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Rok XX

ZNALAZŁ SIĘ
DOBREJ MYŚLI...

Zmalazł się znowu dobry człowiek,
który nas pociesza wszystkich w
Europie dokoła, że zbrojenia Nie-
miec nikomu nie powinny snu mą-
cić, gdyż Trzecia Rzesza, znana z
gołębiego serca, pragnie jedynie
mieć czem się bronić, gdyby ktoś
niepoczciwie na mią napadł. Tak
przedstawia to, w styczniowym ze-
szycie Nineteenth Century londyń-
skiego, p. T.P. Conwell-Evans. Jest
on pozatem przekonany, że także
polityczne stanowisko Trzeciej Rze-
szy na gruncie międzynarodowym
jest w całej rozciągłości słuszne,
cieszy się, że układ Niemiec z Polską
zwalnia Europę z jednego z kłopo-
tów, doradza, by nie przeciwdziałać
przyłączeniu Austrji do Niemiec.

Coprawda, nie wszyscy Anglicy
równie różowo, jak zadowolony p.
Conwell-Evans, patrzą na zbrojenia
Trzeciej Rzeszy. P. Winston Chur-
chill, którego bystrością spojrzenia i
sądu nikt dzisiaj w Amglji nie prze-
ścignie, przed ostatniemi wyborami,
do Izby Gmin z 14 listopada ub. r.,|
wysunął na czoło sprawę zbrojeń,
niemieckich, jako  najgrožniejszą
dziś w polityce europejskiej, ošwiad-,
czając zarówno w mowie do całego
ikraju dnia 1 listopada r. ub., jak w
listopadowym zeszycie miesięcznika
The Strand Nidencj wydają w tym
roku na zbrojenia ponad 800 miljo-
nów fumtów (tj. ok. 10 miljardów
marek czyli ponad 206 miljardów zł.
w jednym roku) i przeprowadzają,
rozpocząwszy tajnie, a kończąc jaw-
nie, tak olbrzymie szybikością i roz-
ległością zbrojenia, jakich nigdy
jeszcze nie widziano. Podobnie zna-
ny pisarz wojskowy angielski, jen.-
maj. A. C. Temperley, odznaczający
się umiarkowaniem sądów, przedsta-
wił dokładnie w Daily Tełegraph z
22-go listopada r. ub. stan zbrojeń
niemieckich i doszedł do wniosku:
do dwu łat będzie wojsko miemiec-
kie  nmajstraszliwszą potęgą lądu
europejskiego. Zresztą także polity-
ka rządu brytyjskiego, pod kierow-
nictwem p. Stanleya  Baldwin'a,
który .od chwili przyśpieszonych
zbrojeń niemieckich oświadczył już
w połowie r. 1934, że granica obron-
na Anglji jest obecnie nad Renem,|
kształtuje się w znacznej mierze|
obecnie na podstawie uznania, że,
sedno rzeczy jest w  zbrojeniach;
Trzeciej Rzeszy, co skłania Wielką|
Brytanję do nowych umów obron-|
nych z Francją i do przyjmowania
zasady zbiorowego przeciwdziałania|
napadowi także w Europie.

Również i we Francji nikt ani na
jedno mgnienie oka nie bierze po-
ważnie twierdzeń, że zbrojenia nie-
mieckie są tylko obronne, bo nawet
z Niemiec nie głosi się tego w mnie-
maniu, że ktośkolwiek uwierzy. W
sprawozdaniu budżetu wojskowego,
przedstawionem w lzbie Deputowa-
nych w końcu r. ub. pos. Archim-
baud, rozporządzając danemi sztabu
francuskiego, obliczył stan wojska
stąłego w Niemczech w listopadzie
r. ub. na 800 tys., a po kilku miesią-
cach, bez przyśpieszenia wzrostu do-
tychczasowego, na miljon żołnierzy
stale pod bronią, co jest zjawiskiem
niebywałem na stopie pokojowej. I
dlatego znowuż polityka Francji na-
wet na obecny zatarg afrykański pa-
trzy tylko zukosa, nie spuszczając
oczu ze środka Europy, ku któremu
pragnęłaby też znowu skierować u-
wagę i siły Włoch.

Zresztą wystarczy słuchać i sa-
mych Niemców. P. Rudolf Hess, za-
stępca Fiihrera i minister Rzeszy, w
ostatniej mowie gwiazdkowej przy-
pomniał, że przed rokiem opowie-
dział przy tej samej sposobności baj-

Busch'a o jeżu, który nie słuchał
lisa, doradzającego mu zrzucenie
kolców, a powołując się na zawarcie
przez Niemcy dnia 1ć marca r. ub.
zobowiązań Traktatu Wersalskiego
o zbrojeniach, dodał: od tego czasu

CZŁEK!

 

 

 

Wilno, Niedziela 12 Styeznia 1936 roku

(Ulndomości ozajęciu Makkole przez Abisyńczykow
są bezpodstawne

WARSZAWA. P.A.T, podaje na-
stępujący komunikat o pałożeniu na
trontach Abisynji w dniu 11 stycz-
nia:

Urzędowe źródła włoskie dono-
szą o sukcesie wojsk włoskich w
bitwie przy ujściu rzeki Geva, gdzie
Abisyńczycy zostali zmuszeni do od-
wrotu.

Źródła angielskie donoszą, że krą-
żące pogłoski. o zajęciu Makalle

Francja pośredniczy
a Abisynją

PARYŻ (Pat). Omawiając roz-
mowy Lavala z ambasadorem de
Chambrun, „Le Journal* uważa, iż
obecnie nie może być mowy o po-
nownej inicjatywie pojednawczej ze
strony Francji w konflikcie abisyń-
skim. Sprawa znajduje się teraz w
rękach komitetu trzynastu. Podobny
pogląd wypowiada „Le Petit Jour-
nal“ i

„Le Matin' nie przypuszcza, by!
komitet osiemnastu domagał się em-
bargo na naftę.

„L'Oeuvre“ pisze: Wielkie mo-

ARA ALLSTT ERP NIK ANGLOSEJ

Przy objawach  przeczulenia, uczuciu
strachu, 'bezsenności, dolegliwościach ser-
cowych, ucisku w piersiach naturalna woda
gorzka  Franciszka-Józeła ożywia  krwi-
obieg w organach podbrzusza i działa przeż
to uspokajająco na zaburzenia w nich.

 

 

przez Abisyńczyków są bezpodstaw- wają bez przerwy i gdy tylko nad-
ne. lstotne położenie w tej części chodzi wiadomość o ataku abisyń-
irontu północnego, według informa- skim, startują dla bombardowania
cyj angielskich, jest następujące: przeciwnika. Przeważnie jednak
Dzień w dzień większe mniejsze przed ich przylotem wojownicy abi-
oddziały  Abisyńczyków atakują syńscy rozbiegają się.
Włochów lub nawet ierają się Źródła francuskie donoszą, že ce-
na pozycje włoskie na zachód od sarz podobno wysłał z Dessie część
Makalle. Lotnicy włoscy w pro- swojej gwardji na front północny,
wincji Tigre wskutek ataków czu- |co, jak się zdaje, wskazuje, że weź-

"mie sam udział w najbliższej nowej
|ofenzywie abisyńskiej.

в W h i | Z frontu południowego brak wia-miedzy Włochami sono:

raźnecarstwa rózumieją, iż zbyt |
owite |zwycięstwo „czarnych” i !

wyczerpanie Wioch mogtoby wyrzą-|
dziė wielkąz ae soja eu- |
ropejskiej i zakłócić spokój narodów|
posiadających kolonje.

NOWY JORK (Pat). Znany ty-
godnik „Literary Digest" rozpisał
ankietę, mającą wykazać zapatry-
wania obywateli amerykańskich na
politykę prezydenta Roosevelta, Do-
|tychczas obliczono 1.370.774 głosów,
z których wynika, że 60.47 procent
głosujących oświadczyło się przeciw-

 

„WIZYTĄ MINISTRÓW  HOLEN- ko Rooseveltowi. Ankieta wykazuje,

  

 

DERSKICH W WARSZA | CERAEZR W ZE"mETOWISZTDOSZPOAM ЙЕОа
PRZED | ‹
WARSZAWA(P ). Ministrowie ANGLICY ZAKŁADAJĄ

holenderscy pp. prof. dr. Gelissen i
dr. Deckers, którzy wczoraj przy-

LOTNISKA NA CYPRZE.

 

: ii wo 3
e NDZ LT |że rząd brytyjski nabył lotnisko cy-
mu, Min. Rolnictwa i Ref. Roln. J. wilne Larnaca na wyspie Cypr, a!
Poniatowskiemu, p, Min. P. i H. dr. jednocześnie odbywa się dokonywa-
R. Gossókidci. nie pomiarów lotnisk w Famagusta,
W godzinach popołudniowych Kimassel i Kyrenii na tejżewyspie. |

„Równocześnie w Nikozji rząd ma na-goście holenderscy: zwiedzali ="ly Si widoki

ATENY (Pat). Krążą tu pogłoski,'

  NIEZAWODNY,
AGAME

Opozycja przeciw Rooseveltowi
„że większość ta jest znikoma. W
jstanie nowojorskim oponenci Roo-
jsevelta wynoszą 65.30 procent, w
stanie Pennsylvania 68.63 procent,
(w slanie Connecticut — 71.86 pro-
|cent, a w stanie New Jersey — 71,96
procent. Wynik tej ankiety jest tem
|znamienniejszy, iż wykazuje on naj-
| większy procent przeciwników Roo-
jsevelta właśnie w najludniejszych
stanach.

1
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JAPONJA NIE WYCOFA SIĘ
Z KONFERENCJI MORSKIEJ.

ZOO gó s WYEL
; TOKJO (Pat). iastcosiewrzdł
zagranicznych i marynarki postano-
wili na wspólnej konferencji, że de-
|legacja japońska nie opuści konfe-
rencji morskiej w Londynie i że bro-
nić będzie tezy japońskiej do
ostatka.

 

 

Niemcy nie rezygnują z Poznania,
Według informacyj „Kurjera Po- nio niezmiernie charakterystyczny

znańskiego w dwutygodniku „Ost- artykuł, dowodzący, że Poznań był

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
Drugie ciąśnienie.

30.000 zł. — 174384,
10.00 zł, — 69734.

Pierwsze ciągnienie. {

20.000 zł. — 123745 130615. |

liuž zupełnie podobny do pobrzęki-

land'' wychodzącym w Berlinie jako
organ  półurzędowego „Związku
Niemieckiego Wschodu" (Bund
Deutscher Osten), ukazał się ostat-
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    Roa SJ1udzkości. Przeciwtym do;

   

 

legliwościom stosuje sięe
Tabletki Togal. CENAZŁ. 150
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kolczasta skóra jeża narosła uspo-
kajająco gęsto. Podobnie maj. Johst
z ministerstwa wojny Rzeszy, oma-
wiając w Vólkischer Beobachter z
4 bm. znaczenie roku ubiegłego w
zakresie polityki wojskowej niemiec-
kiej, woła: rdzeń wersalski wyrwa:
no z naszego życia, a žniwo roku

1935 było, zaprawdę, bogate. Szczęk
broni w Trzeciej Rzeszy Hitler'a jest

wania za Wilhelma Il-go. .
Wystąpienia talkie, jak p. Con:

well-Svans'a, A
nie przyjęte przez wszystkie dzien-
niki niemieckie 9 bm. —(prawdę
mówiąc, docierając do Berlina, wró-
city one tylko tam, skąd wyszły) — ||
mają na celu uspokojenie czujności
Europy. Mówią one niejako: wszyst-
kie zabiegi o podparcie bezpieczeń-
stwa i wszelkie układy wzajemnej
pomocy przeciw napadowi są niepo-
trzebne wobec tej anielsko-pokojo-

przywrócony.

jsen')], pełen jest naturalnie  twier-

* . . „m
wdzięcznie i rozgłoś-m

zawsze — miastem w gruncie rze-
czy niemieckiem i że w przyszło- |
ści ów stan rzeczy znowu będzie

Artykuł, zatytułowany „Niemiec-
ka historja miasta Poznania” („Die
deutsche Geschichte der Stadt Po-

dzeń bądź naciąganych, bądź wręcz
fałszywych i dawno już przez bada-
nia historyczne obalonych. Znajdu-
jemy w nim cały bagaż znanych już
dobrze przed wojną pseudo-nauko-
wych bredni różnych niemieckich
profesorów — i właściwie możnaby
nad tem wszystkiem przejść do po-
rządku dziennego, gdyby nie fakt,
że owe wymurzenia ukazują się w
piśmie półołicjalnem w dobie t. zw.
„przyjažni“ polsko-niemieckiej, a, co|
ważniejsze, gdyby nie wyraźnie
sprecyzowane wnioski autora na te-
mat dalszych zamierzeń  niemiec-
kich wobec Poznania i Wielkopoi-
ski.
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CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Nr. 1.

