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Rok XIX

 

Wilno, Poniedziałek 30 Grudnia 1935 roku

Od 1 stycznia 1936 r. można nabyć
m | m m > е 6 + a w sti

„Dziennik Wileński" i „Głos Wilenski“
w każdym urzędzie pocztowym Dyrekcji Wileńskiej

Żądajcie „Dziennika Wileńskiego"i „GłosuWileńskiego" wurzędach pocztowych

 

ALEKSANDKA ŚWIACKA
po długich i ciężkich cierpieniach, e Św. Sakramentami, zmarła dn. 28

grudnia b. r.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Rafaładn. 31 grudnia,

© godz. 10-ej, poczem nastąpi pogrzeb
О czem zawiadamiają

na cmentarz po-B: jyński.
MĄŻ I DZIECL
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Ofiary Kryzysu
Na ciężkim przebiegu.kryzysu

śospodarczego ucierpieli najwięce”
słabi gospodarczo i zależni od pracy
własnych rąk, robonticy rolni, prze-
mysłowi, rzemieślnicy, pracownicy
umysłowi.

Pom jak im państwo po-

„Jeszcze 18 lipca 1924 r. uchwalił
Sejm usatwę o Funduszu  Bezrobo-
cia, Zasady tej ustawy były proste:
kto pracował przez czas ustawą o-
kreślony, a potem stracił pracę, miał
prawo do zasiłku. Gdy pracował,
płacił wkładkę do Funduszu Bezro-
bocia on i jego pracodawca, Ponad-
to do Funduszu Bezrobocia rząd o-
bowiązany był wpłacać 50 procent
tego, co zapłacili pracownicy i ich
pracodawcy. Był czas, że robotnicy
dużo. sobie po tej ustawie obiecy-
wali.

Dopóki czasy były jakietakie,
sprawa wyglądała dobrze. Fundusz
Bezrobocia miał duże dochody, bez-
robocie mie było wielkie, wypłaty
były małe. Ale potem czasy się

tych na rok budżetowy najbliższy

1936-37 to rekord nielada! Oszczęd-

ność ogromna!
Od roku Fundusz Pracy pochło-

nął Fundusz Bezrobocia i odtąd jest

obowiązany załatwiać wszystkie

jsprawy związane z bezrobociem
Istotnie Fundusz Pracy ma w budże-
cie przewidziane pozycje na te cele.

W dochodach na r. 1935-36 widnie-

ją: wpłata wkładek robotniczych i

pracodawców 23 milj. zł. i dopłata

rządu 11,5 miłj. zł: Na rok 1936-37

wpłata wkładek jest niezmienioną,

wynosi 23 milį. zł, natomiast rząd

obiecuje dać tyllko jako zaliczkę

1 miijon złotych. Z tego Funduszu
mają być płacone zasiłki ustawowe,

przewidywane na obydwa lata w
równej wysokości 31 miljona Zi.

Fundusz Pracy otrzymuje, poza

wyżej wymienionymi wikładami na

Fundusz Bezrobocia, inne jeszcze
opłaty, a to 1 procent płac robotni-
czych i tyleż samo od pracodaw-
cow na Fundusz Pracy. Daje lo 46
milj. zł. rocznie. Z tego działu rząd

przeznacza sumę stosunkowo znacz-

 

WARSZAWĄ (Pat). Na: zasadzie,
wiadomcści z różnych źródeł P.A.T.
podaje komunikat O położeniu na

irontach Abisynji w dniu 29 grudnia:

Walki w prowincji Tigre stwa-

rzają wrażenie,-że wojna rozgorzała

na dobre. Ataki-abisyńskie na ca-

łym ironcie Tigrenależy uważać za

doniosłe wydarzenie.pod względem
militarnym.>Na zasadzie ostatnich
doniesień, sytuacja - przedstawia 'się

jak następuje: `
Na lewem.skrzydle dedżas Ha-

jelu, operującna wyżynie Scire, za-

iożyi bazę operacyjną w Znda Se-

łasi, _mając zamiar uderzenia na

Aksum, które. jest,ważnym punktem
strategicznym, oraz religijną stolicą

Abisynji, co wywiera wielki wpływ

!psychologiczny na wojowników. Ak-
tywność rasa Sejuma ma na celu

marsz na Aduę. Wcentrum.dedżas
Hajeiu Kabeda- operuje -w- rejonie

ТетЫеп,-па zachód od Makaile i

znajduje się obecnie na północ od

Abbi-Addi. „ Ras.Kassa, posuwa się
ku Makalle od poiudnia, oskrzydla-

jąc ię miejscowość od wschodu, ze

geta, Sejuma i Kassa w celu popar-

cia akcji, rozpoczętej 10 dni temu

przez straże przednie, będące pod
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Ofenzywa abisyńska
+MarsznaAksum, Adue i Makalle

| Samoloty włoskie ukazały się
jdziś nad miejscowościami Tselelo,
| Adirement i Kabetta w rejonie Wol-

rozkazami dedżasa Hajelu, dedżasa |kait. Inne samoloty dokonały zwia-

Hajlu Kabeda i dedżasa Kassa Se-|dów nad Quoram, oraz patrolowały

bartą. Celem tej akcji ma być jedno-|obszar na południe od Makalle,

czesny atak na wojska włoskieod | Zwiady te mają na celu zbadanie

czoła i z obu skrzydeł. Podstawą

operacyjną akcji jest miejscowość
Quoram, w pobliżu jeziora Achan-|
gui, gdzie zainstalował się abisyński

sztab generalny.

jgłównych punktów koncentracji

|wojsk  abisyńskich w przededniu
oczekiwanej oienzywy abisyńskiej.

| "Na ironcie wschodnim i poładnio-

| wym panował całkowity spokój.

LET WULG K SSAKA Bio AOC EA

2oija Nałkowska laureatką Państwowej
nagrody literackiej

`
WARSZAWA (Pat). W dniu 29 gru-

dnia 1935 r. odbylo się posiedzenie sądu

konkursowego nagrody literackiej Ministra

W. R. i O. P., w ktėrem wzięli udzioł de-

legaci p. Ministra prof. Józef Ujejski i Wła-

dysław Zawistowski, przedstawiciele Pol-

skiej Akademji Literatury — TadeuszBoy-

Żeleński i Wincenty Rzymowski oraz de-

legat zarządu głównego Związku Zawodo-

wego Literatów Polskich w Warszawie —

Andrzej Strug.

Posiedzenie sądu zagaił, w imieniu Mi-

mistra W. R. i O. P., naczelnik wydziału

uchwaleniu regulaminu i obraniu przewo-
dniczącego w osobie p. Andrzeja Struga,

zgłoszono kandydatury; Marji Jasnorzew-

skiej, Zoiji Naikowskiej, Kazimierza Wie-

rzyńskiego i Józefa Witlina. Po dyskusji,
sąd uchwalił jednogłośnie przyznać nagrodę

Zofji Nałkowskiej za całokształt działalno-

ści pisarskiej, ze szczególnem uwzględnie-
miem jej dzieł ostatnich w zakresie dra-

matu i powieści.
Nagroda wynosi zł. 5.000.
Uchwała sądu podlega zatwierdzeniu

Ministra W, R. i O. P. zmieniły. Przyszedł kryzys. Zaczęły
rość szeregi bezrobotnych. Urzędo-|ną na tak zwaną „pomoc doraźną /strony; miejscowości Danu /Womber-

ĮAstakį + dr +Włądysiaw + Zawistowski. Po

wa statystyka na dzień 31 grudnia
każdego roku notowała ilość bezro-
botnych: w roku 1928 — 126.400,
1931 r.—312.000, 1934 r. — 412.000.

dla tych, którzy nie mają prawa dO tą,* Ugrupowanie wojsk abisyńskich
zasiłków. W. latach dawniejszych
sumy, wydawane na pomoc doraźną,
wynosiły. 30—40 milj. zł. rocznie, w

stwarza wrażenie „usiłowania,okrą-
żenia Makalie i odcięcia tej wysu- <iNowy Wiceminister Oświaty

W. grudniu 1935 ilość bezrobotnych |latach ostatnich sięgają 15— 17 niętej pozycji wioskiej. Podczas й A

da ; ŻY NERZY ! ' Około osoby domniemanego no- goi inteligentnego... Przed paroma

a r jj. ję ostatnich walk w prowincji Tigre |wego " wiceminieia oświaty, płk „laty popadł w jakiś konflikt ż decy.
* awzędy. rzeczy: £ame| besmppir Cy wyższe« dowodzą, iż samoloty włoskie nie były w stanie| Błeszyńskiego, toczy się polemika | dującemi czynnikami wojskowemi

=

nych jest conajmniej dwa razy wię-
cej. Nie liczymy tu małorolnych.
Ustawa z 1924 r. zajmowała się tyl-
ko robotnikami przemysłowymi. Bez
robotnych lub mało zatrudnionych
na wsi obliczają 6 do 7 miljonów
głów.

Rośnie więc nawet według urzę-
dowych obliczeń liczba pozbawio-

nych pracy. Im większe bezrobocie,
im większa bieda, tem bardziej po- których w okresie wielkiego bezro-|
trzebną jest pomoc państwa i społe- |bocia dotknęły oszczędności rządu,i
czeństwa. A tymczasem Fundusz
Bezrobocia, połączony od roku 1935
z Funduszem Pracy, wypłaca coraz
mniej zasiłków. Urzędowo podają,
iż w r. 1930 korzystało z zasiłków
ustawowych 106.400 robotników,
w r. 1931 — 113.613 robotników, w
r. 1932 — 91,900 robotników, w r.
1933 — 51.000 robotników. Potem
milkną urzędowe statystyki. Robot-
ników, korzystających z zasiłków,

jest coraz mniej i nie ma czem chwa-
lić się. Przyszły dekrety i ustawy,
obcinające zasiłki, a oszące
opłaty na Fundusz Pracy.

Rząd zaczyna oszczędzać | na
Funduszu Bezrobocia. Oto urzędowe

państwo wycołało się z udzielania

pomocy bezrobotnym z budżetu
państwowego. Stworzono nowe opła
ty i dochody z nich, umieszczonych
poza budżetem, w osobnym Fundu-
szu Pracy, robotnicy otrzymują nie-
|wielką pomoc. Państwo, szukając
oszczędności, w tym dziale poszło
"bardzo daleko.
| Mają prawo wołać ci wszyscy,

 
|aby rząd był srogim w robieniu o-
|szczędności we wszystkich działach
|gospodarki państwa. Bo dotąd —
nóż oszczędnościowy .tnie bardzo
nierówno.

Stanisław Rymar.

Synekura može st
Przepisy nowej ordynacji podat-

kowej postanawiają, iż. za podatki
koncernów i przedsiębiorstw, odpo-
wiadają. solidarnie . członkowie rad
nadzorczych. W ostatnich dniach
władze skarbowe zrobiły po raz
pierwszy użytek z powyższego po-

prowadzić dostatecznie skutecznej

akcji, ponieważ bomby mogły poczy-

nić. spustoszenie po obu stronach

walczących. Decydujące walki od-

bywały się przeważnie na białą broń.

Rola awiacji bombardującej zaczyna

się wyraźnie zmniejszać. Dlatego to

lotnictwo włoskie ostainio częściej

ostrzeliwuje miejscowości z karabi-

nów .maszynowych, .umieszczonych
| ną. samolotach, aniżeli bombarduje.

.Oiicjalny * komunikat abisyński

donosi o «wspólnej. akcji, zakrojonej|
na wielką skalę przez rasów Mula-,

|

 
ać się, kłopotliwą |
sokiej sumy podatków, należnych ed,
tego przedsiębiorstwa za rok 1929|

W. sferach działa-

jące wstecz wezwania płatnicze wy-,

wołały wielkie poruszenie. Jaksły- |

chać, postanowiono wystąpić do mi-

nisterstwa: skarbu z memorjałem ce- |

prasowa. Większość organów praso- ji)—znalazł się na stanowisku attache

wych wypowiada się krytycznie. Po- wojskowego w Paryżu.

niżej podajemy urywek z art.kra-| Być więc może, że pułk, Błeszyń-

kowskiego „Głosu Narodu”. jski nie podziela poglądów tej śrupy

O puik. Błeszyńskim wiemy nie- |obozu rządowego, która otrzymała

wiele. To zaś co wiemy, nie zawiera |miano grupy pułkownikowskiej. Być

nic dakiego, doby go dyskwalitiko- | może nawet, że w odniesieniu do

wało w oczach obywatela, — ale też spraw kultury narodu reprezentuje

i nie takiego, coby go specjalnie za (kierunek zainicjowany przez p.min.

lecało na stanowisko wiceministra 'Świętosławskiego. Mimo to jednak,

oświaty, a nie n. p. na stanowisko mimo tych zastrzeżeń ma rację wi-

wiceministra spraw wojskowych. leńskie „Słowo pisząc, że tb jest

Jest Małopolaninem. Na Uniwer- „dziwna nominacja”. Pułk. Błeszyń-

sytecie Jagiellońskim studjował po- "ski specjalizował się w awach

jonistykę i romanistykę. W czasach wojskowych, a oto teraz będzie mu-

„zamierzchłych” — jak się dziś mó- siał kierować si rawami minister-

wi o latach przedwojennych —był, stwa W. R. i O.P., które zna tak,

zresztą krótko, profesorem gimna- jak je zna każdy inteligent mający

zjalnym... To, co wówczas w tej dzie za sobą sludja uniwersyteckie. Mo-

dzinie nabył, zdążył z pewnością że trochę lepiej... Ale, czy aż tak

stracić przez służbę w wojsku. U- dobrze, by to wystarczało do obięcia

chodził zawsze za oficera sumienne- stanowiska wiceministra oświaty?

P5d Administracji.©
dokumenty: stanowiemia ordynacji podatkowej. |lem wyjaśnienia tego zawikłanego у

Rząd dopłacił do Funduszu Bez-|Członkowie rad nadzorczych wiel- Odie «finansowo - prawnego. 4. Wszystkim naszym Szan. PR ENUMERATOROM MIEJ-

robocia w r. 1930-31 — 93 milj. zł.,|kich koncernów i przedsiębiorstw |  $  SCOWYM I ZAMIEISCOWYM, którzy zalegają &
w r. 1931-32 — 124 milj. zł, w roku otrzymali wezwania do uiszczenia ZGON GEN DUPONT i 4 opłatą prenumeraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO” bę-

1932-33—72 milj. zł., w r. 1933-34—
pa milj. zł., w r. 1934-35—21 milj. zł.

4 R na r, iu iavigao
na tę latę 17 milj. zł., a na rok
1936-37 — 2 i pół milj. złotych!

Zjechać ze 124 milj, zł. w roku

należności podatkowych,  przypada-
jących od odnośnych firm.

ezwania oikieicze obejmują
okres bardzo długi sięgający wstecz.
|Jeden z b. członków rady nadzor-
|czej pewnege koncernu śląskiegoo-|

"PARYŻ (Pat). Zmarł gen. Du-

pont, b.-prezydent komisji między”,

sojuszniczej - м Berlinie, mastępnie |

wysoki komisarz w. m. Gdańska o-
raz szef francuskiej misji wojskowej

 
1931-32 na półtrzecia miljona zło- |trzymał wezwanie do uiszczenia wy- w Polsce.

dziemy zmuszeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesy-

łanie pisma z dniem 1 stycznia 1936 r.

Prenumerata mies. wynosi zł. 3 śr. 50.

zmyjpoza [B=

  

   



         

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Rozproszenie żydowskie „ —
Ponieważ rozproszenie wśród ob-

cych narodów żydzi obrali sobie jako|

„normalny” tryb swego bytu, mu-|

sieli przeto dla siebie wytworzyć
swoistą etykię. T

MW. pojęciu žydostwa „dobre“ mo-

żę być i musi być to, co jest korzyst-
ne dla jednostki żydowskiej, a „złe',
co jest dla niej niekorzystne. +

i
į

 

otoczenia, do „gojów'. Godne uwa-
gi, że ta nienawiść do. narodów
rdzennychu żydostwa jest tem sil-
niejsza, im  wybitniejsza.duchowo
jest jakaś jednostka pośród niegl..

O jednym z wodzów światowego
żydostwa, Izraelu Zangświllu, organ
syjonistów „Razświet'* w 1925 r.
m. in. tak pisał: „Jako żyd jest on

„Aniszczenie © Nowogródku i okolicy
|  NOWOGRÓDEK. Klęska sadzi
lodowej, o której donosiliśmy oneg-
daj, powoduje dalsze zniszczenia,
Mimo ' ocieplenia, zlodowacenia:
trwają, a wiatr przyczynia się do
nowych szkód. dn, 28 bm. w №-!
wogródku runęło parę dużychdrzew,|
m. in. stara topola przy kościele Św.!
Michała, zrywając dość spory w tem!
miejscu snop przewodów telefonicz-|
nych i. oświetleniowych. Ponieważ

który jednak nie spowodował groź-
niejszych następstw.

Z całego piowiatu nowogródzkie-
go wciąż nadchodzą wiadomości o
zniszczeniach, dokonanych przez
sadź. Wyłamane są słupy telekomu-
nikacyjne przy drogach do Barano-
wicz, Niehniewicz, Lubcza i innych,
częściowo lub całkowicie, na dzie-
siątkach kilometrów.

Okazuje się, że klęska ta zato-

A że w warunkachrozproszenia zdojny. rzucić w twarz światw ze-
korzyść ta powstaje a. r wnętrznemu taką filipikę, której na-
e:PY AOR e jwet my, słynni szowiniści, nienawi-
a musi st owač z elyką dzący ludzi it. d, z „Razšwieta“,

> kowe możesz oszukiwać, ale U EW žinia" ю ' „U nas w portielu r yjnym już
NE: brata, aby ci Jehowa bio cztery miesiące leży tłumaczenie
goslawii we wszystkiem, co prz jego poematu „Goje”: kilkakrotnie'sięweźmiesz w kraju, do którego za- próbowaliśmy go zmiękczyć, lecz

wędrowałeś, aby go zagarnąć”. (Nie- nawet w formie złagodzonej wydru-
narty egg żydowskie. Wildec-'kować go nie eini z I nie
i Stron. 14). ; Da” <wiet”

Ale u siebie w Erec-lzrael żydai 2"1óJ5 778 . („Razświet =

nie chcą mieć tej samej etyki, co w! * (D. «. n.)

diasporze, czego dowodem fm. inn.'

służy zarzut, w lipcu 1927 r., pod
adresem swych przeciwników, wy-|

powiedzianyw Warszawie prze:sPOGŁOSKI © rekonstrukcji rządu
„My was oskaržamy, zeście rozsie- Ё : Ža 2 !

wali wśród żydów hasło, iż do Erec-| Katowicka „Polonia” podaję wia-

Izrael miożna jechać tak, jak kiedyś|domość z Warszawy, iż w pierw
do Ameryki, iż można nie zmieniać szych dniach stycznia oczekiwac na-

swego dotychczasowego trybu Ży- leży rekonstrukcji gabinetu premje-

cia”. (Moment, W-wa, 152, 1927 r.) jra Kościałkowskiego. Rekonstrukcja

Takich wynurzeń można przyto-

elektrownia częściowo zreperowała |czyła krąg w promieniu przeszło 40

 

"swoje przewody i jest czynna, zwa-
ilenie się drzewa na przewody wy-
| wołało krótkie spięcie. Błysk i huki
iskry elektryczneji trzask padają-|
cego drzewa spowodowały popłoch
wśród przechodniów. Nadeszłe nie-
bawem pogotowie z elektrowni po/ przez właścicieli ogrodów owoco-
godzinie usunęło zwaloną topolę,

wiążąc prowizorycznie druty. |

Obciąžone lodem gałęzie i prze-|
wody ciągle pękają. Był nawet je-|
den wypadek porażenia prądem
wskutek zerwanych przewodów,

ma objąć dwie teki, Uchodzi za
prawdopodobne, ustąpienie ministra;
Spraw Wewnętrznych p. Raczkie-
wicza, oraz ministra Sprawiedl.woś-
ci p. Michałowskiego.

|km, dookoła wyżyny nowogródzkiej.
lm bliżej Nowogródka, jako centrum
wyżyny (324 m. ponad poziom mo-|
rza), tem szkody są złośliwsze.

Narazie niemożliwem jest okreś-
lić straty. Straty, poniesione tylko

wych, sięgają, podobno, setek tysię-
cy złotych.

Duże zniszczenie poczyniła sadź
na cmentarzach, katolickim i pra-
wosławnym, gęsto zadrzewionych,
gdzie padające konary połamały
wiele krzyżów i uszkłodziły dużą
ilość pomników.

Z częściowego uruchomienia: ele-
ktrowni korzystają tylko niektóre
|domy przy rynku, większa część
miasta tonie w ciemnościach.

S iii

ROZPĘDZENIE CYGANÓW. |
Wobec licznych kradzieży, popeł-:

nianych przez cyganów, zimującyc
w miejscowości Radłówka, gm. de-

 
r

 
4 + » * «a

a

czyć „wsie, zatemżydzi copuawia Ulgi przy nabywaniu świadectw

 

potępiają swoją etykę. | `
Uznając rozproszenie jaklo nor-|

malny tryb swego życia, żydzi sam;;
przemysłowych na,r. 1936

rewnickiej, mieszkańcy okolicznych
wsi, uzbrojeni w kije, kłonice, topo- --
ry i widły, napadli na obóz cygańskij

„i 1ozpędzili cyganów. Podczas roz-
pędzania cyganów dosziło do: bójki,
'w wyniku której 2 włościan i kilka

  

nie przeczą, że to rozproszenie p0-
woduje ich władzę, zwłaszcza w za-
kresie finansowym. Е

Zmany literat, oficjalnie „duński,
Jerzy Brandeis vel Kogen, do dzien-
nikarza žargonowego z Polski po-

wiedział w zaułaniu: „Riozpatruję
cały syjonizm z punktu widzenia po-
większenia władzy żydowskiej, W
Palestynie żydzi, być może, mogą się

stać nacją, lecz nacją bezwiadną,

podczas gdy żydzi, będąc rozpro-
szeni po całym świecie, posiadają o
wiele więcej władzy i panują nad fi-

nansami', (Naj. Hajnt, W-wa, 87,
1925 r.)

Wszelkie przejawy działalności
żydostwa, żyjącego w, rozproszeniu,
dia ułatwienia swego bytowania, są
przeniknięte i muszą być przenik-
nięte twardą wolą i stałem dążeniem
do osłabienia i pozbawienia siły od-
pornej tego otoczenia, na swój na-
jazd na kraj ojczysty rdzennej lud-
ności.
A że taka działalność dla narodu,

gospodarza, jest szkodliwa i koliduje ,
z jego interesami w dziedzinie tak
materjalnej, jak i duchowej, taki
więc tryb życia określa się jako pa-.
sorzytowanie.

Zasługuje na wyjątkową uwagę,
że w otoczeniu własnem poufnie naj-
wybitniejsi przywódcy  iżydowscy
stwierdzają ten takt pasorzytowania
żydostwa, w obecnych warunkach
jego bytu.

Jeden z nich, Żytłowski, w swio-
ich wspomnieniach z lat młodzień-
czych m. in. pisał: „Dla mnie oso-
biście ideologja  kosmopolityczna
prżez pewien czas była kojącym bal-
samiem na ranę, którą rzeczywiście
odczułem w swej duszy, odkąd mnie
wyjaśniono, że my, żydzi, pędzimy
"żywot pasorzytów... żydzi są paso-
rzytami“. (Moment, 113, 1930 r.)

lm bardziej przez rozproszone
żydostwo narody rdzenne są ujarz-
mione, tem łatwiej może ono na nich
pomyślnie pędzić swój żywot i roz-
wijać się.
"A że narody rdzenne budzą się i

na ta nieraz reagują, więc, chociaż
na dnie duszy żydowskiej nie może
nie tkwić świadomość krzywdzącego
postępowania, żydostwo jednak nie
chce się pogodzić z oporem swego
otoczenia. :

Przy przezwycigžaniu tego sprze-
ciwu narodów rdzennych, przy tej
walce o byt, w duszy żydowskiej
wytworzyła się nienawiść do całego
IiEINIKIS

OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE

W SKŁADZIE APTECZNYM,
perfum. i kosmetycznym —

Wł. NARBUTA
WILNO, $-TO JANSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych. Ceny
niskie. Kupujący od złotego otrzymuje bon.

Podniesienie się pozio-
na

mu*wód na rzekach,
Skutkiem ostatniej odwilży, po-

ziom wody na rzekach Wileńszczyz-
ny podniósł się znacznie. Na A
poziom wody wynosi o 40 cm. ponad

 

W uzupelnieniu  okólnika'z dnia
lat iistopada 1935 r. ministerium

skarbu upoważniło izby skarbowe
"do pozwalania na skutek indywidual

'nych podan-platnikėw na prowadze-
"nie w r. 1936: ;

| 1) przedsiębiorstw ekspedycyj-
nych i przewozowych — na podsta-
wie świadectw przemysłowych kat.|

Lil przedsiębiorstw handlowych, o,
ile wysokość obrotów ustalonych м
„1936 r. w przedsiębiorstwach nowo-
powstałych — nie przekracza w
stusuniku . całorocznym kwoty zł.
10.000; 4
2) przedsiębiorstw  ekspedycyj-

nych i przewozowych — na poista-

wie półrocznych (ża cenę półrocz-
nych] świadectw przemysłowych

kat. II przedsiębiorstw handlowych, |,

o ile wysokość obrotów ustalonych

za rok 1934, lub obrotów osiąganych
w 1935 r, lub spodziewanych w 1936
r. w przedsiębiorstwach nowopo-

wstatych, nie przekracza w stosun-
ku caforocznym kwoty zł. 20.000.

