
doskonale opracowanymi referacie 
dała charakterystykę życia towa- 
rzyskiego w staropolskim diworze 
wiejskim. P. Godlewska mówiła o 
„Salonie“ w miastach w czasach po- 
powstaniowych i o stosunkach  dzi- 
siejszych. Po wyczerpaniu refera- 
tów wyłoniła się dyskusja nawiąza- 
na przeważnie do chwili obecnej.   

bna więc chyba przedstawić zrozu-;  Uistępy, dotyczące kultury Gre- 
miale obyczajów jakiegoś narodu bez cji i Rzymu są już dość wszechstron- 
uwzględnienia silnego związku po- |ne, ale dobrane zbyt przypadkowo. 
między religją a moralnością Epokio Razi tu miczem niewytłumaczone 
silnem podłożu religijnem oddziały- wybranie z Homera opisu znęcania 
wiują więc chyba majbardziej wycho- 
wawczo na młodzież, a to leży wy- 
raźnie w założeniach Ministerstwa 
W. R. i O.P. i wprowadzanie do wy- 
pisów przykładów lub epok najbar- 
dziej pouczających. Zobaczimiy, jak 
zamierzenia zostały zrealizowane. 

W pierwszej klasie gimnazjum 
służy jako podręcznik iklsiążka Ba- 
lickiego i Maykowiikiego „Mówią 
wieki' (cz. I). Obejmuje ona zagad- 
nienie z kultury egipskiej, asyryj- 
skiej, greckiej i rzymskiej. Kultura 
Egiptu ogranicza się do dwóch ustę- 
pów: jeden to hymn o Nilu, drugi to 
opowiadanie o włamaniu się do 
skarbca Faraonów dwóch Imfodzień- 
ców, którzy mają zamiar skarby te 
rozdać ubogim. Ani słowa o wiszech- 
władnej w Egipcie religii, dlą której 
Egipcjanie stworzyli naulkę i litera- 
turę, sztukę i anchitelkiturę, 

Kultura aryjska obejmuje również 
diwa ustępy: o piśmie inowam i o 
Gemiramidzie. Z nonszalancją pomi- 
nięto najcenniejsze zdobycze kultury 
aryjskiej: rozwój handlu i przemysłu, 
kodeks Hamurabiego, znajomość a- 
stronomiji. 

się Achillesa nad trupem Hektora i 
ludożerstwa Polifeama, 'óraz umiesz- 
czenie Uczty Trymalchjona. Czyż są 
to zdaniem autorów ustępy specjal- 
nie cenne wychowawczo? 

W. czterech urywkach z czasów 
początków chrześcijaństwa nie zna- 
lazło się miejsca na żadną przypo- 
wieść z Ewangelii, opis pierwszych 
prześladowań, początki klasztorów 
— ujęto tu kulturę chrześcijańską i 
zagadnienie religijne pod kątem wi- 
dzenia nierealnego uroku cudowino- 
ści. 

To samo ujęcie zagadnień religij- 
nych od strony naiwnej cudowinošci 
widzimy i w II części podręcznika 
tych samych autorów („Mówią wie- 
Iki" dla kl. II). Podręcznik obejmuje 
kulturę polską od czasów przed- 
chrześcijańskich, przyczem 'opolwia- 
dań z czasów Polski pogańskiej 
jest niewiele tyllko mniej niż z cza- 
sów Polski już chrześcijańskiej. 
Wiek XVII, 
ścioła Katolickiego, ma poświęcony 
sobie jeden dosłowinie ustęp, zawie- 
rający urywek z kazania Skargi o 
niezgodzie, 

czasy odrodzeinia Ko-, 

obywatelskie. 

› 

Miesieczne Zebranie : 
Narodowej Organizacji 

| Kobiet 
| Zarząd N. O. K. przypomina 
'swoim członkiniom o miesięcznem 
zebraniu, które odbędzie się w po- 
niedziałek 6 kwietnia o godz. 6-ej w 
sali Stronnictwa Narodowego przy 
ul. Mostowej 1. 