Narodowy a walki
cena 10 groszy

Do nabycia w kioskach,
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   wej Trzeciej Rzeszy. Urok naiwno-
ści p. Conwell-Evansm'a bedzie tem |
cenniejszy — (nie skąpmy mu wiary,|
že jest to naiwność szczera) im
mniej będzie takich, którzy zechcą
z nim się A w tej niezmąconej
ogodzie pomyślenia.
2 Stanisław Stroński.

LTETTTM XOGUTKIEM

РАТЕ2ОЕ JAKIE PROLZKI WAM D
GDYŁ SĄ JUŻ WASLAGOWMICYWA

POCWC TALII
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Paosiki  
 

5.000 zł. — 48323 67734 90460: 5.000 zł. — 66061 66463 176627
97882 103004. | 187443,

2.000 zł. —- 8387 24934 25797" 2.000 zł. — 1227 1718 307574002330773 38068 40317 45740 66881 68857
69132 78358 78718 82855 85371 87230
88462 104314 112984 125943 149661
153866 165605 179619 188443.

42833 48397 54832 58465 73097 79323
80424 87146 86874 89595 91515 95759
105036 112571 113131 144675 141114
„143180 144403 149225 146453 175361
180663 187820 191065 194175 193901.

aiVi INKT AIKOSTO,LARA AS

Wielki zjazd
Jak się dowiadujemy, w najbliž-

szym czasie zwołany zostanie w Wil-
nie wielki zjazd gospodarczy z tere-
nu województw wschodnich. Na
zjazd przybędą delegaci wszelkich

KIETASIS

ZARZĄD MIEJSKI W NOWO-
GRÓDKU REGULUJE CENY, '
NOWOGRÓDEK. Zarząd Miejski

deleguje (lotne komisje, kontrolują-
„ce ceny w sklepach, zwłaszcza ceny|

niezbędnem, wobec powtarzających
się nadużyć ze strony właścicieli
sklepów przeważnie w stosunku do
ludności wiejskiej.

Magistrat rozesłał do właścicieli
domów wezwania do obniżenia ko-
mornego w związku z .obowiązują-
cym dekretem, ponieważ niektórzy
właściciele domów, wyzyskując nie-
świadomość lokatorów dotychczas
czynszów nie obniżyli.

SAMOBÓJSTWO POD PO-
AO

GŁĘBOKIE, Da. 6 bm. o godz.
6.40 na torze kolejowym Parafjanów

j(-—- Królewszczyzna na 533 km. zna-
leziono zmasakrowane zwłoki nie-
znanegc mężczyzny, lat około 25.
Dokonane oględziny nasuwają przy-
puszczenie, że osobnik ten popełnił
samobójstwo, rzucając się pod prze-
jedżający pociąg. Rysopis: szatyn,
czoło wysokie, nos szeroki, oczy
piwne, brwi ciemne. Ubrany w kurt-
kę bronzową z czarnym baranim
kołnierzem, czapka koloru siwego.

gospodarczy
organizacyj kupieckich, rzemieślni-
czych i przemysłowych. Zjazd zwo-
łują poszczególne branże pod prote-
jtektoratem Izby Handlowo-Przemy-
słowej celem zastanowienia się nad
niektóremi zagadnieniami gospodar-
fczemi. (h) ;
|…_

MIŁOŚNICY AKWARJÓW 1 ТЕВ-
RARJÓW NIEZAREJESTROWANI.

Grono osób zwróciło się doUrzę-
jcukru, soli i nafty, co okazało się „du Wojewódzkiego o rejestrację t-wa

alkwarjów i terrarjów. Napodstawie
jart, 20 prawa o stowarzyszeniach,
wojewoda wileński odmówił reje-
stracji tego stowarzyszenia, z uwagi
na to, że nie odpowiada ono wzglę-
dom pożytku społecznego.

BOZE AWA R ž se
UTONĄŁ W JEZIORZE.

W jeziorze Dołgie w rejonie gm.
prozorockiej pow.  dziśnieńskiego,
wskutek załamania się lodu, utonął
5-letni Roman Milewski z kol. Ka-
mionka, gm. prozorockiej. Po wydo-
byciu z jeziora zwłoki pochowano
na cmentarzu Rz.-Kat. w kol. Doł-
gie.

За

 

POCIĄG NAJECHAŁ
NA FURMANKĘ.

10 bm. o godz. 13,57 na szlaku
Ignalino — N. Święciany pociąg o-
sobowy Nr. 706, idący z Zemgal, na-
jechał na niestrzeżonym przejeździe
na furmankę. Ofiar w ludziach nie
było, jedynie został zabity koń.
Również nie było przerwy w ruchu pociągu, ani uszkodzenia taboru.

 



 

 

Czwarty dzień procesu młodych komunistėw Zz U. S. B.
Rozprawa wczorajsza rozpoczęła

się o godz. 10 rano.
Na wstępie adw. Sukiennicka

prosi sąd o wznowienie przewodu
sądowego, celem przesłuchania do-'
datkowego świadka obrony.
Przewodniczący, uważając jednak,'

że okoliczności co do kitórych miał
zeznawać świadek, są dostatecznie|!
wyjaśnicne w toku dotychczasowego|
przewodu sądowego, udziela głosu|
oskarżycielowi publicznemu, prok.|
Piotrowskiemu.

Prokurator, po krótkiej analizie
art. K. K., obejmujących inkrymino-
wane oskarżonym — przestępstwo,
przechodzi do omówienia środowis-
ka, z którego rekrutują się podsądni.

„Ciężko jest być oskarżycielem
publicznym — mówi prokurator, —
gdy się oskanża ludzi, z których każ-
dy ma przed swem nazwiskiem do-
datek „student U.S.B.', lub „asy-
stent U.S.B.“

Z uczelni, która była bastjonem
polskości na Wschodzie Rzeczypo-
spolitej, z uczelni, która kształciła
Żana, Mickiewicza i Promienistych,
z uczelni, w której wychowywali się
Ci, którzy życie całe poświęcili wal-
ce o prawo używania mowy polskiej,
z tej samej Wszechnicy dziś, w Wol-

_ nej Polsce, wyszli i kształcą się lu-
dzie, którzy dobrowolnie wyrzekli
się prawa mówienia po polsku, —
ludzie, którzy dla określenia swych
idei i zapatrywań, wolą używać
zmodernizowanego w Sowietach ru-
sycyzmu, obywatele, którzy za cel
swych dążeń postawili oderwanie
ziem wschodnich i włączenie ich do

obszaru „Sowieckiego  imperjum'.
Poczem przechodzi do przeprowa-

 

lzwiązku z

tury faszyzmu, milczą tylko — o ko-
muniżmie. Jednym z przejawów ko-
munistycznej akcji podsądnych jest
akcja bezbożnicza.

Zgodnie z hasłem ,„Zewu” że „Re-
ligja, to opjum dla ludu", organizują
„Zywą gazetkę”, na której kpią z

dogmatów wiary, a na zebraniu tem
przewodniczy osk, Marja Dziewicka,
b. członkini Sodalicji Marjańskiej.

Potem przechodzi prokurator do
omówienia pewnych dokumentów, w

działalnością Komuni-
stycznego Związku Młodzieży. Za-
chodniej Białorusi.

24 kwietnia 1934 r. w Wilnie, w
mieszkaniu Bencjona Dreznera zna-
leziono rękopis rezolucji Biura Ko-
mórek Komunistycznych Młodzieży,
kióry przez biegłego graiologa Bul-
haka został uznany za rękopis
oskarż. Drutty, Jednak biegli na
rozprawie nie stwierdzili tego w for-
mie bezwzględnej.

Rezolucja powyższa obejmowała
sprawozdania trzech — istniejących
Komórek młodzieżowych i wskaza-
nia co do dalszego postępowania.
W/g sprawozdania, Komórka Nr. 1

przeprowadziła l-szą akcję masową
w Mensie Akademickiej, Potrafiła
uzyskać wpływ na młodzież przeż
podejście do niezamożnej młodzieży
od strony jej interesów. Mówi, że
medycy na swych zebraniach osią-
gnęli 100 osób. Gazetka została wy-
dana. Alkcja wyborcza do Br. P. nie
dała pełnych wyników — lecz sama
lista, jako taka, nie zawiodła.

Jako wskazania podano: 1) usu-
nięcie ze Związku Niezależnej Mło-
"dzieży Socjalistycznej wpływów troc-
kistów; 2) skończenie z intelektu-

dzenia dowodu, że podsądni byli alizmem i stworzenie z grupy dysku-
członkami organizacji „Front“ i tantów awangardy niezamożnych

„Funk*, stojących na usługach Ko- | akademików.

minternu, które to organizacje były

organizacją łączną tak, jak i Bloki już zaczątki akcji masowej.
Komórka Nr. 2 — wytworzyła

„Żywą
Niezamożnej Młodzieży Aikademic-| gazetkę” uznano za imprezę udaną

kiej chrześcijańskiej i żydowskiej
stanowiły w gruncie rzeczy jedną or-
ganizację, będącą formą działalności

masowej i kierowane przez wyżej
wspomniany „Front“ i „Funk“.

Cel i ideologja tych organizacyj
sprecyzowane były w haśle, umiesz-
'czonem w jednem z pierwszych
wydawnictw, podpisanych przez
„Front“ — „Precz z okupacją Za-
chodniej Białorusi".

Historja tego ruchu na U.S.B. za-
czyna się w roku 1932 na jesieni,
śdy po ustąpieniu Dembińskiego,
grupa jego znalazla się bez kierow-
nictwa. £ dawnych dembińszczyków,
wśród których widzimy cały szereg
oskarżonych, wyodrębnia się z cza-
sem grupa, skupiająca się wokół
czasopisma „Czytajcie', wskład któ-
rej wchodzą m. in. Jędrychowski i
Kapała, — o czemświadczy umowa,
zawarta z drukarzem Znamierow-

Spotykamy w tym czasie odezwy
„Do niezamożnej młodzieży”, podpi-
sane przez Centralny Komitet Ko-
munistycznego Związku Młodzieży,
— czasopismo „Zew”, wydawane na
powielaczu dla młodzieży + t. p.

Potem spotykamy się przy okazji
wyborów do Br. Pomocy z organi-
zacją Bloku Niezamożnej Młodzieży
Akademickiej. Było wielu świadków
obrony, którzy sami w jego pracach
brali udział (św. Gloskin), i twier-
"dzili, że Blok ten, poza hasłami pra-
cy dla niezamożnych akademików i
„reformy w tym kierunku Br, Pomo-
cy, żadnych żądań politycznych nie
wysuwał i charakteru politycznego
nie: posiadał.
Ale znamiennem jest, że ci świad-

kowie, którzy potrafili pamiętać
wszelkie szczegóły, o które ich py-
tano, — nie pamiętali tylko: jedne-
go, — kto stanowił komitet organi-
zacyjny Bloku, kto im wydawał zle-
cenią agitacji Nawet kand iz
tej listy do Zarządu nie mogli sobie
przypomnieć, kto im proponował
kandrydorwać, kto decydował o miej-
scu na liście i t. p.

Ogół jednak młodzieży akademic-
kiej, co do charakteru politycznego
Bloku, zorjentowany był dostatecz-
nie. I to nietylko młodzież akade-
micka. W, gazecie litewskiej ,„Vil-
niaus Rytojus“ znalazta się notatka
informacyjna, że na komumistycziiej
liście wyborczej do Bratniaka tigu-
ruje Litwin — osk. Jam Drutto. Są
i dowody rzeczowe. Odezwa Komi-
tetu Organizacyjnego Bloku Organi-
zacyjnego Bloku Niezamożn. Młodz.
Akad. była identyczną z pewnym
ai m w „Zewie”,
W dłuższym wywodzie prokura-|

tor analizuje artykuły programowe
„Zewu” i stwierdza, że technika re-
dakcyjna „Zewu“ jest techniką typu
sowieckich pism.

Ci ludzie z „Frontu* odżegnują
się od wszystkich ugrupowań poli-
tycznych, — wszystkie potępiają,
uznając je za narzędzia i ekspozy-

i wskazano na konieczność utrzy-
mania legalnych form oddziaływania
na masy. !

Sprawozdania obu tych komėrek
zestawia prokurator z łaktami, któ-
re zaszły poprzednio na terenie aka-
demickim, przy czynnym  współ-
udziale oskarżonych, i uważa je za
przejaw akcji, prowadzonej na zle-“
cenie K.P.Z.B. A więc, ad Kom.
Nr, 1: Zajście, wywołane przez Ka-;
pałę w Mensie Alkad.; stworzenie i.
działalność agitacyjno-wyborcza Blo-|
ku Niezamożn. Młodz. Alkad.; Spo-
łeczny Klub Medyków; nielegalny
perjodyk „Nasza walka”, ad Kom.
Nr. 2: „Żywa gazetka”, zonganizo-
wama przez Marję Dziewicką pod
firmą Z. N. M. S. Komórka Nr. 3
obejmowała tereny pracy wśródj
Białorusinów i jako wynik swej akcji
'podała przeprowadzenie zebrania w
" [owarzystwie Białorusoznawstwa.

