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DoZolązku Lekarzy Państon Polskiego nie mogy należeć żydzi
Uchwały ostatniego Walnego Zebrania

WARSZAWA 9.5.
Domu Medyków w Warszawie od-

było się doroczne walne zebranie |

Związku Lekarzy Państwa Polskie-

go, w obecności 247 delegatów i 11

okręgów.

Przewodniczył zebraniu dr. Pia-

secki Witold (Włocławek), sekreta-
rzował dr. Stanisław Niklewski.

Zjazd zagaił dr. Konrad Okėlski,
prezes Zarząjdu Związku, po czym

odczytane zostały sprawozdania z

działalności ustępującego zarządu,

któremu udzielono absolutorium.

Okręgi: poznański, pomorski, kie-
lecki i śląski zgłosiły wnioski o zmia
nę par. 7 statutu Związku, w tym

sensie, że do Związku nie może na-
leżeć lekarz — Żyd.

Wniosek o przejście do głosowa-

nia nad winioskiem w sprawie zmia-
ny statutu bez dyskusji — przeszed:
większością głosów.

Przystąpiono do głosowania taj-

nego. Wniosek został przyjęty 140

NAUEI NTA RS WSB POBREZZAKNAKAJEA0

Strajk filmowy
w Ameryce

HOLLYWOOD 10.5. Sześć ty-
sięcy pracowników przemysłu filmo-

wego, zatrudnionych w studio po-

szczególnych wytwórni, strajkuje.

Jak tu oceniają, około 1 miliona o-

sób pełnić będzie dziś warty przed

kinematografami w miastach całych

Wczoraj w głosami przeciw 103 przy 4 wstrzy-
mujących się od głosu.

Pio ogłoszeniu wyniku głosowa-
nia obecni na sali lekarze — Żydzi
opuścili salę obrad.

W, dalszym ciągu zebrania po o-
mówieniu szeregu spraw  organiza-
cyjnych przystąpiono do wyborów
nowego zarządu, Na prezesa wybra-
ny został dr. Jan Czarnecki,

i St. Hryniewiecki.
Jeśli chodzi o sprawy  organiza-

SALAMANKA. 10.5. Komunikat
głównej lkkwatery powstańczej z go-

Ę|dziny 20-ej dn. 9 b. m.: Na froncie
biskkajskim nocy ubiegłej nieprzyja-

ciel skoncentrował kilka batalionów
na froncie Sollube i po intensywnym

przygotowaniu artyleryjskim usiło-

wał posuwać się naprzód, został

jednak energicznie odparty pozosta-

wiając wielu zabitych. Niepogoda

utrudniała ruchy wojsk, jednakowoż

powstańcy posunęli się maprzód,

przekraczając na odcinku na zachód

dd Guernica miejscowości Ugartede

Mugica i Besanguiz. Zdobyto rów-

nież wzgórza 329 i 333 na odcinku

Amore Dieta. Nieprzyjaciel usiłował

odzyskać utracone na tym odcinku Stanach Zjadnoczonych. pozycje. Podjęty przezeń po silnym

AI ETERDE I TE D OIS TDIORA

Czy złamanie zasady nieinterwencji
Francja udzieliła schronienia samolotom

komunistów
PARYŻ. 10.5 Sprawa 15-tu woj-

skowych samolotów hiszpańskich,

które wylądowały w sobotę na lot-

nisku w Tuluzie i w niedzielę ole-

ciały z powrotem do granicy kata-

lońskiej eskortowane przez irancu-

skie samoloty wojskowe, znajduje w

dalszym ciągu echo na łamach pra-
sy paryskiej. Według oficjalnych in-
formacyj lotnicy hiszpańscy na sku-
tek złych warunków atmosferycz-
nych zgubili drogę i musieli wylądo-|

rancji. „Echo de Paris“
dziś jednak interesujące

szczegóły, przedstawiające sprawę

w innym nieco świetle. Podaje on
mianowicie, że eskadra hiszpańska

skłaldała się 14-tu samolotów myt

śliwskich typu sowieckiego, piloto-
wanych zresztą przez lotników na-

rodowošci nie hiszpańskiej, oraz z

jednego samolotu bombardującego

wać we
przynosi

typu Douglas, w którym znajdowały
„się osobistości cywilne. Z informa-
| cyj, zebranych przez dziennik wyni-
ka, iż eskadra niszpańska opuściła
lotnisiko Serinene, ponieważ została
zagrożona przez atak oddziałów
miejscowej milicji anarchistycznej i
skierować się miała do Barcelony.
Ponieważ jednak lotnisko pod Bar-
celoną, Prat de Llobrega okazało się
również 'w rękach anarchistów, więc
samoloty hiszpańskie schroniły się
do Francji, by przeczekać najgorszy
moment  nozruchów. samolocie
Douglas znajdować się miało Kilku
członków hiszpańskiej partii komu-
nistycznej, którzy szukali schronie-
nia przed anarchistami.

Tuluzie swe zbiorniki benzyną, któ-
rej zapasy były już na wyczerpaniu. 

 

Nowy skandal w Z. N.P.
Milion zł. nie wpłacono na L.0.P.P.

„Warsz. Dziennik Nar.' donosi:

Osławiony Zw. Nauczycielstwa
Polskiego popisał się nowym  skan-

dalem, który został ujawniony na

zjeździe delegatów wojewódzkich

Ligi Obrony Powietrznej Państwa.
Tło sikandalu jest następujące.

Wiładze LOPP doceniając udział

nauczycielstwa w poszczególnych

kołach tej instytucji zawarły umo-

wę rejentalną w r. 1932 z zarządem

7. № Р., па tawie której władze

ZNP. będą wpłacać do LOPP-u ry-
czałtową sumę 200.000 zł. rocznie, a

wzamian wszyscy mauczycielowie,

należący do ZNP będą członkami lo-

kalnych organizacyj LOPP. Nauczyr

cielstwo w tym wypadku nie miało

wpłacać składek do LOPP, lecz ra-
zem ze składkami iczłonikowskimi do
kasy ZNP.

„ Okazuje się jednak, že od chwili

zawarcia umowy do kasy LOPP nie
wpłynęła ani jedna rata zdeklaro-
wanej przez Zwiążźek sumy, chociałł
składki od nauczycielstwa potrąca-
ne są syįstematycznie. Zostawaly
one w Ikasie Związku, ktory gospo-
darował funduszami, przeznaczony-
mi na obronę państwa, gdy jedno-
cześnie przywódcy Związku usta-
wicznie gardłują o ofiarności na ce-
le tej obrony.

Sprawa ta będzie nowym dowo-
dem skandalicznej wprost  działall-
ności Z. N. P. i nie powinna przejść
bez echa. Nie wiemy, jakie starania

| podejmowały władze LOPP w kie-
| runku wyegzekwowania zebranych
wśród nauczycielstwa składek, Fak-
tem jest, że! tolerowały niebywały
skandal od chwili zawarcia umowy,
a więc od r. 1932. Miuszą tu nastą-
pić wyjaśnienia. 

ceprezesów — dr. dr. Antoni Turski |

Wszystkie samoloty napełniły w)

 

cyjne zjazd uznał za konieczne
wciągnięcie do organizacji lekar-
sikiej młodych lelkarzy, którzy do-
tychiczas ma ogół trzymali się na
uboczu. Główną tego przyczyną by-
ło niewątpliwie ideowe przekonania
młodych lekarzy, którzy nie chcieli
współpracować z żydami. Obecnie

! stosunki pod tym względem zmienią!
na wi- | się radykalnie. Uchwalono też uwol-

nić młodych
składki
lat.

lekarzy od płacenia
ma rzecz Związku przez 5

przygotowaniu artyleryjskim atak,
odparty został ze stratami. Na od-
cinku „Machichaco zdobyliśmy całą
baterię obrony nadbrzeżnej. Na
froncie madryckim na południe od
Toledo nieprzyjaciel usiłował zido-
być utracone w dniach ostatnich po-
zycje. Podjął on atak, wspierany
przez 12 czołgów, został jednak
odparty z ciężkimi stratami. Na
froncie armii południowej nieprzy*
jaciel bombardował ponownie Kor-
dobę, wyrządzając wielkie szkody w
sanatorium dla chorych.

NOTA GEN. FRANCO
DO W. BRYTANII

SALAMANKA. 10.5. Agencja
Havasa donosi: Wymiana not mię-
dzy rządem w Burgos a ambasado-
rem W. Brytanii w Hendaye trwa.
Ostatnia nota angielska stwierdza,
że W. Brytania prowadzić będzie w
dalszym ciągu przygotowania do
ewakuacji Bilbao pewnej liczby
dzieci, ikobiet, starców i osó, nie
biorących udziału w walce. W. Bry-
tania zamierza udzielić ochrony tym
statkom na pełnym morzu. Rząd an-
gielsiki chciałby wiedzieć, czy propo-
zycja w sprawie ewakuacji ludności
mięjdzy Bilbao i Santander pod gwa-
ranicją międzynarodowego  Czerwo-
nego Krzyża mogą być złożone rzą-
dowi baskijskiemu.

Rząd w Burgos twierdzi, że e-
wakuacja w zaproponowanej formie
jest gwałceniem blokady,  śdyż
wbrew międzynarodowym  zwycza-
jom brytyjska eskadra ochraniać bę-

 

 

 

Od dołu
Dwa wielkie zjazdy Związku ad-

wokatów polskich i Związku leka-

rzy Państwa polskiego powzięły do-

niosłe uchwały w sprawie odżydze-

nia palestry i stanu lekarskiego.

Zwłaszcza uchwała zjazdu adwo-

katów, przytoczona przez nas wczo-

raj w. całości, jest znamiennym obja-

wem głębokiego procesu, dokony-

wującego się w. całym narodzie pol-

skim.
Ruch antyżydowski na większą

| skalę, o charakterze masowym, za-

 

Zaciete walki pod Guernica |
dzie statki, przewożące ewakuowa-
nych. Rząd w Burgos nie może się
zgodzić na takie naruszenie prestiżu
marynarki hiszpańskiej. Gen. Fran-
co podtrzymuje uczynioną już po-
przednio przez siebie. propozycję
stworzenia meutralnej streify pod
kontrolą Czerwonego Krzyża, z wa-
runikiem jednalk, że strefa ta nie bę-
dzie — jak w Madrycie — ośrod-
kiem ćwiczeń wojskowych, magazy-
nów wojskowych oraz polem działań
wojennych.

U WRÓT BILBAO
BERMEO. 10.5. Wiczoraj po po-

łudniu powstańcy zajęli miejsco-
wość Basigo Baquio i obecnie znaj-
dują się już na wzgórzu Jatta, które
kominuje nad portem w Bilbao.

EWAKUACJA BILBAO
BORDEAUX. 10.5. Trzy statki,

które opuściły wczoraj Bilbao, przy-
były dziś ramo; z 2 tysiącami ewa-
kuowanych mieszkańców Bilbao na
redę Panillac (port zewnętrzny Bor-
deax).

MARSZ NAPRZÓD
SAN SEBASTIAN. 10.5. W po-

niedziałek akcja lotnictwa powstań-
czego i artylerii ma froncie baskij-
skim była bardzo utrudniona skut-
kiem niepogddy. Mimo to oddziały
powstańcze, działające na wybrze-
żu, posunęły się naprzód na zachód
gd Baquio. Na odciniku Guernica od-
działy powstańcze zbliżyły się do
miejscowości Morga, która została
przez nieprzyjaciela ewakuowana.

 

Projekty „paktu zachodniego”
PARYŻ. 10.5. Od tygodnia już; Poncet, oraz zapowiedź wizyty dr.

prasa francuska podaje informacje,
pochodzące z kół dyplomatycznych
Berlina, jakoby niemieckie koła
kierownicze skłonne były nawiązać
rozmowy polityczne z Francją i An-
blią na temat paktu zachodniego i
to, że w związkiu z tym należy ocze”
kiwać nowej inicjatywy miemiecko-
włoskiej w tym względzie. Pogłoski
te, jalk dotychczas zostały potrakto-
wane przez opinię francuską z dużą
rezerwą, jalklkolwiek fakty a miano-
ejopestqure ngAjeq M JAqOd aro1m
francuskiego м Berlinie Francois

Schachta, nadawałyby im pewne u-
zasadnienie.

Korespondent berliński „Le
Jour' donosi, że rząd Rzeszy w po-
rozumieniu z Rzymem przedłożyć
ma w najbliższym czasie w Poryżu i
Londynie nowe konkretne propozy-
cje! na temat zawarcia paktu zachod-
niego. O zamiarach tych, miał zo-
stać poinformowany  ambasaldor
Francois Poncet przez podsekreta-
rza stanu ma Wilhelmstrasse p. von
Meckensena już w ubiegłym ty-
godniu.

Cofnięcie zakazu działalności
Stronnictwa Narodowego w Wilnie

P. wojewoda wileński przesłał
powiadomienie do Zarządu Główne-
go Stronnictwa Narodowego, iż od
dnia 12 b. m. odwołuje zakaz dzia-

łalności Stronnictwa Narodowego w

Wilnie i w pow. Wileńsko-Trockim.
Zakaz działalności Stronnictwa,

jak wiadomo, wydany był przez p.

wojewodę w dniu 23 marca r. b. po

wybuchu w lokalu Stronnictwa Nar.

i po licznych aresztowaniach w

związku z wszczęciem dochodzenia

w sprawie wybuchu szeregu petard

w Wilnie w ciągu ubiegłych kilku

miesięcy.

Nr. 128

do góry
czął się szerzyć w warstwach robo-
tniczej, chłopskiej i małomieszczań-

skiej. Ma on swoją martyrologię. Są

jego ofiary wśród robotników, chło-

pów, są wśród młodzieży akademic-

kiej. Sporo głośnych, wielkich proce

sów sądowych, np. o zajścia w Przy-

tyku, o zajścia w Mińsku Mazowiec-

kim odbił się głośnym echem w ca-

łej Polsce,
Ale od niedawna dopiero zdołał

się ten ruch przedrzeć do inteligen-

cji polskiej. Jest ona zbyt wrażliwa,

zbyt przeczulona na „dogmaty“ hu-

manitaryzmu, fałszywie zresztą poj-

mowanego, by miały do niej łatwy

dostęp hasła i nakazy, zakłócające

jej wygodny; spokój, łatwość współży

cia z wszystkimi na ogół w miłej

zgodzie. Tak się przecież przyjaźnie

współpracuje z kolegami adwokata-

mi żydami, talk ujmujący w obejściu

i zręczni w stosunkach są lekarze

żydzi, talk zdolni i nowocześni w po-

mysłach są architekci i inżynierowie

żydzi. Więc poco psuć słodką har-

monię?
Fala, która uderza o najmocniej-

sze twierdze oportunizmu 1osobi-

stej wygoldy, jest jednak zbyt silna,

by nie zdołała podmyć nawet naj-

twardszej opoki duchowego  leni-

stwa naszych warstw__ inteligenc-

kich... To też przerwała wszelkie ta

my i dziś jesteśmy świadkami żywio-

łowego ruchu. Hasła unarodowienia

wszelkich dziedzin życia . polskiego

przestają być własnością jednej or-

ganizacji, jednego obozu. Stają się

powszechne, przenikają wszędzie, o-

garniają wszystkie warstwy i zawo-

dy.
Uchwały Związku adwokatów

polskich są dość szczegółowe. Obolk

nakazów dla adwokatów Polaków

zawierają postulaty, zależne od

władz państwowych, jak  maprzy-

kład sprawę unormowania liczby a-

kademików żydów na wydziałach

prawa 'w uniwersytetach, zawierają

także żądania, skierowane do ogółu

społeczeństwa, by swą postawą i za-

chowaniem poparło wprowadzenie

w życie tego, co walny: sejm pale-

stry polskiej uznał za konieczne dla

uchronienia jej od obcego zalewu.