Termin na wznowienie podań o
ulgi z niniejszego okólnika wyznacza

„się do 20 stycznia 1936 r. włącznie.
O ile chodzi o przedsiębiorstwa u-
|ruchamiane w 1936 r., podania o ul-
‘ I

W związku z niepomyślnym sta-
nem szkolnictwa powszechnego na

terenie Wileńskiego Okręgu Szkol-

nego, zanotowano masowy wzrost

analfabetyzmu na Wileńszczyźnie.
, Według uzyskanych danych na
przeszło 1 mil. 300 tys. ludności prze-
szło 360 tys. mieszkańców nie umie

pisać ani czytać. Dzieci do lat 14
BOR BG iai k IAA FAZ I Та

Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku numer 54-y

tygodnika „Prosto z Mostu", zamy-

kający pierwszy rok istnienia tego

doskonale rozwijającego się tygodni-

ka. Numer otwiera artykuł wstępny

Stanisława Piaseckiego p. t. „Od-

zew”, 'omawiający echa skonfisko-

wanego artykułu o sprawie ukraiń-

skiej. Mocny wiersz p. t. „Pięści*

daje poeta robotniczy Łodzi — Kon-

stanty Dobrzyński, Mieczysław Choj

nacki w artykule „Czy gen. Kruko-

wiecki był zdrajcą”, podejmuje rewi-

zję poglądów na tę wybitną postać

powstania 31-go roku, Jan Stachniuk
zamieszcza polemiczny artykuł

„Bunt kwiatów przeciw łodydze” w
odpowiedzi Andrzejowi

mu, Jan Wiktor omawia książkę
Gładysza o zdobnictwie śląskiem,

Zofja Kelus-Lińkowska kreśli wra-

żenia'z Beskidu Śląskiego, Wojciech

Wasiutyński daje feljeton „Rzecz o

oddychaniu”. Całości numeru dopeł-
niają recenzje, kroniki, stałe rubry-

 

gi winny być wnoszone przed uru- cyganów odniosło poranienia. (h)
chomieniem- przedsiębiorstwa. Po-'

Echa zwycięstwa
Lavala

PARYŻ (Pat). Prasa centrowa i
prawicowa przyjęła sukces rządu z
zadowoleniem i ulgą, przypisując go
przedewszystkiem wystąpieniem La-
vala. Prasa lewicowa jest dość po-
wściągliwa i określa zwycięstwo
rządu jako niezbyt trwałe, podkre-
ślając zarazem, że Laval potwierdził
wierność wobec paktu Ligi Narodów
zgodnie z iżądaniem mówców  lewi-
cowych.

Organizacje bojowe
we_Francji

PARYŻ (Pat). Izba deputowa-
nych definitywnie uchwaliła projekt
ustaw o organizacjach bojowych w
brzmieniu ustalonem przez senat,
403 głosami przeciwko 104. Podczas
debaty izba odrzuciła taką samą
większością głosów wniosek dep.
Dommange, który domagał się ewen-
tualnego rozwiązania tajnych stowa-
rzyszeń, lzba uchwaliła pozatem
projekt ustawy o zakazie noszenia
broni. Projekt nowej ustawy praso-
wej, który w komisji prawniczej izby
uległ niewielkim zamianom, powróci
do senatu.

ZGON UCZONEGO
WĘGIERSKIEGO.

BUDAPESZT (Pat). Zmarł dziś
w 77 roku życia profesor uniwersy-
tetu Ludwik Sradecky-Kardoss. Był
on członkiem Akademji Umiejętności

Krakowie i doktorem honoris
causa Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Dobry Karp
|Tynfa wart
 

Śiwego wzęduekusbowego  - Włosi cieszą się ze zwycięstwa
Postanowienia izb skarbowych na

podania o ulgi winny być wydane
i doręczone płatnikom do 2 miesięcy!
od daty złożenia podania. | RZYM (Pat). Włoskie stery poli-

W. razie niewydania lub niedorę- tyczne oraz szerokie koła opinii pu-

czenia postanowienia w zakreślo- blicznej powitały z wielkiem zado-

nym wyżej terminie, będzie się uwa- woleniem zwycięstwo, odniesione w

„Lavala
nych wszelkich ozdób retorycznych.
Korespondent „Voce dltalia" notuje
pogłoskę, że rząd angielski zamierza
przedstawić nowe propozycje poko-

Witowskie-| |

żało wyrażoną w podaniu prośbę za
uwzględnioną w granicach ulg z o-
mawianego okólnika,

Podanie złożone po terminie. po-
zostawione będą bez rozpatrzenia.
O pozostawieniu podania, bez roz-
patrzenia urząd skarbowy zawiado-
mi płatnika pisemnie. |

Równocześnie  ministerjum skar-
bu upoważniło urzędy skarbowe do
udzielania ul$ na indywidualne po-
dania płatników co do zwalniania od
obowiązku nabywania półrocznych
świadeciw przemysłowych kat. IV
przedsiębiorstwom powstałym w
1935 r. lub powstającym w r. 1935, 0
ile wysokość obrotów osiąganych w
1935 r. lub spodziewanych w 1936
r. nie przekracza w stosunku cało-
rocznym kwoty zł. 2.000. 

Katastrofalny brak szkół w Wileńszczyźnie
360 tys. analfabetów

nie umie czytać 82 tys. llość anal-
fabetów w ostatnim roku wzrosła o
16 tys. osób, a to w związku z ka-
tastrofalnym brakiem szkół.

Alkcja władz szkolnych, związ-
ków nauczycielkich, Macierzy Szkol-
Inej dąży usilnie do zmniejszenia
analfabetyzmu w ileńszczyźnie,
lecz z braku szkół, odpowiednich
funduszów, kroczy ona zbyt powoli.
1W ciągu b. r. w Wileńszczyźnie po-
wstało 48 nowych szkół powszech-

nych przez „związki komiunalne i
śminy. (h)

ZAMIAST W WILKA,
TRAFIŁ W KOLEGĘ.

Podczas polowania w lasach ma-
jątku Turowszczyzna, gm. hruzdow-
skiej,
wypadek. 34-letni Jankowicz Mi-
chał, zamiast do wilka strzelił do
kolegi  Masłowskiego Waldemara,
raniąc go w bok. Rannego opatrzo-
mo w majątku, a następnie skiero-
wano do szpitala. (h)

STARUSZEK ZAMARZŁ
* W PIWNICY.

Znaleziomy: przed dwoma dniami
trup starca w piwnicy przy ul. Su-

cem okazał się ojciec dozorcy do-
mu, który w czasie Wilji Bożego
Narodzenia 'pokłócił się z synem i ki „Na marginesie" i „Panopticum

oraz dalszy ciąg powieści Aleksan-
dra Świętqg kiego. „Twinko'” i

poematu Jerzego  Pietkiewicza —

„Prowincja. >

Cena numeru 50 gr. Prenumerata!
j|kwartalna zł. 3.60. Adres redakcji i;

administracji: Warszawa, Nowy| stan normalny. (h) Świat 24,

opuścił mieszkanie. i
Domownicy sądzili, iż opuścił on

mieszkanie, celem udaniasię do swe-
go domu, lecz staruszek poszedł do
oiwnicy, gdzie usnął i zamarzł na
śmierć, :

Trupa przypadkiem odnalazł je-
den z chłopców, który wypróbowy-
wał nową latarkę elektryczną. (h) |

'"nych i 34 szkół gminnych, prowadzo-|

wydarzył się mieszczęśliwy;

bocz został zidentyfikowany. Star-|

izbie przez premjera Lavala, które-
go polityka oceniana jest we Wło-
szech jako odważna, konsekwentna
i oparta na poczuciu rzeczywistości.
To też za każdym razem, gdy rząd
Lavala staje przed '/parlamentem,
opinja włoska ze szczególnem napię-
ciem śledzi przebieg rozgrywiki par-
lamentarnej.. : P

Ostatnie zwycięstwo premjera
francuskiego, współautora planu pa-
ryskiego, wywołało w Rzymie tem
większe zadowolenie, že nastąpiło
niemal bezpośrednio po kryzysie
angielskim, którego ofiarą padł dru-
gi współtwórca planu paryskiego,
minister Hoare. To też prasa włos-
ka nie tai swego szczerego zadowo-
lenia, podkreślając, że zwycięstwo
premjera Lavala pozwala spodzie-
wać się, że Francja nadal prowadzić
będzie politykę zdrowego rozsądku
oraz ziozumienia dla spraw europej-
;skich.

Paryski korespondent „Voce d lta-
lia' podkreśla, że sukces ewó; za-

wdzięcza premjer Laval szczeremu

realizmowi swych słów, pozbawio-

PARYŻ (Pat). Mimo zaprzeczeń
ze strony urzędowych kół angiel-
skich i niemieckich co do rozmowy
ambasadora brytyjskiego Phippsa z
kanclerzem Hitlerem, w prasie fran-
cuskiej utrzymuje się w. dalszym. -cią-
gu przekonanie, że tego rodzaju roz-
jmowa istotnie odbyła się. Dzisiej-
sza „L'Oeuvre“ przypomina, że w
czasie pierwszej rozmowy ambasa-
dora Phippsa z kanclerzem Hitlerem

wysunąć trzy waruniki, dotyczące sił
lotniczych, Kkolonij i skreślenia z

traktatu wersalskiego ustępu, obar-
czającego Rzeszę odpowiedzialno-
ścią za wybuch wojny. Natychmiast
'potem na Wilhelmstrasse zapanowa-
ła konsternacja zpowodu tonu tej
rozmowy i dlatego staranio się wy-
wrzeć pewien nacisk na kanclerza
w tym kierunku, aby doszło do po-
witórnego spotkania z ambasdorem
brytyjskim, które mogłoby zatrzeć

|fatalne wrażenie pierwszej rozmowy.

-Lindbergh ukrywa się przed gangsterami
LIVERPOOL (Pat). Rozeszły się

tu pogłoski, że Lindbergh i towarzy-
szące mu osoby, odbywające podróż
ze Stanów Zjednoczonych do Liver-
poolu na pokładzie statku „Ameri-
can Importer“, nie znajdowały się
na pokładzie w momencie, gdy sta-
tek przybył dziś zrana do Liver-
poolu. Przypuszczają, że wylądowali
oni w jednym z portów irlandzkich,
prawdopodobnie w Belfaście.

Pogłoska ta, która dotychczas
nie znalazła potwierdzenia, wywo-

 
w dniu 13 grudnia, Niemcy miały |

jowe za pośrednictwem Rady Ligi
Narodów, która zbiera się 20 stycz-
nia w Genewie. Wobec tego należy
żywić nadzieję, pisze korespondent,
że przed 20 stycznia, przy podjęciu
'prac parlamentu fra! iego, w dn.
(14 stycznia, nie nastąpi otwarcie no-
wego przesilenia francuskiego, albo-
wiem obecność premjera Lavala w

 ULEWY W. HISZPANJI.
MADRYT (Pat). Silne ulewy,

trwające w północno-wschodniej
części Hiszpanji, spowodowały wy-
lew szeregu rzek. Komunikacja na
szosie pomiędzy Madrytem i Santan-
der jest przerwana, podobnie jak Ко-
munikacją kolejowa pomiędzy -Ma-
drytem z prowincją Galicja, gdzie
nastąpiło obsunięcie się ziemi. Po-
ciąg osobowy wyłkoleił się w pobliżu
stacji Monteturado, zaś express Liz-
bona-—Madryt zatrzymano w: drodze
zpowodu podmycia toru. Doniesie-
nia o zniszczeniu zbiorów i pogło-
wia  bydlęcego napływają z wielu
prowincyj,

Rozmowy niemiecko-angielskie
Powstał projekt  zaprojekilowania
Anglji zawarcia dwustronnego ukła-
du. 20 grudnia doszło do ponownej
rozmowy w warunkach, których nie
można jeszcze bliżej ustalić. Naj-
prawdopodobniej spotkanie nastąpi- |
to u min. Gebbelsa lub Goeringa.
Jak świadczą depesze z Londynu,
„kanclerz Hitler spotkać się miał
„wtedy z odmowną odpowiedzia am-
basadora brytyjskiego. į

Dzisiejszy „Temps” twierdzi, że
įnowa polityka angielska wyklucza
możliwość oddzielnego układu nie-
miecko-brytyjskiego. Tego rodzaju
układ między Francją a Niemcami
jest, w myśl deklaracji Lavala, rów-
nież niemożliwy, zato zarówno ze
strony Francji jak i W. Brytanii po-
zostaje otwarta możność prowadze-
nia polityki zbliżenia w celu nakło-
nienia Niemiec do przystąpienia do
organizacji bezpieczeństwa zbioro-
wego. s

lala wielką sensację. W portach
Cork i Quenstown w Irlandji zgro-
„madziło się wielu reporterów i'fo-
, tograłów. |
 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA“
Narodowy organ walki i
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sko - włoskie przed niebezpieczef-

POLITYKA LAVALA
W Izbie deputowanych odbyła się

wielka debata nad polityką zagranicz-

ną rządu francuskiego, ‚
Poprzedzily ją wažne wypadki, jakie

zaszły w ciągu ostatnich tygodni w
polityce europejskiej „Sytuacja wyraź-
nie 'się zmieniła. Ustąpił sir Samuel
Hoare, gabinet angielski w Izbie
$min  zdezauwował ieśo' politykę,

Eden został ministrem spraw zaśra-
m:cznych Wielkiej Brytanji, Mussolini
wygłosił wojowniczą mowę w Pontynji
i wreszcie, jako ostateczny wyraz tych
zmian, pogrzebano: projekt paryski.

Nacisk zwolenników polityki prze”
ciwwłoskiej, zarówno w Anglii, jak i

we Francji wzmógł się bardzo widocz-

nie, utrudniając pośrednictwo Lavala
i ponownie zagrażając pokojowi Euro-
py. Odbił się on również i na przebie-

śi dyskusji w Izbie deputowanych.
Drobna większość, jaką w'jej wyniku

otrzymał premjer Laval, wskazuje na

to aż nazbyt wyraźnie.

Broniąc swojej dotychczasowej po-

lityki i konieczności dalszych usiło-
wań pojednawczych, premier Laval
szczegółowo wyjaśnił, że w niczem nie
naruszył zobowiązań, płynących z pak*
tu Ligi Oświadczył również, że w
swoim czasie zapewnił rząd angielski,

iż w razie napadu włoskiego na An-
ślię, Francja znajdzie się u jej boku.
Słowa te odpowiadają rzeczywistości.

Polityka Lavala w stosunku do Ligi

nigdy nie była wrogą; odznaczała się
ona tylko, uzasadnionym zresztą,

sceptycyzmem.

, Nie wierzy on poprostu, w zdolność
Ligi do zapewnienia pokoju i uważa,
że bezpieczeństwo Francji, podobnie

jak i pokój europejski, należy oprzeć
na realniejszych i solidniejszych pod-
stawach, :
Wychodząc z tego założenia, oraz

chcąc obronić porozumienie francu-

stwem przedłużającej się próby, pre-
mjer Laval robił i robi nieustannewy-
siłki celem zakończenia wojny w Af-
ryce w sposób, któryby salwował uza-
sadnione interesy włoskie i byłby ró-
wnocześnie do przyjęcia dla Wielkiej
Brytanii,
Trzeba przyznać, że polityka La-

vala, pomimo trudności, jakie nastrę-
cza skomplikowane zagadnienie wej.  
ścia faszystowskich Włoch na teren

kolonjalny, jest w ogólnych linjach

najzupełniej słuszna i zgodna z naro-
dowemi interesami Francji. Nie jest

jednak zgodna z interesami Imperium

Brytyjskiego oraz z zamiarami lóż i |

Kominternu. To też w szeregu prze-

mówień w Izbie deputowanych wyraź- |
nie zaznaczyła się tu różnica punktów i
wyjścia, nadając całej dyskusji bardzo
charakterystyczne piętno,

Grupy parlamentarne, kierowane |
przez wolnomularstwo, domagały się ;
w sposób bardzo kategoryczny zmiany |
polityki francuskiej i przestawienia
zwrotnicy na tor antywłoski. Tych |
zawodowych pacyfistów wcale nie nie-
pokoi możliwość poważnych komplika- |

cyj wojennych, które nastąpić muszą z

chwilą zastosowania wobec Włochpo-
lityki ostrych represyj.
Przewódca socjalistów, Blum, о-

świadczył wyraźnie, że się wojny nie
boi, śdyż Włosi, jego zdaniem, nie od-
ważą się wystąpić zbrojnie przeciwko
Wielkiej Brytanji,

Przypomina to bardzo przedwojenne
stanowisko socjalistów i lewicy masoń-
skiej w Izbie deputowanych, I wtedy,
oponując z reguły przeciwko każdemu

projektowi, zmierzająacemu do wzmo-
cnienia militarnego Francji, socjaliści
„zapewniali, że do, wojny nie dojdzie i
że Niemcy nie odważą się jej wywo-
łać, Jak dziś wierzą w Ligę i jej sank-
cje, tak wtedy wierzyli w solidarność

międzynarodową proletarjatu i Dru.
ga Międzynarodówkę, która miała u-

„niemożliwić wojnę przez ogłoszenie
strajku powszechnego. Widocznie na-
iwność ludzka i żerowanie na niej jest
ziawiskiem w stosunkach ludzkich nie-

zmiennem.

Grupy prawicy i środka wykazały

 

duże zrozumienie położenia Francji,|
konieczności pokojowego załatwienia

i Abisyńczyków, które zakończyło się 0-

 zatargu włosko - angielskiego i obro-

my polityki włosko - francukiego | narodu francuskiego, z jego istotnych

Powstanie wielkopolskie
Stolica Wielkopolski obchodziła w

ubiegły piątek:w sposób bardzo uro-
czysty siedemnastą rocznicę wybuchu
powstania wielkopolskiego (27 gru-
dnia 1918 roku),

Rocznica poznańskiego przewrotu
jest jedną z najradośniejszych į naj-
promienniejszych. rocznic naszej naj-
nowszej historji. Wielkopolskie po-
wstanie grudniowe jest obok powsta-
nia przeciwkrzyżackiego na Pomorzu
w wieku piętnastym (.,Związek Jasz-
czurczy') jedynem. w. naszych. dzie-
jach narodowych / wielkiem', powsta-
niem zwycięskiem. Powstanie to ujaw.
nilo wspaniały patrjotyzm 'najszer-
szych mas polskiej ludności, która nie-
mal jak jeden mąż chwyciła za broń,
ujawniło również niezwykłą .spraw-
ność, energię i .zmysł organizacyjny
Polaków w Wielkopolsce, którzy po-
trafili liczną i wyśmienitą armię wy-
krzesać z niczego dosłownie z dziś na
jutro, oraz ująć z miejsca w.swoje. rę-
ce skomplikowany aparat państwowy
zaborczy bez takich faz przejściowych,
jakim był samorząd galicyjski'w zabo-
rze austrjackim, albo kilkoletni aua-
si - samorząd lat wojennych w b, Kró-
lestwie Kongresowem. Powstanie to
przyniosło wreszcie olbrzymi: realny
wynik polityczny, Wprawdzie nikt nie
zaprzeczy, że trwałe połączenie Wiel-
kopolski z resztą Polski jest bezpo-
średnim wynikiem nie tyle powstania
co traktatu wersalskiego; traktatu,
który grudniowyzamachstanu ulega-
lizował i zdobycze jego pomnożył o
Leszno, Rawicz, Bydgószcz i całe Po-
morze. Ale jest rzeczą oczywistą,-że
fakt dokonanego wyłącznie miejsco-
wemi siłami przewrotu w. Poznań-
skiem był dla rokowań  dyplomatycz-
nych w Wersalu olbrzymiego znacze-
nia atutem, ‹
To tež rocznica powstania wielko-

polskiego jest wielkiem šwietem nie-
tylko Poznania i Wielkopolski,ale ca-
łego narodu, :

Całego nietylko w znaczeniu dziel-  nicowem, ale iw znaczeniu przedzia-

 

| Pa Zaciekte ataki wojownikėw |

Włosi ponieśli wielkie straty
© zdobyciu Addi—Abbi |Pogłoski

ADDIS - АВЕВА, а& (FAT): Abi
syński komunikat oficjalty domróst, że
wojska abisyńskie zdobyły stolicę tejo-

mu Tembien — Addi - Abbipodczasna-

głego ataku, który zaskoczył włoskie od-

działy tubylcze. Wedle komunikatu Abi-

zadali przeciwnikowi wielkie

straty, Miało paść 20 oficerów i vodoli-

cerów włoskich oraz wielu podoficerów
wojsk tubylczych, zaś około 10 erytrej.
czyków miało dostać się do niewoli.

Wśród zdobyczy wpadło w ręce Abisyń-

czyków 12 karabinów maszynowych.

Włosi mają się cofać w kierunku Scire

(na północnyzachódod Abbi - Addi).
Redakcja PAT. zwraca uwagę, że po.

wyższy komunikat nic nie wspomina o

dacie, w. któzej odbywaty się walki craz

że abisynskie komunikaty wojenne bar-

dzo często ukazują się z opóźnieniem,
tak że nie jest wykluczone iż powyższy
komunikat wspomina o walce z przed

świąt Bożego Narodzenia, o której rów-

nież donosiła strona włoska. :
PARYŻ, 28.12. (PAT). Havas donosi

z Adids - Abeby, że ostatnie uderzenie

derwariem części rejonu Tembien stano
wić ma część płanu, opracowanego przez
dowództwo abisyńskie, a mającego na
celu zmrszenie Włochów do ewakuacji
znacznej części prowincji Tigre. Rasowie
Sejum i Kassa mają obecnie 50.000 żoł-
nierzy i mogą stale niepokoić Włochów,
powstrzymując ich "ofensywę, a nawet
zmusić ich do stopniowego odwrotu i
i zwężenia frontu północnego. Abisyń-
czycy coraz częściej stosując system nie-
spodziewanych ataków na wysunięte od-
działy włoskie.
Strona włoska donosi, że szereg ta-

kich ataków odparto, przyznaje jednak,
żestraty włoskie w ciągu ostatnich ty-
godni wynoszą około 40 ludzi, czyli wię-

cej aniżeliw ciągu pierwszych dwóch
miesięcy walki. |

*

Na zasadzie wiadomości z różnych źró-
deł PAT. podaje komunikat o położeniu
na frontach Abisynji wdniu28 grudnia: |

łów politycznych, To też nit dziwne-
$o, że wśród najszerszego ogółu społe-
czeństwa, zarówno.wielkopolskiego,
jak i pozawielkopolskiego, wrażenie
ardzo przykrych zgrzytów: wywołała

przedsięwzięta przez pewne koła sa-
nacyjne, zarówno na łamach sanacyj-
nej prasy, jak i w czasie poznańskich
uroczystości, próba inscenizacji nowej
legendy,. polegającej, ni mniej ni wię-
cej, tylko na wpisaniy powstania wiel- |
kopolskiego na listę zasług obozu sa-
nacji. Podstawą, na której się tę le-

' gendę usiłuje budować, jest udział w
wybuchu poznańskim miejscowej. pla-
cówki P.O.W, /

Nie chcemy w niczem negować za-
sług i dzielności członków 'poznań-
skiego P.0.W. Ale przypisywanie im |
lwiej. części zasługi w wywołaniu po- |
wstania i doprowadzeniu go do zwy-
cięskiego końca, jest, użyjmy łagodne-
go określenia, nieścisłością,

Zbyt już wiele ogłoszono” źródło-
wych 'materjałów, dotyczących historji
powstania, by.mogły być pod tym
względem jakiekolwiek .wątpliwości,
że zorganizowanie powstania wielko-
polskiego, jak i wogóle wydarcie ziem
zachodnich Niemcom, jest. dziełem
Obozu Narodowego. Nawet i człon-
kowie poznańskiego P.0.W, — orga- ;
nizacji sympatycznej, lecz słabej, — w
dużym odsetku byli narodowcami,
By ograniczyć się do sprawy same-

go tylko powstania, przypomnijmy, że
pierwsze przygotowania powstańcze w
Wielkopolsceczynione były w naro-
dowym „Sokole', Przygotowania te
zapoczątkowano już w roku 1914-tym,
a bardzo intensywnie prowadzono od
lata roku 1918-go. Że podstawą akcji
powstańczej było opanowanie, pod
kierownictwem politycznem narodow-
ców. części władzy w Poznańskiem
przy pomocy nowych instytucyj rewo-
lucyjnych: pozornie mieszanych pol-
sko - niemieckich, a faktycznie w wie-
lu wypadkach czysto: polskich, jak
Rad robotniczo -. żołnierskich, Rad

Na.froncie północnym,według urzę-
I dowejaInesa LAkrzy
się jedynie drobne utarczki w rejonie na
zachód od przełęczy Af - Gaga. Urzędo.
wy komunikat abisyński podał szczegóły
walk o główne miasto prowincji Tem
Bien Addi - Abbi. Przypuszczenie, wyra-
żone przez redakcję PAT., iż w danym
razie jest mowa o walkach z przed świąt
Bożego Narodzenia, potwierdziło się.

Źródła francuskie, donosząc z Addis-
Abeby o tej bitwie stoczonej przez woj.
ska Dedzaka Ayelu z Włochami, dodają,
że zaciekły bój, zakończony zdobyciem
przez Abisyńczyków Addi - Abbi, rozpo-
czął się 22 gradnia, trwał przez cały

 

Niema tajnej klauzuli |
w układzie angielsko—niemieckim.