Działalność tej Komórki omawia
prokurator łącznie z oskarżonymi
3-ma Bialorusinami: Smolem, Szcze-|
kałłą i Urbanowiczem. Mianowicie
w związku z napisaniem „Stien-
gaziety' w duchu zdecydowanie ko-
munistycznym, której współautorem
był, jako stwierdziła ekspertyza, osk.!
Smol, — Zw. Studentów Białorusi-
nów wykluczył raz na zawsze Smola
z organizacji za wyraźne sympatje
do LlI Międzynarodowówiki. im.
kurator Związku prof. Koschmieder
określił Smola i Szczekałłę jako zde-
cydowanych komunistów. Lecz,
skąd wziął się Szczekałło? Otóż
Smol, odosobniony wśród Białorusi-
nów, wprowadza jesienią 1934 r. do
Żw. St. B. Martyna Szczekailę, zna-
nego już przedtem policji działacza
K.P.Z.B. na terenie pow. stołpec-
kiego. Należy nadmienić, że Szcze-
kałło dostał się na U.S.B. przy po-
mocy sfałszowanego świadectwadoj -
rzałości, gdyż sam matury nigdy nie
zdawał.

Co de osk. Urbanowicza, to zaj-,
mował się on m. in. zbiórką pie-
niędzy na polecenie Biura Kom.

Wyraz „nowobrancy* w notat-
kach osk, U., który obrona tłuma-
czy akcją Urbanowicza werbowania |
uczniów do gimnazjum białoruskie-
$o, — ma, w/g oskarżyciela, zupeł-
nie inne znaczenie.

Policja nieraz stwierdziłą poro-
zumiewanie się U. z Marczakiem, sa-
perem 3-go Baonu, skazanym przez
Sąd Wojskowy za działalność komu-
nistyczną na terenie wojska i odby-
wającym obecnie karę we Wron-
kach. Pozatem św. Adamowicz, za-
strzelony potem na ulicy Wilna, ze-
znał przed policją, że osk. Urbano-
wicz pracował w wydziale wojsko-
wym O.K.K.P.Z.B. Fakty te wyraź-
nie wyjaśniają użycie określenia
„nowobrancy' przez oskarżonego.

 

 

skiej. Oboje coprawda twierdzą, że

potrzebnej do akcji masowej. Na emigranta politycznego, — mógł,
potwierdzenie tego przytłacza treść zdaniem prokuratora — mieć tylko
ulotek „Lewicy w związku z akcją zdecydowany komunista.
l-o«majową i akcją w sprawie skre- Obok tego zachowania się Drutty
śslonych studentów na Wydz. Prawa. w więzieniu (przypięcie czerwonej

Przechodząc do oskarż. St. Jędry- kokardki w roczmicę październiko:
chowskiego, odczytuje cały szereg wej rewolucji w Rosji i t. d.), to
zdań ze znalezionego u niego ręko-. oczywisty dowód komunizmu.
pisu artykułu, do którego autorstwa sk. Sztechelski był redaktorem
przyznał się podsądny i porównuje „Nowej Walki” — organiu „Niezam.
je z cytatami z broszury, wydanej w Młodz. Medycznej”. Co do charak-
Sowietach a podpisanej przez K.Z.M. teru tego pisma, nie ma wątpliiwości,
„Drogi młodzieży akademickiej' i Ekspertyza druku dowiodła, że „Na-
artykułami „Zew'u, stwierdzając sza Walka” była pisana na maszynie
dosłowną identyczność umieszczo- identycznej z tą, na której pisano
nych tam zdań. odezwę „Frontu”. To dostatecznie

Na tej podstawie zarzuca Jędry- tłumaczy i charakter polityczny pis-
chowskiemu autorstwo tych prac, a ma i tych, którzy je finansowali.
tem samem współudział w wydaw-' Cały szereg komunistycznych pla-
nialwach Kompariji. katów, tworzenie Kół M.O.P.R-u, —

Następnie podaje bardzo ciekawy oto obraz działalności podsądnych
i znamienny talkt. | | do czasu, gdy wyszła broszura „Dro-

U niejakiego Flata-żyda, zatrzy- & młodzieży akad.“ Ale dziatalnosė

manego na terenie koszar 4-go pui- oskaržonych nie ograniczała się do
ku uianów, w momencie wywiesza- terenu akademickiego. :
nią sztandaru komunistycznego, zna- = Byt „List otwarty“ Dziewickiej. i

lieziono uchwały plenum Okręgowe- Olszewskiego, głoszący, że akcja na

go Komitetu K.P./.B. W. uchwałach terenie akademidkim to tylko jeden
tych podano, że plenum O.K, po wy- z wycinków ogólno - rewolucyjnej
stuchaniu egzekutywy, stwierdza od-
powiednie przeprowadzenie akcji na;
terenie „kEiektritu' i wśród garba-
rzy, założenie należytego polskiego
„rejonu akcji”, — rozpoczęcie robo-
ty szkolnej, oraz wzmożenie akcji
masowej na terenie akademickim.
Jednocześnie znaleziono listy skła-
dek па strajkujących robotników,
identyczne z ujawnionemi w czasie

5; A l a Petrusewicza racji „Palais de danse“. Pijani žydzi

AN A : „ wszczęli awanturę z Ciurlanisem,
Akcja „Elektritu” była, jak wia- przyczem go dotkliwie pobili i

domo, prowadzona przez podsąd- uszkodzili Ciurlanisowi  želaznemi
nych na zebraniach akademickich jejyczami nasadę czaszki.
(up. po referacie prof. Zygmunda). :
Pieniądze zebrane zostały przez Władze prokuratorskiewszczęły
osk. lrenę Dziewicką. dochodzenie; w następstwie czego

W: dłuższym wywodzie potrakto- Żydzi ŁO:gakaaE
‚ у Ša 5 w. Wilnie. ręgowy
Z CAWilnie Chelma uniewinnił, natomiastosk, Drutty,

Podst tu stanowiła kores- Machleją skazał na 1 rok aresztu z

ondencja osk. Drutty (b. urzędnik zawieszeniem wykonania kary, za-
POlSEAkA” Pam w ais sądzając jednocześnie na rzecz Ciur-
stwie Grodzk.) do Gertrudy Sawic- lanisa powództwo cywilne, a miano-

wicie rentę dożywotnią w wyso-
ikości 100 zł. miesięcznie, gdyż po-
szkodowany utracił w 50 procentach

Sąd Najwyższy rozpatrywał spra-
wę 2 kupoów wileńskich, J. Machle-
ja i W, Chelma, oskarżonych o po-
bicie muzyka Ciurlanisa koło restau-

ujawniona korespondencja pochodzi
z okresu przed 1932 r., i dotyczy
przeważnie Klubu Intelektualistów i
Związku Zorganizowanej Pracy. Dro- 7% głowy. 3
gą szczegółowej analizy dochodzi Od tego wyroku odwołał się Ma-
prokurator do wniosku, że kores- chlej; apelował również prokurator

chodzi z inkryminowanego mu okre- i od wymiaru kary w stosunku do
su. Szemat graficzny, przedstawiony Machleja. Sąd Apelacyjny w Wilnie,
w. liście, jest szematem organizacji w uwzględnieniu apelacji prokura-

zdolność do pracy, wywołanej 'ura-|

pondencja ta dotyczy „Frontu' i po- od wyroku uniewinniającego Chelma|

iblem nawrócenia,

ilustruje
pod adresem litewskiego
demokraty Ancewicza „Takich wre-
diteli typu Ancewicza k stienkie!“
Taki stosunek do socjałdemokraty i

Marszałek
Śmierć Pawła Bourget'a (24 grud-

nia 1935 r.) jest dla literatury tran-
cuskiej wydarzeniem  historycznem.
Sześćdziesiąt pięć lat karjery powie-
ściopisarskiej, przeszło sto tomów
utworów literackich, opinja poważ*
nego socjologa i filozofa — wszyst-
Ко to sprawiło, że gdy Bourget prze-
Ikroczyt ošmdziesiąty rok życia, na-
zywano $o powszechnie „marszal-
kiem literatury". Jego

i oddały społeczeństwu poważne u-
sługi.

dogmat z nauką; wierzył i udowad-
niał, że Chrystjanizm stanowi  nie-
tylko pierwiastek wiary, ale element
rozumowy w organizacji świata.

Z tłumaczeń na język polski,
formie powieści omawiając pro-

zasługuje na u-

ny z francuskiego przez A. Brezę. To
dzieło Bourget'a zajmowało dość
długo krytykę literacką a nawet te-
ologiczną, zwłaszcza we Francji i we
Włoszech. U nas wspomina o tem
dziele lks. dr. Czesław Sokołowski
(obeany biskup sufragan Podlaski) w
swej obszernej przedmowie do pracy
Adolfa Rettć pt. „Kilka uwag nad
psychologją nawrócenia”, Pozatem
„Przegłąd Powiszechny” (r. 1902, t.
75 i t. 76) drukował obszerne,stre-
szczenie tej powieści Bourgeta, a
ks. J. Pawelski T. J. poświęcił dzie-
łu Bourget'a głębokie studjum kry-
tyczne pt. „Filozoficzna myśl „Eta-
pu“.

„To. dzieło Bo t'a — pisze
ks. Biskup Sa ła dawać
które usterki, chętnie zaliczamy do Przechodząc do późniejszej akcji

pozostałych oskarżonych, omawia
prokurator listy zbiegłego Jana Ka-
pały, określające rolę „Lewicy
Akad."”, jako organizacji pośredniej,

prac, uplastyczniających prawdy na-
szej Wiary šw.“.

Prawda, że autor drogą negatyw-

książki |miona. prawdziwej  objawionej
wstrząsnęły w swoim czasie opinię| ligji.

Jako katolik Paul Bourget godził|"edomagania

wagę P. Bourget'a „Etap, przełożo-

| najmniejszych

na rzecz Ciurlanisa została zasą-
ldzona od obu skazanych solidarnie.
| Skazani żydzi odwołali się do

 

literatury
jej zgubne następstwa: nie pomija
jednak i sirony pozytywnej, wskazu-
je bowiem Bourget drogę. do
poznania Boga, drogę rozumową,
idącą z rzeczy stworzonych do
Stwórcy. Na tej drodze przebiega
pokrótce zasadnicze prawidy, że Bóg
objawił się w Christjanizmie i że
Ё różnych postaci chrystjanizmu je-
den katolicyzm nosi na sobie zna-

re-

Strona społeczna zajmuje znacz-
ną część książki. Bourget,

społeczne w świecie
nowoczesnym, widzi jedyny ratunek
w powrocie do katolicyzmu i do jego
etyki. To jest naczelną ideą dzieła.
Bourget'a, która, jak twierdzi w

w swem studjum ks. J, Pawelski, ' „prze-
prowadzona jest z wielką siłą rozu-
mowania. A przytem to rozumowa-
nie rozpościera się nie w abstrakcji,
ale na namacalnych wypadkach ży-
cia, życia tak pojętego rzeczywi-
ście, tak odtworzonego wiernie w

szczegółach, we
wszystkich przejściach psychologicz-
nych, że już nietylko rozumie się
prawdę ale się ją widzi Jest to nowy
rodzaj apologetyki, tem skuteczniej-
szy od innych, im bardziej unaocznia
prawdę'. (Por. ks. J. Pawelski —
„Filozoficzna myśl „Etapu' str. 14).

Kap.

e DKA OWA 0,BE R

ZAKUP KONI DLA WOJSKA.

opisuje |

akcji. Dowodem tego jest fakt, że
Dziewicka przechowywała w Br. Po-
mocy ulotki, wydane do strajkują-
cych  garbarzy, a podpisane przez
Lewicę Związków. O strajku garba-
rzy mówi „Czerwony Ściah'* w spo-
sób niemal identyczny z ulotką, zna-
lezioną u Dzienickiej.

Potem była akcja antywojenna.
Protesty przeciw alkcji L.O.P.P-u i
L.M,K., jako instytucjom' military-
stycznym.

Charakteryzując działalność pod-
sądnych, podkreśla prokurator ogól-
no-polsiką działalność Kominternu.
Powołuje się tu na dane, dostarczo-
ne przez świadka (kom. Olearczyka
z Krakowa.
W konkluzji, popierając w całej

rozciągłości oskarżenie z art. 97
$ 1 w/z art. 93, wymiar kary pozo-
stawia 'caikowicie sumieniu sądzą-
cych.
(Przemówienia obrońców podamy

jutro.) |
‚САНО ЛАЛ OGAE!

Zaparcie. Świadectwa powag lekarskich
twierdzą skuteczne działanie naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józefa''.