Nie dość jest więc coś uchwalić,

trzeba to jeszcze wykonać. Nie bę-

dzie to zbyt trudne, jeśli nasza pa-

lestra potrafi wykazać wytrwałość i

solidarność w dążeniu do urzeczyr

wistnieniu swoich uchwał.  Zyska

wtedy poparcie powszechine w spo-

łeczeństwie i wywalczy wylkonanie

tego, czego się domaga od czynni-

ków urzędowych.

 

póTERA

PROSZKI МЮРВЕМО
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Qulha z bolszewizmem w Niemczech
BERLIN 9.5, Ukazai się pierwszy że w „harmonijnym współdziałaniu

numer miesięcznika „Conira Ko-|ze wszystkimi jednostkami i organi-
mintern'. Jest to „organ bojowy zacjami w całym świecie, które roz-
światowego ruchu  antybolszewic-|poznały groźbę bolszewizmu, „Con-
kiego!', wydawany w porozumieniu | ira Komintern“ odsłaniać będzie
z komitetem organizacyjnym I-go| istotne oblicze i realne zamiary
Kongresu Światowego przeciw ko-| go wroga światowego, służąc przez

, kim Nilsem von Bahrem, który był

te-'

munizmowi. Pisma ma służyć współ |to wiecznym ideaiom kulturalnej
pracy międzynarodowej w zwalcza- | ludzkości, prawdziwemu
niu niszczącej działalności bolsze- | mieniu narodów i pokojowi świata”.
wizmu w dziedzinie społecznej, reli-| Na czele pierwszego numeru znaj-
gojnej i kulturalnej. | duje się wywiad z sekretarzem ge-

Redakcja zaznacza nawstępie, neralnym komitetu organizacyjnego

 

Lot przez Atiantyk
NOWY JORK 10.5. Wczoraj o, dwa motory o sile 450 mk. każdy,

godz. 16.15 według czasu północno-| posiada radiostację nadawczo - od-|
amerykańskiego lotnicy Merill i biorczą, busoię żyroskopową oraz
Lamibie wystartowali, kierując siędo | pilota automatycznego. Startując z
Londynu. Lotnicy zamierzają rów-|N. Jorku, lotnicy zabrali ze sobą
nież odbyć drogę powrotną samolo- | zdjęcia filmowe z przebiegu katastro
tem, zabierając na pokładzie zdjęcia ly sterowca „Hindenburg“. Lotnik
filmowe i fotograficzne z uroczystoś|Merill we wrześniu r. ub. odbył lot
ci koronacyjnych dla odbiorców a-| wraz z Richmanem z N. Jorku do
merykańskich. Z pierwszych mel-| Walii, a następnie drugim etapem:

- dunkków, napływających od lotników | doleciał do Londynu.

wnioskować należy, że lot przez A-| NOWIY JORK.10.5. Lotnicy Mterill
tlantyk odbywają pomyślnie, z szyb į Lambie podali o godz. 3.15, iż
kością 280 iklm. na godzinę. O godz. przelecieli maa Nową Funlandią i
12.15 w nocy lotnicy!przelecieli Ppo-| znajdują się nad Atlantykiem.
nad Glasgow w Nowej Szkocji, znaj-| _ LONDYN. 10.5, Lotnicy Merrill i
dując się w odległości 1080 klm.od Lambie wylądowali w Northweald w
New; Jorku. : | hrabstwie Essex i po paru minutach
NOWY JORK. 10.5. Aparat Merilla| odlecieli do Croydon, gdzie wylądo-
marki Lockhead, wyposażony jest w! wali szczęśliwie o godz. 18.38.

Blum przegrał zakład...
0 upadek rządu

PARYŻ 8.5. W czasie posiedze- „Jestem tego najzupełniej pewny i
nia lzbyj Deputowanych wydarzył, gotów jestem się z panem założyć,
się zabawny incyndent między prem.| np. o upadek rządu”.
Blumem a deputowanym  prawico- Premier Blum: „Przyjmuję i pro-
wym Fernand Laurent, który w cza-| ponuję na arbitra przewodniczącego
sie swego przemówienia zacytował| Herriota'h «
łaciński wiersz Juvenala. Premier Jak wiadomo, p. Herriot jest z
Blum, znany jako erudyta, zaczął ze| zawodu profesorem literatury i au-
swej ławy dawać głową znaki prze-| iorem szeregu dzieł z tej dziedziny.
czenia poid adresem mówcy. Widocz| Herriot podniósł się z fotelu
ne poruszenie okazał również prze-i przewodniczącego i zakrywając so-
wodniczący obrad Herriot, W! koń-| bie oczy oświadczył pod adresem.
cu premier nie wytrzymał i wykrzy”|premiera: „O ile chodzi o tę spra-
knął pod adresem Fernand Laurent: | wę, to jednak rząd powinien upaść”.
„To nie jest wiersz Juvenala', W.| Słowa te wywołały powszechną we-
odpowiedzi deputowany oświadczył:| sołość w Izbie. i

Strajki i rozejm polityczny
we Francji

PARYŻ. 10.5. Po zakończeniu Latecoera pod Tuluzą, gdzie nie-
debaty parlamentarnej, której par- | dawno skończył się długotrwały
lament odroczył się do 26 maja : po| strajk. Robotnicy którzy: brali udział
przemówieniu p. premiera, caia nie- | w strajku zaczęli bojkotować a na-
mal prasa! komentuje obecną sytua- | wet teroryzować około 30 koleżów,
cję jalko początek prawdziwzgo ro-| którzy, się do strajku nie przyłączyli,
zejmu . politycznego i spoiecznego, | żądając ich usunięcia z fabryki. Dy-
czyli t. zw. „pauzy. rekcja fabryki odmówiła i zagroziła

Istotnie w całym kraju nie ma w| zamknięciem fabryki Sprawa ta ma
tej chwili oznak większego ruchu| znaczenie zasadnicze, ponieważ do-
strajkowego. Tylko w dwóch miej-| tyczy swobody należenia lub niena-
scowościach wybuchły większe|leżenia do związków zawodowych,
konflikty: mianowicie w arsenale która była jednym z tematów ostat-
wojskowym 'w Cherbourgu zastraj-| niej debaty parlamentarnej,
kowali robotnicy na znak protestu
przeciwko niewygodnemu dla nich Zatonął statek
rozdziałowi pracy. W odpowiedzi na
ten strajk komendant arsenału uka-| GRYFIA. (Pomorze pruskie) 10.5.
rał aresztem koszarowym 12 pod-| W: zatoce grytijskiej zatonął wczo-
mistrzów, co wywołało wśród ro-|raj spacerowy statek, na którego
botników poważne wzburzenie. Pra-|pokładzie znajdowało się 4 ludzi za-
sa oczekuje, że incynder: ten zosta-|łogi i 9 studentów. Ocałał jedynie
nie wkrótce zlilkkwidowawy. wiaściciel statlku, który przywiązał

Poważniejszy konilikt o znacze-; się do wystającego z wody masztu i
niu bardziej ogólnym wybuchł po- przez 16 godzin oczekiwał na ratu-
nownie w zakładach lotniczych w| nek.
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  Moment wybuchu, Zdjęcie przestane drogą radiową.

porozu- |

| 

I-go Światowego Kongresu przeciw
komunizmowi, kapitanem  szwedz-

gtównym inicjatorem rozmów, odby-
tych jesienią, zeszłego roku przez
delegatów organizacyj antykomuni-
stycznych rozmaitych krajów w
sprawie umięjczynarodowienia walki
z komunizmem.
W wywiadzie obecnym kpt. Bahr

oświadcza m. in., iż niesłuszne są
podejrzenia, jakoby prace komitetu
organizacyjnego mogty być zależne
od „specjalnych życzeń politycz-
nych” jakiegokolwiek bądź kraju.
Komitet ma charakter międzynaro-
dowy i nięząleżny, a środki finanso-
we czerpie ze składek  organizacyj,
które go utworzyły. Nie ma on, 0-
czywiście zamiaru ingerować bez-
pośrednio iub pośrednio w stosunki
wewinętrzne poszczególnych krajów,
pozostawiając każdemu z nich wal-
kę z komunizmem na swój sposób.

W. pierwszym etapie pracy ko-
mitet zbierze jak najszerszy ma-
teriai uświadamiający. Drugim eta-
pem bęjizie organizacja pierwszego
światowego kongresu  antykomuni-
stylcznego, który odbyć się ma w
tym roku w Berlinie. Trzecim eta-
pem akcji obronnej przeciw bolsze-
wizmowi będzie nawiązanie coraz
ściślejszej współpracy międzynaro-
dowej przeciw bolszewizmowi, jeśli
chodzi o jego działalność rozkłado-
> na zewnątrz granic Unii Sowiec-
iej.
Poza tym „Contra Komintern”

zawiera artkyuły i wzmianki o ro-
bocie komunistycznej w rozmaitych
krajach.

Skazany
na rozstrzelanie
za defraudację

W. Moskwie w: sprawie grupy pra
cowników trustu budowy idróg w re-
jonie kirowskim, oskarżonych o de-
fraudację 200,000 rubli, buchalter
trustu Połkkownikow, Który zdefra-
udował 145.000 rubli został skazany
na karę śmierci przez rostrzelanie,
a 5-ciu innych oskarżonych skazano
na kary od 2 do 5 lat.

Dobry wiek...
MOSKWA 10.5, Wi wiosce Erna-

dzor w Armenii żyje długowieczne
małżeństwo. Rustan Mamiedow li-
czy lat 140, żona zaś jego Sajat—116
Mamiedow jest jeszcze bardzo rzeź-
ki i interesuje się wszystkim i bierze
udział w życiu społecznym. Ostatnio
małżonków Mamiedow spotkało nie
szczęście, umarł im mianowicie naj-
młodszy sym Jusuf w wieku lat 33,
Gdy Jusuł przyszedł na świat, ojciec
jego liczył 107 lat, a matka 83.

iESLTSsii

Kronika telegraiiczna
— We Lwowie odbyła się uroczystość

poświęcenia nowowybudowanego domu 1е-

karskiego, połączona z obchodem 70-lecia

Tow. Lekarzy Polskich i 60-lecia Tow. Le-
karskiego Lwowskiego.

— Odbyio się doroczne zebranie Biblio-

teki Polskiej w Paryżu pod przewodni-
ctwem ambasadora Łukasiewicza.

— W Bagdadzie wykryto spisek, ce-

lem którego było wywołanie powstania

wśród plemion, zamieszkujących — октеё

środkowego Eufratu i Diwaniyach.
— Liczba bezrobotnych w Niemczech

spadła w ciągu r. 1936 o 800 tys., a w ciągu

kwietnia b. r. o 250 tys.
— Podczas ćwiczeń w strzelaniu, krą-

żownik francuski „Tourwille* zniszczył krą-

żownik francuski „Michelet', który wyco-
iany został ze służby we ilocie Dalekiego
Wschodu i służył ostatnio za cel przy ėwi-
czeniach.
— Do Asuncion przybyło 130 emigran-

| wołał w opinii publicznej

wśród pracowników szpitala
Sauveur w Lille, który pociągnął za
sobą śmierć jednego z chorych. Cho-
ry ten poddany został operacji, któ-

Gyiy dolktór zwrócił się do posługa-
czy szpitalnych, by przenieśli cho-|
rego na łóżlko, ci odmówili, oświad-
czając, iż pracę swą zaczynają o:
godz. 13-ej. Pacjent zeszedł ze stołu,
operacyjnego i z wysiłkiem sam)
przeszedł do swego pokoju na łóżko,!

LONDYN. 10.5. W. dniu wczoraj-
szym odbyły się zebrania strajkują-
cych pracowników autobusowych,|
celem zbadania propozycyj praco-|
dawców. Przewódcy syndykatu|
transportowego podkreślają, iż e-|
wentuallne zaniechanie strajku nie|
może w niczym przesądzač wyrze-|
czenia się zasadniczych żądańpra- |
cowników autobusowych, zwłaszcza
w kwestii redukcji czasu pracy. Na
temat narad, które toczyły się w, nie
dzielę i kontynuowane będą w dniu
dzisiejszym, panuje nastrój naogół
malo optymistyczny. Ewentualność
strajku konduktorów tramwajowych
na znak solidarności z pracownika-

Co powiedział

BERLIN. 10.5. niektóre pisma za-
graniczne, ogłaszając rzekomy tekst
mowy min. Goebbelsa w Gdańsku
przypisują mu siowa, że Gdańsk po-
winien należeć do Niemiec. W, związ
ku z tą wiadomością oświadczają w
urzędowych
zachodzi tu niesłychane wprost fał-
szowanie mowy min. Goebeblsai
tendencyjne kłamstwo, mogące mieć
etylko na celu zatruwanie opinii
publicznej i szkodzenie stosunkom
polsko - niemieckim. W, kołach u-
rzędowych w Berlinie wskazują, że
wszyscy, którzy słyszeli przemówie-
nia min. Goebbelsa mogą  stwier-
dzić, że przypisywanie tych słów
min. Goebbelsowi jest zwykłym
kłamstwem.

GDAŃSK. 10.5. W. ramach odby-
tych w dniu 9 b. m. uroczystości
związanych z miemieckim zjazdem  

Na zjeździe Zw. Adw. Pol. wy-
brano Zarząd Główny w składzie na
stępującym:

Prezes honorowy Cezary Poni-
kowski, prezes — Bolesław Bielaw-
ski, wiceprezesi — L. Nowodworski,
St. Rowiński, J. Kręglewski, M. Sko
czyńsiki. Prezesi oddziałów: Janczew
ski St. — Warszawa, dr. Janiszew-
ski T. — Lwėw, dr. Dziedzic 1, —
Toruń, Kalinowski St — Lublin, Ja-
siūski Z. — Wilno, Žytomierski W.—
Katowice. Członkowie z wyboru: z
Warszawy — Blenau Z, Borzęcki M.
Jurkowski A., _Miedzianowski W.,
Niedzielski M., Podkomorski J., Su-
ligowsiki B. Ze Lwowa—Pieracki J.,
Czudowski A., Argasiński K., Wró-
blewski B. Z Krakowa — Miksie-
wicz T. Z Katowic — Lewandowski
J. Z Poznania — Dembiński S., O-
smólski S. Z Torunia — Niklewski
M. Z Wilna — Engel M.
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   tów polskich rolników, którzy mają zamiar
osiedlić się w Paragwaju i poświęcić się

wyłącznie pracy na roli.
— We wtorek 11 b. m. odbędzie się w

akademii prawa niemieckiego w Berlinie

po kilkumiesięcznych pracach wstępnych

posiedzenie konstytucyjne „wspólnoty pra-
cy dla polsko-niemieckich stosunków praw-
niczych”.