PARYŻ, 28.12 (PAT), Havas dono-
si z Londynu, że angielskie koła ofi-
cjalne kategorycznie zaprzeczają, ja-
koby istniała w angielsko - niemieckim
układzie morskim tajna klauzula, do-
tycząca lotnictwa. Przypominają, że
układ ten przyznaje Niemcom prawo

posiadania okrętów takich samych,
jakie mają sygnatarjusze traktatu wa-

Prawica francuska za porozumieniem
"Zz Niemcami

Sygnalizujemy znamienny artykuł
Kerillisa w narodowem i katolickiem
„Echo de Paris“, ktėry przedstawia,
jak szerokie koła nacjonalistyczne
Francji (poza „Action Francaise) o-
świadczają się za porozumieniem Fran-
cji z Niemcami. Należy tu zwłaszcza
potężna „Unja Narodowa b. komba-
tantów" z posłem Goy'em -na. czele
(liczy 900 tys. członków) i „Młodzież
Patrjotyczna” pos. Taittingera. Ten o-
statni w tygodniku „Choc” poleca po-
rozumienie trwałe Francji z Hitlerem,
przyczem pisze dosłownie:

ATIT OT PAPOWO OBECNA EKO OPEZS TY

zbliżenia. Opowiedziały się one: za

polityką umiarkowaną i rozważną, li-

czącą się przedewszystkiem z intere-
sami i siłami narodu francuskiego,
Debata w Izbie raz jeszcze wykaza-

ła. jak dalece opinja polityczna Fran-

cji w sprawach polityki zewnętrznej
jest niejednolita, Obok prądów wyra-

stających z dziejowego doświadczenia  interesów i możliwości,. pełno jest w
niej dążeń, których źródeł należałoby

szukać w ciemnych zakamarkach lóż
masońskich i innych organizacyj mię-

dzynarodowych.

Temu rozbiciu opinji niewątpliwie

sprzyja trudność obecnego położenia

Francji oraz ogromnie skomplikowana
gra, aka się rozpoczęła w związku z
wyprawą afrykańską Włoch,

 

 

|

 

; W,wogóle nie istniało, powstanie by-

„trzeć na nią niechętnie.

| podobnie.

ludowychi: Straży ludowych. Że tuż
przed powstaniem kierownicze czyn-
niki polskie: w, Poznaniu zwracały:się
do Warszawy o pomoc; gdy Warsza-
wa pomocy odmówiła, oświadczyły, iż
wobec tego  urządzą powstanie wła-
snemi siłami. Że wreszcie, całe niemal
powstanie prowadzone było rękoma
narodowców: narodowo 'czujące 'spo-
łeczeństwo dostarczyło masy żołnier-
skiej, oraz narodowe organizacje do”
starczyły kierownictwa wojsku i stwo-
rzyły administrację cywilną, :

|- hedziemy «się o. tospierać, z
czyich luf (P.0.W. czy Sokoła) padły
w Poznaniu pierwsze strzały,Ale je-
šli'nawet padly z karabinów członków
P.O.W. (nie byla to organizacja zwią-
zana z P.O.W. w Warszawie),to nie
zmieni to faktu, iż bez narodowców,
bez ich organizacyi, ich przygotowań,
powstanie nie byłoby nietylko osią-
śnęło żwscięstwuy ale 'nawet nie by-
łoby mogło wybuchnąć; a z-drusiej
strony, gdyby nawet poznańskie P.O.

łoby'i tak wybuchło i tak zwyciężyło.
To są fakty, które stanowią dziejo-

wą rzeczywistość. Nie wymażą ichz
kart historji ani artykuły w-sanacyjnej
prasie, ani teńdencyjne wydawnictwa
pseudo - historyczne, _ publikowane
przez fabrykantów legendy, ani roz-
wiązywanie,lub odmawianie .zareję-'
strowania zgodnie z wymaganiami ro-
wych ustaw, wielkich, zasłużonych,
istniejących od szeregu lat organiza”
cyj, takich, jak b. (niestety: były)
Związek Towarzystw Powstańców i
Wojakówi b. (niestety: były) Związek
Towarzystw . Uczestników Powstania
Wielkopolskiego, których bvli (ostat-
ni) prezesi, narodowcy, dr. Celichow-
ski i dr. Meissner, właśnie w tych .
dniach, na łamach „Kurjera Poznań-
skiego' „historję zlikwidowania tych
żywotnych organizecyj, reprezentują-
cych prawdziwą tradycję i prawdziwą
ideologję powstania wielkopolskiego,
nam opowiedzieli, ' '

dzień 23.gradnia,przyczem nadeslanopos
cji i pod naporem wojsk abisyńskich čol-
neły się. Źródła niemieckie, potwierdza-
ją relację o tej bitwie, donoszą, że w sa-
mą wigilję, 24 grudnia, rozgorzała na tym
odcinku znowu krwawa walka, Abisyń-
czycy i z tej bitwy wyszli zwycięsko,po-
suwając się naprzód w kierunku północ-
nym i północno-zachodnim. Straty po 0:
bu stronach są znaczne. Według relacji
abisyńskiej do niewoli dostało się 20 ofi-
cerów i żołnierzy włoskich, a także kil-
kuset Askarysów. Abisyńczycy zdobyli
pozatem 12 karabinów maszynowych, kil.
kanaście samochodów, ogromną ilość a-
municji i karabinów. A

i

szyngtońskiego i że oznacza to dla'
Rzeszy prawo budowania lotniskow-
ców.” Wten sposób możnaby uważać,
że Niemcy upoważnione są przez ten
układ do posiadania floty powietrznej,
lecz twierdzą kategorycznie, że poza- {
tem uklad morski angielsko - niemiec-
ki nie zawiera żadnej klauzuli, któraby
nie została opublikowana. |

 
„Niemcy zażądają może swobody ru-

chów w innej części globu. My nie žada:
my, by naród65 miljonowy byt pozba-
bei wszelkiego środka ekspansji. . Z
chwilą gdy ekspansją ta niebędzie połą-
czona z naszą szkodą, nie możemy pa-

Kerillis pisze dalej, że intelektuali-
ści, jak członek Akademji, historyk
Louis Bertrand i Georges Suarez i.
wielcy przemysłowcy wyrażają się

Chcą zostawić Niemcom
swobodę ruchów na , południu i
wschodzie Europy. Sytuacja dziś jest
taka, że cały Front Ludowy z wyjąt-
kiem Daladiera, jest ogarnięty germa-
rofobją i oświadcza się za sojuszem
z Rosją, a prawica staje się „germano-
вКа.. M

Kerillis przestrzega prawicę przed
złudzeniami co do Niemiec, Przypomi.
na im błąd Napoleona, który pozwa-
lnjąc Prusom zgnieść Austrję pod Sa-
dową, doczekałsię Sedanu. Podobny
skutek byłby i teraz, gdyby Francja о-
puściła swych przyjaciół w Europie i
pozwoliła Niemeom załatwić sięz nimi
według ich woli... |
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PRZEGLĄD PRASY
JAK MŁODOLEGJONIŚCI

PRZYSZLI DO SOCJALIZMU

B. komendant główny „Legjonu
Młodych”, * Zbigniew- : Zapasiewicz,
przedstawia'w „Robotniku“ došw'ad-
czenia swoje i swoich towarzyszów,
które ich doprowadziły do socjalizmu.
Artykuł ten powinienbyć poświęcon

„Januszowi Jędrzejewiczowi i A
'wałkowskiemu, „głównym protekto-

rom „Legjonu Młodych'. Dochowali
się pociechy ze swoich pupilów: do-
starczyli socjalizmowi narybku, które-
go PPS. tak długo była pozbawiona.
P. Zapasiewicz, wypieszczony i wy-
chuchany przez sanację, stwierdza dziś
bez ogródek, że 3 TE
„jednym z odcinków,'na którym sana-

cja poniosła zupełną klęskę — to.: bzz-
sprzecznie młode pokolenie w Polsce”.

1 I opowiada dalej bi komendant ,,Le-
gionu”, jak to młodolegjoniści nie mo-
gąc znależć w sanacji żadnej ideolo-
gji, poszli do socjalizmu:

sMłodzi ludzie znajdujący się w „sa-
nacji”.z pobudek czysto - ideowych, sta-
rają się pustkę wewnętrzną zapełmić na-
leżytą treścią. Natychmiast jednak każ-
de szczegółowsze' zresztą z0 nie-
śmiałe i mętne sformułowania spotykają
się z zasadniczym sprzeciwem ludzi, któ-
rych jedynym celem jest utrzymanie się
przy władzy. Tu szukać należy przy”
czym załamań, buntów w młodzieżowych
organizacjach „sanacyjnych', . Dziś bez
przesady pówiedzieć można jiż całe mło-

pokolenie przeszło do porządku
dziennego nad 'obecnymi kierownikami-—

',sanacyjnego” i szuka rozwiązań
poza nimi”, - :

OSŁABIENIE WIARY W POLSKĘ

P. Zapasiewicz szuka go w socjaliź-
mie, w którym z gorliwością neofity
widzi... jedyny warunek istnienia pań-
stwa polskiego, Zaiste, wychowanie
w „Legionie Młodych” nie wpoiło p.
Zapasiewiczowi ani należnej wiary w
Polskę, ani trzeźwości w. sądach, Oto
co pisze: ‚

‚.__.УЕшН_Polska. chcę: ostać: łpa p
* — si ać yiaa

lekaRepubika Szejslistyceha. Jedynie
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ustrójsocjalistycziy zagwarantować mó-
žė niezal polityčžną i gosprAarozą,
umożliwi w oparciu o inne republiki so-
cjalistyczne należyty rozwój naszej oj-
czyzny“. | : i

Strach pomyśleć, jaką szkołe prze-
szli młodolegjoniści w sanacji, Szkołę,
która osłabiła ich wiarę w Polskę i
wpoiła wnich zato jakąś. mistyczną
wiarę w bankrutujący dziś wszędzie
socjalizm! . | ? ё

Trzeba młodzież polską trzymać jak
najdalej od zatrutych. studni sanacyj-
nego ruchu „młodzieżowego', który
takich wydaje Zapasiewiczów...

„ZBURZENIE JEROZOLIMY" *
„Teatr Polski" wystawił sztukę Ta-

deusza Konczyńskiego, „Zburzenie Je-
tozolimy“. P. Appenszlak („Nasz
Przegląd”) widzi w tym dramacie na
każdym kroku antysemityzmi zarzuca
autorowi „burzenie wielkiej poezji he-
roizmu żydowskiego”. Nir znamy
sztuki, więc nie wydajemy sądu. Ale
w recenzji p. Appenszlaka jest taki
ustęp:

: „Dlaczego zaakceptowali to wszystko
ludzie, ony na czele teatruPolskieśo.
dyrektor i doradca literacki, z pocho-

i Żydzi? P. dyr. Szyfman nie
wystawił dotąd ani jednego utworu ży*
dowskiego. Z caiej tematyki żydowskiej
na scenie teatru Polskiego byt tylko

gasier Banaomic 2°

i niechęćśródŻydów — orusłowłaśnie,
obecne .,Zburzenie Jerozolimy ',

P. Appenszlak zapomina,.że można
także działać w interesie Żydów, wy-
stawiając sztuki nieżydowskie spe-
cjalnego typu... Podobnie jak w qrasie
niekoniecznie, żydowski „Nasz Prze-
gląd" najskuteczniej broni interesów |
żydostwa wobec' społeczeństwa pol-
skiego. Czyni to zapewne lepiej
„Czas', pisany przeważnie przez. a-
ryjczyków. : $

' Jeśli się zaś przypomina p, Szyfma-
nowi jego rasę, uważając, że ona zobo-
wiązuje do niewystawiania „Zburzenia
Jerozolimy”, to już mniej uzasadnioną
jest pretensja do p. Szyllera, Do rasy .
tego ostatniego więcej miałby praw
Hitler, niż p. Appenszlak.

"Zresztą obaj panowie”Sz. z racji
swej działalności dotychczasowe; po-
winni być zabezpieczeni przed zarzu-
tem antysemityzmu, Napewno nie po-
chwalają zburzenia Jerozolimy przez
Tytusa, choć oświadczyli się za
„„zburzeniem Jerozolimy"  Konczyń-
skiego,. ‚



       

Featry stołeczne

„zblirzenieJerozolimy” — [. Konczyńskiego
Na premjerę „Zburzenia Jerozoli-

my” Konczyńskiego szedłem w uspo-
sobieniu nieufnem i już zgóry, „na nie-
widzianego” — niežyczliwem. Wy-
znam otwarcie, że nie zaliczałem się
nigdy do wielbicieli autora „„Demoste-
пеза 1 „Marji Leszczyńskiej”. Zapo-
wiedź nowej jego sztuki o temacie hi-
storycznym nie zdawała się wróżyć
niczego dobrego.
A tymczasem — szczerze również

przyznam się — spotkała mnie nie-
spodzianka, bardzo przyjemna Wbrew
oczekiwaniu, spędziłem wieczór nie
nudząc się, przeciwnie z zainteresowa-
niem śledząc przebieg ukazywanych na
scenie zdarzeń. „„Zburzenie Jerozoli-
my“ wydalo mi się najlepszem z dzieł,
jakie kiedykolwiek napisał Konczyń-
ski, niewątpliwie zasługującem na po”
kazanie go polskiej publiczności tea-
tralnej.
W czem, mianowicie, szukać trzeba

przedewszystkiem* niezaprzeczonych
wartości tego utworu? Oczywiście,
każdy pisarz daje to tylko na co go
stać: p. Konczyński nie jest natchnio-
nym wizjonerem, nie jest poetą, zdol-
nym wtajemniczać w tragizmu pełne
misterja duszy jednostkowej i zbioro-
wej. A jednakże jego „reportaż histo -
ryczny” o zdobyciu Jeruzalem — mi-
mo wszystkich niezręczności i rozwle -
kłości — i zaciekawia, i poucza, i, co z
artystycznego stanowiska najbardziej
cenne: wywołuje wiażenie prawdy.
Postacie, które stwarza, nie są pozba-
wione życia, ich zachowanie się rzadko
razi fałszem albo sztucznością.

Nie przypuszczam, aby zaleta ta
miała swoją przyczynę w fakcie, że p
Konczyński — jak sam oświadcza w
grudniowym zeszycie miesięcznika  

w Teatrze Poiskim
„Teatr" — studja swe oparł „na dzie-
łach Tacyta" i innych pisarzów staro-
żytnych. Zwłaszcza Tacyta, któ 'ego
„Historiae“ (we fragmentach, w 'akich
się do naszych czasów dochowały) ury-
wają się na dacie wcześniejszej, niż po-
czątek przedstawianych w „Zburzeniu
Jerozolimy” wypadków. Sądzę też, iż
ów rumieniec życia, kraszący judejskie
przedewszystkiem typy w sztuce Kon
czyńskiego, zawdzięczają one nie*yle
klasycznym lekturom autora, co raczej
obserwacjom jego dzisiejszym „ghetta”
naszych miast i miasteczek, a więcej
jeszcze naszej żydowskiej i pół-żydow-
skiej, pozornie zasymilowanej warstwy
inteligenckiej.

Postępując w ten sposób, mógłby
Konczyński nietylko powołać się na
słuszną zasadę, wypowiedzianą między
innymi przez Bainville'a w przedmo-
wie do „Historji Francji', że, chcąc
zrozumieć przeszłość, należy pamiętać.
iż „ludzie dawniejsi niewiele różnili się
od teraźniejszych, a ich działania mia-
ły motywy najzupełniej podobne da
naszych”. Ta reguła ogólna jest szcze
gólnie trafna właśnie w odniesieniu do
żydostwa, społeczności bardzo stareji
od tysięcy lat już psychicznie uformo-
wanej, skostniałej: Żydzi z przed dwu-
dziestu wieków pewnie bliżsi byl. du-
chowo dzisiejszym, niz członkowie na-
rodów europejskich przodkom swoim z
przed kilku stuleci. Lecz przez wska-
zanie na to, zaznaczenie tego podo-
bieństwa, Konczyński do żywego dotk-

nął całą współczesną „judeo-Polskę”',
która — wyzyskując istotne braki ar-
tystyczne utworu — z nerwową i aż

śmieszną nieco nienawiścią rozpoczęła
atakować sztukę i jej autora, Jest po-

dobno nawet czyniony nacisk, żeby

iiii oi abi i

Z ekranów stołecznych

„Melodja wielkiego miasta”
w kinie „Bałtyk”

Film taneczny. Coraz bardziej się
przekonywam, że nowoczesny taniec,
wraz z wtórującą mu muzyką jazz-band'-

" ową, utrwalony na filmie, stwarza bardzo
ciekawą zrytmizowaną, ruchomą grafikę.

- Obraz i dźwięk stanowią tu całość niero-
zerwalną. Obraz fotograficzny, taniec i
muzyka, wszystkie trzy oparte na swój
sposób na dyssonansie, nie są tu nałożo-
re jedno na drugie, ale łączą się w boga-
tą całość o trzech aspektach — w film
dźwiękowy, który tu występuje w samej
swej istocie. jako właśnie zrytmizowana
4 umuzyczniona gralika,

Film, o którym mowa, jest w swym

 

rodzaju doskonały. Mało tego, bowiem,
że tańcem uraczono widza oblicie, ale į
treść, tła kanwa, stanowiąca pretekst dla
tańca, pomyślana jest zręcznie i zręcznię
sfilmowana. Nie brak dobrych momen-
tów humorystycznych — np. zabawny
specjalista od chrapania, którego nietyl-
ko zaprodukowano, ale też wykorzysta-
no, jako refren,

Artystka, kreująca główną rolę, Ele-
anor Powell, ma wszelkie walory dobrej
gwiazdy, jej partner, Taylor, gra dobrze.
Reszta obsady także dobrze się spisuje.

H. EYS.

Stanisław Cywiński
25-1ecie pracy naukowej

Dwadzieścia pięć laty pracy wytę-
żonej na polu pomnażania naszego
dorobku kulturalnego już samo przez

się jest zasługą niemałą! A cóż dopie-

ro, jeżeli z tych lat 25-ciu przypada

część znaczna na okres przedwojen-

ny i wojenny, jeżeli przepracowano je

na terenie najbardziej w dziedzinie

polskości nieznanym t. zw. „kraju za-

branego'” w zaborze rosyjskim, — sta-

le skierowując wysiłki do celu jedne-

go: budzenia zamiłowania, znajomości

i szacunku dla słowa polskiego, dla
myśli polskiej, zaklętej w literaturze,

i poświęcając się umiejętnym bada-

niom  historyczno-literackim nawet

wówczas, gdy grunt do tego był całko-

wicie nieprzygotowany i wyjałowiony-

Z powodu bliskiego już zakończenia

roku bieżącego godzi się przypomnieć

społeczeństwu, że taką w: aśnie pracę

podjął w Wilnie, pełnem świetnych,

lecz zdławionych przemocą tradycyj,

— równo przed laty 25-ciu prof. Sta-

nisław Cywiński, — który ćwierówie-

kową działalnością swoją na polu pe-

dagogicznem, spolecznem į naukowem

zasłużył sobie na szczerozłoty krzyż

rzetelnej zasługi i nie więdhący wa-

wrzyn wdzięcznego uznania ze strony

współrodaków. | 8

Urodzony 29 sierpnia 1887 r. w Mo-

hylewie nad Dnieprem, jako syn po-
wszechnie cenionego lekarza d-ra

Marjana Cywińskiego i Julji z Gintow-

tów, gimnazjum ukończył w Mohyle-

wie w r. 1906, studja uniwersyteckie

odbył na wydziale filozoficznym Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie w latach 1906 — 1910, poczem w

r. 1910, już po śmierci ojca, zamiesz

kał w Wilnie, i tu we wrześniu r.

1910 rozpoczął pracę pedagogiczną,

którą w rozmaitych szkołach i wa-
 

runkach, na różnych poziomach pro-
wadzi dotychczas.

Zrazu w l. 1910 — 1915 pracuje ja-
ko nauczyciel językazoo i lite-
ratury w kilku szkołach średnich ro-
syjskich (w Szkole realnej rządowej,
w 8-io klasowej szkole handlowej, w

znańem gimnazjum prywatnem Wino-
gradowa, posiadającem ogromną prze-
wagę uczniów Polaków). Trzeba znać
nad wyraz ciężkie warunki, w jakich

po r. 1905 odbywała się w niektórych

szkołach wileńskich nauka języką pol-

skiego, jako przedmiotu nadobówiąz.
kowego,, żeby ocenić cały zapał, u-
miejętność i poświęcenie młodego

profesora, który wstępnym bojem

zdobyć umiał serca i zaufanieL

swych uczniów i z przedmiotu tor.
maki nadobowiązkowego uczynił
przedmiot najbardznej obowiązujący,
najbardziej ukochany, najwszechstron-
niej wzbogacający umysły i serca.

Prof. Cywiński nie ogranicza się do

pracy z uczniami na lekcjach, ale

poświęca swój czas młodzieży i w $o-
dzinach pozaszkolnych, biorąc żywy

udział w jej zakonspirowanej pracy sa-
mokształceniowej i politycznej, wygła-

szając odczyty i powa uczestni-
cząc w dyskusjach,

Za czasów okupacji niemieckiej.
wraz z innymi, czynnie pracuje nad
tworzeniem szkolnictwa polskiego w

Wilnie, — jako nauczyciel gimnazjów
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Pol.

skiego, pierwszy kierownik gimna-

zjum męskiego (dzisiejszego gimna-

zjum Zygmunta Augusta), jako wykła-
dowca na kursach naukowych. Po
klęsce samoobrony wileńskiej i wkro
czeniu bolszewików do Wilna w stycz-

niu r, 1919, uchodząc przed grożacem
mu aresztowaniem, wyjeżdża z Wilna

 

„Zburzenie Jerozolimy” zdjąć z afi-
szą, !

Teatr Polski wystawit dzieto Kon.
czyńskiego bardzo starannie, zarowno
jeśli chodzi o dekoracje (St Śliwiń
skiego), kostjumy, jak nadęwszystko
— znakomity pod każdym względem—
dobór aktorów. P. Junosza - Stępow =
ski (Józef Flawjusz), p. Węgrzyn (Ty-
tus) i p. Samborski (rabbi Amram) —
trzej wielcy artyści stworzyli trzy ar:
cydzieła kunsztu scenicznego: dla sa-
mego podziwiania ich gry mistrzow-
skiej opłaci się spędzić wieczór na „hi-
storycznym reportażu” p. Kouczynskie
go. Także pp. Damięcki i Frenkiel do.
skonale wywiązali się ze swego zadą-
nia, Cały zresztą zespół bez wyjątku
zasługuje na 'najszczersze pochwały.
Jedyną w sztuce rolę kobiecą: Bere-
niki z wielkim talentem odtworzyła p.
Pancewicz-Leszczyńska,

JAN REMBIELIŃSKI.

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Konfiskata powieści — Prokuratura
przy sądzie okręgowym w Krakowie za-
rządziła konfiskatę powieści Zegadłó-
wicza p. t. „Zmory”, W związku z zarżą-
dzoną konfiskatą, organa policyjne zaję-
ły egzemplarze tej powieści we wszyst-
kich księgarniach krakowskich.

KONKURSY.

Konkurs na wzory mebli. — Cech mi-
strzów stolarskich, takarskich ji rzeźbiar-
skich w Poznaniu ogłosił konkurs na
projekty mebli w opracowaniu rysunko-

wem w skali 1 — 10 — sypialni, gabime-
tu, pokoju stołowego, mieszkalnego lub
kuchni. Meble powinny mieć charakter
współczesny, możliwie o zacięciu swo-
istem. proste i łatwe w konstrukcji, mo-

żliwie z drzew krajowych. Za najlepsze

prace przyznanebędą nagrody: | —.500

zł, Il — 300 zł. i III — 200 zł, Prace

nadsyłać należy do dnia 14 stycznia pod

adresem: Izba Rzemieślnicza w Pozna-

niu, Wały Zygmunta Augusta 15.

FORMAG

ZMARKĄ |
STOSUJĄ SIĘ:
JAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

WADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

PRZY SKŁOWKOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄŁAGODNYM
ŚRODXIEM PRZECZYS.

| UŻYCIE 1-8 PIGUŁKI NA NOC

do Warszawy, gdzie opiekuje się mło-
dzieżą wileńską, która tam się znala-
złą skutkiem wypadków  politycz-
nych, i w ciągu lat paru pracuje tam,

jako nauczyciel. Lecz już w r. 1921
znowu jest w Wilnie i w ciągu lat 10
służy znowu za przewodnika młodzie-
ży wileńskiej w „swojem'” gimnaz'um
Zygmunta Augusta, w gimnazjum SS.
Nazaretanek, jako pedagog. coraz bo-
gatszy w doświadczenie, coraz wy-
trawniejszy, nawskroś przenikający
duszę młodzieży wileńskiej, którąw

znał w złej idobre doli i umiał budzić
w niej zapał i miłość do ojczysego
słowa i ojczystej myśli, roztaczając
rozległe horyzonty twórczości i życia
duchowego... ,

Pracę 'w szkolnictwie średniem
zmuszony był przerwać w r. 1931,
przeniesiony — jakże przedwcześnie!
— w stan dobrze wysłużonego, lecz

niesłusznie mu udzielonego, dotkliwie

ubożącego szkolnictwo polskie — spo-
czynku,

Atoli prof. Cywiński nie przerwał
swej działalności. W r. 1924 doktory-
zował się na wydziale humanistycz.
nym Uniwersytetu Stefana Batorego,
a w r. 1929 na mocy przeprowadzo*
negoprocesu habilitacyjnego uzyskał
tu veniam legendi, jako.docent lite.
ratury polskiej, której wykłady w tym
charakterze z wielkim pożytkiem dla

młodzieży uniwersyteckiej prowadzi
dotychczas.

Obok pracy pedagogicznej, — roz.
wija pałCywiński nader ruchliwą,
nader owocną pracę naukową w dzie-
dzinie badań literackich. Od pierw
szej młodzieńczej rozprawy, ogłoszo.
nej w r. 1909 („O Cyprjanie Norwi-
dzie słów kilka — odb. z czasop.