Wejście zą okazaniem zaprosze- 
! nia 

Związek Pań Domu 
23 ub. m. odbył się pokaz ciast 

wielkanocnych i wina domowego. 
Zebrało się Pań przeszło sto. Zain- 
teresowanie było duże. 

Koło Kobiece L.Q.P.P. 
Dnia 22.III odbyło się walne ze- 

branie Koła Kobiecego L. O. P. P. 
Do nowego zarządy weszły Panie: 
Michejdzina, Burharditciwa, Biernac- 
ka, Maleszewska,  Staniewiczowa, 
Okuliczowa i Basińska. Skład komi- 
sji rewizyjnej panie: Jagminowa, 
Chmielewska, Wróblewska i Bohda- 
nowiczówina. 

W podręczniku na klasę trzecią 
obok opowiadania 0 apostole miło- 
sierdzia chrześcijańskiego ks. Bodu- 
enie oraz „Legendy trybunalskiej“ 
znajdujemy gloryfikację Diderotą i 
Woltera! Nielma miejsca dla momen- 
tów piodniesienia się ducha polskie- 
go, dla światłych postaci Naruszewi- 
czówiczy Woroniczów. są zato. ob- 
szerne opisy zbytkótw wielkopań- . 
skich. 

Okres romantyzmu jest w ten 
sposób w podręczniku potrakitowa- 

  

ny, jakby zagadnienia religijne nie 
istniały mogóle dla naszych wiesz- 
czów. 

Reasumując, musimy stwierdzić, 
;,że 'w podręcznikach szkolnych znaj- 
dują się tak karygodne opuszczenia 

i przeoczenia, |które zmieniają czę- 
stokroć radykalnie prawdę  histo- 
ryczną, usuwają w cień rolę i zasłu- 
śę religji, szczególnie w  zalkiresie 
kultury polskiej, wytwarzają w mło- 
dzieży nieścisłą i jednostronną zna- 
jomość histonji. 

Wysoki poziom artystyczny # - 
teracki tych podręczników nie może 
być w żadnym razie rekompensatą 

|za braki i fałsze wobec prawdy hi- 
| storycznej. 
į 2 J. F.
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CASINO | Dziś premier! Nowy triumf reżysera BOLESŁAWSKIEGO Polskie Radjo Wilno 
O AAAA a 

ZAPOMWINIANY CZŁ 
6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka z płyt. 

Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda 

rolnicza, Audycja dla szkół, 8.10 — 11.57 

Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał, 12.03 Dziennik 

Ё a ° 
południowy. 12.15 Poranek muzyczny. 13.00 

w rol 
Płyty. 13,10 Chwilka gospodarstwa domo- 

a 

wego. 13.15 Muzyka popularna, 14.15—15.15 

Przerwa. 15.15 Codz. odc, pow. 15.25 Życie 

Į 

kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Kon- 

a А 

cert. 16.00 Czem jest twój tatuś? — Poste- 

runkowym. (Transm. z życia dla dzieci). 

W dnie świąteczne 16.15 Recital wiolonczelowy Alberta Katza. 

16.45 Cała Polska śpiewa. 17.00 Mieszczań- 

wo polskie w dziejach i życiu narodu. 17.15 
  

  

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

od 2-ej. Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

Teatr į muzyka kierowniczce studjam baletowego p. Mu-; „Ostatni piosenkarz Lwowa”. 

* | raszowej, wystawiony będzie w drugie Starsza generacja lwowian pamięta do- sób, przenikliwie i głęboko. 