 

Proces 2 żydów wileńkich
o ciężkie pobicie imuzyka Polaka

Sądu Najwyższego, który wyrok
Sądu Apelacyjnego uchylił i sprawę
przekazał Sądowi Apelacyjnemu w
Wilnie 'do ponownego rozpatrzenia
w innym składzie sędziów. (h)
 

GROZIŁ PREZESOWI DYREKCJI
KOLEJOWEJ,

W dn. 10 bm. przod. Dostatni za-
trzymał" Kazimierza Kuczyńskiego,
który z budki telefonicznej na dwor-
cu kolejowym telefonicznie groził
prezesowi Dyrekcji Kolejowej inż.
Falkowskiemu, że go zabije. W cza-
sie rewizji u Kuczyńskiego został
odnaleziony rewolwer „Nagan” na-
ładowany i nabojami, który zakwe-
stjonowano. Rewolwer ten Kuczyń-
ski posiadał nielegalnie.

ZAOSTRZENIE STRAJKU W GMiI-
„ NIE ŻYDOWSKIEJ. `

° № dn. 10 bm. odbyła się w In-
„spekttoracie Pracy 62 obwodu  kon-
jierencja w sprawie zatargów zbio-
„rowych.
|. Dotyczyła ona zatargu pomiędzy
Zarz, Gm. Wyzn, żyd, w Wilnie a
'pracownikami Gminy i cmentarza,
powstałego, jak donosiliśmy, na tłe

„Frontu, poglądy ówczesne Drutty | torskiej, wydał wyrok skazującyMa- obniżenia płac pracowników o: oko-
dokładnie zdanie, pisane ,chleja i Chelma po roku więzienia

socjal- bez zawieszenia. Renta dożywotnia
"ło 35 proc. 7

Na ostatniej konferencji w dn. 10
„bm. w Inspektoracie Pracy pracow-
nicy poczynili dalsze ustępstwa,
zgadzając się na obniżkę uposażeń
od 9 proc. do 25 proc.. Porozumienia
nie osiągnięto, wobec nieustępliwe-
go stanowiska Zarządu Gminy, któ-
ry pozostał przy swych propozy-
dach, Pertraktacje zostały przerwa-
ne. Przedstawiciele związkupracow
ników zapowiedzieli zaostrzenie
strajku.

ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH

W ciągu ostatniego tygodnia stan
zatrudnieńia przy robotach miejskich
i w przemyśle na terenie Wilna uległ
pewnym zmianom, a mianowicie:

1) zmniejszono stan zatrudnienia
„robotników przy robotach miejskich
|o około 150 osób, wobec czego obec-
«nie zatrudnia się 869 robotników;

2) zwiększono stan zatrudnienia
(w Jabryce dykty a 30 robotników;
„obecnie fabryka ta zatrudnia około
'80 robotników;
; 3) zmniejszono stan zatrudnienia
ik tabryce „Elektrit“ o około 190 ro-
botników; obecnie pozostało przy
pracy około 300 osób.

Nowości wydawnicze
Już się ukazał z druku 2 (56) nu-

mer tygodnika literacko - artystycz-
nego. „Prosto z mostu'* pod redakcją
St. Piaseckiego. W numerze czyta-
my na wstępie artykuł Karola Irzy-
kowskiego p.t. „Czarne i białe cha-
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raktery“, dalej A. Jesionowskiego
„Jeszcze jeden. nieznany świat”,
piękny poemat Wojciecha Bąka
„Wydzwoniony Piotr", poświęcony
pamięci L. Tołstoja, L. Andrć „We-
nus w mykwie“, Junoszy-Gzowskie-
go uwagi na temat amnestji, E,
Sokummer - Szermentowskiego „Naj
większy wróg Oscara Wilde'a*, jak Wileńska Izba Rolnicza organi-

zuje zakup koni do wojska na tere-
nie województw wileńskiego i nowo-
gródzkiego. Zakup odbywać się bę-
dzie w dn. 18.1. w Horodzieju, 19:11.
w.Lidzie, 21.11, w Głębokiem, 4./II.
i SIIL w Wilnie, 6,IIL..i 7.111, w Osz-
mianie. Ceny zostały wyznaczone ną maluje potrzebę religii, gdy na-

kreśla nikłość etyki bezreligijne; i
za poszczególne typy koni od zł. 300
do zł. 3.000 za s: @:

zwykle feljeton W. Wasiutyńskiego,
ciąg dalszy poematu J. Pietrkiewi-
cza p, t. „Prowincja”, powieści A.
Świętochowskiego „Twinko' i stałe
działy: Przegląd prasy, na margine*
sie, recenzje: z książek, wystaw,
filmów, kroniki, panopticum oraz
bibljografja nowości wydawniczych.
Warszawa, Książęca 6 m. 12-aIl p.
Tel. 7-02-50. ls | a
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-) — РОЦТУКА —
WZAJEMNOŚCI
Dziewiątego styczniar. b. odbył się

w Berlinie zjazd Rady- Naczelnej

Związku Polaków w Niemczech,.
Powszechnie wiadomo, -м jak tru-

dnych warunkach znajdują się nasi

rodacy w Rzeszy, Ostatnio, mimo pa-

rokrotnych zapewnień kanclerza o zu-
pełnem zaniechaniu polityki germani-
zacyjnej, kurs przeciw ludności po!- |
skiej bardziej się zaostrzył. Wzrosła

niebywale samowola władz  admini-

stracyjnych oraz dygnitarzy  partyj-

nych, co uczyniło ciężki i bez tego los

półtoramiljonowej mniejszości polskiej

jeszcze nieznośniejszym.
Korespondent „Kurjera Porannego”

przypisuje tę zmianę polityki admini-

stracyjnej ministrowi spraw we-

wnętrznych, dr. Frick'owi, który w

szeregu przemówień przygotował

grunt do nowego ataku na polską lu-

dność Rzeszy.

Naszem zdaniem, germanizacyjna i

eksterminacyjna polityka, prowadzo-

na w stosunku do naszych. rodaków,

ma podłoże znacznie głębsze, Tkwi 0-

na w tradycji politycznej Niemiec 'i

jest pocichu popierana przez wyższe

czynniki niż dr. Frick oraz partyjni

dygnitarze. Jest to stara polityka

Fryderyka Wielkiego, przejęta i zmo*
dernizowana przez dzisiejszych wład-

ców Rzeszy, którzy systematycznie

dążą do jaknajszybszego zatarcia śla-
dów polskości na ziemiach wchłonię-

tych niegdyś przez państwo pruskie.
Polityka ta głęboko wrosła w świa-

domość niemiecką i stała się na tyle

imperatywną, że nawet w okresie u-
rzędowej „przyjaźni polsko - niemięc-

kiej” nie osłabła w swojem nasileniu,

Pisaliśmy tyle razy o bolączkach

naszej ludności w Rzeszy, tylekroć 0-

mawialiśmy wszystkie ciosy, jakie na
nią spadają, że obecnie ograniczymy

się do zacytowania ustępu rezolucji,

jednomyślnie uchwałonej przez zjazd
Związku Polaków i przedstawiającej, |

w słowach pełnych umiaru, stan całej

sprawy. Ustęp ten brzmi:
„Rada Naczelna Związku: Polaków w

Niemczech po gruntownem i wszech-
stronnem omówieniu położenia Polaków
w Niemczech, przyszła do przekonania,
że slan istniejący obecnie musi ulec zmia-
nie współżycie bowiem odrębnych naro-
dowości w ramach jednego państwa może
się jedynie opierać na rzeczowem i ©-
twartem uznawaniu wzajemnych upraw-
nień i obowiązków. Oświadczenia oficjal-
ne, zapowiadające zaniechania germani-
zacji, nie zostały poparte zmianą stosun-
ków rzeczywistych. Wprost przeciwnie:
stosunek do ludności polskiej w Niem-
czech został zaostrzony przez systema-
tyczne utrudnianie pielęgnowania narodo-
wej odrębności, oraz stałe przeciwstawia-
nie się zaspakajaniu najprostszych nawet
narodowych uprawnień w dziedzinie reli-
gijnej, oświatowej, kulturalnej, społecz-
nej ; gospodarczej”,

Te.proste, powściągliwe słowa, li-

czące się z warunkami cenzury i ko-

niecznościami policyjnemi, obrazują
dobrze położenie naszej ludności w

Niemczech,
Kto umie czytać między wierszami,

ten zdaje sobie sprawę z tej niedoli i

udręki, jaka stała się udziałem na-

szych rodaków, Obraz staje się szcze-

gólnie wyrazisty, kiedy zestawimy po-

łożenie Polaków w Niemczech z poło-
żeniem Niemców w Polsce. UJ nas lu-
dność niemiecka ma kwitnące szkol-

nictwo, liczne i silne organizacje go-
spodarcze, pełnię praw obywatelskich

i nietylko zaspokojone „najprostsze u-
prawnienia narodowe”, ale w dużym
stopniu dążenia polityczne. Nasze

województwa zachodnie pokryte są

związkami i organizacjami, stanowią-

. ceemi ekspozytury ruchu narodowo-

socjalistycznego, mającemi zupełną

swobodę działania, ogarniającemi swo-

jemi wpływami nietylko ludność nie-
miecką, ale częstokroć usiłującemi

przenikać do ludności polskiej,
Ta niewspółmierność położenia obu

mniejszości staje się coraz bardziej ja-
skrawa i bijąca w oczy. Dalsze jej u-

trzymywanie — jest stanowczo nie-

bezpieczne i niczem nie uzasadnione,

Rada Naczelna Związku Polaków w

Niemczech uznała za konieczne pod-

jęcie kroków. celem osobistego przed-

| wspomnień z «czasu mego dwuletnie-
| śo prawie pobytu. (1917 i 1918) w
| Anglji podczas wielkiej wojny. A to
| dlatego, że spotkałem się wówczas z
wielką życzliwością ze strony licznych
przedstawicieli społeczeństwa ansiel-
skiego, zarówno w stosunku do Pol-

|
|

|

   jak i do Polaków, Spośród wszyst-
kich wszakże poznanych wówczas An-
glików, najłatwiej było jednak poro-

| zumieć się z dwoma wybitnymi i zna-

 

 

Belloc. Rozumieli oni doskonale pozy-
cję i znaczenie Polski w Europie, zna-
li kistorję naszego kraju i — co nai-
ważniejsza — sympatyzowali
pierwiastkami naszej kultury i cywili-
zacji, które uznać należy za cenne i
istotne.

Chesterton, jeden z kilku najznako-
mitszych pisarzy Anglji współczesnej,

blicysta, iest najbliższy tego prądu,
jaki w Europie Zachodniej nosi na-
zwę nacjonalizmu, jest przytem wie-
rzącym katolikiem. W powieściach i

materjalizmem związane, Hilaire Bel-
loc jest także powieściopisarzem, lecz

są dziełą historyczne i polityczne, w
których uzasadania to logicznie, co
Chesterton widzi okiem poety.

wiadomości o tem, co wymienieni po-

Urzędy ziemskie w Krakowie, Wa-
dowicach, Tarnowie i Nowym Sączu
ogłosiły, iż przyjmują zgłoszenia zbio-
rowe w grupach, złożonych z conaj-
mniej 5 rodzin, na osady w  woje-
wództwach zachodnich, Plan rządowy
jest skromny: rząd przygotowuje 400
osad w granicach 7 do 10 ha, całko-
wicie urządzonych, a tylko bez in-
wentarza żywego imartwego, i odda
je tym małorolnym z. województwa
krakowskiego, którzy swoje karłowa-
te gospodarstwa odsprzedadzą sąsia-
dom. Nowonabywcy rządowych osad

płacą w gotówce tylko 5 proc, osza-
cowanej ceny osady, resztę mają spła-
cić w dogodnych długoterminowych
ratach. A nawet i owe 5 proc. mogą
narazie pożyczyć od rządu. Są to wa-
runki nabycia wyjątkowo korzystne.
Nabywców zgłosi się napewno z dzie-
siątek tysięcy. Województwo krakow-
skie wykazuje największe po Śląsku
skupienie ludności, ma ponad 120 oz
sób na 1 klm. kw. Z tego ponad 7

proc. żyje z roli. Rolnik, mający gospo-
darstwo 5-hektarowe, jest tu przed-
miotem powszechnej zazdrości, Nic
dziwnego, że od wielu lat emigrowały
stąd setki tysięcy ludzi do Stanów
Zjednoczonych, na Saksy lub na osady
do Małopolski Wschodniej, Ziemi, na-
leżącej do rządu, poza lasami, na
Podkarpaciu niema. Wielka własność,
mocno osłabiona, nie wiele %1ż ma na
parcelację, Więc i ciasno i chłodno i

głodno jest dziś na wsi podkrakow-
skiej. Każdy chwyci się nawet słom-.
ki, gdy mu ją ktokolwiek na ratunek

a. Pomysł rządu wysłania w r.
1936 około 400 rodzin na osady na
zachodzie, napewno nie spotka się z
bojkotem, Szczęśliwi owi 400-tu!
Akcja ministra rolnictwa i reform

rolnych, jako eksperyment, jest cieka-

wa i pochwały godna. Ale prowadzo-
na w aptekarskich dawkach, nicze-
go nie załatwi i ogółowi chłopów nie
ulży. Dlatego musi przyjść akcja sze-
roko zorganizowana i przemyślana,
Czas na nią najwyższy.