„Łan Młodzieży”) aż do ostatniej

większej osobno wydanej pracy, któ-

rą ukazała się w r. b. (przed kilku
miesiącami („O gwiaździsty diament
Norwida“, Wilno 1935) osią, punk-
tem środkowym, ogniskującym cały

\

W tych dniach odbylo się trzecie po-
siedzenie pełnego Komitetu Ortograficz
nego Polskiej Akademji Umiejętności.
Rooważano tylko sprawy rozpatrywane
już przez specjalne komisje i uchwalono
następujące zasady;

1) W narzędniku i miejscowniku nazw
mie'scowych, zakończonych na e, a od.
mienia'ących się przymiotnikowo, sto-
suje się w zgodzie z ich formalnym cha
rakterem przymiotnikowym, ogólnoprzy:
miotnikowe końcówki ym (-im), a więc |
np. w Zakopanym, w Wysokim Mazo

ассао
 
O POLSCE ŽAGRANICĄ
Wystęwa polskiej sztuki ludowej we

Francji, — W/ obecności władz polskich :
francuskich oraz licznych przedstawi-
cieli i obu społeczeństw, p. rektor Uniw.
Chatet, prezes T-wa Alliance Franoo-
Polonaise du Nord dokonał otwarcia
Wystawy Polskiej Sztuki Ludowej, zor-
ganizowanej staraniem T-wa i Konsula-
tu Generalnego w Szkole Rzemiosł i

| Sztuk Pięknych w Lille, Na wystawę
składają się eksponaty z poszczególnych

dzielnic Polski, a mianowicie — wyroby
łowickie, wileńskie, huculskie. zakopiań-

skie, kaszubskie i t. p.

NATURALNY SOK CZOSNKU
przy przewlekłych nieżytach dróg od-
dechowych, artretyźmie, reumaty-
źmie, sklerozie, Apteka Mazowiecka.
Warszawa, Mazowiecka 10, z marką
ochronną F. F. 1221
EO PETA AEC ORDER GC

WYSTAWY
Przed wystawą Świętokrzyską w War-

szawie. — Tow. Krajoznawcze, oddział

Starachowice wysyła na wystawę święto-

krzyską, która otwarta zostanie w War-
szawie 29 lutego 1936 r. eksponaty. po-

święcone historji przemysłu żelaznego od
pierwotnej produkcji żełaza do chwili o-

beonej. Historja ta bierze swój początek

w wieku XIII, w którym to okresie, w ro-

ku 1249, król Bolesław Wstydliwy udzie-

lił konwentowi wąchockiemu koncesji na

poszukiwania płodów kopalnianych. Eks-

ponaty po zakończeniu olresu wystawy

przekazane zostaną Kielcom na zapo-

 

| przysłówków, złożonych z przyimsa |

  
czątkowanie Muzeum Woj. Kieleckiego.

zapał i miłość badawczą proł. Cywiń- |
skiego — jest twórczość Norwida, ›
którego czcicielem i znawcą niepośle- |
dnim i gruntownym jest prof. Cy- |

wiński, śmiało rzec można, że!
jeżeli Wilno jest obecnie poważnym

ośrodkiem badań  norwidologicznych

— jest to zasługą wytrwałej pracy, u-
miłowań i apostolstwa prol. Cyw.ń-
skiego,

| Ale nieledwie cały zakres twórczo-
ści literackiej polskiej, a wkażdym

| razie literatury nowszej i najnowszej

— obejmuje dociekan'ami swemi prof,
C. Świadczy o tem większe studjump.
tŁ „Romantyzm a mesjanizm“ (1914);

nader starannie opracowany i w „Po:
słowie” zaopatrzony „Wybór pozzyj
Syrokomli w 3 tomach (1923); dosko-
nałe pod względem krytycznym wy-
danie „Samuela Zborowskiego"Sło-

wackiego z większym wstępem, zaty-
tutowanym „Misterjum genezyjskie w
Polsce" (1928) — wreszcie studja
krytyczne, dotyczące Mickiewicz:
Słowackiego, Krasińskiego, Sienkie-
wicza, Orzeszkowej, Berenta i bardzo
liczne, zawsze z dużą wnikliwością i

temperamentem pisane artykuły i re-
cenzje, rozrzucone po najrozmaitszych

czasopismach i dziennikach, w któ-

rych autor trwale przez ćwierć
wieku z górą dawał i daje wyraz swej
rzetelnej i rozumnej czujności na naj-
rozmaitsze zjawiska w dziedzinie li-
teratury i życia naszego zbiorowego,

reagując na nie żywo i głęboko,

szczerze i trafnie. Wszystko to skła:
da się na dorobek wartościowy
względem jakości i bardzo obfity ilo-
ściowo. Dość powiedzieć, że samych
artykułów dziennikarskich. ma za sobą
prof, €. około tysiąca! „Myśl Naro-

dowa", „Gazeta _ Warszawska',
„Dziennik Wileński" ; przeszło dwa-
dzieścia pism innych korzystało &
współpracy pióra prof. C. Godzi sie
też tu zaznaczyć, Że w r. ub. ogłosi

prof, C. cenne studjum syntetyczne D
Ł „Literatura w Wilnie i Wilno w li-

  

NA SYLWESTRA * REINE des REINETTES
Niech perli się w kielichach

POLSKI SZAMPAN

MAKOWSKIEGO z Kruszwicy!

Znów zmiany polskiej pisowni

 

wieckim. w Sierzputym, w morzu Bał-
tyokim. To samo stosuje się do odmię-
nia ących się przymiotnikowo rzeczawni:
ków na -e: skoro czesne i komorne mają
w dalszych przypadkach: czesnego, ko-
mornego, to i w narzędniku i miejscow-
niku należy pisać: o czesnym, komornym;
poza nielicznemi żyjącemi należy tu to.
chę wyrazów starszych, jak podymnę,
poradlne, mostowe, kopytkowe : t. p.

! Natomiast zmieniono uchwałę co do

narz. lub miejsc. zaimka; zgodzonc się,
by te skostniałe wyrazy zachowały ob
wiązujące w dotychczasowej pisowni
-em; a więc wtem, potem, przedewszyst»

kiem.
2) Ustalono szereg dotychczas wątpił

wych wyrazów, w których się ma pisać:
a) o, np. dorożka, wymowny, w ktorych
6 np. róść, spódnica, w których wreszcie
dowolnie np. kościołek, dzióba; b) ą, €
np. brąz, kolęda, a w których sm, on em,
en, np. kalendarz; <) s sz, 8. np. muszira,
sztaluga, muskuł, skandal, ślę, ślub; d)
cały szereg innych jednostkowych.

3) Ustalono szereg bardziej spolszczo=
nych na eja, 'ak ale'a, i mniej spolszczą=
nych, jak idea, kamea. Dopełniacz |. mn.
ma się w obu grupach pisać -ei, tau tych
idei, ak tych epopei.

4) Na wniosek komisji graficznej w.
chwalono jednomyślnie zarzucić oznacza:
nie liczebników porządkowych przez do-
pisywanie końcówek, w którym to za-
kresie panuje taki chaos, jak w żadnym
innym. Piszą np. i to nieraz w tem sa-
mem piśmie, 3g0, lub Jego lub 3-go, iub
3-ego, albo 2-ej lub 2-giej (co ma ozną-
czać drugiej) i t. d. bez żadnego systęe

mu. Jedyną zasadą, mogącą tu wnieść
porządek jest oznaczanie liczebrików
porządkowych przez kropkę po cyfrze, co
zresztą dziś obowiązue. ale często ńie
jest stosowane, A więc np. w 4. szeregu,
do 5. stopnia i t. p, Niepotrzebna jest
kropka; a) po cyfrach rzymskich, używa:
nych m. in. na oznaczenie wieków, np.
w XVI wieku; b) tam, gdzie absotutnie

nie zachodzi wątpliwość jak w datach,
np. 30 kwietnia 1854 r.

5) Niemal ukończono redakcję przepi-
sów interpunkcyjnych.
Pomimo różnych przeszkód Komitet

spodziewa się doprowadzić pracę do

końca przed latem.

 

teraturze (odbitka z monografii „Wil-
no i ziemia Wileńska”, t. II), w któ-
rem, przez znajomość terenu, powoła-
ny do tego, jak nikt inny, dał zajmują-
cy zarys roli Wilna w polskim ruchu
literackim,

Człowiek rozległej wiedzy, ы
nych uzdolnief, niezm ernie wražiiwy
na wszelkie zjawiska otaczającego
świata, do głębi duszy przejmuje się
zawsze prof. C. wszystkiem, co j st
teiks radością, czy polskim bólem.

ierząc, że prawda jest tylko jedna
na świecie, nie należy ani trochę do
tych, co to nie są ani zimni, ani go 4-
cy... To, co uznaje za prawdę, uważa
za święty swój obowiązek głos'ć o-
twarcie z namiętnością. z odwagą i
mocą przekonania, która budzić musi
szacunek j uznanie nawet u tych, któ-
rzyby się z nim nie zgadzali...

Jako charakter prawy o wyraźnie
Po a nieugiętych przeko-
naLiach, jako Polak, myślący kategor-
jami narodowemi, jako pedagog, u-
miejący przelewać własnę ognie w
piersi słuchaczy, wreszcie, jako pra-
wnik naukowy i publicysta, utalento-
wany, a zamiłowany w pracy i posia-
dający piękny i poważny dorobek; za-
służył się dobrze kulturze, naucę i
Polsce. :

Zjednał też sobie szacunek į uzna-
nie tych nawet, z którymi niejedno-
krotnie różni się w poglądach na bie-
żące zagadnienia życia. „Zamykając
pierwsze ćwierćwiecze swej działalno»
ści pedagogicznej, naukowej i literac-
kiej, — pisał słusznie Dr. W. Char-
kiewicz w wileńskiem „Słowie”: prof.
Stanisław Cywiński może stw'er zić,
že w ciągu tych dwudziestu pięcu lat
bezczynnym nie był, że zdziałał nie
mało, a wskutek tego imię swoje wy-
raźnie zapisał na kartach dziejów Wil-
na i utrwalił w nauce polskiej.
Był i jest jednym z budowniczych

kultury polskiej w Wilnie, (w. g.).
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inaczej sie pisze, a inaczejWymaw a...
Zbliża się północ, dla nocnych Marków

w Pradze czas największy, najostatniej
szy powrotu z rozrywek do domu, Na
sali restauracyjnej uczyniło się luzniej,
ale zato gwarnie: znacznie, Ci, którzy na
swo:ch wytrwali posterunkach, pod wpły.

wem piwa, spożytego w odświętnej po-
wiedziałbym, ilości, wpadłszy w błogo-
stan, zatracili poczucie czasu. A przecież
dzień roboczy Czechów rozpocznie się
jutro od wczesnego rana i trwać będzie
dłużej, niż u nas, przedewszystkiem zaś
wypełni go na;prawdziwsza, wytężona
żwawa praca.

Memu partnerowi zwężają się oczy
Siedział przy swem biunku przez cały
dzień, a wieczór, łaskawie mnie ołiaro
wany, przeciągnął się dłuże, niżeśmy się
obaj tego spodziewali. Cóż począć — za-
trzymał nas temat rozmowy, zdawałoby
«ię, że już wyczerpany do dna i to nie
gaz jeden, gdy oto znowu wyrastał przed
nami, w nowej postaci, świeży, pienisty,

zachęcający, niczem te kufle, przynoszo-
re samorzutnie przez czujną, niezwykle
sprawną służbę.

Po jakimś dłuższym wywodzie i po
przerwie, przeznaczonej na spianie gę-
stej piany (ten pierwszy łyk, jakiegoż on
kunsztu, jakiej wprawy wymaga!), mó;

uczony współbiesiadnik temi oto prze-
mówił słowy:

— Z przykładów, które panu sprezen-

towalem, zrozumie pan teraz, co was,

Polaków, od nas odstręcza. Powiedzmy
inacze', szerzej: co nam, obu naszym na-
rodom, utrudnia ściślejsze, trwalsze ze.

epolenie zarówno polityczne, jak uczu-

ciowe. Wy — naród wojowniczy, niespo

koiny. zaborczy, ozdobiony wszystkiem:

*namionamį szlachetczyzny, gdy Czesi to

sa prości chłopi, którzy chłopami pozo

staną niezależnie od tego, czy wożą śnój.

czy siedzą w papierzyskach biur, w bi-

b.ctekach,czy na fotelach sędziowskich,

albo wręcz ministeralnych. Ale pana na-
> swdę nie razi moja szczerość?

Na sali jest już całkiem luźno, atmo-

giera natomiast staje się z każdą chwilą

coraz cieple'sza, właściwa godzinom :

przybytkom, przeznaczonym dla tych lu-

dzi, którzy lubią się czasem zawieruszyć.

— Czy mnie nie razi pańska szczerość?

Pan, panie doktorze, utożsamia, jak m:

się zdaje, szowinizm z naconalizmem, a

to są przecież siły obce sobie, a nawet

nieprzyjazne. S/owinizm jest tępy, śiepy.

głuchy, pyszny, nie umie patrzeć praw-

dzie w oczy, nie uznaje wogóle prawdy.

Nacjonalista zaś z natury swej ma zao-

strzoną samowiedzę — musi być trzeźwy

aż do okrucieństwa w poszukiwaniu dróg

i środków, wiodących do doskonałości

swego narodu, ponieważ tylko przez do-

skonalošė, zresztą nie tę abstrakcyiną

podobłoczną, ale tę życiową, biologicz-

mą, doczesną, powiedziałbym: świecką,

osiąga się przywile: trwania we własnej,

odrębnej postaci, co jest najgłębszą po-

trzebą osobowości, a przecież naród —

mam na myśli naród dorzały — jest prze

dewszystkiem osobowością Więc 'ako

nacjonalista umiem słuchać uważnie spo
iojn'e wszystkiego, co się o nas mówi i

 

 

pisze; chętnie też uczyłbym się tego cze-
go nie umiem, a co uważałbym za ko-
rzystne dla swoich i dla siebie Przyzna-
ję, że niejedną zdobycz waszego charak-
teru czy waszych umiejętności, o ile by-
łoby to możliwe, przeszczepiłbym, z
pewnemi jednak poprawkami, których
sens oceni tylko Polak, na nasz grunt.
Jak pan zauważył, unikam dyskusji świa-
domie, nie sprzeciwiam się, wolę sę tak
czuć i tak zachowywać, iak gdybym był
na wykładżie. Chciałbym wy aśnić tylko
jedną rzecz. Otóż nam, narodowi szla-
checkiemu, sbciążonemu nałogami prze -
szłości, jak zrozumiałem myśl pana: nie-

przystosowanemu do warunków doby

bieżącej — nam zupełnie nie przeszkadza
wasz zasadniczy, tak mocno przez pana
akcentowany demokratyzm. Przyczyna
rozdźwięków polsko - czeskich mus:
tkwić gdzieindziej. Przecież demonracia
czeska onego czasu kochała się w car -
skie” Rosji, a dziś unosi się z zachwytu
nad Rosją sowiecką, przyczem obie te
Rosje są jaskrawem zaprzeczeniemde -

mokracji,

Postawiono przed nami nowe półli-
trówki płynu, znakomicie poskramiają-

cego zapęd do dyskusji. Mój partner z

trudem rozwierał powieki, 'a zaś knułem
homentarz krytyczny, narazie na swoi
własny użytek, ile że brak mu było wte-
dy wielu jeszcze elementów i uzasad -

nień, które narastały dopiero z biegiem

dni, w toku moich dorywczych studjów

nad Czechoslowac'ą.

-— Demokracja? Być może. A ci «elne-
rzy w kawiarniach praskich, w liberji, z

ioka'ską szliłą na ramieniu, niespotyka

ną w szlacheckiej Warszawie? I ten

maitre d'hótel, którego chcę poczęstować

papierosem, a który się wzdraga, bo jak-

żeżby on śmiał wziąć papierosa bezpo-

średnio od p. t. klijenta? No, a ta iście

warszzwska, może nawet jeszcze wyraź-

niejsza gotowość do brania napiwków,

jakżeż krępująca dla „arystokraty” któ-

ry bałby się datkiem obrazić demokra -

tyczne uczucia służby? No, a *ako znak

wolności prasowej te konfiskaty, Boże,

jakżeż przypominające mi pewien kra:

Łynzjmniej nie z za siedmiu gór i dzie-

więciu mórzi I ten straszliwy paragral o

ochronie republiki, giętki, wieloznaczny,

budzący grozę wśród tych wszystkich,

którzy śmią wątpić o tem, że tuta, w

„Czechach, rządzi demokratyczna wol-

neść Tax, rozumiem: demokracja z za-
sady Przedewszystkiem chodzi o zasa-

dę.Wykonanieto sprawa całkiem inna.
zaieżna może od warunków, 0d Okolicz-

ności aie mna Matka demokracyj repu

blikańskich, rzeczniczka wolności ludów,

Francja, przed wojną sprzeciwiała się te-

mu, żebyśmy, studenci Polacy, meldowali

się w merostwach, jako „polonais“ — u

rzędom byla potrzebna tylko przynalež-

ność państwowa. „Szlachcic na zagrodzie
równy wo'ewodzie” — to była też zasa-
da, nieziszczalna w praktyce, pływająca
w eterze, Przecież obecny se'm polski ma
być wyrazem woli narodu, senat zaś zgro
madzeniem najdostojniejszych, najzasłu-
żeńszych — taka bowiem /est zasada no-

sW górę widły”
Na marginesie książki Dorgeresa

We Francji rozpoczął się wielki ruch
społeczno - polityczny mas włościań.
skich. Chłopi francuscy stanowią połowę

społeczeństwa, a zatem połowę ogółu
wyborców. Wobec istnienia we Franci:
dotąd odrębnych stronnictw agrarnych,

przyjęte było głosić, że chłopi są zado-

woleni, że nie płacą prawie żadnych po-

datków, że kwesta fundamentalnych za-
sad dzisiejszego rógime'u wcale ich nie

„obchodzi. Tymczasem okazuje się, że jest

śnaczej. Od paru lat zaczęła się organi-

zacja francuskich mas ludowych i dzi-

siaj t. zw. „Front chłopski” skupia dwa

"miliony zdecydowanych zwolenników.
Miażdżącą krytykę społecznego, poli-

' tycznego i gospodarczego rógime'u, który

panuje we Francii, przedstawił główny

trybun ludowy Dorgóres w książce „W
górę widły”. Na książce Dorgeresa na:

łożono opaskę, która oznajmia, że wy-

powiedziane w tem studjum poglądy opła

cił autor skazaniem na ośmiomies:ęczne
więzienie; coprawda nie za wypowiada-

mie tych idej został Dorgeres uwięziony,

lecz za próbę wprowadzenia ich w życie,

ale przyznać trzeba, że są to ide'e rewo-

lucyjne. Nie 'est bynajmniej francusk
„Front chłopski” jakimś odpowiedni-
kiem polskiego „Wyzwolenia”, „Stron-

nistwa chłopskiego”, czy też „Piasta”,

zarówno krytyczna, jak pozytywna część

programu, sformułowanego przez Dorgć-
nesa, jest szersza od programów  pol-
skich chłopskich organizacyj politycz
nych

Dorgėres uważa, że obecny rógime

francuski niszczy rolników przez liberal-  

ny indywidualizm i etatyzm; liberalizmo-
wi i etatyzmowi przeciwstawia Dorgėres
program korporacyjny i państwo ograni-
czone do sprawowania funkcyj zasadni:
czych: zapewnienia bezpieczeństwa na
zewnątrz, porządku na wewnątrz, wy
miaru sprawiedliwości i wychowania na,
podstav'sch narodowych. Społeczeństwo
musi być zorganizowane w oparciu o

dwie realności: zawód i rodzinę. „Inte-
res ogólny nie jest sumą interesów szcze-
gólnych, stwierdza Dorgeres; interesy
szczególne są różne, często wrogie, nie
można ich dodawać do siebie... lateres
ogólny nie mieści się w sumie interesów
szczególnych, lecz w ich hierarchji, do-

borze 1 ochronie",
Państwo cowinno być niezależne :

siine, wtedy będzie spełniało właściwą
sobie rolę arbitra; obecnie we Francji
panu'e uowy feodalizm: „Jesteśmy rzą
dzeni pod pokrywką widm parlamentar-
mych przez oligarchię finansową niezwy-

kle potężną i niebezpieczną, gdyż jest
kierowana przez ludzi bez o'czyzny, roz
porządzających kapitałami międzynaro
dowemi i grających fortuną Francji w
myśl interesów często osobistych” Dor-
gėres dodaje, że dawniej wielcy feoda-
łowie napotykali jednak kogoś na swo
jej drodze, np. Ludwika XI, gdy tymcza-
sem teraz spekulanci finansowi i poli
tyczni rozkazują bezapelacyjnie mini-
strom i parlamentarzystom.
Wielka rewoluc'a francuska usunęła

resztki starego feodalizmu, ale jednocze
śnie stała się punktem wyścia dla pro
<cesu, który doprowadza do nędzy i upad-

wej konstytucji. Pewien analfabeta, u-
czący się na stąre lata sylabizować, za-
pytany, co go najbardziej dziwi czy prze-
raża w sztuce czytania, odpowiedział +
cudowną prostotą: „A to, że wszystko
inaczej się pisze, a inaczej wymawia”
No, tak. Trzebaż tego prostaka zrozu
mieć, wejść w bezmiar jego zdumienia.
Naprzykład ma on w elementarzu napi-
sane: C, H, R, Z, A, S$, Z, C, Z, — ani
stąd ni zowąd całą tę kupę brzmień czy-
ta się jako „chrząszcz”... -
— Doktorze podziwiam waszątrzef -

wość, waszą pracowitość, oszczędność
zapobiegliwość. Ale muszę się przyznać.
że eszcze bardziej podziwiam waszą sta.
rą Pragę.
Mój uczony historyk ocknął się z piw-

nej senności, W mądrych jego i łagod -
nych oczach zaświeciła tkliwość.
—Tak, stara Praga to nasza duma.
Stuknęliśmy się kuflami, których treść

smakowicie chlupnęła. Na zdar!
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— Tylko, że o ile wiem, to tę starą
Pragę zbudowała nie demokrac'a. Podob.
no stworzyli ją królowie, cesarze, kler i

szlachta... : :
Obaj spoglądamy na nasze zegarki. Oh

jakżeż późno! Trzeba iść spać nareszcie.
Doktór obiecał zaczekać na mnie chwi-
leczkę — mamy wyjść razem.
W/ poufnych okolicach restauracji za-

stałem dwuch prażan w stanie, jeżeli tak
można powiedzieć, czynnego paradoksu.
Stan taki, 'ako zemsta za niedocesianie
odurzających bądź cobądź właściwości
bursztynowego płynu, tego utrwalacza
pogody i optymizmu, stwierdzony u osób,
które programowo reprezentują cnotę u-

miaru, był dla mnie czemś zgoła nieocze.
kiwanem ale jednocześnie krzepiącem.
Albowiem patr'otyzm mój, gnębiony

dotąd wzorowością wszystkiego co mię

w Pradze otacza, na widok tej sceny do-
znał niejakiej ulgi

W. FILOCHOWSKL

 

Pamiętaj
o bezrobotnych

narodowcach 
ku rolników francuskich, a przez to *
Francję. Rewolucja francuska oparła się
„na zasadach absolutnego indywiduali-
zmu, który stanowi obrazę praw natu-
salnych każdego społeczeństwa ludzkie
go".
Jakby powtarzając słowa wodza mo-

narchistów francuskich, Karola Maurra-
sa pisze Dorgeres: „Pradziwą komórką
społeczeństwa jest rodzina, a nie jed-
mostka". Na zasadach rewolucji francus
kiej oparty jest napoleoński Kodeks cy-
wilny, który zniszczył rodzinę, odbiera-
jąc swobodę testowania całością majątku.
wprowadzaąc konieczną podz'einość
dziedzictwa. Podatek spadkowy także
niszczy rodzinę, w szczególności rolni-
czą,któraniemagotówkinajegoopła-
cenie, Drugie Cesarstwo, idąc po lini:
wielkiej rewoluc'i francuskiej rozciągnę

| ło liberalizm na sprawy gospodarcze i
dzięki temu dodatni dla Francji bilans

handlu produktami rolnemi z zagranicą
stał się wkrótce wybitnie ujemnym; III
Republika kontynuuje anarchiczną polity-
kę liberalną, we wszystkich traktatach
handlowych upośledza rolnictwo na rzecz
przemysłu i dodała do poprzednich no-
wą plagę w postaci parlamentaryzmu.

Dorgeres domaga się zniesienia
obowiązkowych działów spadkowych
orazpe spadkowego; anarchicz-
ny indywidualizm,wysługujący się spe-
„kulacyjnym trustom, powinien być
zastąpiony przez ustrój korporacyjny.
Jeżeli te reformy nie zostaną wpro-
wadzone, to zupełna ruina jest nieu-
chronna; w ciągu ostatnich stu lat za-
nikły prawie przemysły związane z
rolnictwem: uprawa Inu, morwy, oli-
wek, z 250.000 hektarów obszar u-
prawy lnu spadł w ciągu 130 lat pra-

20 miljonów owiec nie zachowała
Francja nawet jednej czwartej części. 