— W małej miejscowości na Florydzie
Chattahooche omnibus wypełniony młodzie
żą szkolną zderzył się z samochodem cię-
żarowym. 6 dzieci zostało zabitych na miej-

scu, a dwoje odniosło ciężkie rany. 28 dzie-

ci doznało lżejszych obrażeń.

— W Palestynie w okręgu Tulkarom
panuje atmosiera niepewności i oczekują

tu rozruchów. Ludność ogłosiła strajk ge-

neralny, protestując przeciwko nałożonej
przez gubernatora grzywnie w wysokości

150 funtów, jako karę za poprzednie rozru-

chy.

— W dniu wczorajszym 'w Brazylii w
stanach Sao Paulo, Rio Grande i Bahia

wybuchło powstanie, Liczbę powstańców
oceniają na 50,000 ludzi. Ruch ten miał być
jakoby przygotowany w Montevideo,

Dwa zdjęcia statku „Hindenbur$ 
 

ra zalkończyła się o godz. 12 m. 50.| swej

Ikołach berlińskich, że! b
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Skanda! w szpitalu w Lille
Pracownicy szpitala nie chcieli nieść chorego
PARYŻ. 10.5. Duże wrażenie wy-'co spowodowało, iż wikrótce zmarł.

smutny:|
objaw braku dyscypliny społecznej | my pism stołecznych, Ministerstwo

St.|

Sprawa ta przedostała się na ła-

zdrowia ogłosiło komunikat, zapo-
wiadający wysłanie specjalnej ko-
misji, celem zbadania odpowiedzial-
ności personelu. Zarząd szpitala ze

strony wyjaśnił, iż na skutek
40-godzinnego tygo-

dmia pracy, powstały luki między
dyżurami, dla których zapełnienia
zaangażowano z trudem nowy per-
sonel. 2-ch z tych zaangażowanych
pracowników, jalk się okazało, nie
stanęło na wysokości zadania.

wprowadzenia

Strajk autobusów w Londynie
mi autobusowymi, jest wciąż jeszcze
brana pad uwagę.

LONDYN. 10.5. Obrady delega-
tów strajkujących pracowników au-
tobusów londyńskich dały wynik me-
gatywny o ole chodzi o zakończenie
strajku w Londynie. Na 50 delega-
tów biorących udział w obraldach 47
wypowiedziało się za kontynuowa-
niem strajku na rzecz 7 i pół godzin-
nego dnia pracy, a tym samym nie
ma żadnej nadziei, aby strajk auto-
busów 'w Londynie ukończył się
przed Ikoronacją. Natomiast autobu-
sy na prowincji hrabstw otaczają-
cych Londyn prawie wszystkie juź
kursują normalnie i strajk ich już się
zakończył.

min. Goebbels?
podczas wizyty w Gdańsku

kulturalnym na akademii odbytej w
$dańskim teatrze miejskim przema-
wiał na wstępie przewódca stronni-
ctwa nar. socjalistycznego w Gdań-
sku Forster, witając przybyłego mi-
wę propagandy Rzeszy dr. Goeb-
elsa. `
Min. Goebbels w przemówieniu

swym podkreślił fakt wzmocnienia
uczuć patriotycznych wszystkich
Niemców żyjących nie tylko w Rze-
szy, lecz na całym świecie. Mim.
Goebbels mówił następnie o związ-
kach, lktóre łączą ludność w. m.
Głdańska z kulturą niemiecką. Z kio-
lei min. Goebbels poruszył zagadnie-
nie sztuki niemieckiej, stwierdzając
jej calikowite unarodowienie, wresz-
cie przeciwstawił się ostro głosom
zagranicznym, domagającym się roz-
wiązania partii narodowo - socjali-
stycznej w Grańsku.

Władze Żwiązku Adw. Polskich
Dw: komisji rewizyjnej wybrano:

J. Nowodworskiego, Cz. Brzezińskie
go. i St. Kijeńskiego oraz jako za-
stępców — H. Eberhardta i W. Pę-
skiego.

Wybory w P.A.L.
W. dniach 8 i 9 maja odbyły się

zebrania Polskiej Alkademii Litera-
tury, (poświęcone m. in. wyborom
nowego akademika na miejsce o-
próżnione przez W. Rzymowskiego.

Po przedstawieniu kandydatur
przez poszczególnych akademików
przeprowadzono 2 kolejne głosowa-
nia, przewidziane regulaminem Pol-
sikiej Alkademii Literatury.

Ponieważ żadna kandydatura nie
uzyskała wymaganej regulaminem
większości 3/4 giosów obecnych, o-
droczono wybory na 1 miesiąc.

 

  

   

  oaczas poprzedniego lądowania w
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WŁOCHY I ANGLIA
B. cesarz Abisynii otrzymał, jak

wiadomo, zaproszenie do wysłania

swych przedstawicieli na uroczysto-

ści koronacyjne w Lóndynie. Stąd mo-

zna wyprowadzić wniosek, że rząd

angielski uważa go wciąż za panują-

cego i odmawia tytułu cesarza Abi-

synii monarsze włoskiemu.

Różne wydarzenia polityczne w

Europie odwróciły uwagę od tego

faktu, Dopiero odwołanie korespon-

dentów pism włoskich z Londynu, a

więc bojkot przez prasę włoską uro-

czystości koronacyjnych, przypomina

wspomnianą na początku sprawę. Na

afront, bo tak można po prostu na-

zwać posunięcie angielskie, zrobio-

ny domowi panującemuwłoskiemu,

odpowiada rząd włoski afrontempod

adresem domu panującego w Anglii. |

Konflikty podobne i idące w Ślad

za nimi zadrażnienia, są zazwyczaj

dość trudne do wygładzenia, bo nie

chodzi o interesy gospodarcze i poli-

tyczne, lecz o kwestie prestige'u, a te

są zwykle bardzo drażliwe i skom-

plikowane, Nie zaważyłoby to jednak

na biegu wydarzeń, gdyby nie to, że

między Włochami a W. Brytanią są

powody do o wiele poważniejszych

konfliktów i zadrażnień.

Zwracaliśmy już uwagę na tym

Wystarczy mieć w pamięci dwa
kapitalne dla Anglii zagadnienia— o

jej panujące stanowisko na morzu

Śródziemnym i o przyszłość jej po-

siadłości afrykańskich.

Rozumieją doskonale kierownicy

polityki angielskiej, że Włochy nie

cofną się dobrowolnie z drogi, na

którą weszły, zajmując Abisynię.

Wystarczy moieć. w pamięci dwa

fakty — geograficzną konfigurację

półwyspu Apenińskiego i roczny
przyrost pół miliona istnień ludzkich

we Włoszech — by dojść do wnio-
sku, że państwo to musi dążyć do pa-

nującego stanowiska na morzu Śród-

ziemnym i do utworzenia imperium

kolonialnego na terytorium afrykań-

skim. Mogli byli Włosi dążyć do zdo-

bycia tego imperium zwracając się w

kierunku zachodnim przez walkę z

Francją o Tunis, Algier i t. d. Obrali

kierunek inny, wschodni i przez to

weszli w początek ery konfliktów

z W. Brytanią, która od północy do

południa lądu afrykańskiego zamie-

rzała wytworzyć jedno nieprzerwane

lerytorium protektoratów i posiadło-
ści angielskich.

Jeśli zaś polityka włoska z tej dro-
Śi nie zejdzie, to musi ona starać się

nie tylko o zorganizowanie całego
systemu porozumień z państwami
położonymi nad morzem  Śródziem-

nym (tu rozumiemy znaczenie Sto-

sunków włosko - jugosłowiańskich i
wagę tego, co się stanie w Hiszpanii),

lecz także o posiadanie takich sił

zbrojnych na. morzu Śródziemnym,
któreby zabezpieczyły Włochy przed
wszelkimi niespodziankami. A dalej

trzeba wziąć pod uwagę to, że roz-

wój posiadłości włoskich w Abisynii

i w Trypolitanii może obudzić dalsze

apetyty włoskie, na przykład pragnie-

nie terytorialnego połączenia tych
dwóch kolonii, co zagraża bezpośre-
dnio Sudanowi, lub też stać się może
pobudką do takiej polityki w stosun-
ku do Egiptu, która doprowadzić mo-
że do wyzwolenia tego kraju spod
protektoratu angielskiego.
zresztą przewidzieć wszelkie możłi-

wości; to jedno jęst pewue, że stoimy
na początku wielkiej aktywności po-
lityki włoskiej na 'jerenie afrykań-

skim. pos IRA
Nie może patrzeć na to. spokojnie

W. Brytania. Przez morze Śródziem-

ne idą wielkie drogi kornunikacyjne

Imperium Brytyjskiego, a posiadło-
Ści ałrykańskie i protektorat nad E-
giptem, są bardzo cennymi klejnota-

ma korony angielskiej. Wiedzieli o
tym dobrze kierownicy polityki an-
$ielskiej, gdy się rozpoczynała wy-
prawa włoska w Abisymii. Jeśli wy-
prawie tej AngFa nie przeszkodziła,

Jo nie dlatego, że „nie „ Shella, 108
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0 przebiegu wyprawy Kiiowskiej
IW. dalszym ciągu swego artykułu

o wyprawie kijowskiej, o którym pi-
saliśmy wczoraj, pisze generał Ku-
trzeba o sprawie rokowań pokojo-
wych polsko - sowieckich w zimie
1920 roku.

„W/ lutym 1920 r. Rosja zaofiaro-
wała nam pokój, a uczyniła to dlatego,
że potrzebowała pokoju do konsolida-
cji wewnętrznej i wojskowej. Władza
sowiecka była jeszcze zbyt krucha. Ro-
sja sądziła, że państwa zachodnie szy-
kują się do jakieś „wyprawy krzyżo-
wej” z zamiarem zniweczenia rewolu-
cji komunistycznej. Ponadto wróg we-
wnętrzny, kontrrewolucyjny w postaci
resztek armii Denikina zagrażał rów-
nież ustrojowi sowieckiemu. Więc Ro-
sja pragnęła pokoju, żeby skrzepnąć
na siłach, bez których swych daleko-
siężnych planów przeprowadzić nie mo

a.

Piłsudski w szczerość pokojowych
zamiarów Sowietów nie wierzył, Wi- |

dząc bowiem transporty wojsk rosyj
skich na front polski oraz obserwując
silną propagandę komunistyczną, sze-
rzoną przez Rosję na kresowych zie-
miach polskich, sądził Piłsudski, że
Sowiety przygotowują się do uderze-
nia na Polskę, ale dopiero wtedy, gdy
zgromadzą potrzebne do ofensywy si-
ły. Poza tym nie sądził Piłsudski, aby
Rosja zechciała nam dobrowolnie przy-
znać te granice, które nam dla trwałe-
go pokoju potrzebne były. Był on zda-
nia, że chcąc mieć Polskę o odpowie-
dnim obszarze i odpowiednich grani-
cach, należy ją wywalczyć, a nie otrzy
mać jakby w formie dobrowolnego da-

ru z rąk rosyjskich”,
Trudno się z powyższymi wywoda-

mi zgodzić. Rosja potrzebowała po-
koju, aby skrzepnąć na siłach, ale my
potrzebowaliśmy go w tym samym
celu jeszcze więcej. Nie mówiąc już
o potrzebie konsolidacji wewnętrznej,
mieliśmy do załatwienia sprawę u-
konstytuowania pod naszym protek-
toratem Wolnego Miasta Gdańska,
sprawę plebiscytów na Warmii, Ma-
zurach i w Malborskim, oraz na Gór-
nym Śląsku, na Śląsku Cieszyńskim,
na Spiszu i na Orawie, wreszcie spra
wę zlikwidowania, w myśl programu
Dmowskiego, separatyzmu kowień-
skiego i wcielenia do Polski Kłajpe-
dy. Dzięki niepotrzebnemu przedłu-
żeniu wojny, wszystkie te sprawy
bądź przegraliśmy w całości, bądź
wyśraliśmy tylko połowicznie. Na-
wet rok pokoju z Rosją, ba! nawet

pół roku, byłoby nam niewątpliwie
pozwoliło znaczną część tych spraw
załatwić pomyślnie. A z Gdańskiem,
Kownem, Kłajpedą, Karwiną, a mo-
że nawet i z Bytomiem i Kwidzynem
w ręku, również i w ewentualnej pó-
źniejszej wojnie z Rosją inaczej byś-

my wyślądali, niż w okresie inwazji

1920 roku.
A przy tym, nie jest to wcale rzecz

udowodniona, że inwazję rosyjską po
roku, czy po pół roku istotnie byśmy

mieli. Inwazja ta nastąpiła po na-

szym odrzuceniu rokowań pokojo-
wych i ujawnieniu naszych planów
ukraińskich; nie ma żadnego dowodu

na to, że byłaby ona miała miejsce
również i wówczas, gdyby nas So-
wiety o plany agresywne nie posą-
dzały. Pokój, zawarty przez Rosję z

Łotwą, Estonią i Finlandią został
przez stronę rosyjską dotrzymany. A

przecież porty w Rydze i Tallinie
miałyby większe dla Rosji jako zdo-
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bycz znaczenie, niž nasze kresy
wschodnie. No i państwa baltyckie—
to był przeciwnik, do zgniecenia ła-
twiejszy. .
Również nie wytrzymuje krytyki

argument o potrzebie wywalczenia,
a nie otrzymania w darze z rąk ro-
syjskich naszych ziem wschodnich. W,
chwilaina propozycyj pokojo-
wych, wszystkie ziemie, objęte linią
Dmowskiego, z wyjątkiem Połocka,
były już w naszym ręku. Zdobyliśmy
B zbrojnie, a niep w darze.
raktat pokojowy byłby tylko uzna-

niem faktów dokonanych. Dzięki dal-
szemu prowadzeniu wojny nie zdoby-
liśmy nic nowego, przeciwnie, olbrzy
mie terytoria: Mińsk, Kamieniec itd.,
utraciliśmy.

„Aby zmusić Rosję do natychmiasto-
wej wojny, wyznacza Piłsudski jako
kierunek uderzenia polskiego Kijów,

słusznie spodziewając-się, że trafi tu
najszybciej w podstawy obrony rosyj-
skiej, w bogate źródła zboża i surow-
ców, aco więcej — w teren, na którym

powstawała już Ukraina ludowa, siłą

zduszona przez Sowiety. Na obsza-
rach tych, zdobytych przez armie pol-
skie, mogłaby być ponownie powołana
do życia Ukraina ludowa pod przewod
nictwem atamana Petlury, broniąca na-
stępnie swej państwowej niepodległo-

ści”.
Jak wiemy, owe „słuszne spodzie-

wania” zawiodły. Podstawy obrony
rosyjskiej nie znajdowały się na U-
krainie, Zboża miała Rosja dość i po-
za Ukrainą, do żelaza i węgla nie do-
tarliśmy, a główne żywe siły rosyj-
kich wojsk skoncentrowane były
gdzie indziej (w bramie Smoleńskiej).
Rachuba zaś na pumoc „Ukrainy lu-
dowej” okazała się zupełnie chime-
ryczną.
Gen. Kutrzeba wymienia trzy cele

wyprawy kijowskiej.
„Celem strategicznym było zmusze-

nie Rosji do natychmiastowej wojny
nieskonsolidowanymi siłami, w celu u-
łatwienia nam wywalczenia pokoju,
odpowiadającego naszym potrzebom”.