Ziemi mamy w Polsce mało. Wycią-
gają po nią ręce wszyscy, W r. 1935
szczególną zapobiegliwość okazali
Rusini i Żydzi. Żydzi kręcą się około
błot poleskich, W Turce w Małopol-

stawienia kanclerzowi Hitlerowi poło-
żenia mniejszości polskiej i zakomu-

nikowania mu najpilniejszych żądań.

W/ uchwale tej tkwi nadzieja, że kan-

clerz zechce wyciągnąć wnioski z
własnych oświadczeń i poskromić gor-

liwość swoich podwładnych, Bylibyś-
my bardzo radzi, gdyby ta nadzieja 0-

kazała się uzasadnioną. Rozumiemy

bowiem, że nasi rodacy sięgają po o-
statni środek legalnej walki,
Sądzimy jednak, że nie należy opie-

rać wszystkiego na tej nadziei Może-

my przecież im przyjść z pomocąi

nasz rząd powinien:o to poważnie się

zatroszczyć. Ma on w swojem ręku 

nymi pisarzami, związanymi zresztą !
ścisłą przyjaźnia. których nazwiska
brzmią G. K. Chesterton i Hilaire

z temi |

Ze wzruszeniem wracam zawsze do |

 

wyżej dwaj pisarze sądzą o współcze-
snych wydarzeniach politycznych, wy-
pada stwierdzić z,radością, że opinie |
ich są bardzo zbliżone do tego, co my-
śli się o tem w Polsce w kołach na-

| rodowych.
Wychodzi w Brukselli pismo p, t.

„La Revue catholigue des ideės et
des faits“. Nazwa stanowi dostateczną
jego charakterystykę. W piśmie tem
zabierają głos Chesterton i Belloc i
wypowiadają identyczne poglądy.
Przytaczamy poniżej ustęp z artykułu

| Belloc'a, poświęconego między innemi
do Włoch fa-stosunkowi masonerii

szystowskich:

„Masonerja międzynarodowa —  po-

wiada Belloc — żywiła zrozumiałą anty-
patję do nowego katolickiego mocarstwa,
jakiem stawały się Włochy. Antypatja
ta była jednak nieokreślona. Dop'ero a-
tal bezpośredni nowego rządu włoskiego
na loże i powodzenie tego ataku ożywiło

| i wyjaśniło powyżej wskazane stanowi-

filozof i poeta, a zarazem polityk i pu- . sko. Położenie jest jasne dla stron obu.
Masoni byliby zniszczyli faszyzm. gdyby

| byli mogli to uczynić; faszyzm zniszczył

rozprawach swoich uderza bezlitośnie |
w materjaliżm wieku XIX i w pewne |
cechy cywilizacji angielskiej z tym |

: | nych, gdźie masonerja

głównym tytułem jego sławy pisarskiej ,

 

materjalnie i moralnie masonerję, Młodzi
faszyści napadli na loże, porozbijali i po-
palili emblematy tych lóż, powypedzali
braci i prześladowali ch. Oto dlaczego
w całym świecie (w Stanach Zjednoczo-

jest najliczniej-
sza, w Meksyku, gdzie rząd jest jawnie
masoński, w Czechosłowacji i L. d.), wszę-
dzie masonerja pracuje przeciwko Wło-
chom.

„To, że w naszej prasie migdy się nie

Gdy dziś dochodzą poprzez prasę | mówi o tych rzeczach tak ważnych, jest
li tylko jedną z komicznych stron prasy

sce zorganizowali specjalne kursy rol-

nicze dla przyszłych rolników - Ży-

dów. Ukraińcy publicznie w „Dile”

zapowiedzieli, iż ziemia wielkiej wła-

sności w Małopolsce Wschodniej w

całości do nich należeć powinna. A

jest jej razem około pół miljona hekta-

rów.
O ile zabiegi Żydów, mimo wszyst-

ko, można traktować dość lekko, to
zapowiedzi ukraińskie musimy trakto-
wać bardzo poważnie. Były lata, iż na
każdych 100 ha  parcelowanej ziemi
przechodziło: 89 w ręce Rusinów, 0,5

w ręce Żydów i 10,5 w ręce Polaków.

Działo się to w ciągu ostatnich lat
dziesięciu stale.

Dzienniki małopolskie ogłosiły w

tych dniach długą listę majątków

ziemskich w Małopolsce Wschodniej,

wystawianych na licytację. Sąwśród
nich nawet trzy majątki, należące do
lwowskiej metropolii rzymsko - kato-
lickiej, Świadczy to o słabości tej po-

zycji polskiej, Wielu, chcąc uniknąć li-
cytacji, parceluje prywatnie: ziemię
kupić może każdy, kto przyjdzie z $0-
tówką. Polacy z województwa kra-

kowskiego szli do Małopolski Wscho-
dniej dawniej, dziś tam nie ida; boją
się, a pozatem nie mają pieniędzy,

Wielu ziemian, nękanych egzekucjami
za zaległe podatki i ubezpieczenia
społeczne, zgłasza gotowość oddania

części ziemi rządowi, Powołują się oni

na odpowiednie ustawy. Ale rząd zie-
mi brać nie chce, Wziął ją np. od or-
dynata Zamoyskiego i ma z nią mnó-

 

!
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(Przyjaciele Anglicy |
Powtarzam — nie należy

przesadzać roli masonerji... Publiczność

angielska nietylko pozostawiona jest w
zupełnej nieświadomości roli międzyna-

rodowej masonerji,.. Roli tej w obecnym

kryzysie politycznym nie należy przece-

niać, lecz nie wiedzieć o niej jest głu-

potą“.
Tak pisze jeden z najpowažniej-

szych publicystów angielskich, Jest z
nim całkowicie zgodny wielki poeta i
pisarz angielski, G. K. Chesterton, któ-
ry w temże wyżej wymienionem piś-
mie belgijskiem porównał zatar$ wło-
sko - angielski z zatargiem między
Rzymem i Kartaginą...
Kto się dowiaduje o tem, co myślą

Anglicy li tylko z dzienników angiel-
skich lub z nieudolnych streszczeń ar-
tykułów tych dzienników, ten słabe
ma pojęcie o dążeniach i opinjach spo-
łeczeństwa angielskiego. Wolnomular-
stwo oddziałało tam bardzo silnie na
sposób myślenia i odczuwania; ułat-
wiły mu to tradycje protestanckie.
Lecz są też w Anglji liczne pierwiast-
ki kulturalne i cywilizacyjne, mające
dłuższą jeszcze, niż protestantyzm hi-
storję, które ułatwiają wyrobienie się
i szerzenie się takich poglądów, jakie
wypowiadają pisarze powyżej wymie-
nieni. Trudno doprawdy pow'edzieč,
które oblicze Anglji jest rzetelniejszym
wytworem jej długiej i pięknej histo-
rii. To jednak można stwierdzić z pe-
wnością, że najłatwiej jest Polakowi
zrozumieć ludzi tego typu, jak Ches-
terton i jego przyjaciel Belloc i z ludź-
mi podobnymi się porozumieć.

S.K.

angielskiej.

 

"Walka o ziemię
stwo kłopotów. Pozatem i bez nowych
nabytków ma rząd ziemi dawniej na-
bytej parę tysięcy ha. Więc ziemia
polska masowo przechodzi w ręce nie-
polskie.
Są to wszystko warunki wręcz

wyjątkowe dla agitacji ukraińskiej.
Zawarie w ub, roku porozumienie sa-
nacji z Ukraińcami upewniło ich o
dwóch możliwościach ekspansji. Po-
stawili więc już jawnie i urzędowo żą-
danie: parcelacja ziemi wielkiej wła-
sności może być tylko parcelacją są-
siedzką, a nie osadniczą, Dawne draż-
niące wszystkich Polaków hasło ukra-
ińskie „Lachy za San”, zastąpiono in-
nem, które ich zaprowadzi tam, gdzie
hasło dawne ich nie zaprowadziło, do
ae. Małopolski Wscho-

niej,
W r. 1936 dzierżawcy z przed r.

1924 mają prawo wykupu dzierżawio-
nych działek z rąk właścicieli. Wy-
cieknie tą drogą dużo ziemi z rąk pol-
skich,
A rząd, pozostawiając procesy par-

celacyjne na wschodzie naturalnemu
biegowi, przygotowuje dla chłopów
województwa krakowskiego na osło-
dę 400 osad w województwach za-
chodnich,

Ziemia nie może być przedmiotem
nieograniczonego handlu, ile ziemi pod
naszemi stopami, tyle Polski,
Rok 1936 postawi przed nami zaga-

dnienie ziemi w nowych, jaskrawych
formach. Nie uciekniemy przed jego
rozwiązaniem,

TAKO MTDAC ARKATARSTYRA

Synagogi
Jak doniosła prasa żydowska, na

zabytkowa, drewnianą synagogę w
Grodnie dokonano zamachu, W syna-
godze tej wybuchł pożar. Dzięki na-
tychmiastowej akcji ratunkowej, po-
żar ugaszono. Na miejscu znaleziono
resztki nafty i inne ślady, dowodzące
niezbicie, że pożar powstał z podpa-
lenia.
Mamy więc znowu do czynienia z

zamachem na żydowską synagogę.

Nie będziemy wdawać się tu w roz-
ważania, kto może być sprawcą tych

sporo możliwości i byłoby bardzo
dziwne, gdyby ich nadal nie chciał wy-

zyskiwać,

Ludność niemiecka w Polsce za-

wdzięcza swoje położenie przedewszy-

stkiem bardzo przyjaznej i pobłażli-

wej dla niej polityki polskiego rządu i
polskich władz lokalnych. Toteż w
chwili, kiedy nasi rodacy w Rzeszy o-
statkiem sił walczą o swoje prawa, o
swoją odrębność narodową i o swój
byt, należy im pomóc, dając rządowi
niemieckiemu do zrozumienia w spo-

sób stanowczy i skuteczny, że istnieje

jeszcze: polityka wzajemności.

ъ
 

zamachów. Zajmiemy się natomiast
sprawą celowości czegoś podobnego z
punktu widzenia walki, jaka się toczy
w kraju z zalewem żydowskim. Walka
ta nie jest prowadzona z religją i kul-
tem religijnym Żydów, ma ona na celu
jedynie odżydzenie Polski, Dlatego
też występowanie przeciwko żydow-
skim domom modlitwy, zarówno ze
względów zasadniczych, jak i ze
względów praktycznej celowości —
jest niedopuszczalne,
Zlikwidowany, lub osłabiony gospo-

darczo żydowski sklep, uwolniony od
Żydów jarmark, wyzwolona z pod
wpływów żydowskich placówkakułto:
ralna, lub polityczna — to są sukcesy
niezaprzeczalne. Ich znaczenie dla
każdego jest jasne. Ale nawet całko-
wite zniesienie żydowskich synagoś,
nie jest, w gruncie rzeczy, źadnem 0-
słabieniem żydostwa w Polsce.
O tem należy pamiętać, oceniając

związane z zagadnieniem żydowskiem
wypadki, które obecnie zachodzą w
kraju. Wśród nich te tylko są dla
rozwiązania tego zagadnienia celowe
i uzasadnione, które, będąc wspėl-
czynnikiem emigracji Żydów z Polski,
zmierzają do wzmocnienia stanowiska
osie i osłabienia pozycji żydow-

skiej,
Walka z synagogami z tem wszyst-

kiem niema nic wspólnego. Kto ją
prowadzi i w jakim celu to robi, nie
naszą rzeczą jest dociekać.  

PRZEGLAD PRASY
ZGON B. POSŁA KREMPY

Znajdujemy w ostatnim „Piaście”
nekrolog Franciszka Krempy, b. posła
do parlamentu austrjackiego, do sejmu

galicyjskiego i do sejmu polskiego.
Krempa przeżył lat 82, przez 35 pia-
stował mandaty poselskie. Należał on

do siódemki pierwszych posłów

chłopskich, którzy w wyniku dzia-
łalności politycznej ks. Stojałowskie-

go zostali wybrani w r. 1896 do Sejmu

we Lwowie. Byli to obok lekarza Ber-
nadzikowskiego, sami chłopi: Bojko,
Wójcik, Milan, Styła, Średniewski i

Krempa. W. Sejmie dostali się pod
wpływ radykałów z redakcji „Przyja-

ciela Ludu” Wysłoucha (który był

masonem) i Stapińskiego. Odtąd ruch

ludowy w Galicji przybrał charakter
lewicowo - radykalny w przeciwień-
stwie do kierunku chrześc.-ludowego
ks. Stojałowskiego, który później złą-
czył się z ruchem narodowo - demo-
kratycznym.