 
 

wie do zera i w tym samymczasie z

„Ars Christiana”
Odrodzenie sztuki

WW kościele Zbawiciela w Warsza-
wie zwraca powszechną uwagę pięk-
na, bardzo oryginalnie pomyślana, du-
ża Szopka, odbiegająca znacznie od
zazwyczaj dość banalnych żłobków, u-
rządzanych w okresie Bożego Naro-
dzenia,
Piękny zwyczaj stawiania po ko-

ściołach Bożych żłobków psują czę-
stokroć gipsowe fabrykaty niemiec-
kie oraz brak artystycznej inwencji,
Tutaj zaś spotykamy się z dziełem
sztuki, z szopką zgodną z naszą tra-
dycją, pomyślaną i wykonaną przez
atystów malarzy, Zaciekawieni zwra-
camy się po informacje do jednego z
jej współtwórców p. Włodzimierza
Bartoszewicza.
— Skąd powstała

żłobka u Zbawiciela?
—Jest to pierwsza praca, wykona-

idea zrobienia

na przez nowopowstające stowarzy-.
szenie artystyczne „Ars Christiana”,
— Nic jeszcze nie słyszałem o tem

stowarzyszeniu,
— Myśl jego założenia zrodziła się
już dość dawno w umysłach kilku ar-
tystów plastyków, czujących po kato-
licku,To co się dzieje w naszej sztu-
ce kościelnej, musiało prędzej, czy
o" wywołać u artystów odruch.
ak w innych dziedzinach życia, tak
iw sztuce zaczyna się ujawniać na-
wrót do religii. Pomysł utworzenia
„Ars Christiana” powstał właśnie dla
tego, że doszliśmy do przekonania, iż

osobnione wysiłki nie dadzą rezul-
tatów zadawalających, Za dużo jest
roboty. Sztuka kościelna dziś właści-
wie nie istnieje, To, co było w 14, 15
i 16 wieku i co dało podstawy polskiej
sztuce kościelnej, a czego fragmenty,
jakże piękne, mieliśmy sposobność po-
dziwiać niedawno w IPŠ na wysta-
wie gotyckiej sztuki kościelnej — zo-
stało zmarnowane, Przyszły lata u-
e w 17 i 18 w., a potem zupełna

atastrofa 19 i 20 w. Dziś na palcach
wyliczyć można dzieła sztuki, powsta-
łe za naszych czasów po kościołach.
—Skąd więc biorą obecnie obrazy

do kościołów?
—Reprodukujemy, podkreślamy to,
paca wzoryi reprodukujemy,
ckliwe i pozbawione wartości wzory
niemieckie, sprowadzamy, również
masowo, niemieckie oi obraz-
ki święte etc., nic nie mające wspól-
nego z polskim odczuciem religijnym.
Sprowadzamy i znów  reprodukujemy
banalne i słodkawe gipsowe modele
zagraniczne, wreszcie patrzymy spo-
kojnie, jak w Częstochowie i gdzie-
indziej wyrabiają i handlują dewocjo-
naljami Żydzi. Jeśli już robimy „coś
polskiego, to pojmujemy tę polskość
w sposób niewybredny, Staramy się
malować wszędzie postacie biblijne na
tle Wawelu, czy Kolumny Zygmunta,
tu i tam przylepiamy orzełki, goto-
wiśmy bodaj aniołów stroić w kerezje
i konfederatki, A przecież nie o to
chodzi. Madonna, choćby bez tła z
krajobrazem polskim, i bez orła pol-
skiego, będzie zawsze polska, jeśli

 

Jednocześnie z ubożeniem podnio-
sły się dla rolników katastrofalnie cię-
żary fiskalne; dzisiaj 65 proc. docho-
du narodowego zabiera państwo, a
więc w ciągu dwóch dni Francuz pra-
cuje dla państwa, a przez jeden dzień
dla siebie. W tych warunkach wieś
pustoszeje; zresztą na  pustoszenie
wsi wpływają jeszcze: skierowane
przeciwko rodzinie i tradycyjnemu za-
wodowi nauczanie w szkołach po-
wszechnych, obowiązek powszechnej
służby wojskowej i demagogja polity-
ków, zachęcających do robienia karje-
ry w mieście. Streszczone powody nę-
dzy rolników we Francji są według
Dorgeresa następujące:

1) stosowanie od r. 1860 zasad libe-
ralizmu ekonomicznego;

2) niszczenie rodziny przez Kodeks
cywilny i podatek spadkowy;

3) „nieobecność” państwa przy je-
dnoczesnym etatyzmie; jako środki
podaje Dorgeres: protekcjonizm go-
spodarczy, organizacja korporacyjna,
wzmocnienie rodziny, zniesienie u-
stroju parlamentarnego (od r. 1920 by-
ło 18 ministrów rolnictwa, którzy
zmieniali się na urzędzie zależnie od
konjunktury partyjnej, bez żadnego
związku ze sprawami rolnemi),

Francuski „Front chłopski” nie zaj-
muje bynajmniej stanowiska eksklu-
zywno - klasowego; według Dorgėresa
rzemieślnik „przemysłowiec, rolnik, są
to imiona, a wspólnem wszystkich na-
zwiskiem jest Francuz; wszystkie siły
produkcyjne narodu powinny się zje-
song ale chłopi powinni liczyć na
samych siebie. Front chłopski stanow-
czo zwalcza komunistów, gdyż komu-
nizm, to „maximum pasorzytów, a mi.
nimum wydajności; chaos produkcji li-
beralnej, który doprowadza do nisz-

| czenia setek tysięcy produktów rol-

przez polskiego malarza będzie malo«
wana i jeśli ozdabiać będzie polski kos
šcidl. Trzeba tylko, by było to dzie-
ło sztuki,
— To najważniejsze!
— Dziś w tej dziedzinie do zrobłe«

nia jest wszystko. A możliwości są

ogromne. Czyż nie trzeba nam do-
brych obrazów, rzeźb, obrazków do

książek do nabożeństwa, ambon, pla-
tonów, ołtarzy, konfesjonałów, orna-

| tów, chorągwi, lichtarzy, medalików,
kielichów etc etc.
— Jakże więc chcecie sprostać te*

mu ogromnemu zadaniu?
— Wybraliśmy więc grono plasty=

ków dobrej woli, bacząc, by nie na
dobrej woli się kończyło, ale by i kwa-
lifikacje ich odpowiadały zadaniu. Są
to ludzie młodzi. Zdajemy sobie spra-

wę z odpowiedzialności, jaką na siebie
bierzemy. Nie przypuszczam, byśmy

4 potrafili odrazu olśnić świat, ale ro-
bić będziemy to, co sumienie nakazy-
wać nam będżie. Są wśród nas dobrzy
technicy, dobrzy rzemieślnicy, którzy
znają swój fach. Są wreszcie ludzie,
którzy pomimo młodego wieku potra-

| fili się wybić nietylko w kraju, ale i za«
śranicą, Chodziło nam także o dobór
ludzi.rozumiejących i interesujących

, się sprawami religijnemi. Wychodzi
j my z założenia, że do stworzenia o-

 
| brazu, czy rzeźby religijnej, trzeba
| samemu być e joy, a przynaj-
mniej nie być indylerentem. Upar-

| liśmy się w swej działalności o wła
dzę kościelną i posiadamy jej aproba-
tę. Uważamy, że tylko w ścisłej
współpracy z tymi, którzy są naszymi

| kierownikami Lalėnorai będziemy
moglizma pracować,
— Czy już jesteście zorganizo-

wani?
—Jesteśmy w trakcie ostatecznej

organizacji, Uważamy, że jeśli uda się
nam choć trochę podnieść poziom na-
szej sztuki kościelnej, jeśli potrafimy
wszcząć w tej dziedzinie jaki ruch, je-
śli wreszcie zdołamy tu i ówdzie za”
stąpić importowane tandety przez
własne polskie wyroby, może lepsze
od tamtych -- spełnimy część swego
zadania,
— A kogo macie już w swych sze-

regach?
— Mamy więc malarzy, rzeźbiarzy,

grafików, malarzy freskowych i ścien-
nych, meblarzy, tkaczy, etc. Teore-
tycznie możemy wykonać np. całe u-
rządzenie kaplicy od podłogi do sufi-
tu. Czy praktycznie także — przy«
szłość pokaże,

— Nazwiska?
— Mogę wymienić kilka nazwisk

dla przykładu, są więc: Jan Zamoyski,
Bolesław Cybis, Stanisław Chrostow.
ski, Marjan Sigmund, Kazimierz Jo-
dzewicz, Zofja Czasznicka, Pia Gór-
ska, Aleksander Rak ji inni. °
Ze Stefanem Daukszą i Kazimie-

rzem Pręczkowskim zrobiliśmy nara-
zie żłobek w kościele Zbawiciela.
(Aut. art.), 
nych i dziesiątków tysięcy zwierząt
domowych, da się usunąć przez zwró-
cenie uwagi na jakość, a nie na ilość
produkcji (tę samą zasadę głosi wy-
bitny ekonomista francuski Bólime).

Dorgeres wcale się nie zapiera tego,
że jest wyznawcą akcji nielegalnej; w
imię sprawiedliwości przeciw prawu,
a raczej przeciw literze legalnej, nale-
ży się w ostateczności uciec do zasto-
sowania takich środków, jak odmowa
płacenia podatków i wycofanie wszyst-

kich wkładów z Instytucyj państw., o*
raz wyzbycie się papierów państwo-
wych. Przywódcy „Frontu chłopskie.
go” odżegnywają się od chęci zaatako-
wania ustroju republikańskiego jako
takiego „ale całość programu, przed-
stawionego w „Haut les fourches“,
jest tak przesiąknięta ideami, jakie
od lat 35 głosi monarchistyczna „Ac-
tion Francaise, że zapewne Dorgeres
i jego przyjaciele zgodziliby się na mo-
narchję, gdyby, jak „Action Fran-
Gaise'', doszli do przekonania, że jest
ona koniecznym politycznym warun=
kiem korporacyjnego, antyetatystycz
nego ustroju, opartego na rodzinie, za-
wedzie i własności prywatnej.

Na zakończenie podkreślamy, że na-
rodowa rewolucja, propagowana przez
„Front Chłopski”, prócz postulatu na-
-odowej samowystarczalności gospo-
darczej, wysuwa jeszcze w dziedzinie

zagadnień, interesujących stosunki
raiędzynarodowe, postulat zniesienia
obowiązkowej, powszechnej służby
wojskowej przez powrót do armij za-
wodowych i zapobiegania woinom
dzięki porozumieniom międzynarodo-
wym lojalnie wykonywanym,
— L. G.

*) Henri Dorgėres: Haut les four
ches, str. 220 Wydawnictwo — Les 0614
vres Irangaises, Paris, 1935. 
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$wknie balowe i wieczorowe
(zo) W prasie pojawiły się już za-

powiedzi kilku balów i należy przypu-
szczać, że mimo kryzysu i coraz bąr-
dziej kurczących się budżetów domo-
wych, ludziska zechcą jednak zabawić
się i potańczyć. Liczą też na to maga-
zyny i przygotowały na karnawał no*
we kolekcje sukienek od skromnych
do bardzo strojnych, toalety stylowe i
fantazyjne w najrozmaitszych kolorach
i fasonach,

Interesującą nowością jest tak zwa-
ny „tailleur de minuit” o długiej spód-
nicy i obcistym żakieciku czy kamizel-
8 na bardzo wydekoltowanym stani-

tt.
Crepe satin, aksamit i lama, królują

jako maierjały najefektowniejsze i ła-  

cza w tej dziedzinie niebywały zbytek.
Z gronostajów (prawdziwych, nie imi-
łacji) szytych w ukośne pasy, robione
są wspaniałe okrycia wieczorowe zu-
pełnie długie, albo trzech czwartych
długości, o szerokich rękawach, fanta-
zyjnych kołnierzach, krawatach i t. p.
Miarą tego zbytku może być opis ,.sor-
tie'” jaki spotkałam w jednym z žur-
nali paryskich, Jest to peleryna się-
gająca do ziemi i składająca się z
dwudziestu dwóch srebrnych lisó na-
szytych wzdłuż na tiulu. Pomyślec tyl-
kol Dwadzieścia dwa srebrne lisy, kie-

dy mało kióra z nas może sobie po-
zwolić na jednego, a dwa złączone i
narzucone na ramiona zwracają ogól-

ną uwagę.

 

dnie się układające, wraca też do
mody zaniedbana w ostatnich latach
żórżette. Nadaje się ona doskona:e na

tak modne w tym roku draperje i zmar:
szczenia. Ma i tę zaletę, że jest o wiele
tańsza od aksamitu jedwabnego czy la:
my. Bardzo estetyczną jest naprzyk-
ładsuknia z blado liljowej żorżetty, u-

drapowanej i spiętej ną ramieniu bu-

kietem kwiatów do cieniu, Efektowną
i oryginalna jest kombinacja żorżetty
czarnej z niebieską. Suknia jest czar-

na, aplikowane falbany na staniku i

spódnicy niebieskie, Elegancko wyglą-

da suknia żorżeitowa z szarfą z cien-

kiego aksamitu w harmonizującym od-

cieniu.

Ze względów praktycznych najwię-
cej noszone są suknie czarne, nie brak

jednak i kolorowych. Wśród ciemnych

odcieni, przeważają złoto bronzowy,

fioletowy i granatowy, w tonach jas-

nych zaś zielony, rose-thė i zawsze
modny biały.

Hafty z metalu, pereł i kolorowych
kamieni, które zdobią tegoroczne suk-

nie, ożywiają każdy materjał. Są także
przybrania, aplikacje ze skóry złotej

lub srebrnej; strojnie wygląda obramo-

wanie z futra, szczególnie z gronosta-
jów.

Futra odgrywają wogóle dużą rolę

w tegorocznej modzie, a Paryż rozta-  

Na rysuńku naszym dajemy kilka
modeli strojniejszych sukien popołud.
niowych i toalet wieczorowych.

Mamy najpierw suknię z czarnego

jedwabiu przerabianego srebrnemt nit-

kami, Karczek przybrany jest moty*
wami ze srebra.
Wykwintna jest następna toaleta z

czarnego aksamitu jedwabnego. Zwra'
ca uwagę oryginalne udrapowanie

spódnicy, Pasek spięty jest kwiatem.

rzy staniku mocno dekoltowanym
szerokie. podwójne riusze zastępują
rękawy.

Na trzecim z kolei rysunku widzimy
model z czarno czerwonego velours

inglć z bardzo oryginalną peleryną,
i kazakiem ze złotej lamy.
Z cienkiego aksamitu ciemno grana-

towego, zrobiona jest czwarta suknia
z rękawami podszytemi jedwabiem w

kolorze pomarańczowym. Rękawy te

można spiąć przy ręce lub odrzucić.
Lekko udrapowany stanik spięty jest

bukietem kwiatów dobranych do pod-
szycia rękawów.
Widzimy wreszcie skromną pozor-

nie, ale skomplikowaną w kroju i wy-

magającą bardzo dobrej krawcowej,

suknię z czarnej krepy jedwabnej,

MODNE FRYZURY

Bardzo skomplikowane są w tym
roku fryzury do sukien wieczoro-

Święto Nowego Roku witał Lwów za-

wsze tradycyjnym zwyczajem bardzo U-
roczyście. Przepełnione świątynie, ofi-
cjalne przyjęcia na Ratuszu, życzenia,

składane dostojnikom kościelnym i świe-

ckim. Nastrój radosny, pełen otuchy i

nigdy mieszkańców kresowego grodu, na-
wet pod rządami zaborców,
Wyłom w tej tradycji zrobiły lata pa-

miętnej wielkiej wojny, — w szczególno-
ści Nowy Rok 1915 i noc sylwestrowa ro-
ku 1918,

*

Końięc roku 1914 przyniósł ustabilizo-
wanie się frontu rosyjsko-austrjackiego.

Życie w okupowanem przez armję rosyj-
ską mieście toczyło się nazewnątrz nor-

malnym trybem, — nic jeszcze nie zapo-
wiadalo „jutrzenki swobody”, a wynik
wojny był niemożliwy do przewidzenia.
W tych warunkach trudno było o we-

soły i pogodny nastrój w mieście, zaję-
tem przez wschodniego najeżdźcę. Oto,

jak opisuje Noc Svlwestrową 1914 roku
lwowskie „Słowo Polskie“:

„Dostojna cisza unosiła się nad mia-

stem w ostatni wieczór Sylwestrowy, za-
to tłumy pobożnych wypełniały świąty-
nie P. iskie podczas nieszporów, z wiarą
powtarzając za swym czcigodnym arcy-
pasterzem słowa modlitwy o zjednocze-
nie ziem polskich,

Jasny, słoneczny wstał pierwszy dzień
roku 1915. Od rana śpieszono z życze-

 

wych, a mistrze kunsztu fryzjerskie-
go powinni być w ciągłym koniakcie
z modą, aby całość wypadła harmo-
nijnie. Nowością są siatki złote pod
któręmi kryją się włosy. Siatki „akie
naszywane są perłami, albo kolorowy”
mi kamieniami, z których również u-
kłada się djademy. Wraz zestro nemi
fryzurami, odżyła moda rajskich pta-
ków powiewających nad czołem wpię-
tych w ondulacię i spadających na
szyję, przypinanych do tiulowych cze-
peczkėw i t. d. Noszone są też duże,
stojące kokardy z aksamitki trzyma-
jące się na gumie, ukryte we włosach,
albo na wąskiej wstążce.

* PANTOFELKI, TOREBKI,
KWIATY

Jakie pantofelki nosi się do sukien
wieczorowych?
Skóra złota albo srebrna nadaje się

do każdej sukni. Pantofelki są bardzo
wyciętei opatrzone kilkoma paskami

skrzyżowanymi na nóżce. Pojawiły się
nowe fasóny 0 płaskich zupełnie obca-

sach, kwadratowych nosach, ale jest
to fantazja, która pewnie się nie przyj-
mie. Obcasy są dosyć wysokie.

Torebka powinna być zrobiona z tej
samej skóry co pantofelki, niewielka i

zakończona metalową obręczą, którą
przy tańcu zakłada się na rękę.
Kwiaty są ogromnie modne. Ane-

mony, astry, geranje, róże, chryzante-

my układa się w piękne bukiety, które

zdobią stanik u wycięcia, przypra-

wiane są do pasków, rzucane na ra-

mię, czy na spódnicę.

wiary w lepszą przyszłość, nie opuszczał |

niami do obu pałaców arcybiskupich, w |

| wywoływać

południe zaś odbyła się tradycyjna re-
cepcja w ratuszu. Przybyli między inny-
mi L. Piniński, ks. kanonik Badeni, kon-
sulowie Świerczewski ; Zacharjewićz, ra- |

da miejska in corpore ż dr. Stahlem i dr.
Schleicherem...

Przeniówienie wyśłósił dr. Leonard
Stahl, zwracając się w gorących słowach

do prezydenta Rutowskiego, który:

„jako pierwszy obywatel Lwowa dał
swoją pracą i postawą przykład męstwa

ducha, płynącego z wiary polskiej, że

z zespoleniem ziem polskich nadejdzie
dla narodu nową era dziejów".

Zaprawdę, trudno było w ówczesnej

sytuacji powiedzieć coś więcej i wy-

raźniej, Trudno było publicznie i otwar-

cie wypowiedzieć to wszystko, o czem

już wówczas marzył cały naród polski,

chłostany okrutnym biczęm wojny, zwła-

szcza w tej wschodniej połaci naszego

kraju, przez którą przęwalał się ciężki

walec wojsk niemieckich, węgierskich,
austrjackich i rosyjskich...

Znacznie tragiczniej zapisała się w pa-
mięci mieszkańców Lwowa noc Sylwe-

strowa 1918 r. '
Mówi o niej nasz „Komunikat wojen-

ny” z dnia 1 stycznia 1919 r. w krótkich

słowach:
W nocy z 31 grudnia na i stycznia ar-

tylerja wieprzyjacielska rzuciła kilkanė-

ście pocisków na miasto. Ofiarą tej bar-

barzyńskiej metody wojowania padło

życie kilka osób z pośród ludności cy-

wilnej.
Więcej szczegółów przynoszą już pi-

sma lwowskie z tej samej daty, jakkol-

wiek i one są bardzo wstrzemięźliwe w

słowach, nie chcąc szerzyć popłochu i
deprymującego nastroju

wśród ciężko doświadczanej ludności.

„Słowo Polskie” pisze:

„Z uderzeniem godziny 12 rozległy się

nad miastem naszem potężne huki, To o-
bie artylerje przesyłały sobie noworocz-

ne pozdrowienie, z ią jedynie różnicą, że

nasza ostrzeliwała nieprzyjacielskie po-
zycje, „bratni' zaś naród -— bezbronne,

śpiące miasto, Jakoż posypały się znów

granaty ruskie na ulice j dachy. Było ich

około 20. Padały na ludne części mia-

sta, Nię mamy jeszcze całkowitego wy*

kazu szkód, ale wiemy już niestety o kil-
ku ofiarach barbarzyństwa. Zginęła hr.

Wacławowa Zaleska, wdowa po mini-

etrze, w chwili, gdy nachylała się nad

ARTRETYK
może sią stać inwalidą

bo dolegliwości artretyczno-renmatyczne,
jako wynik przesycenia kwasęm moczo-
wym oraz powsłałe na tem tle stanv za-
palne powoduą bóle, zniekształcają sta-

wy, utrudniają ruchy i w niektórych wy-
padkach mogą doprowadziė nawet d» ka-
lectwa, powodu ge stopniową utratę edol-
ności do pracy. Zioła Magistra Wolsniego
„Reumosa“, zawierające  niezm'vrnie
rzadką roślinę chińską Śchin-Schen, łago-
dzą bóle, regulują przemian matęrji,
dzięki czemu stosuje się te zioła w cier-
pieniach artretycznych, reumatyczuvch i
bólach ischiasu. Zioła ze znak. ochr
„Reumosa'* do nabycia w aptekach i dro-
derjach (składach aptecznych). W7twór-
nia Magister E. Wolski, Warszawa, Z!ota
14 m. 1. 557

|
|

 

Lwowski Sylwester 1914 1918
ciężko chorym 17-letnim synem. Tenże

został ciężko ranny...

Ukraińcy nie oszczędzali także kościo*

łów. Na szczęście kościół katedralny £

Jezuitów odniosły tylko nieznaczne u-

szkodzenia...'',
Sprawozdanie to ani w drobnej części

nie odzwierciadla tej grozy zniszczena,

jaka rozpętała się w pamiętną noc Sył-

westrową nad miastem. Nieustanny huk |

pękających granatów, jęki i krzyki of:ar

składały się па iście dantejską wizję.

Było też znacznie więcej ofiar, niż poda-

wały urzędowe komunikaty. Między in-

nymi zginął wówczas tragicznie mistrz

krawiecki Mięsowicz, wraz z żoną i jej

siostrą, która właśnie przyjechała z

Krakowa na Święto Nowego Roku.
Na powitanie Nowego Raku pojawił

się w „Słowie Polskiem'” krótki, mocny

artykulik:
„Wśród huku dział i w ogniu karabį-

nów wita Lwów Rok Nowy. To też ku

walczącym już od tylu dni i tygodni żoł-

nierzom naszym zwraca się pierwsza

myśl w tej chwili z serdecznem bra'er-

skiem pozdrowieniem i wdzięcznością.

Cześć imi",
"Tak oto witał Lwów pierwszy dzień

Nowego Roku 1919, — a nad miastem

krążyły dwa nieprzyjacielskie samoloty...

KAZIMIERZ RYCHŁOWSKI

Tiai

Z Tow. im.

Elizy Orzeszkowej
Niedawno wibyło się w Warszawie

walne zebranie Tow. im. Elizy Orzeszko-

we'. Jak wynika ze złożonego sprawo-

zdania, Towarzystwo nie usiaje w pracy

gromadzenia dokumentów i powiększe*

nia archiwum. Zbiory obeimyą 140 ręko-

pisów, 1060 listów autorki i przeszło 10

tysięcy listów do Elizy Orzeszkowej о-

raz wiele tek z materjałami, zebranemi w

bibliotekach: Uniwersyteckiej, Publicznej

it p.

Tow. im. Elizy Orzeszkowej wraz z

oddziałem w Grodnie wydało już włas-

nym nakładem: 1) „List do Sióstr Śląza»

czek”, Е. Orzeszkowej; 2) „Elizie O-

rzeszkowej w hołdzie”;. 3) „Nad Niem-

nem” — iednoniówka; 4) „Nad grobem

Jana i Cecyl'i* Jodkowskiego; 5), El'za

Orzeszkowa”, prol. A. Drogoszewskiego;

6) „Ad Astra" Orzeszkowej i J. Rom-

skiego; 7) „Pogadanka o Elizie Orzesz=

kowe" A. Drogoszewskiego; 8) „Fośa

dańka o Elizie Orzeszkowej” J. liolen:

derskiej.

Towarzystwo dąży obecnie do wydania

fistów Elizy Orzeszkowej. P. Helena

Piltzowa of'arowała Towarzystwu ostat:

nio 79 listów E. Orzeszkowej, pisanych

do b. redaktora „Kraju”, ś. p. Erazma

Piltza. Byłoby pożądanem, aby w ślady

p. Piltzowej zechcieli wstąpić ci wszyscy

posiadacze listów Elizy Orzeszkowej,

którzy dotychczas tego nie uczynili Po

porozumieniu się z Zarządem Towarzy:

stwa w Warszawie, Jasna 6 m. 8, listy
mogą być skopiowane i na życzeniewła»

ścicieli zwrócone,

Spojrzenie na niebo
Astronomia w Polsce to jak ten u-

party bohater białoruskiej bajki Ku-
ryłka. Żyje w biedzie, poniewierany,

odsuwany i niedoceniany. znosi jed-
nak wszystko i co rusz to krzyczy:

„żyw Kuryłka'. Astronomowie nasi

nie mają ani odpowiednich pracowni,

ani nowoczesnych instrumentów i na-
rzędzi, budżety mają wegetacyjne, a je

żeli się im czasem coś okroi, jak te"
raz przy budowie dostrzegalni na 0-

wym huculskim Popiwanie, to tylko za

protekcją mocno siedzącego w siodle

latnictwa. Jak na ojczyznę Koperni-

ka, to naprawdę wstyd.

Kopciuszek —

A mimoto Kurytka żyje i w ostat-

mich latach spodziewanie dobrze
się spisuje, Entuzjaści pracują i co

rusz przynoszą nam jakąś miłą nowi-

nę. Dr. Orkisz odkrywa kometę, prof.

Kamieński ogłasza kapitalne badania

nad ruchami innych komet, prof.Ba-

nachiewicz wynajduje uproszczone

sposoby obliczeń za pomocą wzorów,

nazwanych przez niego „Cracoviana*

mi” i konstruuje nowe a pomysłowe

przyrządy, obserwacyjne. I oto teraz

w sama Noc Wigilijną w Obserwator-

jum  Krakowskiem  sfotografowano

planetę „Pluton”. Nie jest to żadne

odkrycie, ale duży sukces, świadczą*

ст o doskonałości zbudowaneśo w

Krakowie przyrządu i wielkiej precy”

zji metody pracy.