Jest to rzecz już dawno wyjaśnio-
na, że skoro chcieliśmy (czy słusz-
nie?) zmusić Rosję do wdania się w
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Dyplomy doktorskie w Niemczech

niedostepne
BERLIN (PAT). — Minister ošwia-

ty w porozumieniu z następcą partyj-

nym kanclerza ministra spraw wewn. -

i ministra spr. zagr. wydał dekret, za-

kazujący Żydom, posiadającym nie-

miecką przynależność państwową u-

biegania się na przyszłość o dyplomy

doktorskie Rzeszy. Doktorami wyż-

szych uczelni niemieckich mogą być

natomiast mieszańcy żydowscy. W.
wypadkach wątpliwych rozstrzyga
ministerstwo oświaty.

W związku z tym dekretem wyma-

ga się dziś od wszystkich kandyda-

tów do egzaminów doktorskich, po-

siadających niemiecką przynależność

państwową przedstawienia jaknajdo-

kładniejszych dowodów pochodze-

nia, Dekret nie dotyczy Żydów, któ-
rzy przed wejściem jego w życie za-

dość uczynili już wszystkim formal-

nościom promocyjnym. W_ ciągu

trzech miesięcy po wydaniu dekretu

(ARIA GETSR TCORO AETACO TRETECZCEAOEEZPORKZĄ

dlatego, że nie mogła. Była za słaba

nie tylko na lądzie, lecz i na morzu.

Ze zrozumienia tej przykrej praw-

dy zrodził się kompromisowy (jak

dziś coraz wyraźniej widać rozsądny

i realny) projekt pp. Lavala i Hoa-

re'a. Ze zrozumienia tej prawdy zro-

dziły się forsowne zbrojenia angiel-

skie.

Dążenia  ekspansyjne nowych

Włoch i konieczność zachowania

przez Anglię jej dotychczasowej pozy

cji w świecie stwarzają podłoże o-

twierającego się nowego wielkiego

konfliktu dziejowego, który długą

mieć będzie historię i którego końca

nie doczekają się zapewne ci, co dziś

kierują polityką dwóch imperiów.

Trudno się oprzeć myśli o uderzają-

cej analogii z Rzymem starożytnym.

Wszak następstwem zjednoczenia

pod jego władzą całego półwyspu A-

penińskiego było starcie Rzymu z

Kartaginą, panującą na północnych

wybrzeżach Afryki i na morzu Śród-

ziemnym. Istnieją stałe tendencje

dziejowe, dyktowane przez geografię

i historię, z nich wynika, że Włochy,

które przejęły spadek polityczny po

, starożytnym Rzymie, idą ku konilik:  
4owi z tym mocarstwem, które pa-

nuje dziś nad morzem Śródziemnym,

a więc jakby spadkobiercą starożyt-

nej Kartaginy. )
Jestešmy dalecy od wyprowadza-

nia z tej analogii jakichkolwiek

wróżb na przyszłość. Zwracamy na

nią uwagę tylko dlatego, ażeby u-

zmysłowić rozmiary i powagę nawią-

zującego się konfliktu. Zajmujemy

się zaś nim ciągle dlatego, że musi on

oddziaływać na układ stosunków po-
litycznych na kontynencie europej-

skim. Wszak zbliżenie włosko - nie-

mieckie z nim się przede wszystkim

wiąże, Zaś całkowite uzależnienie się

Francji od polityki angielskiej musi

oddalać coraz bardziej kraj ten od

Włoch. ‚
Wobec tego wszystkiego, muszą

się przed polityką polską zarysować

różne pytania, a więc naprzykład:

Jakiej ceny żądać będą Niemcy za

współdziałanie z Włochami przeciw-

ko Anglii? Czy wystarczą im widoki

na odzyskanie posiadłości kolonial-
nych? 3

Nie sposób dziś na takie pytania

odpowiedzieć, czas dvpiero rzeczy te
wyjaśni, VNSS wy W
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natychmiastową z nami wojnę, nale-
żało atakować główne siły rosyjskie,
skupione w bramie Smoleńskiej, choć-
by nawet maszerować na Moskwę,
a nie rozpraszać sił na uderzenie w
próżnię na ukraińskiej flance.

„Celem operacyjnym było rozbicie
operujących na Ukrainie armii rosyj -
skich, dojście do Dniepru oraz sformo-
wanie przy udziale wojsk polskich ar-
mii ukraińskiej, któraby następnie
wzięła na siebie zadanie obrony Ukrai-
ny przed najazdem sowieckim. Zbędne
wówczas na Ukrainie armie polskie, po
zluzowaniu przez nowopowstałą armię
ukraińską, byłyby wolne do rozstrzy-
źającej walki z głównymi siłami so-
wieckimi, gdziekolwiekby się one u-
jawniły”,
Nieżyciowości i fantastyczności po-

wyższego rozumowania nie potrzeba
udowadniać,

„Wreszcie celem politycznym wypra
wy kijowskiej było umożliwienie pono-
wnego utworzenia Ukrainy ludowej, na
turalnej sojuszniczki Polski w obronie
przeciw zaborom Rosji”.

Że był to cel, politycznie dla Pol-
ski szkodliwy, kó asian, gdyby
zdołała powstać, byłaby gorszym na-
szym wrogiemipewniejszym  sojusz-
nikiem Niemiec, niż sama Rosja —
jest to już wyjaśnione od dawna.
Oto wszystko. Nic więcej nam gen.

Kutrzeba o powodach wyprawy ki-
jowskiej nie mówi. Jak widzimy, mi-
mo upływu owych „lat 10 — 15“ —
žadnych rewelacyj, niczego, coby nam
nie było znane już wcześniej, nie zdo-
łaliśmy się dowiedzieć.
Autor kończy opisem powodów nie

powodzenia i zamyka swój artykuł
następującą konkluzją:

„Historycznym i niezapomnianym
faktem jest, że wojska polskie w roku
1920 stały nad Dnieprem".

'A więc jedynym wynikiem wypra-
wy kijowskiej jest czczy efekt. Ale
celem wojska i wojny nie jest stwa-
rzanie „niezapomnianych” efektów,
lecz walka o realne narodowe intere-
sy (materialne i moralne).
Wyprawa kijowska jest jaskrawym

przykładem tego, jak się wojny pro-
wadzić nie powinno.

dla Zydów
dopuszczalne są również wyjątki we-
dług uznania ministra oświaty. De-
kret nie dotyczy obywateli państw
obcych.

Proces o defraudację
w Sowietach

MOSKWA —PAT— Przed sądem
miejskim w Moskwie toczyła się spra-
wa grupy pracowników trustu budowy
dróg w rejonie kirowskim, oskarżo -
nych o defraudację 200.000 rubli.
Główny buchalter trustu Połkowni-
kow, który zdefraudował 145.000 rb.
został skazany na karę śmierci przez
rozstrzelanie, a 5-u innych oskarżo-
nych skazano na kary od 2 do5 lat.

 

Wojsko w walce
z chrabąszczami

WIEDEŃ (PAT). — Plaga chrabąsz-
czy przybrała w okolicach Linzu na roz-
miarach i musiano delegować wojsko ce-
lem niesienia pomocy ludności wiejskiej
w tępieniu tych szkodliwych owadów.

ер 

Data powstania
państwa polskiego
(W „Myśli Narodowej” zajmuje się

p. Tadeusz Mildner ustaleniem daty
powstania państwa polskiego, Przy-
pomina, że już 31 października 1918
Juliusz Zdanowski objął jako komi-
sarz rządu polskiego (Świerzyńskie-
$o) władzę z rąk gubernatora Lipo-
szercha nad terenem okupacji au-
striackiej, W tym samym dniu Polska
Komisja Likwidacyjna objęła wla-
dzę nad zachodnią Galicją. W War-
szawie reżydował jeszcze wprawdzie
Beseler, ale uznawał kompetencje
rządu polskiego i jego zupełną nieza-
leżność od siebie.

„A zatem — pisze autor —31 paź-
dziernika 1918 r. istniał na terenieKró
lestwa Kongresowego (bez Suwal-
szczyżny), zachodniej Galicji i wschod-
niej części Śląska Cieszyńskiego całko| 4
wicie zorganizowany polski państwo=
wy aparat administracyjny, zupełnie
niezależny od władzy obcej”.

To byłby zatem dzięń
polskiego padstwa, || U

  wstyd je powtarzać. Je
takie pospolite prawdy brzmią jesz«
cze dla jednych opozycyjnie, dla in=
nych niewiarygodnie, dla innych jesze
cze stanowią po prostu polityczną ha
rezję. -
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PRZEGLĄD PRASY
m ZA EMIGRACJĄ

Zdając sprawę w „Kurierze War-
szawskim“ z nowej książki wodza
syjonistów,
Koskowski,
jak Żabotyński, oświadcza się z na-
ciskiem za emigracją Żydów,

Klatzkina, podnosi p.
że Klatzkin, podobnie

„Wniosek ostateczny jest nieuchrou
ny: jedynie emigracja może uratować
Żydów, jako naród, od utraty fizjo-
nomii własnej i ideałów własnych. Na-
wet uzyskanie pewnego w oczach Ży-
dów, minimum (stanowiącego w o-
czach autochtonów maximum) praw
narodowych nie zapewni indywiudual-
ności narodowo - żydowskiej tego,
czego ona potrzebuje. Nawet „uzy-
skanie sprawiedliwości narodowej —
pisze p. K. — nie może nam wiele dać

i nie może nam pomóc decydująco”.
P. Żabotyński umie patrzeć prosto

w oczy prawdzie. P. Klatzkin potrafi
to samo. Ten gatunek nacjonalistów
żydowskich nie staje w połowie drogi
i nie łudzi swych rodaków obrazem
szczęśliwego układu życia w diaspo-
rze, po tym, gdy będą ustalone wyraź-
ne „linie podziału”.

Słabą stroną syjonizmu p. Klatzki-
na jest to, że nie dopuszcza on innej
emigracji, poza emigracją do Palesty-
ny. A przecież pojemność Palestyny
jest na nasze potrzeby niewystarcza-
jąca. Wszelki inny teren syjoniści—
a p. Klatzkin jest jednym z wodzów
Światowej Organizacji Syjonistycz-
nej — zwalczają. Tak np. „Nowy
Dziennik” odnosi się niechętnie do
komisji, która jedzie na Madagaskar,
badać tamtejsze warunki osadnicze.

NONSENS

W „Słowie” znajdujemy dziwaczną
wiadomość pod tytułem: „Zmierzch
Rady Naczelnej Str. Narodowego":

„Na Radę Naczelną nie przybył
Dmowski. Instytucja ta traci coraz bar
dziej w Stronnictwie na znaczeniu mi-
mo dekoratywnych nazwisk członków.
Jest ona uważana coraz bardziej za
przeżytek z okresu demokratyczno-
parlamentarnego. Dzisiejszym prądem
w Stronnictwie, domagającym się
władz w typie półwojskowowym, bar:
dziej odpowiada Komitet Główny”.

Dziwne, że pismo polityczne nie
rozumie różnicy między stałą egze-
kutywą Stronnictwa
konstytucyjną.
„zmierzchu“ Rady Naczelnej,
tylko w nowym statucie Stronnictwa
inaczej niż przed trzema
dzielone funkcje...

a jego władzą
Nie ma żadnego

a są

laty roze

PRAWDY POSPOLITE

W „Piaście'” autor, podpisujący się
literą W., ogłasza uwagi, w których
pisze:

„Jesteśmy u siebie! Bez pychy i wy»
niosłości chcemy przypomnieć komu na
leży, że Polska mogłaby się obejść bez
wielu rzekomych pisarzy, pseudo-poe-
tów, płodzących brednie na trzeźwo,
czy po pijanemu, mogłaby sobie daro-
wać nie jedno kino, wyścigi, parady,
raidy, odznaczenia; mogłaby istnieć
bez różnych wodzów i geniuszów, ale
ani żyć, ani istnieć nie może bez
chłopów.

Kto inaczej myśli i mówi, ten alba
jest w grubym błędzie, albo działą
przeciw interesowi państwowemu.
A przy tym! Potęgę państwa i naro-

du, jego przyszłość i obronę stanowić
będą nie ci chłopi, co umieją za drzwia
mi wystawać, do kolan się kłaniać i
głową posłusznie kiwać, lecz ci, ca
szanują swój stan, mają honor i ambie
cję, prawdę każdemu powiedzą i a
swoje się upomną. Z tamtych będą nie-
wolnicy, z tych obywatele! Tamtych
kupi kto zechce, ci zostaną sobą!”

Są to prawdy tak oczywiste, że aż
ak u nas
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Dosyć tych frontów
Zalkorzeniło się w naszej prasie,

nie tylko brukowej, sporo wyrażeń,
które muoicno zatrącają žargonem.

Powtarza się je ido znudzenia, z bra
iku czegoś lepszego. Do takich wy-
rażeń należy hasło: frontem ku cze-
mus lub do czegoś, a więc: „irontem
ku miastom”, kiedy indziej: * „fron-
tem do wsi”, czasem znowu: „łron-
tem do szarego człowieka”, albo:
„frontem do lasu.

Wyrażenie to zostało przejęte
«id Rosji sowieckiej („licom k'). Nie
(jest to drobiazg. Bo to naśladownic-
two świadczy nie tylko o ubóstwie
pojęć i języka u naszych „wodzów”,
którzy iubują się w tych  trontach,
lecz niewątpliwie jest wyrazem pew
nej ekspansji ducha sowieckiego. W
stylu wyraża się człowiek, Gdy się
przejmuje cudzą terminologię, choć-
by nawet miała ona służyć do inne-
użytku, to mimo woli ulega się o-
becnemu wpływowi duchowemu.

Gdyby: tu wchodziły. w -śrę tylko
względy językowe, mie warto by
było się tym dłużej zajmować. Ale
to hasło „frontu“ jest w gruncie
rzeczy nonsensem. Kryje się w nim
szkodliwa jednostronność myślowa.
Ma bardzo: wątpliwą wartość wy-
chowawczo-polityczną, choć się nim
posługuje propaganda.

Dosłownie biorąc, jeżeli mamy
się ku czemu zwrócić „frontem', to
wtedy trzeba, mówiąc po prostu,
zwrócić się ku czemu innemu — ty-
łem. Innymi słowy więc jednostron-
ne skupienie uwagi na jednym za-
gadnieniu może doprowadzić do, zle-
kceważenia innych zagadnień, @о о-
słabienia energii społecznej w dzie-
dzinach, które w danej chwili prze-
stają bylć modnymi

Na jednym z „sanacyjnych* zja-
zdów w Warszawie padło nie daw-
no hasło: „frontem ku miastom”.
Co ono oznacza? Wiadomo, że
istnieje szereg zagadnień miejskich,
przede wszystkim zagadnienie pol-
skości miast, które domagają się roz
wiązania. Ale tych zagadnień nie
rozwiąże się przez skupienie uwa-
gi w tym jednym tylko kierunku,
bez związku z całokształtem spraw
politycznych i społeczno-gospadar-
czych.

Sprawy miast polskich nie posu-
nie się naprzód, jeżeli równomiernie
mie będzie się traktowało i zagad-
nień wsi polskiej. Między dobroby-
tem wsi i miast zachodzi wzajemna
zależność. Siłę żydowsk:, wtedy: tyl-
ko się złamie, gdy się równocześnie
będzie walczyło z Zydami tak po
wsiach jak i po miastach.