Krzmpa nie należał do wybitniej-
szych polityków chłopskich, jednak

chłopi w pow. mieleckim stale aż do r.
1931 obdarzali go mandatem. Zdoby-
wał ich zaufanie i głosy niezliczoną
ilością interpelacyj, wnoszonych spo-
wodu zepsutych mostów i innych po-
dobnvch drobiazśów. Do końca pozo-
stał stapińczykiem,
Z owej początkowej siódemki, z

której powstało Stron. Ludowe, żyją
zdaje się jeszcze tylko Bojko i Wó'ck.
Pierwszy, która ma talent literacki, a-
le kiepską głowę polityczną, przeszedł
do sanacji, drugi, dużo mniej wybit-
niejszy, jest dalej ludowcem.

POTRZEBA KLUBÓW
W SEJMIE

,W „Czasie” zabiera głos profesor
U. J., Maciej Starzewski, by w tasiem-
cowym wywodzie dojść do wniosku że
parlament bez stronnictw i klubów
jest nońsensem.

„Polityczne działanie — czyłamy w
tym artykule — wymaga zespołu całko-
wicie zestrojonego ideami, wiarą poli-
tyczną, umiłowaniem, uznaniem przewod-
niczych autorytetów. l właśnie formą
organizacyjną tego rodzaju zespołów są
na terenie parlamentarnym kluby. Sko-
ro zaś dla funkcyj parlamentów istotny
jest czynnik polityki, wolno mniemać, że
parlament,pozbawiony tych motorów ak-
cji pol'tycznej, jakich dostarczają kluby,
temsamem nie będzie posiadał warunków
otrzebnych do wykonywania swoich
unkcyj w sposób naprawdę pełny i ©-
wocny. Trudniejsze w nim będzie pro”
wadzenie walki o władzę —— lecz równie
trudne będzie wypełnianie zarówno usta-
wodawczych, jak i kontrolnych zadań”.

Zdumiewa w tym wywodzie tylko
to, że trzeba było aż profesora uniwer-
sytetu i 300 wierszy druku, by udowo-
dnić prawdę, która narzuca się jako
naturalny wniosek nawet z obowiązu-
jącej obecnie konstytucji, A p. Sta-
rzęwski zapowiada jeszcze jeden ar-
tykuł w tej sprawie!

ŻYDZI, HISZPANJA I ANGLJA

W „Nasz. Przegl.” czytamy znowu,
że „Hiszpanja, wypędzając Żydów...
šeiągnęla na siebie niezmierne szko-
dy” (tym razem jest to cytat ze „Spec-
tatora" londyńskiego). Ma to być
przestroga dla dzisiejszych Niemców
— i zapewne także Polaków. Jednak
kłamstwo, nawet powtórzone przez
angielski tygodnik, nie stanie się pra-
wdą. Żydów wypędzono z Hiszpanii w
r. 1492 ; właśnie odtąd datuje się ol-
brzymi rozwój hiszpańskiej potęgi. W
5G lat po wypędzeniu Żydów, Hiszpa-
nja włada nad Niederlandami i о-
chami, zdobywa całą Amerykę środ-
kową i Południową, król hiszpański
„jest cesarzem niemieckim i w zwycię-
skich wojnach z Francją zdobywa dla
Hiszpanii stanowisko największej mili-
tarnej potęgi Europy. W 90 lat po o-
dejściu Żydów przyłącza się do Hisz-
panji Portugalja, W 150 lat po wypę-
dzeniu Żydów, gdy już znaczenie poli-
tyczne Hiszpanji osłabło, przychodzi
złoty wiek literatury i sztuki hiszpań-
skiej wsławiony nazwiskami Velas-
queza, Calderona, Lope de Vegi, Cer-
vantesa (wiek 17-ty),

Nie jest więc prawdą, by zachodził
związek między egzodusem Żydów a
upadkiem Hiszpanji Upadek ten na-
stąpił grubo później i z całkiem in-
nych przyczyn. Polska Żydów przy-

jęła z całej Europy — i upadła jako
państwo. Raczej tu zachodzi związek
przyczynowy.

Żydzi sławią liberalizm angielski,
ale zapuminają, że jeden z królów
angielskich w średniowieczu zalado-
wał Żydów na statek z ruchomem
dnem i wysłał na kontynent, W dro-
dze dno statku — usunięto, Anglia
do czasów Cromwella nie miała u sie-
bie ani jednego Żyda. A i od Crom-
wella wpuszczano ich tam małemi
dawkami, dzięki czemu Żydzi angiel-
scy jako grupa nie grali większej roli
i łatwo się zasymilowali,

      



Nie częstosię zdarza, ažeby po-
chwała naszęj zabki padała z ust
polskiego literata. TembardziejŻe
ne są MrEtogrenis słowa Adzia
Grzymały-Siedleckiego, piszącego w
urjerzę Poznańskim (nr, 9) o świa-

tewem obliczu nauki polskiej.

«„/Wrav z odzyskaniem własnej pań:
stwowości, Polska w nauce swajej
przyjęła natychmiast oblicze świato-
we, Nasi bądacze geośraficzni docie-
rają do dalekich krain na wszystkich
kontynentach, polskiemi brzmieniami
nazw chrzczą nowoodkryte lądy i
wierzchołki gór. Słychać o nas na
Kaukazie i w Azji, Docieramy polskie-
mi wyprawami naukowemi do obu |: 2+
gunów —— i stwarzamy z tego litera-
turę, jakiej nie było u nas przed 1918
rokiem.

Nasza matematyka, a czem szerszą
publiczność niezawszę wie, mą jedno
z przodujących miejsc w świecię nau-
kowym. Nauka fizjologii roślin i po”
krewne dziędziny w nauce światowej
nie mogą już ominąć nazwiska Emila
Godlewskiego (sen.), — Polskiego u-
czonego, Feliksa Młynarskiego powo-
łano na przewodniczącego komisji #-
nansowej Ligi Narodów, tej komisji,
która stanowi jakby konsyljum lekar-
skie, do któreśo ze swojemi choroba-

mi zwracają się skarby państw z obu
półku! świata,

Niedość jeszcze my takżę nawet o-
ceniamy naukowe znaczenie Romana
Dmowskiego, ale przyjdzie chwila,
kiedy nietylko u nas zwrócą uwagę, że
ten Polak jest twórcą nowej dziedziny
myślicielstwa: filozofji polityki — i że
to właśnie powojenne toki rzeczywi-
stości tę filozofję w nim zrodziły.

Reprezentanci naszej nauki ścisłej:

chemicy, fizycy napewno nie niżej sto-

ją od tych zagranicznych uczonych,

których jury nagrody Nobla wieńczy
nagrodami. |

Ale od poszczególnych talentów
naukowych ważniejszą sprawą jest

poziom ogólny naszej wiedzy. Tu nie
"można nie twierdzić, że czy to w 507

cjalogji czy etnologii, antropologii.
historji, czy w jakiejkolwiek innej ga"

łęzj wiedzy —— książka dzisiejsza pol:

są wyzbyla się już dyletantyzmu, ce:
chuje ją europejski rygor naukowy,
(We wszystkiem znać, że nasi uczeni u-

iiii i

KATALOG PRASOWY PARA

Na rynky wydawniczym ukazał się
X-y rocznik Katalogu Prasowego PARĄ.

Wydawnictwo to, przeznaczonenietylko

dla przemysłu, handly oraz instytucy

finansowych uprawiających reklamę, ale
i dla wszystkich, Którzy się interesują

rozwojem prasy polskie”, posiada już u-

staloną opinię i cieszy się zasłużonem u-

xnaniem,

Nanowszy, niejako jubileuszowy rocz-

nik X-ty Katalogu Prasowego PARA jest

owocem długoletnich doświadczeń wy-

dawcy, który nie szczędził trudu, by 0d+

dać do użytku podręcznik naprawdę przy

datny, Zmajdu'emy w nim całokształt pra

sy polskiej w kraju i zagranicą z mapką

Polski, wwidaczniającą miescowości, w

których wychodzą gazęty tudzież wykaz

najważniejszych dzienników politycz:

nych, jak i pism specjalnych w Europie,

Na uwagę zasługue również wzorowe u-

jęcie graficzne { solidna całopłócienna 27

prawa Katalogu, Nabyć można w księ -

garniach lub oddziałach biura ożłogzeń

„Par“. (R)

 

| Zapomniany twórca polskiejpieśni
Jan

Obecny okres świąt Bożega Nara"

dzenia, okres, w którym w całej Pol-

scę dominują kolendy, te najmilsze

nam pieśni, tak rozpowszechniane

przez liczne polskie zespoły śpiewa”

cze, musi nam przywieść na myśl po”

stać jednego z najwybitniejszych kom-

pozytorów muzyki chóralnej, który о-

pragował długi szereś tych kolend a

piękne, miłe ich melodje ubrał w arty”

styczne dekoracje swej prostej, szcze-

rej a jednakkunsztownej harmonii,

O skromnym tym, a jednak ila kul-

tury muzycznej wielce zaslużonym
muzyku polskim zapomniało się nie”
co. Czasem tylko jakiś śpiewak estra+

dowy wyśrzebie z zaprėszonych stert

mut, pieśń o błędnym rycerzu, lub od-
śpiewa znaną piosenkę: „O zejdź do

* gondoli « Już nawet owej, onśiś po"

pulamai piaseokį ala „Dziewczę z
uzią jak malina" niśdzie się nie sty:

szy, choć była to właśnie ta piosenką.
która mu ongiś sławę zdobyła i uzną*

nie, przelatując przez Polskę i czy”
niąc się tak słynną, jak ów przepiek+

ny utwór chóralny: „Jest sobie ko:
siarz-śmierć się zwie.
W dobie wypaczenia smaku muzy

mieją bardzo duże, mają tę samą dy:
scyplinę, która nam dawniej tak im)
nowała u ludzi nąuki z Zachodu, Nie
jest te już ani pyblicystyka starej
szkoły naukowej polskiej, ani dawny
dyletantyzm dużych zdolności,Nauka
u nas dziś juź jest nauką,

Jedno jęszcze ujmuje w nowej po!-
skiej literaturze naukowej: "

Obeene pokolenie naszych WA
nauczyło się pisać przystę ie, ew)
że już niema książek polskich, na nie-
mieckim duchu wychowanych, o któ-
rych się mówiło, żę prawdopodobnie
są bardzo mądre, Prawdopodobnie, be
nikt znas laików sprawdzić tego nię

potrafił, jako, że nic z nich zrozumieė
nie mógł. Poza nielicznemi wyjatkami
uczony nasz dziśzdnia zdobył jasność
języka, umię swaeją myśl powiedzieć
tak, że trafia ona do niefachowca, —
Poprawił się jednak nietylko język
naukowej książki polskiej, ar

liła się i jej konstrukcja, U Francu*
zów-naukowców  podpatrzylišmy ich
tajemnicę; nie pisać easy dorwał,
nych, a tembardziej trzęciorzędnych z
danego tematu. Ograniezać się do
fontów najważniejszych. Dziś już
słążka polskiego uczonego nie roz-

chodzi się na wszystkie haki, nie
grzęźnie w szczegółąch, podaje wyniki
badania, nię zaś cały proces hadanią,
Książka dzisiejszej nauki polskiej jest
jaśniejsza, bardziej architektoniczną
i krótsza od książki dawnych polskich

uczonych,.. :

 

 

Wilefskie studja
filozoficzno-prawne

Ukazał się w druku obszerny tom | sta

d'ów filozoficzno - prawnych pod redak+

cją proł, Bronisława Wróblewskiego p. t

„Ogólną nauka o prawie! (Nakł, Koła Fi.

lozoficznego Studentów Uniw. im Stef,

Batorego. Wilno 1936, str, VIII + 405)

Publikacja ta obejmuje rozprawy mio -

dych pracowników naukowych uniwersy-

tetu wileńskiego, Piszą: dr. Józet Zaj

kowskii Wstęp do badań nad pojęciem
interesu w prawie i procesię cywilnym;
doceni dr. Andrzej Mycielski, „Prosty
rozum” a współczęsną ogólna nauka o

prawie mgr, Sawa Frydman; Dogmatyka
prawą w świetle soc'ologji; mgr. Serg'usz

Arsenjew: Próba syntczy zasadniczych

sprzeczności fłzoloficzno » prawnych; dr.

Jan Rutski; Co to est symptom?

Pozatem dodatek do omawianego to-

mt: zawiera skorowidz do pracy prof.

Bronisława Wróblewskiego p, t. „Studja
z dziedziny prawa i etyki" (Wilno 1934).