Planeta „Pluton” jest najmłodszym
przybytkiem w naszej rodzinie sło-

necznei. Urodziła się, t. zn. odkryto

ją zaledwie 5 lat temu i mało jeszcze

o niej wiemy. W r. 1846 na podstawie
obliczeń francuskiego astronoma Le

Verrier odkryto planetę „Nepłun” i

to było ostatnie najdalej od matki od*
biegte dziecko Słońca: odległość wy*
nosi 4,5 miljarda kilometrów, a więc

30 razy więcej, niż dystans Ziemia -

Słońce. Po pewnym czasie nieprawi*

dłowości w ruchu „Neptuna” napro-

wadziły na myśl, że jeszcze dalej za
nim musi poruszać się jakieś ciało,

które ewoim ciężarem wywołuje te

zaburzenia. W r. 1915 znany astronom

amerykański Lowell dokonał odpo-
wiednich obliczeń i wskazał, gdzie na”

jeży tego tajemnicześo ciała szukać,

odkryto je jednak dopiero w 1930 t.
w obserwatorium Flagstaff w stanie
Arizona. „Pluton* odległy jest od
słońca © 7 miljardów kilometrów a

jest to przytem planeta niewielka,
zbliżona rozmiarami do wielkości Zie-

mi, Świeci więc na taką odległość ja*

ko niezmiernie mdłe światełko i uwa-

żano iż może być dostępna tylko przez

bardzo potężne przyrządy. A tu oka*

zuje się, że i Kraków własnego po-

mysłu i budowy aparatem potrafił
jej dopaść. Brawo! Jest to rzeczvwiš-
cie bardzo ładny sukces, !

Szlachetna „libido sciendi“ naka*
zała obserwatorowi krakowskiemuо-

puścić stół wiiliiny i pobiec do pra*

cowni. aby wykorzystać rzadką м 0°
statnich czasach jasną noc. Pójdźmy
za jego przykładem, spójrzmy na wy

iskrzone niebo zimowe, a zobaczymy
wiele obiektów będących przedmio-
tem usilnych badań astronomów. Przez całą noc teraz dominuje na

naszem niebie piękny gwiazdozbiėr

Orjon. Łatwo wpada w oczy. Jest to-
wielki trapez, utworzony przez cztery

jasne świazdy, ściąśnięty w talii, jak

by pasem przez trzy inne jasne świa-
zdy, leżące w jednej linji. Czerwona
świazda w lewym, górnym rogu tra-

pezu nazywa się z arabska „Betelge-

use”. Na niej to wyprobowano naj"
pierw nowej metody oznaczania wiel-

kości gwiazd. Jak wiadomo gwiazdy
są tak od nas odległe, że w najwięk-

szvch lunetach ukazują się żawsze
tylko jako świecące punkty, nie ma*
jące żadnych wymiarów. Stąd też, na”

wet gdy zdołaliśmy zmierzyć odleś-
łość od nas do którejś 2 gwiazd, Ю0 0°
znaczenie jej prawdziwej średnicy by”

ło niemożliwe gdyż teleskop nie da-
wał nam żadnego dysku. żadnej cho”
ciażby najmniejszej średnicy pozornej.
Dopiero fizyk amerykański Michelson
(według wieści Żyd, pochodzący z
Międzyrzecza) obmyślił metodę, po”
zwalającą mierzyć niesłychanie drob-
ne katy za pomocą t. zw. interferencji
światła. Gdy tę metodę zastosowano
do zmierzenia „Betelgeuse" rezultat
wypadł zdumiewający. Okazało się,
że jest to olbrzym takich rozmiarów,
że gdyby ją umieścić na miejscu słoń”
ca, to pow'erzchnia jej sięgnęłaby po”

za orbitę Marsa. Innemi słowy cały
nasz kołowrotek Słońce - Ziemia,
mierzacy przecież jednak 150 miljo-
nów kilometrów dłusości, mósłby się
swobodnie we wnętrzu tej świazdy
obracać. i
Takich olbrzymów jest więcej, ale

są i karły; a ciekawe jest, że 0°

6romna większość świazd trzyma pod
wzóledem masv dobrą średnią miarę
Umiar jest cecha natury. Astronom

angielski Eddington postawił hypo-  
tezę wyjaśniającą to zjawisko i po*
parł ją wyliczeniami. Okazuje się, że
gwiazda w pewnem stadjum koncen-
tracji materji może się utrzymać tyl-
ko w pewnej wielkości, gdy ta wiel-
kość jest przekroczona, wówczas siły
wewnętrzne, głównie ciśnienie pro“
mieniowania świetlnego rozsadzają
taką gwiazdę na dwie lub więcej.
Stąd tak wielka obfitość na niebie
gwiazd podwójnych, krążących koło
wspólnego środka ciężkości; są to
wielkie gwiazdy porozsadzane na
mniejsze części.
W t. zw. pasie Orjona znajduje się

słynna mgławica Orjona (niestety go-
łem okiem jej nie widać). Jest to wiel-
ka chmura świecącego gazu. Ale w
jakim stanie ten gaz się znajduję?
Przybliżone oceny wskazują, że gaz
ten jest tak rozrzedzony, iż jest to
właściwie pustka. Ale ta pustka świe”
ci, cóż więc gię tam dzieje? W jakiem
stadjum znajduje się ta materją, czy
w stadjum powstawania, czy może w
stadium ostatecznego rozpadu i świe-
ci, jak ciała promieniotwórcze, które
też się przecież rozpadają? Oto za”
gadka, nad której wyjaśnieniem mo*
zolą się fizycy i astronomowie. |
Niedalekood Oriona mamy. znów

zjawisko zupełnię przeciwne: ża-
miast niesłychanego rozrzedzenia ma*
terji, naodwrót, tak kolosalne №
skoncentrowanie. o iakiem na ziemi
nie mamy pojęcia. Przejdźmy wdół i
na lewo wzdłuż linji, jaką tworzą trzy
gwiazdy pasa Oriona. Niebawem na-
potkamy ną drodze nadzwyczaj pięk*
ną, brylantoweśo blasku gwiazdę: to
Syriusz, najjaśniejsza gwiazda naszego
nółnocneśo nieba Egipcjanie zwali go
Sothis i zajmowali się nim pilnie, sdyż
jego zbliżenie się do ełońca zapowia*

 

dało bliski wylew Nilu. Kroniki egip-
skię nazywają go czerwonym, widocz-
nie więc przez te 6 tysięcy lat zaszły-

jakieś zmiany na Syrjuszu, bo dziś
świeci niebieskawo. Położony jest w
gwiazdozbiorze Wielkiego Psa i stąd
Rzymianie nazywali go psią gwiazdą
„Canicula”, Jemu też  przypisywali
wielkie upały, jakie nastają w poczat*
kach sierpnia, śdy Syrjusz zbliża się
do słońca. Stąd też poszła na wszyst”
kie języki nazwa psich dni, czyli kani-
e na określenie sierpniowych upa*

jw.
Otóż stosunkowo niedawno odkry*

to, że Syrjusz nie jest samotny, że
jest to również gwiazda podwój-
na, tylko że jeśo towarzysz jest ciem-
ny. Krążą koło wspólnego środka cięż-
kości, a obserwacje drogi Syriusza i
obliczenia grawitacyjne wykazały, że
ten niepozorny, ciemny towarzysz
świetnego Syriusza musi mieć niesły”
chana masę, że materia z której się
składa musi być tak skoncentrowana,
iż kawałek wielkości pudełka od za-
pałek powinien ważyć tysiąc kilo. My
na ziemi cześoś podobnego nie mamy,
a wedłuć dzisiejszych wiadomości o
budowie materii musimy  przypusz*
czać, że w owym materiale z iakieóo
składa się ta ówiazda odlecłości mię"
dzy jądrami atomów. a elektronami są
bez vorównania mniejsze niż w zna
nvch nam ciałach ziemskich. Znów
więc pasionująca fizyków zagadka co
do nieznanećo, a krańcowo przeciw
neśo. niż w mgławicy Orjona stanu
materfi.
Takie oto zaśadki stawia przed na-

mi ksieśa przyrody na naszem zimo”
wem niebie Ksiesa ta iest otwarta i
niekna, ale diablo trud» dn nAr-vta-
nia. ARCTURUS
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Zwrot czy manewr?
Czyżby zmiana metod w Małopolsce Wschodniej?

Po powiatach Małopolski Wscho-
dniej wszczął się ruch „porozumie-

wawczy'”. Zainicjowało go T. S. L,
a popierają go, a nawet patronują —

starostowie. Chodzi mianowicie o to,
że czynniki, które chciały zmonopoli-
zować w swem ręku całą pracę kultu-

ralno . społeczną na kresach i prowa-
dzić ją w duchu „państwowo - twór-

czym”, doszły wreszcie do przekona-
nia, iż — polskość na kresach maleje,

i że trzeba zaprząc całe społeczeń-

stwo do pracy, by nadrobić zaniedba-
nia lat ostatnich. I tak np. w Tarno-
polu odbywają się zebrania dyskusyj-
nę działaczy różnych obozów na te-

mat: jak wzmocnić polskość na kre-

sach; w Kopyczyńcach powołano do

życia „Powiatowy Komitet Porozu-
miewawczy”, którego celem jest: 1)

reprezentowanie społeczeństwa pol-

skiego w każdym przejawie życia o-

bywatelskiego, 2) regulowanie i uzga-

dnianie planów pracy każdego towa-

rzystwa, 3) wypracowanie skutecz-

nych metod pracy narodowej, kultu-

ralno - oświatowej i gospodarczej,

któreby obowiązywały wszystkie to-

warzystwa, Podobne poczynania są i

w innych powiatach.

Co o tem wszystkiem sądzić?
Zacznijmy od rezultatów doraźnych,

Przedewszystkiem można się na tych

zebraniach dosyta wygadać. To, co

nurtowało dotychczas w piersiach pol-

skich i czego nie mówiło się nawet w

najściślejszem kółku, znalazło teraz

swobodne życie, Panowie starosto-

wie, inspektorzy oświaty pozaszkol-

nej, komendanci Strzelca i inni mono-

poliści od „wychowania obywatelskie-

go” słyszą teraz litanję swoich grze-

chów i stwierdzenie faktu, iż jednak

musieli pójść do Kanossy, t. zn. zwró.

cić się do społeczeństwa.

Można się też na tych zebraniach i

czegoś dowiedzieć, bo zaczepieni bro-

nią się, a przytem nieopatrznie z

czemś się wygadają. Np. jeden ze sta-

rostów replikował tak na zarzut pa-

raliżowania pracy duchowieństwa, iż

taki był nakaz zgóry. Obecnie wpraw-

dzie to rozporządzenie nię zostało je-

szcze cofnięte, ale on wobec nowych

warunków... i t. d.
Do rezultatów doraźnych można też

zaliczyć zalegalizowanie w wielu miej-

scowościach — po roku od czasu

wniesienia prośby — Stowarzyszeń

Młodzieży Katolickiej, nieszykanowa-

nie drobiazgami administracyjnemi So-

koła i t. p.
A jak się przyszłość zapowiada?

Optymiści twierdzą, że rozwiązanie

B. B. W. R. oczyściło atmosferę, u-

temperowało kacyków  prowincjonal.

nych, podniosło na duchu społeczeń-

stwo, więc owszem, owszem, można

 

‚ na przemyskiej
Na ostatniem posiedzeniu (19.12) prze-

myskiej rady miejskiej prezes Str. Narod

radny Wł. Bilan zajął się obszernie spra-

wą uboju rytualnego, Mówca wykazał, że

podczas kiedy budżet kahału przemy-

skiego wynosi niespełna 360.000 zł. rocz-

nie, to z samego uboju rytualnego czerpią

Żydzi, aż 110.000 złotych. Od bydła po

biera kahał od 5 — 8 zł., a od cielęcia

zł. 2.50. W dalszym ciągu mśr. Bilan za-

jąt się przedstawieniem radziesposobów

barbarzyńskiego znęcania się przez rze

zaków, nad zwierzętami, poczem zgłosił

następujący wniosek:
„Rada Miejska uchwalić raczy:

Rada Miejska wzywa Zarząd Miasta

Przemyśla do zorganizowania i wprowa:

dzenia w rzeźni miejskiej, najpóźniej z

dniem 1 kwietnia 1935 roku, humanitar-

nego sposobu uboju zwierząt w miejsce

praktykowanego. :

UZASADNIENIE

W rzeźni m. Przemyśla ma dotychczas

zastosowanie t. zw. rytualny ubój zwie.

rząt. Wielokrotnie wykazano już, że to

rytualne zabijanie Liesis jest w wo

m stopniu niehumanitarne, gdy:

Sm w we sposób zwierzęta, ska-

zane są na długie męki. Ubój rytualny nie

da się też uzasadnić wzślędami higjeny i

zapewnienia ludności zdrowego mięsa, »

wprost przeciwnie dowiedziono że tep

sposób uboju może powodować zakaże-

 

się będzie powoli z tymi panami do-

gadać,

Pesymiści znowu wietrzą w tem

wszystkiem nie zwrot, lecz manewr.

Sądzą, że „działacze” sanacyjni, gdy

ich kobyła połamała nogi, chcą się

przesiąść tylko na inną, więc tworzą

„Komitety porozumiewawcze”, lecz w
tym samym, co przedtem, kierunku
zechcą galopować, Najlepszym tego

dowodem jest, że punkt trzeci celów

komitetu mówi o wypracowaniu me-
tod pracy... „któreby obowiązywały

wszystkie towarzystwa”. A więc zno-

wu: Baczność! Równaj się! Zanadto

też to wszystko „po kopyczyniecku“
wygląda, bo metod pracy Sokoły,
Strzelce, kółka rolnicze nie mogą wy-

pracowywąć dla siebie na komitecie

wspólnym w Kopyczyńcach, lecz zale-
żne są one od własnych centrali.

 

 

Jakakolwiek będzie przyszłość tych
„zebrań dyskusyjnych” i „komitetów
porozumiewawczych”, jedno jest pe-

wne: tupet „państwowców” został złą.
many, przyznano się do klęski i zwró.

cono się do narodowców z prośbą o

ratunek kresów.

Dla dobra kresów chcielibyśmy, by
z tych konferencyj wynikły jaknaj-
lepsze rezultaty, bo stan obecny jest
katastrofalny, Strzelcy tańczą i „u-

państwowiają* Rusinów, Sokołom
związano ręce, księży usuwa się ze

szkół, a ruskie kooperatywy rosną i
rosną z dnia na dzień, Porozumienie
nastąpić może tylko wtedy, gdy i dru-
ga strona zechce zrozumieć starą kre-
sową zasadę; tam Polska, gdzie Po-
lacy,

ks, FRANCISZEK BŁOTNICKI  

Trzy pokolenia
P. Stanisław Kozicki przypomniał

Czytelnikom „W. D. N.* stosunki w

Miechowskiem z przed laty trzydzie-
stu, ś, p. Jana Bielawskiego z Nasie-
chowic oraz prače groną ludzi dobrej
woli na polu politycznem i gospodar-
czem w tej okolicy,
A po latach trzydziestu?
Przed rokiem dęlegacja włościan z

Nrsiechowic zaprosiła mnie na jubi-
leusz kapłański proboszcza Nasiecho-
wie, ks. kanonika Sokołowskiego, wy-
bitnego od wielu lat działacza naro-
dowego.

Pojechałem w towarzystwie pp. po-
słów, ks, prałata Błaszczyka i inż, Le.
cka,
W Nasiechowicach zastąpiła nam

drogę cała gromada młodych w ja-

śsnych mundurach. Na czele „jasnych|
koszul" stali jeden z synów i wnuk ś.

p. Jana Bielawskiego. Obok nich

wnuk ś, p. Gabryela Osuchowskiego,

 

Z CALEGO KRASU
PAKOŚĆ.

Pożar zboru ewangelickiego, — W wi-
gilję Bożego Narodzenia spokojne mia-
steczko wstrząśnięte zostało wieczorem
przed godz. 6-tą alarmuiącą wieścią o po
żarze, którego łuna szeroko rozlała się
na niebie nad miastem, Kto żyw, opusz-
czał dom, nawet stół wigilijny i śpieszył
do ognia. Z przerażeniem stwierdzi
mieszkańcy Pakości, że płonie mie'sco-
wy zbór ewangclicki, będący własnością
Ewangelickiej Gminy Kościelnej.
Pierwsze płomienie ognia i kłęby dy-

mu wybuchły mnie'więcej o god. 5,50
popoł. spod końca dachu od strony ołta
rza i wprost żywiołowo rozszerzały się

na dalsze części i urżądzenia wewnętrz-
ne, które składały się wyłącznie z drze-
wa. Dach pokryty był łupkiem W pierw
szym momencie zdołały przybyłe osoby
wynieść obraz z ołtarza i świece oraz
piszczałki organów, dalsze 'ednak rato-

wanie było niemożliwe.
Przyczyny pożaru szukać należy naj-

prawdopodobniej w wadliwej budowie
komina; stwierdzono bowiem, żę beik'
dotykały komina. W zna'dującym się tam

piecu dobrze napalono, gdyż w tym dniu

od 3 — 4,15 popoł. odbywało się w zbo-

rze nabożeństwo. Pożar zaś spostrzeżo*

no dopiero około godz. 5.50. Ogień mu

 

siał w międzyczasie wewnętrznie się roz. |.

lać.
Wnet też stanął w płomieniach cały

zbór oraz strzelista wysoka wieża, któ

rej szczyt jakoby iluminowany płonął w

ośniu, a stąd niby rakieta z lekkim trza-

«kiem pryskały rozpalone kawałki łupku.

Wkrótce runął szczyt wieży, a potem

dwa dzwony, wiszące na wieży, spadły i

popękane zatrzymały się na chórze.

Po dwóch godzinach sżalejący żywioł

pozostawił po sobie tylko gołe, zniszczo-

n emury pustego zboru, zbudowanego w

r. 1862,

Zbór ubezpieczony był w Zakładzie U-

bezpieczeń Wzajem, w Poznaniu pierwot-

nie na 150 tys., a ostatnio na 100 tys.

 

Sprawa uboju rytualnego
radzie miejskiej
nie mięsa. Ten barbarzyński i sprzeczny

z wymaganiami higjeny sposób uśmierca.

nia zwierząt jest ponadto nader kosztow-

nylw stopniu podraża cenę

mięsa, gdyż do ceny tej dochodzą wyso-

kie stawki na rzecz gminy wyznaniowej

żydowskiej, względnie na rzecz rzeza:

ków żydowskich. Na rok budżetowy

1934-1935 budżet gminy żydowskiej w

Przemyśle przewidywał 110.000 zł. do -

chodu z tytułu uboju bydła rogatego i

drobiu, » który również częściowo obcią.

ża ludność chrześcijańską, gdyż i drób

zabijany ”ytualnie jest w znacznej części

konsumowany przez ludność chrześcijań-

ska W latach dobrej konjunktury miną

żydowska w Przemyślu miała kilkskrot

nie wyższe dochody z uboju rytualnego.

Dlatego „Rada Miejska w Przemyślu

wzywa Zarząd miejski w Przemyślu: 1)

aby w rzeźni miejskiej, która jest włas-

nością miasta, bezzwłocznie skasował u

bój rytualny, a to ze względów humani-

tarnych, kulturalnych i ekonomicznych,

sprowadzając do tutejszej rzeźni miej

skiej specjalny aparat elektryczny do za.

bijania zwierząt, a to na modlę aparatu,

używanożo w ostatnich czasach w rzeż

ni poznańskiej, i o rezultatach zdał spra-

wozdenie Radzię Miejskiej, oraz 2) aby

wystąpi: z umotywowanym wnioskiem 49

miarodajnych czynnikėw celem spowodo wania w drodze ustawodawczej powszech

 

Straty są poważne, Ofiar w ludziach nie
było:

PŁOŃSK

Aresztowania i kary administracyjne
Dnia 17-go b. m. w Płońsku aresztowano
przy kolportowaniu ulotek nawołu acych
do popierania polskiegoi chrześcijańskie
go handlu Leopolda Smolińskiego, Marja-
na Charzyńskiego i Jana Dąbrowskiego
Zatrzymanych po przesłuchaniu w sta-
rostwie i przenocowaniu w areszcie ma
gistrackim zwolniono po 30-ty godzinach
Mocą wyroku sądu starościńskiego zo-
stali skazani: Leopold Smoliński na 7 dn:
aresztu, M. Charzyński i J. Dąbrowski po
3 dni aresztu. (E-ski)

RADOMSKO

Filja „Warszawskiego Dziennika Na.
rodowego". Dnia 1-go stycznia 1936 r
otworzony zostanie oddział „Warsz.
Dziennika Narodowego”, gdzie będzie
można zamawiać prenumeratę oraz na-
bywać pojedyńcze numery. Adres od-
działu Radomsko Narutowicza 7. Od
dział naszego pisma ob'ął p. Wacław

Sachrajda.

(em).

 

TARNOPOL
 

Sprostowanie. — W piśmie naszem w
numerze z dnia 24 listopada w korespon-
denci z Tarnopola znalazł się ustęp, w
którym podano, iż p. inż. Franciszek
Przewirski jest pochodzenia żydowikie -
go. Otóż stwierdzamy, iż korespondent
nasz został wprowadzony w błąd przez
informatora i że p. Przewinski jest po-
chodzenia aryjskiego i że nie miał wśród
swoich przodków Żydów.

STANISŁAWÓW

Żydówka dyrektorką polskiego gimna.
zjum. — Pod powyższym tytułem umie-
ściliśmy notatkę, w której omówiliśmy
sprawę kierownictwa pryw. polskiego
gimnazjum żeńskiego im. E. Orzeszkowej
w Stanisławowie, pózostającego w rę-
kach Żydówki dr, Freschlowej. Do notat-
ki te' wkradła się pewna nieścisłość,
którą, w imię prawdy, prostu'emy. Mia-
nowicie, p. Freschlowa nie pobiera mie
sięcznie 600 zł. jak to podaliśmy lecz
800 zł, co wraz z pensją jei męża nau-
czyciela gimnaz'um wynosi 1250 zł.

Notatka nasza znalazła bardzo żywy

oddźwięk w polskiem społeczeństwie
Stanisławowa, które, domaga się obsa-
dzenia stanowiska dyrektora w po'skiem

gimnazjum przez Polaka, Zaznaczamy

jeszcze, że radosną twórczość p. Fre-

schlowej w ZOPK. nie powinna mieć tu

najmniejszego znaczenia, tembardziej,

że ZOPK. w Stanisławowie nie wykazu-

je żadnej pracy produktywnej dla dobra

polskiego społeczeństwa.

Pozatem ustalono cennik rybny, któ.

ry okazał się wyższy, od cenrynkowych

ryb sprzedawanych w okręsiepoprzedza.

jącym okres przedświąteczny. Napiętno

wać też należy szachrajstwa i macherki

L iii

nego obowiązkowego stosowania uboju
humanitarn. na całym obszarze państwa

polskiego, podając do wiadomości treść

tego wniosku tutejszej Radziej Miejskiej
na najbližszem jej posiedzeniu”.

Wniosek spotkał się z gwałtownym

sprzeciwem Żydów. Nie został jednak

przez radę odrzucony i stanie sięprzed-

 

miotem następnego posiedzenia. Opinia |

publiczna miasta całkowiciesięopowia-

daza zupełniesłusznymwnioskiem na -

! rodowców.  

żydowskich sprzedawców, którzy w wie-
lu wypadkach nie respektowali wyda-
nych zarządzeń.
żydowskie oszustwa, — W Stanisła

wowie zbankrutowali właściciele handlu
drzewnego Herman i Salomon Wiznero-
wie. Zbankrutowana firma puściła w o-
bieg podwójne weksle tutejszych przęd-
siębiorstw budowlanych, dopuszczając
się tem oszustw na sumę około 17 tysię
cy zł, przyczem większość oszukanych
to chrżęścijanie. Znowy nowe wielkie
oszustwo popełnione przez Żydów w
Stanisławowie.

ZĄKOPANE

Sezon idzie. — Już od paru dni panują
ożywiony ruch na ulicach miasta Zjeż-
dża'ą goście na sezon zimowy, a wśród
tich spory procent dobrze odkarmionych
„nieszczęśliwych” ofiar Hitlerji. Cudow
na pogóda, królewska sanna, wspaniałz
warunki śnieżne dla narciarzy dają pod -
sławę do przypuszczeń, że tegoroczny
ziazd będzie większy niż zwycza nie. Z
tego zapewne powodu zarząd mie,ski.
:ozkópał główną arterię miasta, ulicę

Kościuszki dla przeprowadzenia robót
kanalizacyjnych. W sam czas! Ale zato
pośpiech amerykański: robotnicy pracu-
ją nawet w niedzielę (d. 22 grudnia).

Początki otrzeźwienia wśród adwoka-

tów, — Przęd paru dniami odbyło się ze

branie adwokatów zakopiańskich, na kto

rem dokonano wyboru delegatów do Izby

Adwokackiej. Wbrew dotychczasowej

tradyc'į wybrano dwu Polaków: p. dr

Bylande i dr. Rajtara. Dobry początek.

Czekamy, kiedy p. Ursel pozbędzie się

dependentów Żydów.

 

Akurat w niedzielę. — Dzierżawca mo-|

nopolu sporytusowego, Żyd niemal regu-

 

Stosuneczki |

 

 

również Gabryel, a prezes Młodzieży
Wszechpolskiej w Szkole Rolniczej w
Cieszynie. Do pochodu dołączyła się

1 pani Godlewska, mimo lat pełna wer-
wy, odwagi i zapału.
W domu Bielawskich pełno. Zje-

chała rodzina. I my założyliśmy tu
naszą kwaterę,

Poszliśmy na uroczystości jubileu-

szowe ks, Sokołowskiego. Pochód za-
kłóciła policja. Nie wolno iść w po-
chodzie, Po utarczce słownej znaležli-

śmy się na obejściu kościoła, Ks. Bła-

szczyk wygłosił kazanie. Ks. biskup

kielecki przysłał specjalne pismo. Ca-

ła okolica złożyła hołd zasłużonemu
Jubilatowi, Młodzi ofiarowali Mu por-

tret R, Dmowskiego,
A potem — znowu u Bielawskich

zasiedliśmy do gościnnego stołu,
Przedstawiono nam wnuków ś. p. Ja-
na, Idą w ślady Dziada i Ojca. Wszy-
scy są czynni w Obozie Narodowym.
Już wieczorem żegnaliśmy z żalem,

że odjeżdżać trzeba, ten dom wło-
ściański „Polski pełny”, już od trzech

pokoleń przewodzący swoim współ-
braciom,

Bielawscy — to już tradycyjnie do-

bra, polska krew.