— Teatr Miejski na Pohulance Dziš svieto Wielkiejnocy. 

o godz. 8-ej wiecz. sztuka w 3-ch aktach | utworem reżyserską pracę już rozpoczęto. | ka 

p. t. „Matura”, Fodora, która dzięki swem | 

aktualnym zagadnieniom, cieszy się ogrom | zi$ program rewjowy p. t. „Prima aprilis". | rozbi 
— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5. latach 

Ludwikowskiego, 

rzmiewały 

Nad tym zabawnym | brze ostatniego piosenkarza Lwowa Ludwi- 

którego piosenki w 

przedwojennych i podczas wojny 

mietylko z estrady ale i 

Pio- walczyć nam wypada. 

każde zagadnienie we właściwy sobie Spo- qanka aktualna. 
Fragmenty muzyki operowej. 17.45 Poga- 

5 L 18.00 IV koncert z cyklu 

Obecnie na- | „Najpiękniejsze sonaty Mozarta”, 18,40 A- 

pisał słuchowisko p. t. „Djabet“. Nie jest merykaiskie zespoły. 19.10 Przegląd litew- 

to djabeł operowy ani baśniowy — jest to ski. 191.0 Jak spędzić święto? 19.15 Skrzyn 

bardzo 
: „ miejak ka muzyczna — listy słuchaczów omówi 

‚ SOW A) ч 3 5 Stanisław Węsławski. 19.25 Koncert rekla- 

którego dobrze znamy i z którym nieraz mowy. 19.35 Wiad, sportowe. 19.45 Poga- 

Te walory potrafi danka. 20.00 Audycja poświęcona twórczo- 

szary djabeł, 

nem powodzeniem, Reżyserja W. Czenge-; Początek przedstawień o godz. 6 min. 45 

rego. Udział biorą: pp. I. Górska, L Jasiń | i 9 mia, 15. 

ska - Detkowska, S. Masłowska, J. Pola- 

kówna, E. Wieczorkowska, L. Zielińska, H.| ż za kotar studio. 

Borowski, K. Dejunowicz, Z. Mrožewski, S. „Stanislaw Moniuszko“ — 

Siezieniewski, M. Szpakiewicz, T. Surowa, | II audycja z cyklu radjowego. 

K. Utnik i W. Zastrzeżyński. ! Polskie Radjo nadaje obecnie piękny 

Jutro o godz. 8 wiecz. „Matura. | cykl, poświęcony wyłącznie pieśniom naj- 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy większego pieśniarza Polski i wielkiego 

Oli Obarskiej. Dziś „Biedny Jonatan“ op. kompozytora operowego Stanisława Mo- 

Millockera, miuszki. Cykl ten opracował doskonały 

— „Ty to ja”. Jutro po cenach zniżo-. znawca muzyki i kompozytor Stanisław Nie- 

nych op. Simonsa „Ty to ja” z Olą Obarską wiadomski. II audycję z tego cyklu usłyszą 

na czele. | radjosłuchacze dm. 2. IV. o godz. 21.35 w 

-— Uwaga dzieci! „Kasperek i Balcerek* |wykonaniu świetnych naszych śpiewaków: 

Najnowszy ten utwór W. Stanisławskiej, w Lucyny Szczepańskiej i Aleksandra Micha- | 

którym strona choreograliczna gra niepo- lowskiego. * 

ślednią rolę, a która powierzona została * 

  

Nienotowane p 

Pax TWARDOW 

špiewane byly przez ulicę Iwowską. 

senki te przypomni radjosłuchaczom syn niewątpliwie uwypuklić inteligentna żeży- | ści 

L. Ludwikowskiego, Czesław Halski, który serja Aleksandra Węgierki, operującego ze- | Ludwika Ludwikowskiego. 
popularnego piosenkarza Iiwowskiego 

20.45 Dziennik 

wieczorny. 20.55 Obrona przeciwgazowo- 

odśpiewa je przed mikrofonem rozgłośni społem tak znakomitych wykonawców, jak lotnicza. 21.00 Słuch. p. t. „Djabeł” Napisał 

lwowskiej dnia 2 kwietnia r.b. o godz. 20.00. Jaracz, Lubieńska' i Warnecki 

Piosenki połączone będą konferensjerką w czwartek 2 kwietnia, o & 

pióra Wiktora Budzyńskiego. Przy forte- czorem. 

pianie Tadeusz Seredyński. 