Trudno na łamach pisma codziennego
analizować bogatą treść pmawianego
dzieła, Zostawmy to fachowcom w czasD-

pismach epecjalnych. Pednieść jedynie

nalęży, że przez wydanie tego tomu stu-

djów filozoficzną « prawnych wileńska

nauka prawnicza zdobyła sobie jeszcze ie

den tytuł do prawdziwego uznania,

Przerzycając pobieżnię karty grubego
dzieła zauważyć można znamienny zresz*

tą boda'że dla wszystkich prac prawni »

czych młodych autorów objaw: korzysta»

:ą oni niemal wyłącznie z prac autorów  

niemieckich, przyjmujac zarazem nie
miecką metodą badań naukowych, Z dru
giej strony zapoznawana jest bogata i

nięmniej wartościowa prawnicza literatur

ra francuska. Objaw to zdaniem naszem

niezbyt porządany. Być može, wynika'ą &

z większej znajomości języka niemieckie- 2
(7

go. To jedno,

Pozatem zwraca uwagę fakt, że prace

prawników (z wyatkiem dr. Autskiego), po 244
wydano pod redakcją dziekana wydziału /sf2.
prawa ale naliładem koła filozoficznego,

Niewątpliwie poważną rolę odgrywą tu

ta okoliczność, żę prace, składające się

na pierszy tom, wkraczają bardziej w

dziedzinę filozofji niż prawa, A daięj; 'ak

nas informu'ąznający stosunki wileńskię

można tu dopatrzyć się też wpływu prot.

Wróblewskiego, w którego ostatnich pra-

each filozoł zdaję się brać górę nad praw

nikiem.

Przy okazji warto 'ednak zaznaczyć, że

wiele dziedzin polskiej nauki prawniczej

leży odłogiem, Przekonać się 6 tem moż-

na choćby z roczników „Nauki po'skiej”,

gdzię obszernie omówiono nasze braki i

niedociągnięcia w załkresie nauki prawa

Czyż wieg w tych warunkach nie należy

młodych prawników kierować raczej ku

tym zagadnieniom, które czakają opraco-

wania zamiast zaprzątać ich umysły i er

nergę twórczą tęż niewątpliwie ważne-

mi, ale niezbyt pilnemi zagadnieniami
prawno » filozaficznemi,

 

H. Bo Rd ;
Wisla, , ы
(1928), Po, sŻi, KoladnnocAliia. ©

Wacław Borowy w pięknem j dur
żem studjum; „ jsła w poezji pol-
skiej” tak m, in, powiada: w Mową
Wisły do nas jest zależna w swojęj
treści od naszych zasobów psychicz"
nych, Możemy odkryś w Wiśję jakieś
podobieńniwe do naszego życia i zna”
eść w tem podnietę wzmożenią
własnej radości albo smutlu. Możemy,
uprzytomniając sobie polityęzno-pai
stwową rolę Wisły, pośrążać się w
dumaniu o naszym narodzie i ojczyź:
nie, Możemy — zastanawiając się п
nieujętością samego ziawiska rzeki
która jest ciagle inna, a ciągleta są”
mą — wznieść się do dumań filozor
ficznych, religijnych. Może się do tych
dumań wpłątać histerja, legendy i wie:
le innych rzeczy”,
Pocóż poszli na Wisłę:pp, Boguszew-

ska | Kornacki? Za „R w poszuki-

waniu egzotyki, Znaleźli istotnie praw-
dziwe skarby, niedostrzeżone i niewy:
zyskane przez nikogo. Wąski i zame
knięty teren obserwacyjny, szezegól-
nie dobrze nadawał się dla ich meto-

dy podpatrywania życia, Mieli wszy:
stko w klatce: możność zbliżenia o-

czu do objektu badanią, możność kon-

troli oraz ścisłego zarejestrowania fak-

tu: ruchu,  okrzyju, frzenia.
Zdolność obserwacji oraz drobnowi«
dztwo doprowadzili istotnie do nięby+
wałej doskonałości. Zebrali materjał
nader obfity, ale nię zrobili zeń —

wbrew —opinii wielu krytyków — re-
portażu, gdyż przepuścili go przez ННг własnego spojrzenia i wzbogacili ana-

Нга psychologiczną.

  

cznego, w dobie ryczących zgiełkii-
wym jazgotem zespołów jazzowych i
rozpanoszenia się bezkarnego try”
wialnego tanga, mało jest niestety
„miejsca na wznioślejszą, % serca pły"

nącą pieśń, i dlatego wraz z innymi

muzykami, twórcami najpięknieiszych
pieśni poszło nazwisko Jana Galla w
niepamięć.

A jednak wybitna fege działalność
na niwie śpiewaczej, jego znajomość

kunsztu śpiewaczego i dyrygenckiego

i jego pełna poświęcenia praca w ze"

społach śpiewaczych zasługuje na to,
by, przypomnieć społeczeństwu kim

był Gall i jakie dla mi zwłaszcza
chóralnej, położył zasługi,

Urodził się w Warszawie wr.1856.
Po okończeski„Sasa w Cieszy”
nie poświęcąsię studjom muzycznym
kształci = w Wiedniu, polem w

Monachium a te sumienne studja

kończy w Lipsku jako uczeń kontra»
punkcisty słynnego Rheinbergera i

wielkiego pianisty-kompożytora Lir
szła,

Pierwsza jego piosenka; „Dziewczę z buzią — jak malina| ewnością

swoją i żartobliwością dei uczyniła 

Postawa autorów nieodmienna od

przybranej w powieści „Jadą wozy z
cegłą". Podobna pasja wnikania w
stany duszy, podobna duża galerja
świetnie malowanych osób, podobne

też niedomagania utworu: nikłość wat-
ku powieściowego,

Mag0 zastąpić nurt życia. Ciekący
tutaj równolegle z nurtem Wisły.

Najważniejsze bowiem wydaje się
tym ludziom, to, że się żyje, że Wisła

toczy się do Gdańska. Cóż pozatem mo

że mieć większą wagę na wodzie, Nię
się nie dzieję takiego, coby odmieniło
kierunek tych spraw najważniejszych.
Czy można odmienić bieg Wisły? Prą: ,

du życta też odwrócić nie podobna.
Czemże więc przykuwa do siebie ta

książka, nad którą postawić można
słuszny pytajnik; Czy to powieść? Co

sprawia, iż musimy ją przeczytać do

końca, chociaż w niej niema ani wy:

ražnego problemu, ani żywej fabuły?

Sprawia to niewątpliwie ów auten:

tyzm, i przybliżenie życia, rysunek po

staci tak sugestywny, że uwierzyć mu-
simy w ich byt realny, w prawdę ich

istnienia, Owo mistrzostwo rzeczowoś-

ci, stawia obie ostatnie powieści uta

lentowanej pary autorskiej w rzędzie

najwybitniejszych utworów ubiegłego

roku, (P. g.) 2

ZE ŚWIATA KULTURY
CZASOPISMA

3 cą harcerska", — Nowy numer

(listopad r= grudzień 1935 r.) „Strażnicy
harcerskiej”, niezależnego czasopisma

harcerskiego, przynosi treść żywą i inte:
resującą. Obszerny artykuł o św. Janie

Bosko, jako wzorze wychowawcy harcer-

skiego, wrażenia ze zlotu 'ubileuszoweg»

harcerstwa ięgo w Spale, informację
o starszem harcerstwie w poznańskiem

otąz rubryki „Z. książek i czasopism! +
„Z chorągwi warszawskiej" — składają
się na treść omawianego numeru, Od

stycznia b. r. „Strażnica harcerska" wy*
chodzić będzie regularnie jakomiesięcz*

nik, Adres redakcji į administracji, War
szawa, Kredytowa 16 m, 25, (ib.)

MEDYCYNĄ_
Kursdlalekarzy,—Wokresieod 23
b, m. do 11 marca 1936 r, odbędzie się

mu rozgłos, wskazała światu mu

zycznemu, że jest to muzyk talentu

pm i wiedzy: To też Niemcy stara-
а się usilnię o zatrzymanie go w

swym kraju, Obejmuje zatem stanowi-
sko dyrygenta towarzystwa śpiew.

„Andante w Lipsku, poczem dosta”
je się na stanowisko profesora har”

monji w Weimarze, gdzie jako świet-
ny dyrygent zdobywa też pierwsze lau-

ry dyrygenckie i skąd sława jego do-
ciera do Polski,

To też gdy w r. 1884, Wydział Pol-
skiego Towarzystwa Muzycznego we

Lwowie postanowił dodać ówczesne”
mu dyrektorowi swemu Mikulemu
kogoś z młodszych muzyków do pra:
cy —- wybór padł na Jana Galla, któ-
ry ochotnie staje na czele chórów

iorkiestry tej, tak dla muzyki „of-

gej zasłużonej lwowskiej placówki.
o kilkuletniej pracy w Tow. Muz. we

Lwowie obejmuje na krótki czas po-
sadę profesora śpiewu w konser-
watorium krakowskiem, poczem uda-
į się na dłuższy pobyt doWiech, o
tórych niejednokrotnie marzył: Kraj

ten słoneczny, tak bardzo nastrajają-

cy dusze marzycielskie, nie pozostał

bez wpływu na tkliwą duszę Galia.

Odtąd każda jego pieśń to serenadą,
ndoliera, lub ola.»

Poppera Wt za spra*

wą prof, Stanisława  Niewiadom-

skiego obejmuje stanowisko kierowni*
ka artystycznego lwowskiego Towa*

 

 

T-otygodniowy kurs przeciwgruźliczy p.

t: „Gruźlica i ej zwalczanie , zorźganiza
wany przęz Polski Związek Przeciwgruż-

liczy z poparciem Min, Opieki Społecznej
i ze współudziałem Wydziału Lekarskie-

go Uniw. J, P, Program kursu uwzględm

przedewszystkiem studja praktyczne, jak
nież obejmie 47 godzin wykładów te.

oretycznych z dziedziny rozpoznawania.

leczenią i walki społecznej z gruźlicą, Stu

dją praktyczne będą polegały na odbyciu
praktyki w zakresie gruźlicy wewnętrze

nej w klinice, szpitalu i sanatorum, jak

również ną dokładnem zaznajomieniu się

z pracą w poradn'ach przeciwgruźliczych

ze szczególnem uwzślędnieniem techni«:

zakładania odmy. Podania na kurs należy

nadsyłać do biura Polskiego Związku

Przeciwśruźliczego w Warszawie, ul.Ka-

rowa 31 (gmach Warszawskiego Towarzy

stwa Hig,enicznego) na,później do dn'a

fzystwa śpiewaczego „Echa-Macierz"
i odtąd datuje się nietylko rozwój je:
go twórczości w kraju, ale i rozwój
zespołu, na którego czele stanął, Roz-

milowal się Gall w poteżnem brzmie-

niu męskiego chóru, poznał dokładnie
możliwości ludzkiego głosu i jego
granice, to też tworzy i pisze dlą
swych śpiewaków istne arcydzieła,
bo każda jego najdrobniejsza piosen-
ka brzmiała świetnie i prawdziwym
stawała się klejnotem,
Całem sercem pokochał prostą me-

ledi+ ludowa i stał się jej naigorliw-
szym propagatorem. Bogata zaś jego
własna inwencja i łatwość wysławia”
nia się muzycznego sprawiała, że
tworzył wiele i niezwykle zręcznie.
Prosta z natury dusza Galla nie luba-
wała się wskomplikowanych splo-
tach harmoniinych, Pisal tedy prosto,
z żywością i rozmaitością, a wyborne
jeńo ucho i bystre oko, oraz świetny
talent —- czyniły zeń pierwszorzęd*
nego dyrygenta chėralnego,

Jak dalece pieśń pokochał, świad-
czą o tem własne jego słowa, które
wyrzekł w dniu swego jubileuszu 25
letniej pracy: „Za cóż mnie czcicie?
Czyż częi się człowieka, kóry poko-
chał piękne dziewczę? Pieśń to moe
dziewczę, które spotkałem i poko”
chałem w najpierwszej młodości i kló-
remu poświęciłem całe swoje życie."
Kochance tej pozostał Gall wierny

do końca swego życia, bo nawet —

 

  
   

    

 

  

 

 

 

„Memab golenia

CHO
wyróżnia sięobfitą alęwp
sychoiącą pioną, zmiękcze

nejtwardszy zorost, nie po
dratnia skóry I ęzyni gole
е bezbolenem Używaj
zołem o przękonosz się, że
jednok zdobrych nafiepuzy.
iest tylko

Tuba

Nowe książki
NOWY CHŁĘDOWSKI

Kazimierz Chłędowski; Histor'e neapo-

litańskie, Wiek XIV — XVIII. I wów

stron'534 -- 33 ilustyacie zł. 20,1936, 3
Zakładu Narodowego ina,Wydawnictwo

Ossouńskich.
Chłędowski nie wymaga zachętywśród

czytelników. Posiada dawno ustaloną 0

pinę nietylko w Polsce ale i zagranicą.