&    

To częste posługiwanie się ha-
stem „frontu“ ma daleko gi-bszą
treść, niżby się to na pozór inogło
wydawać. Lubimy przerzucać się od
jednej sprawy do drugiej. Robi się
w danej chwili około jakiegoś zagad
nienia dużo hałasu, by za kilka lub
kilkanaście miesięcy przerzucić się
do czego innego. Zwracamy się
„Irontem“ ku roinictwu, a wtedy
zaniedbujemy zagadnienia przemy-
słowe. Gdy: przemysł był na „fron-
cie”, zaniedbywaliśmy rolnictwo.

Ta jednostronność występuje w
ostatnich czasach caikiem wyraźnie
w: stosunku do zagadnień terytorial-
nego rozwoju Polski. Przed niedaw-
nym czasem rzucono hasło:  „fron-
tem ku ziemiom wschodaim“. Obec-
nie najwięcej się mówi o podniesie-
niu gospodarczym centr='aej połaci
Polski, owej „Polski C'. Że ziemie
wschodnie wymagają wielkich wysił
ków, by podnieść je z dzisiejszego
ciężkiego stanu, to dla nikogo

zechce poddać w wątpliwość po-
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ROCZNICA OGŁOSZENIA IMPERIUM WŁOSKIEGO

trzeby powstania wielkiego przemy-
słu, śdzie on właśnie ze względów
wojskowych powinien powstać Ale

Zabory, a takiże i warunki ge-
ograliczne wytworzyły duże różnice
kultury gospodarczej między po-

„Naukowe” opracowanie metod
germanizacyjnych

na Śląsku Opolskim
Przed kilku dniami zakończone te nie idą w kierunku podkreślenia
y w Monachium ogólno-krajo- i poparcia przez miarodajne czynni-  ZOSI

  

i tu nie można dopuszczać się jed-| szczególnymi dzielnicami Polski. we kursy zawodowe młodzieży nie- 'ki niemieckie tych czy innych prze-
nostronności. | Jednocześnie ich nie może wyrażać | iojo Norų e. óż-  jawów życi šos aPowie teoria wimadda wiek Sio analai może wyrażać| miecikiej o pierwsze miejsce w róż-, jawów życia polskiego na Śląsku
= a 8 = ' się, w miwelacji na poziomie najniż-|ych dziedzinach życia, w których Opolskim: tego rodzaju | ewentual-

szych na ae zł. wię i Oiiar,|szym, a nawet nie powinno Odby:|młodizidi: ta pracuje zawodowo. , neść wyklucza nie tylko skład os0-
niż inne. Ofiary te w osaczony wąć się ma poziomie przeciętnym. RE mz ..j bowy śrupy akademików  niemiec-
wyniku będą poniesiońe z  poliat-| Nie można wytwarzać warunków, w Że Śląska Opolskiego wyszedł ja-| Ia pro aka Ы ‚ ża т3 S 4 dA : й A > AS ав с : rlick CZ de
ków. Otóż nie można robić niczego,|których nagromadzone już kapitały| ko jeden ze zwycięzców, student kai o aD e
coby osłabiło siłę podatkową ziem miałyby się marnować,

 
Gerhard Kupka, za napisanie pracy,

 

 

   

 
bogatszych, bardziej wydajnych, bo jatna jest Polska; jedźn naród omawiającej zagadnienie języka. w O. Rh OE a, BE
nie będzie miał kto tych podatków| połski i wszystkie zagadnienia na.| przemysłowej części Śląska SR nana olaa empa

płacić. <ze6b ida odarczeso: bytuż stahowie skiego. Kupka reprezentuje — ак , ® Ua sał: ! 3

Podobnie jak istnieje solidarność > as Se 2 to sam stwierdził wobec jednego, Gerhara Kupka p i cił swą

interesów między: przemysłem i rol-| cz, (która tej całości nie umie ogar-| 7 redaktorów bytomskiej „Ost-, P konkursową was
nictwem, talk samo istnieje solidar:|nać, a przechodzi wciąż od jećinego tiautsche Morgenpost“ — grupę mło | kowym, panującym wśród górników

ność interesów różnych. dzielnic zagadnienia do drugiego. Dlatego| SZieżY alkademickiej, która pod Zabrza i okolicy. „Udowadnia on

Polski. Jeśli się chce podnieść $0-|też trzeba dać pckój tyn < |przewednictwem prot Perlicka #' М tej pracy, że język, jalim się ro-
> B di | | Tez UzoDandaĆ Powoj "ym" <FGZAYM| tntn: -oła zacadnienie bolnik śląski posługuje, jako język

spodarczo Polskę B czy Polskę C,, frontom", Nie Liko dlatego żesten Bytomia, przepracowoła zagadnienie, SQ U i $uje, jaso języ:

to mie można tego robić w ten spo-) yy tał si dny; odpowiada |arsdowościowe zaglębia węglowo-, SKażony, mieszany („„Mischspra-
RD ло > |jwyraz stał się nudny; odpowiada IE iai che“), nie daje mu“ žalinych ko:zy-

sób, že się obejmuje pewne  warto- my trešė (ednostronna a często fał. przemysłowego Śląska Opolskiego, |- > > ak a a
ści od Polski A. Polska B czy C nie ‚ ; ^ wysuwając jako. rezultat  swoich| $Sh 4 poza tym utrudnia on poważ-

zdoła się wzbogacić, gdy zubożeje
Polska A.

 

Bilans pracy K. S. M. w roku 1936
Zakończenie zjazdów delegowanych

Tegoroczne zjazdy delegowanych kach ale szczególny nacisk kładzie:
Katolickich Stowarzyszeń Miodzie-
ży męskiej i żeńskiej z Wileńszczyz-
ny, które zostaiy zakończone ogól-
nostowarzyszeniową pielgrzymką do
Kalwarii i Mszą św., były, jak nigdy
poprzednio, liczne i bardzo óżywio”
ne. To zaś bardzo wymownie świad-
czy! o wyrobieniu i sprężystości 'or-
ganizacyjnej młodzieży, świadczy
również i o energii tych, którzy nią
kierują.

Każdy rok w pracy K. S. M. za-
pisuje stę jako okres planowego roz-
woju. Ale rok zeszłoroczny śmiało
można nazwać najpomyślniejszym.
Bowiem w ciągu tego okresu nie tyl-
ko stowarzyszenia powiększyły się
liczebnie, nie tylko wzrosła ilość
nowych ocdziałów 'w miasteczkach
i wsiach, lecz przede wszystkim mło
dzież bardziej scementowała się, a
jej praca stała się aktywniejsza i
racjonalniejsza, chociaż bynajmniej
dawne trudności i przeszkody nie
zostały usunięte.

Przed omówieniem działalności
K. S. M. w roku ub., najpierw trze-
ba zaznaczyć, że rok poprzedni był
okresem poważnych wahań, wiywo-
łanych zmianą statutów organizacyj-

, szywa.
Roman Rybarski.

|się na wychowanie młodzieży w du-
|chu ideologii katolickiej i na wyro-
| bienie dobrych i zdrowych obywa-
j teli. W tym celu istnieją w łonie K
|$. M. kółika religijne, które w r. ub.
liczyły! 2624 członków. W. stowarzy:
szeniach odbyły się 1284 wspólne
Komunie św. 1494 członków  spo-
śród młodzieży męskiej i żeńskiej
brało udział w rekolekcjach zam-
kniętych. Li

Obok tego, b. ważnym działem
pracy jest działalność kulturalno-
oświatowa. Na zebraniach wygło-
szono 5800 pogadanek oświatowych,
z tego 3610 wygłosiła sama mto-
dzież. Biblioteki stowarzyszeniowe
wypożyczyłły w ciągu roku 63.659
książek.

Dążąc przez pracę oświatową i
kulturalną do podniesienia poziomu
umysłowego młodzieży i rozbudze-
nia w niej jasne i zdrowej myśli,
K. S. M. nie zapomina jednocześnie
o praktyktycznych warunkach, w
jakich ona żyje, starając się dać
skupionej w szeregach organizacji
młodzieży możność nauczania się
lepszego sposobu wykonywania
swej pracy zawodowej. Wobec prze-

nych w 1934 r. Rok 1936 był więc| ważającej liczby młodzieży ro
już pierwszym okresem pracy w|czej, gros tej działalności koncen-
nowylch ramach organizacyjnych.' truje się w przysposobieniu  rolni-
Jalkie zaś ona dała rezultaty, najle-
piej świadczą poniższe cyłry: KSM.
męskie
ków, co oznacza, w
rokiem 1935, wzrost o
(12,7 proc.). Na terenie archidiece-
zji istniało 235 oddziałów stowarzy-
szenia. Trzeba .tu wyjaśnić, iż ilość
oddziałów i członków w: rzeczywi-

jest daleko większa, gdyż nie
wllicza się tu wielu stowarzyszeń
które nie nadesiały w porę sprawo-
zdań. |

Rozwój K. S. M. żeńskich przed-
stawia się polkaźniej, niż męskich.

 

Wr. ub. pracowały w archidiecezji|
324 oddziały, licząc 10.363 «człomki-
nie. W. ciągu roku przybyły 32 od-|
działy, a ilość członkiń wzrosła o
1828 osób.

Amalegicznie że wzrostem człon-
ków i oddziałów wzrosła

Pra-

liczyło w r.,ub. 6022 człon-
porównaniu z

764 osoby

0 | 1 a również; buszel, to znaczy o 30 proc.

. A. o nie | aktywizacja pracy, której ramy też poziom minimalnej opłacalności (do-

ulega wątpliwości. Nikt również nie|zostały znacznie rozszerzone. ё
"ca K: S. M, idzie w wielu kierun-

841 osób stopień p. r. uzyskało

tego, dla młodzieży
organizowane różne ikursy z zakre-

higie-
ły zor-| spodarza.

su gospodarstwa domowego,
my, ratownictwa i t. d. Oddzia

| ganizowaly 201 pokazów i wystawę, ‚ ©
w |przysposobieniu | WIĘKIEwyników. pracy!

| rolniczym.

| T III WO A I,

Sytuacja na rynkach rolnych|

 

zagranicą
| Ceny zbóż w Ameryce zaczynają
jsię wyraźnie stabilizować na pew-
|nym poziomie — około 1.30 dol. za

ponad

lar ża buszelj. Stwierdzić więc nale-

mie-

porównania  pomyšlniejszych,

Ini- gach. Na zebraniach tych ma być m.

czym. W pracach tego przysposo-|
bienia brały udział 622 zespoły. I-szy|

Il-gi — 284, III — 56 osób. Prócz,
żeńskiej były.

ży, że rolnictwo amerykańskie, po-|
| mimo spadku cen w ostatnim
siącu, produkuje w warunkach bez|

niż|

nie pracę nad ugruntowaniem wply-
wów niemieckich na tym terenie.
Konkluzje pracy Kupka streszczają
się w postułacie, by dzieci były wy-
chowywane wyłącznie w duchu nie-
mieckim oraz by już od młądych lat
mogły się zaznajamiać z językiem
niemieckim.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że
tezy Kupiki, to czystej wody tezy
germanizatorilkie, skierowane prze-

|prac pewne konkretne wnioski do
|realizacji. Rzecz prosta, że wnioski

  

 

      
   

Obok tego, mie mniej ważnym| ciwiko polskiej ludności Zabrzai o-
jest dział wyłchowania fizycznego.| kolicy, które, chce się odebrać to,

Mięsikie kóllka sportowe wzrosły w r. |:co jest dla niej największym i naj-
į ab. do sylfry 2126 członków, a wła-|świętszym skarbem — język polsiki.
sne boiska posiadają już 72 oddziały. |Jest rzeczą charakterystyczną, że

Tyle, co Ho pracy w r. ub. spo- |za rozprawę o najlepszych meto- Śród wielu projektów, omawianych|dach germanizowania ludności poi-
na zjazdach, warto wspomnieć o za-| skiej Śląska Opolskiego i usuwania
miarze budowy* obczu sportowego | zeń śladów polskości młody czło-

nad jeziorami Trockimi, na działce | wiek otrzymuje najwylżisze wyrćż-
| nienie z rąk czołowych dostojnikówziemi, posiadanej przez K.S.M. |

Trzeciej Rze-| Młodzież postanowiła rozpocząć
|gromadzić lundusze na budowę tego
obozu. ‘

A z ogólnoorganizacyjnych u-
chwał należy! wymienić postanowie-
nie, że każdy odzział obowiązany
jest wprowadzić do swego programu
pracy systematyczne kwartalne Ko-| w Polsce, którzyby żywili co do te-

munie św. m.r.s. go jakiekolwiek złudzenia.

EIK ST TRI I IT CI AN EIK NIOSI ОДИКй

0 ustrój spółdzielczości polskiej
"Nowy statut Związku Spółdzieini

W maju i czerwicu rb. odbędą się Związku, wzmocnienia roli i znacze-
walne zebrania Związku Spółdziel:,nia oddziałów,. uszczuplenia upraw-

ni Rolniczych 1 Zarobkowo-Gospo- nień centrali, nadania oddziałom

darczych w poszczególnych okrę- , większej autonomii np. w sprawach
| doboru pracowników, zarządu finan
sami, rozwiązania niektórych pro-
blemów miejscowych; trzeba dać
pole dla reprezentantów spółdzielni
do bardziej samodzielnego stanowi-
ska o swoich sprawach i większej
ingerencji w bieżące i ogólne spra-
wy Związlku,

Konsekwentnie należy  wzmóc
rolę i znaczenie prezesa Związku,
oraz przyznać i zastrzec dla Rady
Głównej niektóre nowe  uprawnie-
nia. Wzmocni to znaczenie Rady

"życia państwowego
szy... Trudno fakt ten wtłoczyć w
ramy „pokojowego  polsko-niemiec-
kiego wispółżycia”, tym truldniej, że
stanowi on wyraźną prowokację na-
szych uczuć. narodowych,

Ale nieliczni są już chyba ludzie

 
in. dokonana zmiana statutu.

|.  Puniktem wyjścia dla  projekto-
| wanych zmian statutu Zw. Spółdz.

Roi. i Zarob.-Gosp., powinno być

| dążenie odbiurokratyzowania  spół-

| dzielczości przez przyznanie czynni-

kowi społecznemu (spółdzielniom —

przedstawicielom spółdzielni), roli

| pełnoprawnego 1 pełnomocnego śŚ0-

nadaćNowy statut powinien
oddzia-ze prawa i znaczenie

| łom — idąc po linii decentralizacji|Głównej i prezesa jej, a więc repre-
zentantów spółdzielni, wobec Idy-
rekcjj — czynnika  biurokratycz-
nego.

Nie mniejsze znaczenie dla od-
е biurokratyzowania | spėldzielczošci

i w Polsce ma zniesienie obowiązku zatwier-
dzania przez władzę dyrektorów od-
działów i Zarządu Głównego.

Rada okręgowa oraz Rada Głów-
na powinny mieć swobodę w dobo-
rze odpowiednich dyrektorów, za-
miast stosować się ślepo do wska-
zań administracji.