STANISŁAW RYMAR
Kraków, 26 grudnia 1935 r.
| niekad aiakanaili a

larnie co niedzielę okolo godziny 8 wie-
czorem rozpoczyna wyładowywanie przy
wożonego z Nowego Targu towaru pod
składem przy ul. Nowotarskiej w domu
p. Kołońskiego. Ta czynność trwa do go-
dziny 12 w nocy. Tak się łamie bezkar:
nie ustawę o odpoczynku niedzielnym i
niepokoi hałasem mieszkańców kamieni-
cy.
Skazanie księdza, — W związku z wy-

padkami po śmierci Marszałka P łsud-
sksęgo odbyła się w sądzie grodzkim w
Zakopanem dn, 19 grudnia rozprawa prze
ciw wikaremu z Poronina ks. Józefowi
Grzebykowi. Wyrok ogłoszono dn. 21
grudnia.

Ksiądz Grzebyk został skazany na 10
dni atesztu z zawieszeniem na 2 latą.

Obrońca skazanego wniósł odwołanie. (k)

ŻYRARDÓW

„Jasełka”, — W dniu 25 i 26 b. m. (w
czasie świąt Bożego Narodzenia), siara-

niem Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży, w sali domu ludowego zakładów

żyrardowskich, przy szczelnie zapelnio-
nei sali, pod  reżyserją p. Wiktora

Strzemżalskiego odegra została „Ja-

sełka” w 7 odsłonach, z prologiem, śpie-

wami i tańcami. W czasie przerw przy:

grywał mie'scowy zespół muzyczny. Cał-

kowity dochód z tej artystycznej i godnej

poparcia imprezy, która grana będzie do
Trzech Króli (do 6 stycznia r. przyszłe-

$o), przeznaczony zostanie na potrzeby
miejscowego kościoła parafjalnego pod
wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia.

wołyńskie

 

 

(Od własnego korespondenta!

„Il. Kuryer Codzienny” „w numerze
351, z dnia 19 b. m. poda'e bardzo cieka
wą wiadomość p. t. „Niebywały proces >
pozbawienie wolności”, która dobitnie

charakteryzuje stosunki, panujące obec-
nie na Wołyniu.
Wspomniane pismo podaje: „że na wo-

kandzie sądu okręgowego w Równem

znalazła się ciekawa sprawa b. starosty
zdołbunowskiego, a obecnie starosty

łuckiego Bolesława Nieciengiewicza, o-

skaržonego o bezprawne pozbawienie

wolności, Sprawa przedstawia się nastę-

puiąco:
W sierpniu z. r. cementownia w Zdoł-

banowie urządziła w pobliskim lesie za-

bawę na rzecz powodzian. Udział w za-

bawie wzięło wiele osób z towarzystwa.

О godz. 5 popołudniu, zaczął padać ulew-

ny deszcz, który zmusił gości do szuka-

nia schronienia pod namiotami Nauczy

cielka ze wsi Zdałbice, Jadwiga Kwna-

towa, narzuciła na siebie frencz strze-

lecki swego towarzysza zabawy, porucz-

nika Zielińskiego i udała się z nim do

bufetu po wodę sodową Tu ujrzał ja sta:

rosta Nieciengiewicz i polecił dwóm stra-

żakom odprowadzić nauczycielkę na

posterunek policy'ny. Po drodze 'edna<

spotkał ich naczelnik straży Terlecki i

rozkazał nauczycielkę uwolnić. Starosta

jednak poraz drugi kazał zaprowadzić

nauczycielkę na posterunek  Przesie

działa ona na posterunku do godz. 24-tej

a dyżurny posterunkowy zapisał ją de

księgi zatrzymanych. W śledztwie star

sta wyjaśnił, że wydał taki rozkaz ze

względów porządkowych.

 

ZDOŁBUNÓW, w grudniu.

Rozj rawa, jak podaje „I. К. С." zasta-

ła odfoczona z powodu chutoby sta: osty,

Oględna ta notatka sama przez się du-
żo 'uż mówi. Pragnęlibyśmy jeszcze dla
ścisłości dodać, że zatrzymana przez

strażników — zresztą z błahego powodu

— nauczycielka jest członkinią Związ-
ku strzeleckiego. P. Kownatowa w kon

sekwencji może być zadowolona, że p.

Nieciengiewicz nie wystąpił z wnio-

skiem o wysłanie jej np. do Berezy Kar=

tuskiej. P. starosta Nieciengiewicz po

swoim „wyczynie“ zdolbunowskim, zo.

stał przeniesiony na równorzędne stano-

wisko do Łucka.

Dopiero obecnie na kilka dni przed

rozprawą został odwołany ze stanowiska

starosty łuckiego, a przeniesiony na

wszelki wypadek do dyspozycji wołyń*

skiego urzędu woewódzkiego.

Pytamy się więc kompetentnych czyn

ników centrali min. spraw wewnętrz-

nych, czy po zaśściu w Zdołbunowie nie

należałoby p. Nieciengiewicza przynaj-

mniej zawiesić w arzędowaniu Przecież

tego rodzaju „wyczyny” wyraźnie obni

żają prestige władzy na kresach.

Z drugiej zaś strony należałoby też po-

stawić skromne zapytanie — czy p

Nieciengiewicz, niezależnie od sprawy

sądowej, został pociągnięty do odnowie-

dzialności dyscyplinarne" A iešli te nie

nastąpiło, to fakt ten świadczy fuż co-

najmniej o anormalnych stosunkach pa-

nujących w administracji wołyńskiey

3. M.

 

#
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BIELIZNA MĘSKA
oraz KONFEKCJA

G. WASZCZUK
Plac Trzech Krzyży 18

ST. WINIARSKI
Warszawa, Nowy - Świat 53
 

KALOSZE

 

ŚNIEGOWCE, KALOSZE
w wielkim wyborze

w f. „KH. i Z. Bobrowscy”
Warszawa, Marszałkowska 79
 

 

 

BIELIZNA, KRAWATY
, RĘKAWICZKI, PARASOLKI

F. SCHLAGER
Marszałkowska Nr. 117.

KONFEKCJA
 

 

 

BIELIZNA MĘSKA

i TRYKOTAŽE
`

„B. Bulkowski i J. Michalak
vi, KOSZYKOWA 43 tel. 8.58-53

Bielizna — krawaty —

Rękawiczki — trykotaże i t. p.
NAJTANIEJ

Adam Ziemski
konfekcja męska

Marszałkowska 106:
 

 

 

BIŻUTERJA
 

BIŻUTERJA ZEGARKI

 

JAN WOLSKI
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51

* Instytucjom nia spłaty. Własna pracow. Z okazji Gwiazdki
ceny zniżone

BIELIZNA, POŃCZOCHY
TRYKOTAŻE, KRAWATY

RĘKAWICZKI

F. B. BIELICKI
Nowy.šwiat7. Marszałkowska 61
 

 

MASZYNY DO SZYCIA

 

Maszyny do szycia znanej
dobroci „KAS RZYCKIE-
GO" tanio bo skład ia-
bryczny Warszawa Mar-
szałkowska 153 w podwó-
tzu (przy Saskim Ogrodzie)

 

MEBLE

M EB LE. Ciežkowski
ul. N.-Świat 39 i Pl. 3-ch Krzyży 12

Poleca mebie na dogodnych warunkach
Wyrób własny Ceny fabryczne.

MEBLE vii“
gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

MEBLEOaaa

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

życzącym spłaty.

 

 

 

 

 

Ceny niskie
 

 

WYTWÓRNIA PARASOLI
męskich i damskich

I. GOSTKIEWICZ
Kredytowa 5: Telefon 29718

ml. Elektoralna 47, tel. 5.43-66.
 

/ WŁÓCZKI I WEŁNY
 

 

PODRÓŻNE PRZYBORY
 

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

108, MARSZAŁKOWSKA 108
(róg Chmielnej)

 

PRALNIE
 

PRALNIA CHEMICZNA
i FARBIARNIA

Wiktor Markowski
Chmielna43|

 

PIÓRA WIECZNE

Spółka Akcyjna

dla Handlu i Przemysłu
Włóknistego

„Włókno Polskie"
BIURO I SKŁADY:

Okrąg 6/8:(przy Ludnej d. wł.)
tel. 9.56-11

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10
Farbiarnia, bielnik, merseryzowanie
Gostyńska '13 (d. wł.) tel. 5-08-13

Przędza weł. i baweł. dla przem. try-
kotaż, pończosz. i na rob. ręczne.

SPRZEDAŻ HURTOWA
 

 

 

MEBLE J. Fogiel
NOWY ŚWIAT 54. BIALOLĘCKA 6.

Poleca meble gotowe i na zamówienia

Wyrób własny. Ceny tabryczne.
 

    Suknie wełniane, I balowe oraz duży
wybór dziecinnych i szkolnych ubrań

J. Rybczyńska
„Warszawa, Elektoralna 13

Wykonanie solidne. Ceny _шаг  SKŁAD FABRYCZNY
MEBLE B. PRZYBYSZ

NOWY ŚWIAT 34  | Poleca meble gotowe I na zamówienie

CENY. FABRYC ZNE___ DUŻY WYBÓR| 
 

Ša, akiai plaszcze,. Ekey zia, suknie, sziafroiki, biuzki.

 

SKWARA- Wielka 2
Gotows I na zamówienia. telefon $.21-30

| ZŁOTE PIÓRA WIECZNE

Centrala Piór Wiecznych
Zakłady Graticzno-Intr,

- 8&!-4{ Р?!еп Materja-
(ów -Pisemnych

„PIONIER“
"Liiomidi no."

i od 6 do 120 zt.H|

WÓZKI DZIECIĘCE
 

Niedoścignione w

jakości wózk I

= „SUPERIOR"
E HERMAN
MŁYNARSKA 19, tel. 534-25

*° Założ 1882r. ©
 

| ZABAWKI
      MAGAZYN UNIWERSALNY

Józefa Heboa
MARSZAŁKOWSKA 77  
 

Marssikoaks 111

-ldąc z pradem czasu. cery
znacznie obalżyliśmy

У

 



 

Hasło walki z przerostem biurokracji
zaczyna wreszcie docierać do najwyższych władz administracyjnych
: Minister spraw wewnętrznych wy*
dał zarządzenie, dotyczące uproszczę-
nia w urzędowaniu władz administra-

cyjnych, Żarządzenie podnosi, iż refe-
renci załatwiają powierzone sobie
sprawy często zbyt powierzchownie, z

punktu jedynie formalnego, co powo-
duje qdwołania, konieczność pržepro-
wadzania uzupełniających dochodzeń
i obciąża aparat administracyjny nad-

miarem zbędnej pracy .
Minister przypomina przepisy służ-

bowe, które czynią referentów wy-
raźnie odpowiedzialnymi za projekto-
wanie załatwienia w ten sposób, a-
żeby ono bądź odrazu załatwiało spra-

wę w sposób ostateczny, bądź też obej-

moówało ódrazu wszystkie niezbędne
szczegóły i nie wywołało potrzeby

dalszej przygotowawczej korespon-

dencji.
Tymczasowe załatwienia podkopują

zaufanie obywateli do sprawności ad-

ministracji i do sumieności oraz oby-

wateiskiego traktowania spraw przez

urzędników, a ponadto stają się praw-

dziwą klęską dla samych urzędów,

pomnażając obieg papierów. Zarzą-
dzenie wkłada na wszystkich urzędni-

ków obowiązek zwrócenia uwagi na to

zjawisko,
W razie stwierdzenia wypadków po-

wierzchownego i niedbałego załatwia.

nia spraw, zwłaszcza przez stosowa-

nie załatwień „tymczasowych', mini-

ster spraw wewnętrznych zmuszony
będzie, niezależnie od ukarań referen-
tów, traktować ich przełożonych jako

współwinnych,
Zarządzenie ministerjalne zwraca

 

Pod światło
 

Trzy kawowe głupstwa
„W okresie kryzysu brazylijscy planta.

torzy kawy zatopili znaczne jej ilości w

morzu. Obecnie dopiero po,awia;ą się

skutki tego kroku. Gnijąca w głęrinach
oceanu kawa zatruła swym aromatem
wódy nadbrzeżne na przestrzeni xilku-
nastu kilometrów i z bogatych terenów

połówów morskich, które dawały utrzy-
manie licznym brazylijskim rybakom,
wypłoszyła prawie całkowicie ryby.

Badania laboratoryjne wykazały, że

mamniejsze nawet nasycenie wody aro-

matem kawy działa zabó'czo głównie na

ryby o wysokiej wartości odżywczej”,

(Z prasy).
Jeśli kiedyś, za lat pięćset czy tysiąc,

uczeni historycy będą mieli kłopot przy

określaniu naszej epoki, to zacytowana
wzmianka — 0 ile, rzecz prósta ją od-

najdą, ogromnie ułatwi im zadanie,

Wystarczy ją powtórzyć, bez żadnych

komentarzy.
Ale to będzie dopiero później. My

nie możemy określać naszej epoki, bo-

wiem nie uchodzi w poważnem piśmie

używać słów grubych i „niecenzural -

nych”. Podzielimy się natomiast paru

uwagami.
Fakt, o którym mówi cytowana na

wstępie notatka, składa się z trzecn

głupstw.
Głupstwo pierwsze. Brazylijscy plan-

talorzy kawy wmówili w siebie, że

każdy worek mogą sprzedawać tylko

po cenie X. Ponieważ nikt niechciał

płacić ceny X., więc postanowili kawę

żopić. ;
— Bedzie kawy malo, stęsknicie się

za nią i wtedy zapłacicie cenę X.

Kawę topiono. Nazywało się to

„zwalczaniem skutków nadprodukcji”,

która między innemi wywołała kryzys.

Głupstwo drugie. Kawą brazylijską

zatruły się brazylijskie ryby, które da*

wały utrzymanie brazylijskim ryba-

kom. Brażylijscy rybacy powiększyli

liczbę bezrobotnych. Zwalczając przy-

czynę kryzysu — „nadprodukcję 8

spowodowano wzrost bezrobocia, który

jest — skutkiem kryzysu.

* Głapstwo trzecie. — Za błędy reki-

nów kapitalistycznych płacić musi ca

łe społeczeństwo. : :

Niech żyje wiek XX — wiek głup-

zę” (st. £.)  

przytem uwagę na moment ószczędno*

ściowy w póruszońem zagadnieniu
podnosząc, że budżet ministerstwa
spraw wewńętrznych obciążony jest

dużemi kosztami opłat pocztowych.

(pr.)
Zarządzenie MSWewn. spotka się

niewątpliwie z całkowitą aprobatą

społeczeństwa, choć porusza tylko
 

drobny szczegół wielkiego zagadnie-

nia przerostu biurokracji w Polsce.
Należy sobie życzyć, by za tym kro-

kiem — poszły dalsze. Czy byłyby one
jednak w obecnych stosunkach wośó-

le możliwe lub przy realizacji nie na-

potkały na nieprzezwyciężone prze-

szkody — to znów inna sprawa, któ*

tej tu poruszać nie będziemy.

 

Zjazd rektorów w Warszawie

Rektoraty wyższych uczelni w War-
szawie i innych miastach Polski otrzy»
mały pisma Ministerstwa Oświaty o zwo-
łaniu konierencji rektorów na dn. 1 i 2
stycznia 1936 roku. W konierencji tej,
która odbędzie się w gmachu Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego weźmie ogółem udział 13
rektorów szkół akademickich. Podczas

Liczebna przewaga

1 i 2 stycznia
dwudniowych obrad; które toczyć się

będą pod osobistem przewodnictwem

ministra prof. Świętosławskiego emówio-

ne będą liczne aktualne sprawy dotyczą-

ce wyższych uczelni, jak: wysokość o-

płat czesnego i egzaminacyjnych, zapew-

| nienie spokoju prac uczelnianych i t. d.

(i).

kobiet w Warszawie
Na 301 tysięcy mężczyzn w średnim wieku — 374 tys. kobiet

Ogłoszone zostały dane statystyczne,

dotyczące podżiału ludności w Polsce
według płci. W r. 1931 na 100 mężcżyzn
przypadało u katolików 123 kobiety, u
ewangelików 119 kobiet, u Żydów — 113
kobiet.
Wśród ludności chrześciańskiej w Pol-

scę przewaga. kobiet dochodzi da 24
proc., wśród ludności żydowskiej jest o-
na znacznie niższa i wynosi przec.ętnie

okóło 13 proc.
W wieku od 17 — 49 lat naliczono w

Warszawie 301 tysięcy mężczyzn i 374
tvsiące kobiet, w Wilnie 48 tys. mężczyzn
161 tys. kobiet, w Krakowie 57 tys. męż
czyzn i 73 tys. kobiet. we Lwowie 83 ty-
siace mężczyzn i 104 tys. kobiet.

Liczebna przewaga w średniem poko-

leniu zmusza kobiety do szukania egzy-

stenc'i w pracy zarobkowej, gdyż znacz-

na ich ilość nie może liczyć na zamąż-

póiście. Praca zawodowa staje się 10sem

wielu łkobiet na przeciąć całego życia.

W dzielnicy północne: Warszawy (<he

tto) przewaga kobiet średniego pokole-

nia nad mężczyznami jest znacznie

mnie'sza. aniżeli w innych dzielnicach

miasta. Na 17 tys. mężczyzn w wieku 17

— 49 lat było w dzielnicy nalewkow-

Z taiemnic

skiej tylko 20 tys. kobiet. W starych

dzielnicach Warszawy na 195 tys. męż-

czyzn średniego pokolenia przypada 254

tysiące kobiet, w dzielnicach nowych

stolicy na 95 tys. mężczyzn średniego po

kolenia 100 tys. kobiet.

Jak widać, szczególnie znaczna "est

przewaga kobiet w starych dziela:cach

Warszawy, w których trudnią się wwiel-

kiej ilości najemną pracą zarobkową.

Na wsi polskiej kobiety mają również

przewagę liczebną, ale znaczn:e»mnie'sżą

niż w skupieniach wielkomiejskich. (pi).

Staraniem Związku stow. przyjaciół

Wielkiej Warszawy odbyło się zebranie

poświęcone zagadnieniom Wisły w gra-

nicach Warszawy. W zebraniu wzięli u-

dział zaproszeni przedstawiciele zainte-

resowanych utzędów państwowych. Za-

rządu Mie'skiego i organizacyj społecz:

nych, a więc Izb przemysłowo -handlo-

żydowskich

 
Handel w niedziele i święta

Ciąśle mówi się, pisze itd. o śwałceniu

przez żydów przepisów policyjnych o go-

dzinach handlu, zwłaszcza w dni świąt

chrześcijańskich.

Podajemy do wiadomości „czynników

miarodajnych* zaobserwowany przez

jednego z naszych współpracowników

fakt:

Wielki bazar w przejściowym domu:

Pańska 24 — Twarda 1. Niedziela w po-

łudnie. Ruch olbrzymi, mimo, iż wszyst-

kie stragany zamknięte skrupulatnie.

Przęz całą długość podwórza przechadza

się majestatycznie pan posterunkowy

P.P. Na środki przejścia między straga-

nami — cała gromada żydziąt. Co chwi-

la ktoś z przechodniów podchodzi do

gromady i coś mówi. Od grupyodrywa

się któryś z żydziaków podbiega do stra-

gana i swargocze coś po żydowsku, do

zamkniętych drzwi.

Po pewnym czasie, w momencie, gdy

pan posterunkowy jest odwrócony —ta.

2 iki 

jemnica wyjaśnia się. Wszystkie drzwi

mają u dołu „lufciki*, i co chwila przez

lufcik wynurza się na zapukanie „war-

townika” ręka, nb. straszliwie brudna,

która podaje żądany towar. Zaznaczyć

należy, iż lutciki znajdują się na wyso-

kości ziemi. Manipulacja, oczywiście,

całkiem prosta. I w ten sposób, przez

„łufciki* handel odbywa się cały dzień

świąteczny bez przerwy.
Co dziwne — że dotychczas żaden z

policjantów nie dojrzał tego obchodzenia

prawa.
Ster.

NA BEZROBOTNYCH NARODOWCÓW

Pepłowska 5 kg. cukru. W. L. zł. 25. —

(dla halerczyka z artykułu w W. D. N.

z Nr. 199). W. L: 30.— (dla narod. na

kupno protezy wzgl. leczenie nogi) bezim.
PAKISTANAS

 
Domniemani winowaicy katastrof

budowlanych
skorzystają z przepisów amnestji

Wydział 8 karny Sądu Okręgowego

wyznaczyć ma na koniėč m. stycznia

1936 roku nowy termin procesu o głośną

katastroię budowlaną na terenie dwor-

ca Głównego. 5 oskarżónych z naczel-

nikiem Szuszkiewiczemi kierownikiem

Właściciele restauracji, barów, jadło-

dajni jtp., zarówno z wyszynkiem, jak i

bez wyszynku alitoholu, tradycyjnym

zwyczajem mogą otrzymać zezwólenie

władz administracyjnych na przedłużenie

godzin handlu w noc Sylwestrową, t. j.

z dn. 31 grudnia na 1 stycznia W tym

celu zainteresowani winni niezwłocznie

składać podania we właściwych staro-

-stach grodzkich. Z upoważnienia p ko-

misarza rządu starostowie grodzey będą

wydawali indywidualne zezwolena pe-

tentom. Dla restauracji i jadłodajni 1 kat

robót, Piotrowskim na czele, skorzysta

z dobrodziejstw ustawy amnestyjnej. Am-

nestja obejmie również niemniej głośną

katastrofę budowlaną przy uł. Frete Nr.

16, która pociągnęła za sobą 8 ofiar. (i).

godziny otwarcia mogą być przedłużone

do godz. 7 rano, dla kat. II — do godz. 5

rano.
Zaznaczyć należy, że te restaracje,

które korzystały z rocznego zezw >.eia

na przedłużenie godzin handlu, nie są

zwolnióne od dopełnienia te' formalno-

ści, gdyż zezwoleń'a wydane na r. b tra-

cą swą ważność 31 b. m. Osoby, które

w noc S$ylwestrową przedłużą godziny о-

twarcia swych zakładów bez special-

nych pozwoleń, narażą się na kary admi.

nistracyjne. (b) 

 

 

 

Dziś przyznanie nagrody literackiej
Posiedzenie jury o godz. 12-ej

W/ niedzielę dn. 29 b. m, o godz.
12:ej, odbędzie się w Min. W.R. i O.P.
posiedzenie jury nagrody literackiej
ministerstwa W.R. i O.P. za rok 1935,
W skład jury wchodzą: naczelnik

wydziału sztuki dr. W. Zawistowski i
prof. Ujejski — jako delegaci p, mini-
stra, Andrzej Strug jako delegat za-
rządu głównego Związku Zawod. Lite-

walka z
Od wielu dziesiątków lat trwa wal-

ka z jedną z najgroźniejszych chorób
ludzkości — gruźlicą. Dzięki tej akcji
liczba zgonów maleje, a jednak jesz-
cze obecnie ginie wskutek gruźlicy 0-
koło 2 miljońów istnień ludzkich na
całej kuli, w Polsce zaś 20 osób na.10
tysięcy mieszkańców. i

Polski . Związek  przeciwgruźliczy
prowadzi obecnie, w ramach „Dni
przeciwśruźliczych”, wielką akcję u-
świadamiającą. Na terenie stolicy pro-
pagandę rozwinął stołeczny komitet
przy  warszawskiem Towarzystwie
przeciwśruźliczem, Zorganizowano od-
powiedni aparat propagandowy. Na
murach miasta rozlepiono plakaty,

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk. Zwiazku Zaw. Chrz Służby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od 8092 1-eį do 5-ej
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dan — zł, 1,50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
|. Kredytowa Nr. 14, tel. 6563-28,
II. Al. Jerozolimskie Nr. 30. tel. 589-88
IL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek!
709

we* i rzemieślniczej, klubów sportów

wodnych i stow. przyjaciół poszczegól-

nych dzielnic. sę

Dyskusję zapoczątkował dłuższy refe-

cat p. inż. Rodowicza, ošwietlaiący

wszechstronne znaczenie Wisly dla stoli-

cy. į

Prelegent podkreślił trudności, wyni-

kaące dla regulacji Wisły ze zwężenia

w obręb'e miasta 'ei koryta, które powo-

du'e stałe spiętrzanie się wody na tym

odcinku i przez zmnie'szanie szybkości

przentywu daje w wyniku osadzanie się

piasku i żwiru, Pozatem powóduie ciąglą

zmianę nurtu rzeki, który obecnie zaraz

zaśródmieściem zna'due się zaledwie w

odległości dwuch metrów od lewego

brześu i podmywa'ąc go stale,wyrzadza

wielkie szkody. W ciągu ostatnich kilku-

dziesięciu lat Wisła zniszczyła około 40

ha lasku Bielańskiego.

Na'ważnićszym odcinkiem Wisły, na

którym mają być wykonane roboty re-

gulacy!ne, jest odcinek Warszawa-Mo-

dlin, od Modlina bowiem Wisła, przyj-

muiąc wodę Bugo - Narwi, 'est żeslowna

dla statków o po'emności nawet 800 —

ZO

5— W. K. 10.-- (na więźniów narodo

wych) W. M. 10—. R. Z. 5—. Wiesio

i Jacuś 2—, W. W. 5—, M. K. Kaczo-

rowscy 25—. M Trzaska 5—, C. К. 3,—.

pracown. firmy J. P. i Ska. 15— (na

więźniów narodowych). Ż. 10—. Wi.

Członkowski 3 paczki, Gutmayer — ge6.