„Djabeł*, oryginalne słuchowisko į 

w Teatrze Wyobraźni. | 

W cyklu polskich słuchowisk, specjal- stwo polskie w dziejach i 

nie dla radja pisanych przez wybitne pióra, zorganizowanym # okazji odsłonięcia po- 

a objętych nazwą „Wielkiego Teatru Wy- mnika Jana Kilińskiego i 

obraźni”, zjawia się skolei nazwisko Jana zacyj rzemieślniczych w Warszawie, po- 

Emila Skiwskiego, jednego z najświetniej- święcony będzie mieszczaństwu wielkopol- 

Odczyt ten opracował 
szych krytyków polskich, poety i tłumacza. skiemu. 

Skiwski od roku poświęca liczne artykuły feljetonista i znawca naszej 

sprawom estetyki  radjowej, oświetlając „sław Wasylewski na dzień 2 

owodzenie! Film dła wszystkich 

  

  HELIOS] Harold Licyd 
mieczna droga 
Obsada: Gabby Sloan, Mac Suivan i Adoiphe Menjou, Helen Mack, NIESPOTYKANE 

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

aktualja i atrakcje. Ь Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

FILM, KTÓRY UBAWI WSZYSTKICH! KRÓL KOMIKÓW į 

REW JA | 

  

5 

skiej, pieśniarki Szajdzińskiej, humorysty 1 mistrza gwizdu 

necznego Enni And Constanti (Fenomenalni wykonawcy 

o 645 i 9,15, ni 

POLSKIB kino 

| Odczyt Stanisława Wasylewskiego 

o mieszczaństwie wielkopolskiem. 

Drugi skolei odczyt z cyklu „Mieszczań- 

SK 
Balkon 25 gr. Program Nr. 67 p. t. 

я t { LU 

FRIMA APRILIS 
Rewja w 2 cz, i 15 obrazach z udziałem nowózaangiżowanych: wodewilistki Wilczyń- 'dyni, zna dobrze ku- za sobą kilkul. pracę 

p skit od "LIV wniępyoć : 
R ieśo. 30 i 3LIII pożegnalne występy Tr: jc! „IV występy duetu ta- ‚ 

at A at ( a tańców  charakterystycznych, Re 

| ekscentrycznych i rosyjskich) a o. Leona Leńskiego. Codziesnie 2 seanse 

i święta 3 seanse 4.45, 7 i 9.15. 

Premjera A 2 + 
"2 | Jan Emil Skiwski, Reżyserja Aleksandra 

odz. 21,00 wie- | Węgierki 21.35 Nasze pieśni. 22.00 Audycja 
|jz okazji setnego występu przed mikrofo- 

|nem Polskiego Radja Kwartetu Warszaw- 
Z 22.45 Wesoły fortepian. 23,00 Wiad. 

met 23.05—23.30 Niemodna muzyka  ta- 

5 „Į neczna. 
życiu narodu”, 

KUPUJCIE 

„WIELKĄ POLSKĘ" 
Narodowy organ walki 

zjazdu organi- 

świetny , 

kultury, Stani- Cena 10 groszy. 

„IV, godz. 17.00. do nabycia w kioskach. 

— RZEŹBIARZ - ART 
wykonuje roboty ko- 

f ścielne: figury, ołta- 

| rze, portrety w gipsie, 
cemencie, drzewie i 

6 stylowe, odnowienie i 

  

PZG Ni Józei Noworytto, Tar- 

| WYCHOWAWCZYNI gowa 9, m. 7, 54—3 

|(irebl)- poszukuje po- о ооп 

—— - 'gady, może się zająć FACHOWY 

dziećmi w wieku od palacz cegły i wa-' 

2 do 6 łat, chętnie pna oraz strychatz 

wyjedzie, umie szyć. poszukuje pracy w 

|świadectwa i refer. swoim zakresie w Wil- 

'Mogłaby jako gospo- nie lub na wyjazd. Ma 

*chnię. UL Bakszta 11, w cegielniach. 
55—2 da b. dobre świad. 