Sprawą wielkiej wagi jest uchwa-
| lanie budżetów. Budżety powinny
uchwalać ogólne zebrania jposzcze-
gólnych okręgów, a nie walny zjazd

przede wszystkim w zakresie zbóż
chlebowych — pszenicy i żyta. Inne

| ziemiopiody pozostały bez zmiany,
| zmiżkował cokoiwiek łubin, używa-
ny przez gospodarstwa stawowe dla
żywienia ryb. Zniżka ta prawdopo-
dobnie ma związek z importem bez-

| clowej kukurydzy, którą można łu-
binem z powodzeniem zastąpić.

Braku zboża nigdzie nie zanoto-

 

europejskie, ceny bowiem w wielu| wano, przypuszczać więc można, że

krajach naszego kontynentu są jesz- import nam nie grozi. Oczywiście im

cze dalekie od opłacalności, | bardziej zbliżamy się do żniw, tym

Godnym uwagi jest to, że w tran-|zboża w kraju jest mniej, gdyż spo-

sakcjach terminowych, zawieranych życie nie spada. Zwyżka przeto, jak

zwłaszcza na miesiąc późniejsze, ce | to zresztą u nas na przednówku czę:

ny są względnie niższe od bieżą- sto zdarza, jest zjawiskiem zwy:

cych. Znaczy to, że sytuacja pożniw kłym, tym bancziej zrozumiałym, że

na oceniana jest mniej korzystnie, dlą braku odpowiednich magazynów

niż by się zdawało. Przed rokiem nie ma u nas większych zapasów,

ceny stosunkowo układały się 1е- (które mogłyby regulować ceny.

piej, tj. na wielu giełdach ceny na! Na rynku zwierząt rzeźnyc

dalsze terminy były wyższe od bie-| tuacja ' pozostała bez

   

 

sy-
większych

żących. | zmian, a więc na ogół raczej słaba,

Na ogół rolnictwo amerykańskie Podaż trzody lekkiej jest dosyć du-

narzekać nie może. Wiyprzedano ża, ale ceny utrzymują się prawie na

miezmienionym poziomie. Jest to
objawem o tyle pomyślnym, że to-

war gorszy nie obniża cen lepszego.

Mcžna też przypuszczać, że "pod

wszystkie zapasy ze znacznym  Zy-
skiem, wyeksportowano przeszło 20
proc. więcej niż przed rokiem, a
|zwyżka wynosiła przeszło 50 proc.

delegatów z całego państwa. Każdy
cddział powinien tyllkc płacić o-
kreślony procent swych wpływów
na utrzymanie centrali.

  

„pożądane, że na rynkach zagranicz-
nych sytuacja kształtuje się raczej
pomyślnie, rynki te więc będą po-
trzebowały i nadal dobrego towaru.
Pewna poprawa nastąpiła na ryn-

iku warzyw. W. ostatnich dniach
zwyżlkowały prawie wszystkie wa-
rzywa  pródukicji zeszłorocznej, a
więc buraki, marchew, a przede
wszystkim cebula.
Na rymktu masła i jaj bez zmiany,

to znaczy dość słabo. Ceny mleka w
niektórych większych ośrodkach
miejskich ©ćokoiwiek się poprawiły, dotyczy to jednak mleka spożywa-

Mussolini naprzeglądziewojsk kolonialnych w dniu 9-$o maja
Na rynkach krajowych zaznaczy-|
się ostatnio wyraźna zwyżka, *

£
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Położenie rolnictwa europejskiego wpływem trudnych do przewidzenia|
jest znacznie gorsze, gdyby nawet
ceny na przednówku cokolwiek

| wzrosły, „tę kalkuluje się znośnie. Należałoby

wahań zbóż rolnik doszedł do prze- |pego na surowo. Natomiast mleczar-

konania, iż hodowla na dłuższą me- lnie, przerabiające mleko na masło,

cen nie zmieniły, prawdopodobnie
skutkiem słabej koniuktury w za-
kresie masła,

więc oczekiwać pewnego umiarko-
wania podaży. Jest to tym bardziej
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Kronika
JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Na ogół dość pogodnie, ze skłonnością

do burz lub przelotnych deszczów.

Dość ciepło. Słabe wiatry miejscowe.

Z MIASTA.
— Przepustki w strefie granicz-

nej, W. miesiącu lutym ukazało się
rozporządzenie ministra spraw we-
wnętrznych w sprawie wyikonania
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o granicach Państwa. Na
podstawie tych rozporządzeń wojje-
woda wileński wprowadził z dniem
15 maja r. b. szereg ograniczeń obo-
wiązujących w strefie nadgranicz-
nej,

Dla szerokich rzesz ludności
miejskiej i różnych organizacyj spo-
łecznych itd., zwłaszcza w okresie
letnim, jast najważniejsze, że każda
osoba udająca się do jakiejkolwiek
miejscowości leżącej w strefie nad-
granicznej musi posiadać pozwole-
nie,

Pozwolenie takie wydaje staro-
sta powiatu (grodzki), w którym za-
interesowany mieszka lub w drodze
wyjątku starosta powiadu, do któ-
rego zainteresowany zamierza się
udać.

Podania są wolne od opłat stem-
plowych.

„ Jeśli kto chce przebywać w stre-
lie nagranicznej na terenach dwuch

b więcej powiatów granicznych,
winien zatem posiadać przepustki
właściwych starostów.

Urząd Wojewódzki pozwoleń na
przebywanie w strefie nadgranicz-
nej nie wydaje.

— Nie będzie drabin śmierci.
Władze budowlane kontrolują stan
używanych do odnawiania domów
rusztowań, zwłaszcza zwracana jest
uwaga na t. zw. drabiny śmierci.

Drabiny takie muszą mieć odpo-
wiednie zabezpieczenie w postaci
siatki lub skrzyni. Używanie otwar-
tych,  niezabezpieczonych drabin
jest zabronione. (h)

— W owocarniach nie wolno
sprzedawać artykułów  spožyw-
czych. Z polecenia władz zabronio-
no w owocarniach sprzedawać arty-
kułów spożywczych. Winni niesto-
soiwania się Ido tego zarządzenia bę-

i kei do odpowiedzialności

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środa literacka z udziałem li-

terata lwowskiego Teodora Parnic-
kiego odbędzie się w czwartek 13
b. m. Szczegóły jutro.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— 20 osób ukarano za nieprze-

strzeganie cen. Za nieujawnianie cen
artykułów pierwszej potrzeby, wła-
dze administracyjne ukarały doraź-
nie około 20 osób. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk robotników w cegiel-

niach. W  cegielniach wileńskich

karnej.

Purty i Uciechowskiego wybuchł
strajk robotników.  (h)

— Zatar$ w żydowskiej fabryce
skór i futer. W wileńskiej żydow-
skiej fabryce skór i futer „Furs' wy”
buchł ostry zatarś na tle ekono-
micznym. Robotnicy będąc wyłko-
rzystywani przez żydów zażądali
padwyliki płac, grożąc w przeciw-
nym razie strajkiem.  (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
—Pobór rocznika 1916. W! dniu

dzisiejszym przed komisją poboro-
wą (Bazyljańska 2) winni się stawić
poborowi rocznika 1916, których
nazwiska rozpoczynają się na literę
„K“ zamieszkali na terenie I, II i Ill
komisarjatu P. P. m. Wilna.

Dnia 13 b. m. stają poborowi
rocznika 1916, zamieszkali na tere-
nie IV, V i VI komisarjatu P. P. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodzieja i wymusiciela osadzono

w więzieniu. B. członek złodziejskiej orga-
nizacji „Bruderferejnu" Mendel Cypelewicz
Piłsudskiego 54), przez dłuższy czas graso-
wał w Wilnie dokonując licznych kradzie-

żyi wymuszeń. Gdy policja wpadła na

trop złodzieja, Cypelewicz zbiegł z Wilna i

pod fałszywym nazwiskiem  grasował w
Kowlu. Zdołał on tam dokonać licznych
kradzieży i oszustw. M. in. oszukał on na
sumę 200 dolarów kupcową Ch. Chomodo-

wą, której obiecał ożenek.

Wczoraj Cypelewicza ujęto w Wilnie i

osadzono na Łukiszkach. (h)

— Kradzież na poczcie. W nocy z 9 na
10 b. m. dokonano włamania do budynku
Agencji Pocztowej Wilno 11, skąd skra-

dziono kasetkę z zawartością 195 zł. i

znaczki pocztowe na 600 zł.

wszczęto.

ČiНЕИ
inauguracyjną wycieczkę wiosenną

na Zielone Swięta na
jurządza w dn. 16, 17 bm. Polskie Biuro Podróży „OR BIS“

Dalsze szczegóły jutro

Dochodzenie|

wileńska
WYPADKI.

— Przejechanie Dn. 8 b. m. o godz.

20-ej na ul. Wielkiej w pobliżu domu Nr. 16

został potrącony przez przejeżdżający sa-

mochód osobowy, prowadzony przez szo-

fera Andrzeja Kuco (Swironek 1) przecho-

dzący jezdnią Czesław Michow, lat 6 (Za-

kretowa 34), skutkiem czego doznał ude-

rzenia prawą latarnią i padając na jezdnię

okaleczył głowę. Pogotowie ratunkowe od-

wiozło chłopca do szpitala św. Jakuba.

Stan zdrowia Michowa jest zadowalający.

Szofer został zatrzymany, dochodzenie w

toku.

RÓŻNE.
— Kurs pszczelarski _ Kierow-

nictwo zespołów pszczelarskich Ko-
ła Wileńskiego Rodziny Kolejowej

FINAŁY MISTRZOSTW BOKSER-
SKICH EUROPY

W, niedzielę odbyły się w Medio-
lanie finały mistrzostw bokserskich
Europy. Do tych finałów, jak wiado-
mmo, zakwalifikowało się aż czterech
Polaków.

W. wadze muszej spotkali się Sob
kowiak z Węgrem Enekesem. Sob-
ikowiak jest agresywniejszy i wygry-
wa wyraźnie walkę na punkty. Ku
zdumieniu publiczności sędziowie
przyznają zwycięstwo Węgrowi. O-
rzeczenie to wywołało burzę na wi-
downi, przy czym gwizdy nie ustają
do nawet podczas odegrania hymnu
narodowego Węgier. Sobkowiak w urządza _ dziesięciodniowy kurs

pszczelarski, aktóry rozpoczyna się
18 maja.

Zapisy przyjmuje i informacyj
udziela biura koła codziennie dd.
godz. t7 do 20 w Ognisku K. P. W.
Wilna ul. Kole'owa  (aaprzeciw
dworca kol.). '

Kiedyś Zola powiedział: „Sztuka|
to część natury, widziana przez pry-
zmat duszy artysty”. Pryzmat Źna-
mierowskiego musi być naczwyczaj|
czysty i szczery, gdy odtwarza z ta-
ką prawdą i szczerością widziane
wrażenia. Nie spotykamy tu żadnej
maniery, żadnego tarbiarstwa, nie
ma tu stylizowanych, jakby ciosa-
nych z drzewa brył, a jest szczere
umiłowanie naszego pejzażu i ogrom
na doza kresowej zadumy i nastroju.

Wiśród prac Znamierowskiego
brałk „uśmiechu nieba, słońca”, lecz
za to panuje w wielu obrazach na-
strój pełen grozy i ciszy przed bu-
rzą, zda się, zwały chmur tłoczą się
na widza i za chwilę mrok zapanuje
w przyroczie. A te leśne strumyłki
ileż mają uroku? Te topniejące šnie-
& 1 roztopy to takie rodzime. Obraz
„Chmurzy się” — nad kresową wio-
ską przewalają się ciężkie chmury,
nastrój doprowadzony do potęgi
„Północny wiatr" podbija widza

 
Urząd Wlojewódzki Wileński u-

znał za zabylki podlegające opiece
prawa następujące parki:

Park w majątku Mołodeczno po”|
wiatu mołodeckiego, będący  włas-
nością Chany Nowosadzkiej, Orze-
czenie ochronne obejmuje resztę par
ku wraz z szczątkami alei topolowej
idącej od: siedziby majątku do ulicy
Zamkowej, i z rzędem topoli na za-
chód od tej alei, oraz kępy drzew ro
snące na tym terenie, ziożone z lip,

' klonów, topoli i dębów. (Pismo Urzę
du Wojewóczkiego Nr. KS. II. 4/142
z 1. ML 1937 r.);

Park w majątku Wiszniew w po-
,wielcie wileńskim, będący własnoś-
cią p. Jana Borkowskiego. Orzecze-
nie ochronne obejmuje cały  staro-
drzew parku, w szczególności zaś al
tanę lipową oraz zachowane w par-
ku fundamenty dworu Karłowiczów,
miejsca urodzenia Ikompozytora, któ
ry w Wiszniewie spędził swe dzie-
«inne lata.

Urząd Wojewódzki Wileński u-
znał za zabytek podlegający opiece
prawa krajobraz i zabytkowy układ
ulic i dzielnic miasta Troki w powie-

Z žycia studentė
 

w w
4 się Walne Zebra-
omocy Studentów

Szkoły Nauk Politycznych. Po spra-
wozdaniu Komisji Rewizyjnej zebra-
ni przez długotrwałe oklaski dzięko
wali ustępującemu Zarządowi za pra
cę, udzielając zarazem  absoluto-|
rium. ’

Następnym punktem obrad była
sprawa akademizacji S.N.P. w Wil-
nie, Zebrani interpelowali p. dyr.
Wieihorskiemu, obecnemu na zebra-
niu o stan sprawy.

P. dyr. Wielhorski referował swe
rozmowy z p. min. Świętosławskim i
Ujejskim, poczem zabierało głos je-
szcze kilkunastu studentów stawia-
jąc różne pytania.
Po przemówieniach wyłoniono Ko

misję do prowadzenia akcji w kie-
| runku  upaństwo'wienia Uczelni i

5 b. m. okib
nie  Bratniej 
į Narocz  

ten sposób został tylko wicemi-
strzem Europy.

W| wadze koguciej zwyciężca
Czortka, Rumun Osca, przegrał po
zaciętej walce z Wiłochem Sergo.
W wadze piórkowej Polus poko-

nał Włocha Cortonesi, zdobywając
po raz pierwszy tytuł mistrza Euro-
py dla Polski.

Z wystawy Znamierowskiego
szczerością i prawdą. „Deszcz”, jest
jakby drugim akordem nastroju nie-
pogody. „Noc księżycowa”, za to
działa dziwnie kojąco. _„Narocz'”
wszędzie doskonale odczuta.
„Zmierzch* motyw z Białowieży to
silne wyczucie końca dnia w lesie.
Szkice są wszystkie bardzo dobre,
niektóre malowane z brawurową te-
chniką. Muszę też wspomnieć o
„Wnętrzu”, doskonale odczutym i
posiadającym ogromne walory arty-
styczne. Nie rażą tu suche wykresy
perspektywiczne, tak często spoty-
kane w pracach mieszkań i kościo-
łów. Widzi się, że artysta nie tylko
nastroje umie chwytać w pejzażu.

Najgłębiej jednak odczuwa Zna-
mierowski motywa zimowe, roztopy,
całą naszą ziemię trochę szarą z fan
tastycznie poprzeginanymi  stogami
na tle kłębiastych  sfalowanych
chmur. Dusza artysty odczuwa całą
pełnią smutek naszego kraju.