Cz. Mutniańska 5 kg. mąki. O. J. pacz-

ka. Kaim 5—. J. Pawelec 1—. КЗа

10.—. Bezim. 5—. Klimaszewski 10,50

A. Wie'ska palto. H. Herbst paczka. Zb.

Pomirski 3 paczki, Janowski 2 paczki.

St Biesko 1—. X. W. Maliński 2—.

Dr. T. Flis 5—. Е. Aleltsandrowicz 10—

M. Rożnowska 15—, Inż. L Górski 15—

F. Godlewski 5—. M. Różycki 2—. S.

Smoleński 5—. J. Wodzinowski, W L.

5-—. J. Jurewicz 1,50. Bezim. 30—. J.

Barski 5-—. (zamiast życzeń nóworocz-

nych i świątecznych, przyjaciołom ś<zna

jomym) Dr Kuropatwiński 10—. Cz. Za

leski Ż-—. L. Nitkiewicz 20—. Cz Ga-

wuė 5.—.
NA BIEDNYCH

Warszawskie Tow. Transportowe 100.

Iigner 3 paczki, '

NA BIEDNE DZIECI

Firma M. G. 10—.

DO UZNANIA REDAKCJI

St. Maczelski 25.—. ' R,

NA WPISY DLA AKADEMIKÓW

W. K. 10.—. C. Zaleski 4-—.

NA STRONNICTWO NARODOWE

F-ma M. G. 10—.

 

 

 

 

ratów Polskich oraz T. Boy-Żeleński i
W. Rzymowski—jako delegaci P.A.L.

Nagroda, w myśl statutu, przezna-
czona jest za całokształt twórczości li.

terackiej danego pisarza, ze szczegól-
nem uwzględnieniem ostatniego pię-

cielecza.
Nagroda tegoroczna wynosi 5.000

złotych.

gruźlicą
harcerstwo rozdało przed świątyniami

ч

-dziesiątki tysięcy ulotek i t. d.
Jednocześnie komitet zwrócił się

do społeczeństwa z apelem w sprawie
zorganizowania wspólnej walki z gru+
źlicą. W ramach „Dni przeciwgružli-
cżych'' przewidziane jest zebranie fun-
'duszu, dzięki któremu powstałyby od-
powiednie. szpitale, sanatorja oraz
liczne poradnie, a chorzy otrzymaliby
pomoc lekarską i odpowiednią troskli-
wą opiekę. W tym celu wydane z0-
stały znaczki 10, 20 i 50 groszowe,
które są do nabycia we wszystkich u-

rzędach i instytucjach,
 

Odwilż
Służba Synoptyczna Dyrekci Dróg

Wodnych zaobserwowała w ciągu ubieś-

łej doby odwilż na rzekach poludnio-

wych. Na dopływach górskich Wisły ru.

szyły lody przybrzeżne, równocześnie

nastąpił drobny przybór wód o 20 — 30

cm. Na Wiśle pod Warszawą zmn.ejsza

się aryż. Gdyby wzrost temperatury

wody występywał * dalszym ciągu mo-

żlwe będzie wznowienie żeglugi. Na

wschódzie, na Nićmnie, Dźwinie i Pry-

peci grubość powłoki lodowej wynosi
przeciętnie 20 cm (i).

PETTEIDETNT

wisła niszczy lasek Bielański
Zabrała już obszar 40 ha

1000 t. Warszawajest między in. również

centralnym puńktem dla polskich dróg

wodnych, Budowa kanału, łączącego

Warszawę przez Bugo - Narew z syste-

matem i Prypeci — a kanał ten jest już

w budowie — (t. z. port i kanał Żerański)

uczyniz Warszawy ośrodek tranzytowy

dla ładunków wodnych nieomal dls ca-

łego państwa. Również w szybkiem tem-

pie budowany jest port handlowy na

praskim brzegu pomiędzy mostem Kier-

bedzia i nowym kole'owym.

Wykonanie tych prac, a specialnie od-

cinka Warszawa —.Modlin, da miastu

ogromne korzyści. Zamierzone inwesty:

c'e wodne otworzą, na skutek znacznego

potanienia transportu, znaczne możirwo-

ści dla przemysłu i handlu stołecznego.
Referat dyr. Rodowicza był wstępem

do całego cyklu zebrań, które Zw'ązek

Stow. Przyjaciół Wielkie” Warszawy za-

mierza poświęcić zagadnieniu Wisły (by.
M

Zniżka ceny masła

„Komisja notowań cen nabiału m stoł.
Warszawy zan towała od wczoraj nastę-
pu'ące orjentacyjne ceny masła: wybo-
rowegow opakowaniu 2 zł. 70 gr. (dotąd
3 zł. 20 gr.), w drobnem opakowaniu
firmowem — 2 zł. 90 gr. (dotychczas 3

zł. 40 gr.), w blokach 2 zł. 80 gr. (3 zł. 30

gr.), mleczarskiego solonego — 2 zł. 50
gr. (3 zł), śmietankowego II gat. — 2 zł.

40 gr. (2 zł. 90 gr.) i osełkowego — 2 zł.
10 gr. (2 zł. 60 gr.), wszystko za kg. w

sprzedaży hurtowej, natomiast jai wa-

piennych 11 gr. (dotychczas 10 gr. za

sztukę. Obniżka więc ceny masła, wy-

niesie 50 groszy każdego gatunku, (b).

Piłkarze sowieccy
w Warszawie 8

W dniu wezora'szym bawila w War-

szawie „rzėjazdem w drodze do Franoji

reprezentacyjna drużyna sowieckich fo-

otbalis'ėw składa'ąca się z 28 najlep.

szych graczy piłki nożnej ZSRR. Sowiec-

cy footbaliści udali się z Warszawy do

Paryża, źcz'e rozegrają kilka meczów.

(i.

Odpowiedzi redakcji
Czytelnikowi z Przemyśla. — Prezy-

dent Roosevelt z pochodzenia nie jest

Żydem. O jego przynależności do maso-

nerji nic nie możemy powiedzieć.

Dr. St. Oberc w Sokołowie. — W ро-

ruszonej przez Pana Doktora sprawie in-

terwen' owaliśmy, gdzie należy. Pros.my

. oczekiwać odpowiedzi.   



Kronika wileńska
8 i 10-ej dwa specjalne urozmaicone przed-
stawienia rewjowe, które pozwolą zebranej
publiczności wesoło i beztrosko spotkać

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzi:

Połskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 30 grudnia.

o godz. 8 wiecz. „Szczęśliwe małżeństwo”|Rok Nowy. 6.30 Kolenda. Gimnastyka. „Piosenki o

2 współczesna sztuka rosyjska w 3-ch aktach — Teatr Rewji „Wesoły Murzyn* — 6 L > „i SE а

| JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ZABAWY. (przekład H. Pilichowskiego). W rolach |Ludwisarska 4. Dziś rewia p. t. „Benelis Sai ryzzci oz ia

Chmurno i mglisto z przejaśnieniami. -— Noc Sylwestrowa, Najmilej i głównych E. Wieczorkowska i A. Szymań- Śmiechu”. Dn. 31 grudnia 2 przedstawienia, p>jennik Sókadalowwy. 12.15 Krait 1325

ski. © godz. 9-ej i 11.30 wiecz. Rewja Sylwe-

Rano lekki mróz, w ciągu dniaodwilż. najprzyjemniej spędzicie Noc Sylwe- Wielka N Ч Chwilka gospodarstwa domowego. 13,30 —

GZ) i as ainas anga w Ognie Alodiuikiomi. © Syteła w Boli a Police osaDN aotaaa a D A Das o
We wtorek dn. 31 grudnia w noc sylwestro mnienia”. Po rewji dancing do rana. pow. 15.25 Życie kulturalne miasta i pro-

południowe. (Wielka 24), Wstęp za okazaniem

 

wą (o godz. 11 m. 30 w.) Teatr Miejski na| wincji. 15.30 Koncert rewellersów. 16.00

P z . URZĘDOWE. legitymacji akademickiej lub karty Pohułance wystawia farsę w 3-ch aktach Z za kotar studjo. | Lekcja języka niemieckiego. 16.15 Płyty.

A'owrót ministra Raczkiewicza.wstępu. Ludwika Verneuilla — „Jabłuszko* w re- |Polska awangardapoetycka. Radjowy wie- 16,45 Wysoka Eksmisjo! skecz. 17.00 Bab-

Z objazdu Wileńszczyzny powrócił f żyserji W. Ścibora. Ceny zwyczajne. Bilety| czór literacki. „ska ciekawość, pogadanka. 17.15 Minuta
rea.

do Wilna minister spraw wewnętrz-

nych Wł. Raczkiewicz. (h)
—Przemówienie Wojewody przez

radjo. W dniu 31 grudnia r. b. o
godz. 18 m. 30 wojewoda wileński
p. Ludwik Bociański wygłosi przed
mikrofonem Polskiego Radja w Wil
nie przemówienie, w' którem oniówi

aktualne zagadnienia gospodarcze w
Wileńszczyźnie i złoży życzenia no-
woroczne społeczeństwu m. Wilna
i Ziemi Wileńskiej..

Z MIASTA.
— Kredyty na rozbudowę Wilna.

: KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w pracowni czapek. W

pracowni czapek Łapina przy ul. Nowo-

gródzkiej 4 skradziono kapeluszy i czapek

na sumę 110 zł. Policja poszukuje zło-

dziei. (h) 4
— Pobita przez syna. Jadwiga Marcin-

kiewicz, lat 35 (Prosta 35) została tak

dotkliwie pobita przez 14-letniego syna, iż

interwenjowało pogotowie ratunkowe, któ-

re umieściło pobitą w szpitalu. „Miłym”

jsynkiem zaopiekowała się policja. (h)

— Kradli nagrobki na Rossie. Na cmen-

iarzu Rossa ujęto na gorącym uczynku kra-

|dzieży nagrobków W. Wasilewskiego i ©.

Olechnowicza  (Filarecka 59). Wandali

cmentarnych przekazano władzom sądo-

 
„Lutnia“. | W dniu 30 grudnia o godz. 21.30

|„Zwrotnicy' Tadeusz Peiper stanie przed

— Koncert Jarboro w Teatrze na Po- mikrofonem w obronie tak zwanej „Awan-

hulance. W piątek dn. 3 stycznia (o godz. gardy poetyckiej”. W. dyskusji jaką prze-

8 m. 30 w.) w Teatrze na Pohulance wystą- prowadzi przed mikrofonem wykaże celo-

pi raz jeden tylko renomenalna śpiewaczka wą pracę i wysiłek „awangardy” w kierun-

muczyńska Catarina Jarboro. W programie ku rozszerzenia świadomości kulturalnej

arje operowe i pieśni murzyńskie „Negro Polski,

Spiritualis“, które p. Jarboro wykona z Kancert radjowy „Wesołej piątki”.

wyjątkowem mistrzostwem. Ceny specjalne , Lwowski chór revellersów „Wesoła

Bilety do nabycia w kasie zamawiań Te-į piątka“ stworzony i kierowany przez Zbig-

atru „Lutnia“. Wszystkie kupony i znižki|niewa Lipczyńskiego, znany jest słucha-

nieważne. czom z „Wesołej Fali", oraz licznych wy-

— Teatr Muzyczny „Łutnia”. Występy | St<PÓW przed mikrofonem lwowskim — ja-

Elny Gistedt. „Madame  Dubarry" po ce- | ko zespół wesoły, pełen temperamentu

nach propagandowych. Dziś op. Millockera | Chór ten stanie przed mikrofonem dnia 30

„Madame Dubarry“ z Elną Gistedt. Ceny grudnia o godz. 15,30 z koncertem, na któ-

rego program złożą się przepiękne piešn'

już do nabycia w kasie Teatru

Wszystkie kupony i zniżki nieważne.

poezji. 17.20' Koncert muzyki poważnej

175.0 Zielony krzew jemioły, pog. 18.00 Re-

cital śpiewaczy Czesławy Perenson. 18,40

Koncert dla młodzieży. 19.00 Litewski od-

czyt ekonomiczny. 19.10 Albinowa u szewca

djal. hum. 19.20 Chwilka społeczna. 19.25

Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.

19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Audycja

strzelecka. 20.30 Płyty. 20.45 Dziennik wie-

czorny. 20,55 Obrazki z Polski współczesnej

21.00 Koncert kapeli ludowej. 21,30 Wie-

czór literacki, „Polska awangarda poetyc-

ka“, 22.00 Koncert symfoniczny. 23.00 Wia-

domości meteorologiczne. 23.05—23.30 Mu-

zyka taneczna z płyt.
"m 4й atiesa Vi    

Komitet Rozbudowy m. Wilna otrzy- |wym, (b) : miejsc propagandowe od 25 gr. rego 1 zło: „przepi : :

mał powiadomienie z Banku Gospo- — Kradzież w kinie „Helios“. W dniu — Jutrzejsza Rewja Sylwestrowa w Stanisława Niewiadomskiego i Karłowicza. (A: WYPADKI

darstwa Krajowego 0  przysłanej wczorajszym w kinie „Helios” okradziono „Lutni”, Jutro, zwyczajem dorocznym, od-| Zielony krzew jemioły. Pogadanka przez — Ziamał nogę. Przechodząc przez

kwocie 250 tys. zł. na rozbudowę
miasta. Zaznaczyć należy, iż przy-
znana kwota jest znikoma na po-
trzebu rozbudowy Wilna, gdzie, we-
dług prowizorycznych obliczeń, po-
trzebna jest suma 1 mil. 500 tys. zł.

Wilno już od szeregu lat znaj-
duje się na szarym końcu w postępie
rozbudowy, a to ze względu na stałe
upośledzanie władz centralnych na-

T. Żylińskiego, któremu z marynarki wy-
ciągnięto portfel z zawartością 60 zł, (b)
— Bójka kobiet. Wpłynęła do policji

skarga niejakiej Józefy Polakowskiej, zam.

przy ui. Turgielskiej 5, w której ostatnia

donosi, iż została pobita przez zamieszkałą

tamże sąsiadkę, Pelagję  Jezioronek.

Wszczęto dochodzenie. (e)
—Kradzież z wozu. Na szkodę Abra-

ma Kowarskiego, zam. przy ul. Ponarskiej

35, nieznani sprawcy skradli z wozu na ul.

Wiłkomierskiej kożuch, wartości 25 zł. (e)

Radjo.

Teraz gdy drzewa pozbawione są liści

na obnażonych konarach brzozy widzimy

często kępy zielone. To krzew jemioły. O

dziwnej tej roślinie dookoła której snuje

się tyle legend i podań mówić będzie z

Wilna dnia 30 b. m. o godz. 17.50 dr. Axel-

Stjerna.
Babska ciekawość. Pogadanka radjowa.

Ciekawość to pierwszy stopień do

piekła. Ciekawość może również być mo-

torem do badań, które w rezultacie mogą

dać nieraz wielkie wynalazki. Wszystko to

będą się w „Lutni” dwawidowiska sylwe- |

strowe o g. 8.15 i 11.30 w, O jednolitym |

programie. Humor, piosenka i taniec prze-

winą się przez bogaty program widowiska

sylwestrowego, składającego się z 19 efek-

townych numerów. W wykonaniu biorą u-

dział wszystkie siły artystyczne oraz zespo”

ły chóralne i baletowe. Zapowiadać bedą:

K. Wyrwicz - Wichrowski i W. Szczawiń-

ski, Przy pulpicie M. Kochanowski i A. Wi-

liūski. Nowe pomyslowe dkoracje i kostju-

my według projektów W.Makojnika.

jezdnię na ul. Legjonowej, upadł i złamał

nogę Jan Świetlikowski, bezrobotny, zam.

przy ul. Legjonowej 82. Poszkodowanego,

po udzieleniu mu pierwszej pomocy, prze-

wieziono do szpitala. (e) w

—— Poród uliczny. W dniu wczorajszym

wezwane zostało pogotowie ratunkowe na

ul. Kominy, gdzie w pobliżu swego domu

urodziła na ulicy dziecko niejaka Stefanja

Taraszkiewicz, 1, 40 (ul. Kminy 26). Matkę i

noworodka ulokowano w szpitalu żydow-

skim. (e)

szego miasta. Dlaprzykładu należy —Vainas z mieszkania. Nieujawnie- — Teatr „Rewja”. Dziś ostatnie dwa у ka > ZEE: st ORA

Ikreślić, iż takie miasta j Bia. ni dotychczas złodzieje dostali się przy po- przedstawienia programu rewjowego p. t. zależy od tego, co jest przedmiotem naszej — Zapił się na śmierć. ezrobotny

pod * jak Bia mocy włamania do mieszkania Ireny Strzal- „Wesolych Šwiąt“. Początek przedstawień ciekawości. A babska ciekawość? Warto szewc, włóczęga Karol Narbut (Pożarowa

łystok, Lublin, Bydgoszcz, Radom,
Włocławek otrzymują znacznie wię-
ksze kontyngenty, niż Wilno. (h)

kowskiej (ul. Żwirowa Góra 7), skąd skra-

dli ubrania łącznej wartości 15 złotych. O

kradzieży powiadomiono policję. (e)

posłuchać co o tem powie Marja Niklewi-
odz. 6.30 i 9-ej.

Ba rest
o godz. 17.00 w swej

Sylwestrowe przedstawienia w

We wtorek, 31 grudnia, o godz
czowa dnia 30 b. m.
pogadance radjowej.„Rewji“.

18) napił się denaturatu i zmarł. Zwłok:

Narbuta zabezpieczono do przybycia władz

sądowo-lekarskich. (h)

WIKI NST SERCOWO RTRT aia

 

   

dla włascicieil nieruchomości opracowane

przez Stow. Właśc, Nieruch, i aprobo-
wane przez lzbę Skarbową w Wilnie,

do nabycia w firmies

| Władysław Borkowski

NIESPODZIANKA SYLWĘBTROWA! Jutro cygański chór SIE MIONOWA. | Ostatni Kocha tylko mnie ae Mnie: : api į

Chór Dana — Adolf Dymsza” AN| Kochaj tylkę mae zażeć”" KsiążkiIkwitarjusze
CAD FIGUR
GABI K ET WOSKOWYCH

zrealizowane w całości w na siturajlnych kolorach
ы o"

DŹWIĘKOWE KINO

oraz największe gwiazdy ekranu i sceny najnowszej wielkiej komedji muzycznej

Dodek na froncie
w kinie „Helios“.

MICKIEWICZA 5, tel. 3-72.
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°

(Dziś porazpierwszy.w Wilnie największy film KWALIFIKOWANA

HELIOS | Ostatni dzień. Dziś cud kinematograiji) ŚWIATOWID " sWA в6 Кирпо pianistka udziela lek-

Kunice: urnie w pałualeych|- —„eśssessg„| „Księżniczka Czardasza i sprzedaż | |5.Sn.|"ueiodą
RuBE RpShCza y Wedlug pcpularnej operetki, Eneryka hzln an:. Upejejąca cygeńaka muzyka. Tryssejąca " |Przyjmie  akompanja-

barwach. (Plastyka) Joanos akeja| ai Dźwięki waica I ezerdas2a. W rol. glowr ych Jesiony Kea Mei

т oraz nejnowsza komedja wiederiska dała ań aja KARTA EGGERTH RY HANS SOEANKER dęby, na pnie lub ч #& obiady. Postępy

Cy r Kk SR r ci PB a Nadprogram atrakcje dźwiękowo. Um a |klocach, inne liścje-| znepnicwe, ULpe

PAT i PATACHONorazLEO SLEZAK. Atrakcje. Heat.Rewia „WE SOŁY MURZYN" Ludwisarska 4|siey jasowie: Wi.| , STUDENT
 т° о "qylko dziśl W poniedziałek, 30 grudnia, o godz. 6.30 i 9wieczoremPożegnalnyWie-|no ul. Wielka 12— (U. $. В. udziela lek-

We wtorek 31.XIŁ czór Obecnego Zespoła Artystycznego w Wielkiej Składanej Rewii p. t.: RR oi w zakresie gimn.
я |specjalność: | lacina,
"Sprzedaim niemiecki." Zgłoszenia
2 domy drewniane, u „Wszechpolak“

dochodowe, 9 zniesz:| 90,Adm.„DR WiL*,

kań, ziemia własna
250 kw. s. przy No-

| REWJA | POWITANIE NOWEGO ROKU 1936

NOC SYLWESTROWA
„BENEFIS SMIECHU"

W programie: Przegląd najweselszych pow. wystawianych w teatrach „Wesoły

Murzyn” i „Rewja* w Wilnie pióra Ret.Rena. Udział bierze cały zespół artystycz-

ny. Kier. art. lit. Rei-Ren. Ceny miejsc: balkon 25 gr. parter 54 gr. — Anons! Od

dnis 1 stycznia — występy NOWEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO.

  

 

Rewia w 2 ach I 15 obrazac! ai CALEG ZESPOLU Ss - a ai Ai a AR iej “

sad sedes Laikas baleWo. a jietrREWII „WESOŁY MURZYN  Ludwiserska 4 womiejskiN= [S PRACA
ulgowe 1.09, II m. 1.50, parter I m. 2.00. — Dziś ostatni dzień „Wesołych Świąt”. | We wtorek, 31 fa, o godz. 9-ej i 11.30 wieczorem całkowicie nowa К Е WIASZ77 7

SYLWESTROWA w 2częšciachi 20 odsłonach,przyudziale całegozespołu СЕРОНAS:

artystycznego. Mieszkania

„WIELKA NOC SZAŁU i ZAPOMNIENIA" [8 poxoje b. orzey.
Kierown. art. lit Rei-Ren. Po rewji DANCI G

do rana. Artyści wśród publiczności. Wesołe atrakcje. Moc niespodzianek. Szcze-

góły w ałiszach. Anons; Od dnia 1 stycznia — występy NOWEGO ZESPOŁU

ARTYSTYCZNEGO. Я

dowię drzew  owo-
cowych z małą rodzi-
ną od zaraz lub od
1 kwietnia 1936. Od-
pisy świadectw. Po-

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjałów! Bomby humoru! Rewelacyjne numerył

Wykonanie pierwszorzędneli!

Zakład Krawiecki pokój

 RZZEEOPZZRRZWETTDREREKAIRR EASTSETIĖPS

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY |

 

 

| ul. Wileńska 32 ljgqtm | PORADNIA BUDOWLANA UOTOROоЙ zez linai dwa dna "da

Ё. | St. Krauze" "tss; INŻ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO coz.3-oeorall 0 "| macowi
p” orady urządzenia wystaw i wnętrz, Dwa pokoje isa 'pisz.- "pre

do wynajęcia, można | wiantowy poszukuje

jz utrzymaniem. Zam- posady do majątku.JAN FRLICZKAĘ
em

wiellnych, przebudowy, remoniaw, izolac

   

 

   

 

 

że LECZ «s °
|kowa 14—1, 52|Fosiada świadectwa

mikEKA L EMO To SARS ka o ANTDIR DRZOC DMA doraźne sprawdzanie rachunków | k GT
l : : Ad

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWI — ZY JO Iao
KI N WIETA

Ptynowana  uauczy-| ABSOLWENTKA

Wykwihtną bieliznę damską i męską Trykotaże. Bluzki. Swetry. DE Naj- Palais Najweselsze spotkanie N. Roku. UWU kor 3% pace a aa Pe węże

| nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki, Fartuszki = 3 Wzmocniony program. artystyczny. ROZPOWSZECH- Olerty ROSE pork pracę w

szkolne i gospodarcze, PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH. ów ide Ceny zwykłe, nie ższone. NIAJCIE PRASĘ |Y!. „Pod „Nauczy- mętryjogc prakty-
ówieni stoliki jmuj arząd i С k i ie, za-

KKI SEkT iIA kCORK Dausa“ оее ыИНЕ ” + NARODOWĄ. | 99 ааЫ przemysł.
POKÓJ m it askawe

Era ! — iiniiiiikiiiiu, („0660 та аара dee
KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ, wany. Portowa 19, Wil. pod „praca:

iż WINA vwytworni Specjalny RABAT Gwiazdkowy W giel górnośląsk! ||оана —OSTRA
i M każdy otrzyma ę „Skarboierme” ; i

W ł ; w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM ora DRZEWO OPAŁOWE NAUKA, [|Piesiniaiое"dy

„ Osmotowski Wilno =DRZEWO OPALOWE ||| Dz zet z
strzyki, masaż, bańki. Zofja Jankowska

WILNO, WIELKA 15.

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p.

SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ
WINO „MIESZANKA JAGODOWA”. DO NABYCIA

NAUCZYCIELKA | Miejscowość  obojęt-
udziela korepetycji po M,Wilno, ul. Kal-
cenach b. niskich. A- waryfkka Ne, 12, m. 2,
dres w Adm „Uz.
Wil“ 2771 Kreniowa.

„Pracum“
WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6m.23.

Tel. 22-24, godz. 8—15 i 17—19.
W SKLŁPACH WINNO - SPOŻYWCZYCH.

 

   

m ZA

W. JUREWICZ i ZGuBY. ||

mistrz fir. P. BURE |kigsesżse wot

wzi

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsługa fachowa we własnych warsztatach,

| CENY KONKURENCYJNE.

 

 

 Kursy języków obcych ||
w lokalu lustytnia hauk =
 

ul. Mickiewicza (fmach Braci Jabłkowskich) w godz. popoł.
Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, FRANCU-
SKI i NIEMIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-
cji, techniki i t. p.).

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za-

łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia
prospektów, dzieł naukowych i t. d.

Informacje i zgłoszenia od godz, 8—13 oraz od 17—20 w Se-

kretarjacie Instytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów.

0. Matkiewicz
dawn. J. K. GORZUCHOWSKI

WILNO, ZAMKOWA 3.
poleca w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI od 5 zł.

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje w zalnec zogat-

mistrzostwa wchodzące, Ceny dostępne.

książecekę wojskową,
|wydaną przez P.K.U.
Postawy naimięWła-
dysława Holowni, 8.
Jakóba i Elżbiety, ur.
1898 r., zam. we wsi
Lapiezino, gm. Prozo*
rockiej — . unieważnia

 

 
WILNO, UL. MICKIEWICZA 4. 
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