я Tilno, Mickiewicza 
7—6, Romejko. Lekcji gry | 619--3 

fortepianowej | pcamisrazym 

malowanie kościołów. | 

NAJWIĘKSZA W WILNIE 

PAROWA РАННОАМЫ 1 CHEKICZKA PRALKA 
A. WOJTKIEWICZA 

  

ŚWIATOWID Film, o którym, mówi z entuzjazmem prasa 

miękiewieza © całego świata. Wspaniała komedja filmowa 

udziela najnowszą me- zawodowa, zna dobrze 

nistka  (absolw. Kon- na sprzedaż. Wyma-- 
todą kwalifikow. pia< kuchnię, wyrób masła | 

Przyjmuje się: ubrania damskie, męskie, dziecinne, futra, firanki. 

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

desenie i gręplowanie, m. 11. 

Pracownia: WILNO, BONIFRATERSKA 2. TELEFON 20-45. @—н о— 

Oddziały: WIELKA 66, MICKIEWICZA 22, 

| WSZYSTKO STANIAŁO 
WYROBY ZE ZŁOTA I SREBRA, ZEGARY, 

BUDZIKI 
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4—: 

u W. JUREWICZA 
MISTRZA FIRMY P. BURE 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

S ЕСАа 

Drogowskazem 
do Twej Firmy 

Informator branżowy 
firm polskich, chrześcijańskich 

drukowany w | 

„Dzienniku Gileńskim 
od 5.IV—12.IV wł. 

    

a, ы 

  

W ist 1860 

Jan 
wyrobów, 

Kiejentelą! 

Chcesz mieć dobry targ, wielkie obroty— 

daj ogłoszenie do 

„Dziennika Wileńskiego ) 
Ogłoszenia przyjmuje: Administracja, czynna od 

9 r. do g. 6 wiecz. Mostowa 1, tel. 12—44. Biuro 

Ogł. $. Grabowskiego, Garbarska 1, telefon 82. | 

Chcesz mieć całe polskie Wiino swą | vado pp. przesiediających się 

PRZEPROWADZKI   

umeblowany do wy- 
najęcia. Portowa 19, 

  

NASIONA 
Wilno, SADOWA 8. 

Con SA S 

  

Pranie chemiczne i farbowanie garderoby, 

Wszelkie reperacje na miejscu po cenach konkuren- 

cyjnych. Firma nagrodzona dużym złotym medzlem 

— — 

i biurowych, tak miejscowe jak i między- 

miastowe, opakowanie mebli, szkła, por- 

celany, rzeźb i t. p. oraz przechowanie 

mebli najkorzystniej i fachowo załatwia, 

dając 100% gwarancję, 

BIURO TRANSPORTOWE 

„EKSPEDYCJA MIEJSKA" w Wilnie, 
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Coalala Zaopalzoń Ogrodniczych 
WILNO, Zawalna 28. 
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Wiieński $półdzielczy Syndykat Kulalių | 
w Wilnie. ul. Zawalna 9, tel. 

Skład komisowy nasion buraków | 

i marchwi pastewnych hodowli 

„K. Buszczyński i Synowie" 
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GET Z OTC LETNIE a 

A T LAK SIS AT IDRIS 

ADMINISTRACJA: Wilno, u!. Mostowa 1, czynna od g. 9--18. CENY PRENUMERATY: 

GI NAN 

miesięcznie z odnoszeniem do domu lub 

) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty 

w. Osmołowsk 
iż w I N A wytwórni 

WiLNO 

są stare, leżałe, mocne i zdrowe 

Poleca się wino „MIESZANKA JAGODOWA” 

Do nabycia w sklepach winno-spo żywczych 

ADEO „GE AREA a, 

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

ta wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe 4 tabela- 

  

b CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam. y cy 

k A ryczne o 25%v drożej. Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń I nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Wydawcz: ALEKSANDER ZWIERZ YŃSKI Drukarwia A. Zwierzyśskiego. Mlilno, Mostowa |. Odpowiedzialny redzkto:: STANISŁAW JAKITOWICZ. 
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