St. Jarocki

Ochrona przyrody na Wileńszczyźnie
cie wileńskim. Orzeczenie ochronne
obejmuje w szczególności układ ulic
i dzielnic tego miasta w granicach
między brzegiem jeziora Galwe od
mostu łączącego je z jeziorem Tata-
ryszki, następnie brzegiem Jeziora
Bernardyńskiego do skrzyżowania
dróg z Wilna do Żukiszek, dalej brze
giem jez. Bobryk i Tataryszki aż do
wspomnianego mostu na grobli. U-
kład ulic i dzielnic miasta Troki po-
chodzący z doby Witolda posiada
dużą wartość krajobrazową, a zara-
zem duże znaczenie jako bezpośred-
nie otoczenie rozrzuconych wśród
miasta zabytków  architektonicz-
nych.

Urząd Wojewódzki Nowogródzki
uznał za zabytek podlegający opiece
prawa iczęść miasta Nowogródka, le-
żącą między ulicami Korelicką, Men
doga i północno - wschodnim podno-
żem Góry Mendoga. Ta część mia-
sta, obejmująca t. zw. Wzgórze Men
doga, związana jest tradycją histo-
ryczną z najstarszymi dziejami mia-
sta i literacką twórczością Adama
Mickieiwicza.

w Szkoły Nauk Politycznych
ilnie
gge jej praw akakiemickich.

wym momentem zebrania |
było uchwalenie nowego Statutu
stowarzyszenia. Referował p. Ku-
kulski, zbijając następnie wywody
lewicy.

Po krótkiej dyskusji nowy statut
przyjęto.  Charakterystyczne są w
nim trzy punkty: 1) aryjski, 2) doty-
czący obymwateli paūstiw obcych i 3)
zmiana nazwy na „Stowarzyszenie
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży
Alkademickiej Studentów Szkoły
Nauk Politycznych w Wilnie".

Absolwent.

Więzień postrzelony ©

podczas ucieczki
ŚWIĘCIANY. Dn. 6 bm. został

postrzelony więzień Władysław A-

lechimowicz, odbywający karę 6

miesięcy aresztu. Alechimowicz usi-

łował zbiec z więzienia i w chwili

przełażenia przez płot został po-
strzelony przez strażnika.

Po tym zwycięstwie odegrano po
raz pierwszy polski hymn narodowy
i wciągnięto na maszt polską flagę.

W wadze lekkiej Niemiec Nue-
DOSŁ pokonał Estończyka Stepu-
оза.

W. wadze półśredniej walczyli
Niemiec Murach z Węgrem Mandi.
Zwycięstwo przyznano Niemcowi.

W, wadze średniej mistrzostwo
Europy zdobył Chmielewski, bijąc
na punkty Holendra Dekkersa. Jest
to drugi tytuł mistrza Europy, zdo-
byty przez Polaka.

W, wadze półciężkiej Szymura
walczył z Musiną (Włochy), przegry
wając niesłusznie na punkty. !

W. wadze ciężkiej Szwed Stand-
berg pokonał znanego w Polsce
Niemca Rungego.

Ogółem Polska zdobyła dwa tytu
ły mistrzowskie i dwa wicemistrzo-
wslkie. Włosi i Niemcy po dwa mi-
strzostwa a tylko po jednym wice-
mistrzowskim. Węgry uzyskali jeden
tytuł mistrzowski i dwa wicemistrzo
wslkie. Szwecja — jeden tytuł mi-
strzowski.

POLSKA ZDOBYWA DRUŽYNO-
WE MISTRZOSTWO EUROPY W

BOKSIE

W, ogólnej punktacji mistrzostw|
bokserskich Europy pierwsze miej-|
sce zajęła Polska, zdobywającdru- |
żiynowe mistrzostwo Europy i t.zw.
„Puchar Narodów”. Polacy uzyskali
ogółem 25 pikt., podczas gdy arugie
z kolei Włochy miały tylko 21 punk
tów a Niemcy i Węgry po 17 pkt.
Jest to olbrzymi i zupełnie niespo-
dziewany sukces drużyny polskiej,
która w ten sposób zdobyła prymat
w amatorskim boksie europejskim.

 
POLSKA - GRECJA - CZECHO-

SŁOWACJA.

W. niedzielę na miejskim stadio-
nie sportowym w Krakowie odbyły
się wielkie zawody lekkoatletyczne,
stanowiące eliminację na tró,mecz:
Grecja — Czechosłowacja — Polska
mający się odbyć w Atenach w dn.
21 — 23 maja r. b.

ółem w zawodach wzięło u-
dział ok. 75 zawodników ze wszyst-  

BYDGOSZCZ 9.5. Rada miejska
w Bydgoszczy rozpatrywała ma o-
statnim swym posiedzeniu sprawę|
osiedlenia się młodych kupców i!
rzemieślników bydgoskich w innych)
dzielnicach Polski, a zwłaszcza na
Kresach Wschodnich. W wyniku,
dyskusji uchwalono jednomyślnieue |
ruchomić dla chcących się osiedlić

Od lat trzynastu Koła młodzieży|
A Rakpo

piające swym sztandarem |
tysięcy młodzieży, obchodzą corocz-

 

POSTAWY. Dnia 5 bm. z rzeki
Hołbica przy wsi Miszuty, gm. Koz-|
łowszyzna wydobyto płynące zwło-
"ki lkobiety, znajdujące się w stanie
| rozkłaliu, do których był przywiąza-
ny drutem (kamień, wagi około 15
kg. Ustalono, że denatką jest Feli-

OSZMIANA. 7 bm. Konstanty Sa:
wicz, lat 13, zam. w Krewie, pod-|
czas paszenia bydła znalazł pocisk
artyleryjski z czasów wojny świato-|
wej, który włożył do rozpalonegoo- |

Dn. 9 bm. w godzinach popołud-
niowychprzez południową część po*
wiatu pińskiego przeszła burza gra-

 

Władze śledcze zakończyły do-|
chodzenie w sprawie naldużyć, po-
pełnionych przez wójta gm. woło-
żyńskiej Dymitra Żurkiewicza.

Stwierdzono, że Żurkiewicz pod-

Proces lewicy
Dnia 13 b. m. w Warszawie od-

będzie się rozprawa odwoławcza 

kich okręgów _lekkoatletyczn
Polski. Najliczniej zawody Za
Warszawa, następnie Poznań, dalej
Śląsik, Lwów, Pomorze, Wilno, Bia-
łystok, Lublin, Łódź i Kraków.

Była to pierwsza tegoroczna re-
wia najlepszych polskich lekikoatle-
tów, a zarazem od paru lat naj-
większa impreza w tej dziedzinie
sportu na terenie Krakowa.

Sekcja wioślarska A. Z, S. w Wil-
nie podaje do wiadomości, że zapisy
nowyłch członków są przyjmowane
codziennie (prócz niedziel i świąt)
na przystani A. Z, S. ul. Kościusz-
ki 12 od godz. 18—20-ej.

Nauka wiosłowania
od gdiz. 17—20.

Od dnia 24 b. m. sekcja organi-
zuje popularny kurs nauki wiosło-
wania dla U. 5. B, i S. N. P. za opia-
tą 1 zł, Zapisy do dnia 21 b. m. na
przystani.

UTPTDEALITTEITPS

Kto wygrai na loterii?
Ważniejsze wygrane,

Pierwsze ciągnienie.

50.000 zł. 18704

10.000 zł. 39553 101212 164281

5.000 zł. 51678 118073

2.600 zi. 3092 11090 35976 62852
71112 73898 113982 123337 128554
133945 188807.

1.000 zł. 6734 10226 12481 31919
36127 42239 45653 49140 56974
67954 72565 86913 94996 95884
96200 105280 106997 111850 113956
124177 139090 140928 142972 148753
164550 171685 173678 184651 193689

Drugie ciągnienie.

20.006 zi. 141626

10.000 zi. 62864 124542

5.000 zł. 31658 61040

187536
2.000 zi. 13546 40948 69304 76332

89907 90235 108478 113382 115249
119783 141252 171746 188870 192732

1.000 zł. 22316 22353 29164 30046
30329 33375 40861 42701 54543 54959
10571 14691 107241 107533 136947
150432 153771 163676 166272 167633
184089 192419

odbywa się

107938

Osiedlanie się kupców i rzemieślników
wielkopolskich na Kresach

na Kresach Wiichodnich kupców i
| rzemieślników bydgoskich kredyt w
wysokości 50 tys. zł. za pośrednic-
twem K. K. O. m. Bydgoszczy. Kre-
dyt tem fest bezprocentowy, gdyż
odsetki bankowe płacić będzie mia-
sto. Spłata kredytu ma nastąpić w
ciągu pięciu lat w ratach rocznych.

546

matki
nie  najmilszą swą uroczystość
„Dzień Matki".

W. r. b. „Dzień Matki'' obchodza
ny będzie w całej Polsce w niedzie-
lę 30 b. m.

Tragiczny topielec
cja Gińko, lat 57, m-ka wsi Stachow
skie, gm. woropajewskiej, która w

| dniw 15.4. rb. wydaliła się z domu w
niewiadomym kierunku. Zachodzi
przypuszczenie dokonania morder-
stwa. Dochodzenie trwa,

Śmierć od pocisku
gniska. Pocisk eksplodował, kale-
cząc go bardzo ciężko. Po dostar-
czeniu Sawicza do lekarza w Kre-
wie — chłopak zmarł.

Grad w pow. Piński
dowa Grad wielkości laskowego o-
rzecha poczynił zniszczenie wśród
okrwieconych drzew owocowych.

Afera wójta gm, wołożyńskiej
czas pełnienia obowiązków wójta
śminy dopuścił się licznych nadu-
żyć, w związku z czym został aresz-
towany i osadzony w więzieniu. (h)

DAG BARRAAEDZat

akademickiej
skazan z lewicy akademickiej
USB, w Wilnie. (b) >
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Amerykańska awantura
W rol. gł. Bodo, Nakoneczna, Ćwikiińska, Znicz, Slełański
i Frenkiel.

CEJING -'
Wielka księżna i chłopiec hotelowy
W roł. gł. Bing Crosby i Kitty Cariisie.

Nad program atrakcje

al  Najweselsza komedia sezonu

(Przygody

w Grand Hotel)

Nad program Dodatk
 

HELIOS| Kobiety

TEO
Nadprogram: At

 

w ostatnim wspanialym

filmie Ryszarda

Bolesławskiego

naśladujcie mnie
a zrobicie karierę.

i

irena Dunne
RO Bl
KARIERĘDORA

rakcje i aktualia
 

Dziś nieodwołalnie
Film w

ostatni dzień
bajecznych kolorach

TAŃCZĄCY PIRAT
Piękny nadprogram.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYT

Każdy znajdzie dla siebie dobrą książkę

w TANIM ANTYKWARIACIE
przy Księgarni J. Zawadzkiego

ul. Zamkowa 22 — Wejście z bramy
Książki ze wszystkich działów wiedzy, po
bardzo niskich cenach. Katologi do przej-
rzenia na miejscu, (3)
Г AAALALAAMAA

-A J KUP

EFUTRA
Leon Lopuszanski

Zamkowa 4

PŁĄSZCZE damskie modele
Wielki wybór. Leny niskie
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Service des Instituts de Beautė

Paris
„RAVIS,, Varsovie
że CELANA SANDLER, b. wielolet-
ni prof. des Universitės de Beautć w Pary-
žu, będzie udzielač zupelnie bezplatnie po-
rad kosmetycznych w Wilnie w Hotelu Ge-
orge'a we wtorek, dn. 11 i w šrodę, dn. 12
maja r. b. w godz. 10 — 214 —8w. W.
Panie mogą otrzymać karty wstępu w swo-

jej drogerii lub perfumerii.

ALAMAŁDAAAAAAAAAAAAAAŁAAAAAABAAAAŁAADAAAA

Nauka
FRANCUSKIEGO I ANGIELSKIEGO języ-

ka uczy szybko najnowszą metodą b. pro-

fesor zagranicznego Uniwersytetu — kon-

wersacja. Kondycje wakacyjne w jakimś

majątku na Wileńszczyźnie od 15 czerwca

na warunkach przystępnych. Zgłoszenia —

CARITAS, Wilno, Zamkowa 8 G

zewiadamia,

 

 

 

REKLAMAW „DZIENNIKU WILENSKIM“

JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-

 

INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-

chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

Szkoln).

STUDENT bez środków utrzymania prosi

o jaką pracę dorywczą, dobryogrodnik

wszystkich działów. Zgłoszenia do Admin.

„Dzien. Wil" pod „Pomoc OZ 2

IakimsОО т AAElma S as Aa TS

STUDENT U. S. B., fachowy korepetytor,

udziela lekcyj z matematyki, fizyki i che-

mii, Ceny przystępne. Zarzeczna 7—95.

i li AO ADIO

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy

inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5.

MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią,przedpok.

światłem elektr. do wynaj. Konarskiego 40.

do wy-
  

 

 

NIA HANDLU  CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. ;-MIĄSZKANIA 4 i 5 pok., wygody,
najęcia. Dzielna 26. (952)(3)

40040000 600000004002

pomóżmy $
W zawrotnym em życia BLIŹNIM
dobie rekordów, zdobyczy — ooa000000000000007

że 5 U
bije wszystkie rekordy E >

 

poleca

w. JUREWICZ.

 

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

kto dobrze czas liczy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

Mickiewicza 4,
el. 25-15 w Wilnie
(—————— Zamkowa 8.

dentek, glodujących i
bez środków do м-

trzymania prosi o u-

branie, obuwie i żyw.
Inošč

89

„Aly i pazury”
— Właśnie przytaknął Barnes.

—. Sułtan Trangannu miał wówczas
kilka bawołów, które uchodziły za
miezwyciężone, wogóle za najlepsze
па Malakice i w Państwach  Związ-
ikowych. Teraz widzisz, do czego
zmierzam, Verlaine chciał dla Pa-
the obrazów ze świata: zwierzęcego.
Mnie przemknęło przez głowę: a
„gdyby, talk sfilmować walkę zwie-
rząt?
— Jakich? — zapytałem.

— Naturalnie bawołu
skiego.

— Z czarną panterą, którą właś-

nie stary Guy nabył dla swojego
aptecznego ZOO.
— Phi! — gwiddnątem, — Dzi-

waiczny: pomysł!

ы Barnes błysnął zebami w uśmie-

nu.
—Nic nie wiesz. Podsunątem

myśl. Wszyscy byli zachwyceni. Suł-
tan dlatego, (że znał zalety swojego

szampiona. Guy dlatego, że widział

c

SASSIA TA I TOJT VASNVSITA

+OMINISTRACJA; Wilno, ul, Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

SZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty uł, 1— na mm.

omualkaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłozaenia cyfrowe |

sobie prawo zmiany termiau druku ogłoszeń | nie prayjinnie zastrzeżeńmiejsca.

CENY OGŁO:

aśowc xi. 0,15, słowo fłuste zł. 0,25, Kronika redakcyjna i k

sułtań- ;

 

kły i pazury pantery, której wolał
się pozbyłć. Był pewny, że kocisko
zażarłoby ikażdego bawołu. Verlaine
— bo spodziewał się nadzwyczajne-
$o, przerażającego obrazu. Więc
poszła znów pite, zrobiliśmy trochę
zakładów i rozeszli się zadowoleni.

— Czy walka się odbyła? — py-
tałem. :

— O, tak! Byla to pierwsza wal-
ka zwierząt, wwieczniona na filmie,
Udaliśmy się do rezydencji sułtana

i wybudowali obszerne ogrodzenie
z kloców. W owych czasach nie-
wiele się zmano na filmowaniu, więc

z jednej strony palisady, ustawiliśmy
pomost, na Iktėrym  Verlaine mógl

sobie stać bezpiecznie i kręcić. Sta-

ry Guy, ożywiony, z rozwianą kozią

bródką, wszedł do niego, bo chciał

mieć dobry widok na „ring“. Sultan
i ja wdrapaliśmy się na ogrodzenie z

jednej strony, Reg Mason usadowił

się z drugiej.
— Mason — a on tam po co?
— O, Reg miał się za dobrego

|

 

6 b. m. odbył się w Oszmianie
zjazd koła hodowiców koni. Na tere-
nie pow. oszmiańskiego hoduje się
specjalny typ konia t. zw. lekko po-
śrubionego, pochodzącego ze skirzy
żowania reproduktorów szwedzkich
z Iklaczami krajowymi. Poza tym zie
miaństwo i ludność wiejska: hoduje
konie półłkrwi angielskiej Wartość
hodowanego tu typu konia, jako do-
skonale przystosowanego do na-
szych warunków klimatycznych o
'wiele przewyższa czysty typ sziwedz
ki, stwarzając jednocześnie nowy
typ konia.

Obecnie na terenie koła było 320
klaczy zarodowych.

Systematycznie dwa razy do ro-
iku odbywają się przeglądy koni po-
łączone z zakiupem dla celów woj-
skowych. W roku ubiegłym sprzeda
no! do wojska 148 koni na ogólną su-
mę 110 tysięcy złotych. Przeciętna
cena jednego konia wynosiła 700 -
800 złotych przy cenie najniższej
450 zł.

'Olżywiony: iw pjow. oszmiańskim
elksport koni w dużej mierze prze-

ВЫЛЕНЕБЛИБЕНООРИГНННИЗКОЧОЕТИОИНАИ ЕНЕНУ

Burza gradowa
nad Šwiecianami

Dnia 7 bm. w rejonie wsi Supro-
mięta i Krzywonosy, gm. šwirskiej,
trwała 4-godzinna burza z ulewnym.
(deszczem i gradem wielkości dużego
orzecha. Burza poznosiła mostki,
powyrywała jamy w drogalch, uszko-
dziła drzewa owocowe i zasiewy, a
grad powybijał szyby w oknach. Wy
sokość strat narazie nie ustalona.

 
i

Letniska
LETNISKO — PENSJONAT

w SCHRONISKU n/NAROCZĄ p. Miadzioł.
tel. Nr. 8. Czynny od 15 maja, Wyborowa!
kuchnia. Ceny przystępne, kajaki, łodzie,
tenis i t. d. Ze względu na ograniczoną ilość
pokoi porządane wcześniejsze zamówienia.
Zgłoszenia przyjmuje i informacje udziela
J. Sutocki.

LETNISKO w Ponarach nowowybudowane
blisko kolei, 2 mieszk, po.3 pokoi, przed-
pokój i kuchnia. 2 miesz. po Ż pok. przed-
pokój i kuchnia, ul. Emilji Plater dom Ju-

rewicza.

LETNIISKO Dwór kresowy przyjmuje let-
ników. Zdrowa, sucha miejscowość, las,

Wilja, — kilometr od stacji. Kaplica, pocz-
ta, doktór, apteka. Dobra kuchnia — djeta
uwzględniona. Zalesie koło Smorgoń Żeb-

rowska. —2

LETNISKA po 3 pok, z kuchnią w uroczej

miejscowości, las, woda, w stronę Zamecz-

ka, 6 km. od Wilna. Informacje: OR
tel 13-92.
EDTA a AEZOEDE is O

Kupno i sprzedaž
DOM do sprzedania ul. Rossa Nr. 12przy

moście E (951)(2)

KILKA DOMÓW, majątek i młyn sprze-
daje się. Inform. Tatralna 2-b m. 2. 942
SOP ES R
POSESJA 2 DOMY murowany i drewniany

 

 
Caritas ul.|

 

na własnej ziemi 816 sąż.ż z ogrodem owo-

cowym do sprzedania w centrum Landwa-

rowa przy ul. Kościelnej 23. Informacje na

miejscu. 939—6  
strzelca. Trochę polował...

nien być ktoś z bronią.
— Miał słuszność.
— O, tak! Tylko, że był gorszym

strzelcem, niż mu się zdawało. No,

więc ludzie sułtana wypuścili w o-

grodzie dzikiego bawołu-zapaśnika.

Piękny to był zwierz, silmy, i rozroś-

nięty jak wół, niemal tak zwinny

jak antylopa, o potężnych rogach

ostrych jak dzidy.

Następnie kilku tubylców pod-

ciągnęło sznurem drzwi klatki pan-

tery i wiellki kot wypadł na arenę,
czarny i lśniący w słońcu jak węgiel,

głodny i wściekły, bo Guy musiał

go z tydzień głodzić.
Wszyscy trzymamy się mocno

naszych grzęd. Aparat Verlainća na

wzniesieniu zaczyna terkotač...

Barnes umilkł. Spojrzałem na

riego ze zniecierpliwieniem. |,

— I — ko wię stało? :
—Nic.
— Nic!? у

KAS Bawół-zapaśnik spojrzał na

soczystą, zieloną trawę w ogroldze-

niu, schylił łebi zaczął się paść.
Pantera zaś zamnugała w słońcu, po-

patrzyła ma częstokół i zaczęła wę-

'szyć dołem naokoło, szukając — К-
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Hodowla koni w pow. Oszmiańskim

RAR STACK ETA AERO OOGKACRTCI AO BLA KOREASEKEBTEL ТЬ

Dowo-

dził, że na wszelki wypadek powi-

Lmma OEO YA

Odpowiedzialny Redaktor:

ichodzi przez lkoło, kierując się głów
mie do Wiłoch i Szwajcarii.

Na czele zarządu koła stoi p. Wi
told Czyż. Liczba członków obecnie
(wzrosła z 358 do 638 i obejmuje ca-
ły teren powiatu.

ORODARE ZOOAAA

Polskie Radio wiino
Wtorek, dnia 11 maja 1937 r.

6.30 Pieśń, Gimnastyka, Muzyka, Dzien.
por. Audycja dla poborowych. Informacje i

giełda rolnicza. Muzyka. Audycja dla szkół.

11.30 Audycja dla szkół: Kukiełki śląskie.

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Płyty.

12.40 Dzien. poł. 12.50 O zwalczaniu chorób

i szkodników roślin w okresie wiosennym

pog. 1300 Muzyka popularna. 13.15 Audy-
cja muzyczna dla młodzieży szkół średnich

organizowana przez Kuratorium Szkolne w
Sali Miejskiej. 15,00 Wiadomości gospodar-
cze. 15.15 Płyty. 15.25 Życie kulturalne.

16.30 Codz. odc. prozy. 15.45 Płyty, 16.00
Ze spraw litewskich. 16.15 Skrzynka PKO.
16.30 Pieśni ludowe góralskie i śląskie. 17,00
Dni powszechne państwa  Kowalskich —
powieść mówiona, 17.15 Wileńska Orkiestra

P. R. 17,50 Jak pozbyłem się upiora—mo-

nolog. 18.00 Pogadanka aktualna. 18.10

Sport w miastach i miasteczkach pog. 18.20
Ratujcie dusze nasze—słuchowisko. 18.50

Pogadanka aktualna. 19.00 Problemy współ

czesnego wychowania — dysk. 19.20 Reci-

tal śpiewaczy. 19.50 Rozmowa muzyka ze

słuchaczami radia. 20.05 Mów do mnie je-

szcze — audycja. 20,45 Dzien. wiecz. 20.55

Pogadanka aktualna. 21.00 Muzyka salono-

wa. 2145 W. stulecie śmierci Johna Fielda
zwiastuna Chopina. 22.25 Od Robinsona do

Sieroszewskiego — szkic literacki, 22.40

Tańczymy. 22.55 Ostatnie wiad. dzien. ra-
diowego. 23.00 Zakończenie programu.

 
Praca zaofiarowana

DAM DOBRY procent lub skromną pracę
pożyczającemu 800 — 1500 zł. Adres w ad-

 

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8,15 na przedstawieniu po cenach

zniżonych wznowienie, zdjętej z repertuaru

współczesnej sztuki „MAŁŻEŃSTWO". z

pp.: Niedźwiecką i Szpakiewiczem w ro-
lach głównych.

Jutro w środę w 2-gą rocznicę śmierci

I Marszałka Józefa Piłsudskiego — przed-
stawienie zawieszone.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz. 8.15 wiecz.
„TANCERKA Z ANDALUZJI", z Kulczyc-
ką, M. Wawrzkowiczem i M. Tatrzańskim

w rolach popisowych. Ceny propagandowe.

Giełda warszawska
z dn. 16, М, 37.

Dewizy:
Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
FAmsterd. 290.15 - 290.87
Londyn 26.08 26.15
N. J. czeki 528
Paryż 23.70 23./0
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank Polski 101.50

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja —

529'|,

JS s „2 ip „6450
5 proc. konwersyjna 59.00 —
5 „ . kolejowa — —
6 „ dolarowa 52.00 kupon 1202
4 —„ . premj. dolarowa 37.00 36.25
7  „  stabiliz. 368.00 kupon 12.28
4 konsolid. 53.00 53.50

Waluty:
Dol. amer. 528 i pół
Marki niem. 123.00 121.00

Giełda zbożowo - towarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 10 V. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja--

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

f-00 wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej

szych ilościach.

ministracji „Dzien. Wil” : 2 3) W złotych:

POTRZEBNY wspólnik do uruchomienia| Żyto I stand. 696 g/l *) 2425 — 2475
cegielni. Oszmiana, Pilsudskiego 35 m. 2.| Żyto II stand. 670 g/1*) 2375 — 24.00

muzmazzewcammy|Pszenica I stand. 730 g/l") 3150 — 3200
Ę Pszenica II stan. 710 g/l*) 3075 — 31.25

Praca poszukiwana| Jermieć I stand.
678/673 g/l 23.50 — 24.00

MŁODA inteligentna panienka  absolw. Jęczmień II stand. 649 g/l 2250 — 23,00
Szkoły Przem. Handl., wj” dobrze szyć, Jęczmień III Msi gh 2175 A

przyjmie z wdzięcznością każdą pracę — р 75 — 2

najchętniej jako bona  wychowawcz. do. Owies I stand. 468 g/l 21.75 — 22.25

dzieci, względnie za służącę do solidnego. Owies II stand. 445 g/l 20.75 — 21.25

domu. Posiadam b. dobre referencje, Ła-| Gryka 610gl 27.50 — 2800

skawe oferty do admin. „Dz. Wil." sub Siemię lniane b. 90*/+ f-00

„praca”. 928—5 o AE i ВО 2 —

PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak- |żymp. Tek, 216.50 _ 1840.00 — 1900.00
tyką pszczelnictwa i ogrodnictwa, poszu-| [eq trrep, stand, Horo- 3

kuje posady od zaraz, dobre świadectwa dziej b. I ck. 216.50 3 zb

Wilno, ul. Zakretowa 42 m. 1-a dla M.S.S. Len traep. Miory b. SPK

Michał Rynkowski. sk, 216,50 — —

KUCHARZ poszukuje pracy, posiada šwia- Len trzep stand, Traby b.

dectwa i dyplom ul. Jelenia 3—9. EZ a au 1820.00 — 1860.00
NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro- | gk, 20310 * 2080.00 — 2120.00

dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną Kadzjęl Horodziejskab. |
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.| sy, 216.50 1700.00 — 1740.00

21 u Kaczyńskiego. Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 1100.00,— 1200.00

Zguby
iOrco i U WIZA DRE

ZGUBIONY WEKSEL na sumę zł, 67 gr. 70

płatny dn. 24 lipca 1937 r. podpisany przez

Spółdzielnię Szewców Chrześcijan „Praca

Polska“ — unieważnia się.  
tresowany do walki z innymi bawo

lami, nigdy przedtem, nie
pantery i po prostu nie zwrócił n
nią uwagi. Pantera znów przeżyła|

całe życie w dżungli i nigdy nie wi-'
działa bawołu. Zlekceważyły się|
nawzajem i nic nie wyszło.

Zaśmiałem się. Barnes kreślił za-,

bawny obraz — nieudana walka i)
aparat na wzniesieniu, filmujący... |

fiasico. |

— Czekaj.— rzekt. — To jesz-|
cze nie wszyjstko. (

Więc walczyłył? |
Nie. |

— Cóż się stało?
— 0! coś ikomicznego i zarazem,

tragicznego. Stary Guy stracił cier-

pliwošė. Założył się z sułtanem o

swą panterę, a tu Ikot nie myślai

walczyć, tyllko myszkował naokoło|

ogrodzenia. Guy więc oldierwał parę

desek z pomosiu i gdy pantera po-

deszła iblisko, cisnął jej na łeb. |

Drapieżnik spojrzał w górę i —

zobaczył starego. Na bawołach się,

nie znał, ale ludzi poznawał, ba! I.

był na swobodzie, Skurczył się,dał

susa i wylądował ma platformie.

Spadł na Guy'a jak błyskawica — z:

kłami i pazurami. | 
1 odnoszeniem do domu iub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie sł 7 gr.

jednoszp., mekrołogi 40 gr. za tekrtem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym s2

£alyelntyozne o 25*/+ drożej. Dia gossukującysh pracy 50% rnitki. Administracija sastrzegu

rędyby uciec do dżungli. Bawół, wy-
- ziemię — z aparatem, ze wszystkim.

widział|
a łeb. Mógł nie znać pantery, ale był

*) Przy ulgowych taryfach, z których
korzystają młyny wileńskie na żyto I psze-
nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyteń
200 klm. INEZ JĄ

SZ EISS NK ISIRT OSKS iLTINAIR TII CCA

Verlaine spojrzał i prysnął na

W tej chwili bawół podniósł

zapaśnikiem i także wiedział, co to
człowiek. Więc — zaatakował Ver-
laine'a.

Francuz dał nura pod pomost,
który zatrząs się cały old natarcia,
Miał zalbawę. Bawół z tej strony, on
myk! na tamtą, bawół z tamtej, on
na tęl...
— Ale co się stało z Guy'em? —

pytałem niecierpliwie. Pantera rzur
ciła się na niego...
— Właśnie. Tarmosiła go na po-

| moście. Tutaj odegrał rolę Reg Ma-
| son — czekający ze strzelbą na pło-
cie — ma wszelki wypadek. Nie ule-
gało wątpliwości, że pantera zażre
biednego Guy'a. Reg strzelił!

— Trafił?
—Czy trafił? — odrzucił Bar-

nes. — Talk, trafił. Tylko že zamiast

| w panterę, Reg trafił w Guy'a! Pan-
tera sploszona 'wystrzałem, skoczy-
ła z pomostu na częstokół, z często-

kołu na ziemię... Widziano ją, jak

szorowała na północ prosto .do ro-
dzinnej dżungli.

 

rr riii DKSKOZEKKZE

1
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STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