Niemcy przełożyli wszystkie jego wiele

kie dzieła historyczne i wspaniale wydą-

li. Ogromną poczytnością cieszyły się je”

go rzeczy w Szyęcii; również Holendrzy

przyswoili sobie kilka tomów włoskich

essejów historycznych naszego pisarza.

„Historje neapolitańskie* Chłędow«

skiego są ostatniem z cyklu wielkich

dzieł tego pisarza, poświęconych histori;

kultury włoskiej, Przedstawiają dzie'e

Neapolu nie od strony patetycznej, tę est

wielkich aktów politycznych, ale oby-

czajowe, która kształtowała się pod

wpływem trzech wielkich narodów ro *

mańskich; włoskiego, francuskieśe i

hiszpańskiego. Jege treścią — życie 0

sób i warstw przodujących społeczeń-

stwu, w kalejdoskopie wieków, Bujność

jego niesłychana wystrzela raz po Taz

zbrodniami które dziś jeszcze budzą

dreszcz grozy: Okrucieństwo, zdrada,

mord, trucizna, sztylet czy tepór katow=

ski, to nie'ako zasadnicze jego elementy

Talent i wysoka kultura pisarska Chłę»

dowskiego sprawiają !ednak, iż obrazy

te, wzięte z życia, podanę są w sposób

za'muący i sugestywny, nie trz 8 2 nic z

prawdy, Lektura tej książki jest przy=

tem niezwykle pouczająca, gdyż odtwa-

rzając przeszłość, rehabilituje równo-

cześnie teraźniejszość, Zamykamy ją z

uczuciem pewnego optymizmu, że czasy,

którę przeżywamy, nie są na gorsze, 8

świat pomimo wszystko nie pogarsza się,

ale polepsza — rozdźwięk między etyką

a życiem male'e, — Stąrannie i pięknię

wydane dzieło Chłędowskiego zdobią 33

ryciny,

L aki У

14 stycznia 1936 r. Kandydaci, zgłaszają”

cy się na kurs, mogą ubiegać się o przy»

znanie zwrotnego stypendjum w wyso»

kości do 350 zł. Kurs jest bezpłatny:

pierwszeństwo w otrzymaniu stypendjum,

jak również i w przy'ęciu na kurs, będą

mieli kandydaci, którzy 'uż są zatrudnię=

ni w instytucjach przeciwgruźliczych.

gdy go ciężka choroba do fotela przy
kuła — tworzy pieśni nadal i prawie

w trakcie pracy umiera w r. 1912.

Pozostawił w puściźnie okoła 100
pieśni własnych, ponadto około 250
pieśni obcych kompozytorów, przez
siebie opracowanych, szereg pieśni lu
dowych i to nietylko polskich, ale
ruskich, włoskich, niemieckich, hisz*
pańskich, rumuńskich i słowackich,
a wśród tych szereg kolend, w opraco»
waniu na chór męski,

Załedwie 23 lata upłynęło od jego

śmierci— a tylko Lwowskie Tow:
Śpiew. „Echo - Macierz” © nim pa”
mieta, czcząc śo rokrocznie w dzień
zaduszny pieśnią nad jego śrobem i

składając w ten sposób piękny dowód
pamięci e jego zasługach i o nim sa”
mym
Przed kilku zaś tygodniami „Echo

lwowskie" dokonało ekshumacji jego
szczątków, by złożyć je w inne po-
cześniejsze miejsce wiecznego spo

czynku, ozdobione godnym jego pa*

mięci pomnikiem. I odtąd całą traską
lwowskiego „Echa” jest zebranie iun-
duszów na ów pomnik,

Niechže ci, którym droga jest pol+
ska kultura muzyczna i polska pieśń
pośpieszą zacnym śpiewakom 2 po"

mocą i złożą grosz na budowę pomnika
wielkiego propagatora i twórcy pol«
skiej pieśni.

W. HAUSMAN,
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ADOLF NOWACZYNSKI
  

Ksiądz i profesor- stali się- ostatnio

zmorami powieści polskiej.

Co wziąć do ręki nowy tom beletrysty-

ki wyższego poziomu, to — albo ciemna

postać duchownego, albo ciemne postacie

pedagogów To już stało się jakby obo-

wiązu'ącym szablonem, konwencjąi glej-

tem do ziemi obiecane; sukcesuipoczyt-

ności.

Negatywna postać księdza katolickiego

daje autorom gwarancję pozytywnej kry-

tyki i sympatycznego oddźwięku u pewnej

kategorji samodzierżców pióra. Debiutant

nowelistyczny musi się wykazać przed

Aeropasiem ujemną postacią duchow.

nego katolickiego. Może to. być, pro-

boszcz, może to być wikary, ale musi być

tłusty, opasły, i trzymać z ,dworem”, i

iść ręka w rękę z kapitalizmem. Bisku-

pów i sufraganów jeszcze nie wyciągają

pod światło, ale proboszczów wiejskich

„krwiopijców', siedzących na worach ze

złotem i srebrem pełno na'kartach nowej

beletrystyki. Nielkiedy  księdzu-egoiście

przeciwstaw.a się idealizm wcielony w...

s'oniście (K. Alberti, W, Wasilewska).

Taki tom, taka mixtura przyjmowana by-

wa przez recenzorów jeszcze serdeczniej,

już omal fanatycznie, a' autor ma wielkie

szanse, że prędzej, czy później zalunduje

$0 sobie nierządowa koniecznie ale w

każdym razie prorządowa prasa, Można

atoli obejść się jeszcze bez dodatniej po-

staci z mnie'szościowe' rasy, natomiast

wyklęczone jest, aby bez ujemnej postaci

księdza katolickieśo autor, czy autorka

mogli liczyć na laurki, czy też na nie-

śmiertelność (trzechletnią).
Podobną fazę przechodziła beletrysty-

ka francuska w drugiej połowie XIX wie-

ku, oczywiście nie ta czołowa, reprezen-
tacyjna, ale ta popularna, brukkowo-bul-

warowa w typie Paul de Coqua, Gabo

rieau, Ponson du Teraila, Suego itp. Nie

było wtedy ni pow*eści, ni noweli bez je-

zuitów, bez arcybiskupa, lub kardynała,
Nasi Coguowie i Kurkowie kontentują
się jeszcze obsmarowywaniem na czarno

proboszczów i jakoś z te' stery probosz-
czowe widocznie li tylko im dostępnej,

wybrnąć nie mogą, co zaczyna być już
nieco monotonne i manieryczne. Czasby
był, aby nieco rozszerzyli swoje p le wi-
dzenia w tym kierunku i dopuścil' jakiś
warjant w doborze postaci duszpaste-
rzy katolickich. Taka powieść z życia
Braci Albertynów, albo z życia „№еро-
kalanowa“ jużby dała pewne urozmaice-

nie, Ksiądz Bliziński z Liskowa, Kanonik
Świeykoówski”z Gorlic, także kwalilikuja
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się na powieściowych bohaterów, nie mó-»
wiąc już o jednym z purpuratów, który
od lat lata po Europie w aeroplanach, a
kiedy wraca powietrzną drogą z Rzymu
np., to zmęczony podróżą siada do forte-
pianu i gra godzinami Szopena, Schuma-
na, Schuberta, Chyba też godny model
dla nowoczesne” powieści! I wielu, wielu
innych pracowników w Winnicy Pań -
skiej. To ciągłe powtarzanie motywu, /
proboszczem - samolubem, pijawką, ma-
ter'alistą i groszorobem zaczyna już być
poprostu tępą piłą.
Drugą bete noire naratorów młodej

generacji stał się obecnie profesor gim -
nazjalny. Co wziąć do ręki, któryś nowy
tom z „krajem lat dziecinnych” i szczę-
nięcymi latami, to — fatalnie obsmaro-
wana edukacja gimnazjalna i sądzą malo-

wane sylwetki pedagogów, Dopóki impet
autorski kierował się przeciw dawnemu
szkolnictwu rosy'skiemu, dopóty i dobór
tematu i furja indygnacji autorskie! były |
całkiem usprawiedliwione i na swojem
miejscu. Kolega Jan Adolf Hertz swoim

 

Z Paryża dochodzi wiadomość, że
wiosną teśo roku, a więc za parę
miesięcy będą tam dokonane asta-
teczne próby z samolotem zupełnie
nowego rodzaju, rokującym podobno
wielkie nadzieje na ulepszenie lotni-
ctwa. Zbudowali ten samolot znari
konstruktorzy lotniczy p. p. Breguet
i Dorand,

Wszyscy dziś znamy sposób lunk*
cjonowania samolotu. Popęd nadaje
mu Śmigło a pęd powietrza uderza-
jąc w odpowiednio nachylone skrzy”
dła, a raczej płaszczyzny nośne, u
trzymuje go w powietrzu Maszyna
taka, mimo nadzwyczajnych wyczy-
nów, jakich na niej dokonywają nie-
ustraszeni lotnicy, jest „w gruncie
rzeczy bardzo niedoskonała: Na prze
niesienie kilku pasażerów zużywa kil-
kaset koni, potrzebuje odpowiednio
przystosowaneśo placu do wzniesie-
nia się i lądowania, ‚а nadewszystko
jest bardzo niepewna: na każdym
kroku lotnikowi grozi niebezpieczeń-
stwo, a jednem z najgroźniejszych jest
t. zw. strata szybkości, która może

aparat spadacie, a wskutek. której
i To też pracaak kamień na ziemię.

nastąpić np. przv zbyt naśłym skrę- |

 
 
|

|
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„Młodym Lasem” zyskał sobie rzetelnie
zasłużone aplauzy, Ale jeszcze przed

nim kolega Kawecki Zygmunt dał nam
także na scenie „Szkołę”, w które! wy-
rastał „młody las" galicyjsko - lodome-
ryjski a w te' „Szkole ciało pedagogicz-
ne już było niezbyt urocze i pociągające.

Od „Szkoly“ Kaweckiego upłynęło spo-
ro lat, a teraz znowu kilku z rzędu i to
odpowiedzialnych pisarzy wspomnienia-
mi swemi wraca do szczenięcych lat gim-
nazjalnych i prezentuje je w naigorszem
świetle, Małopolanie piszą o małopol-
skich stosunkach szkolnych i swojej praw
dy tendency'nej nie obwi'ają w bawełnę.

Kolejno dostajemy obrazy tak koszmar-
ue i przygnębiające, że wobec tych zmo-
rowatych okropieūstw blednie martyro-
togia mło ży, wychowywanej w szko-

jskich. Do jakichże smętnych
s i  mieoczekiwanych

chyba refleksyj i wniosków, dochodzi się
po zestawieniu „Młodego Lasu” J A,
Hertza z puszczą i dżunglą...Ześadłowi-
cza, O ileż sympatycznie'sze to obce cia-
ło nauczycielskie od tego swojego, rodzo-
nego. krew'z krwi, kość z kości! Czy mo-
że dale! za'ść jeszcze furja samooskarża-
nia samobiczowania, samoszkalowania?
Jakiż jest tedy procent prawdy w tem

czarnowidztwie, jaką była rzeczywistość
realna, jak daleko zapędzono się w fikcji,
zasłaniając się tarczą: licentia poetica?
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I oto teraz niespodzianka.
W obronie spotwarzanego stanu profe-

Sorskieśo czwe się w obowiązku stanąć
ten, który z profesji i z posłannictwa ska-
zany jest na czarnowidztwo i któremu
chronicznie w obręb obserwacyjnej ana-
lizy nasuwa'ą się najpierw rzeczy strony

i partie ciemne, a po nich dopiero partje
jaśniejsze.

Autorzy, opisuący gimnazialną eduka-

cię i stan nauczycielski w byłej Galicji i
Lodometji, w reminiscencach swoich
przesolili, przepieprzyli i przesadzili po-
nad wszelką miarę i w fikcjach jednak
obowiązującą.

Tak źle i tak posępnie, ponuro, pie-

k nigdy nigdzie nie było i nie by-
wało!
Z autopsji znam i pamiętam nie jedno,

ale cztery gimnazja galicyjskie, gdyż z
powodu nadmiaru witalizmu i dynamik:.
młodzieńczej musiałem zmieniać tereny
działalności, czyli poprostu dwa razy
„repetować” (trzecią i siódmą), a z tak
zwanych obyczajów; miewało się stopnie
„niezadawala'ące“, albo niedostateczne.
Nie z jednego tedy pieca chleb duchowy
się jadło. Pierwsze dwie kłasy w $'mnaz-
jum właśnie wadowickiem, poczem No-
wodworskie, Świętej Anny, potem siód-
ma i ósma w Rzeszowie Popijarskie (i już

mieco popiiackie), a wreszcie matura u

Święteśo Jacka w Krakowie. Miało się
więc dość sposobności i olkazji poznać

gatunek bakalarski w licznych i różno-
rakich egzemplarzach swojsiiej fauny, Z

niem i pełną odpowiedzial.
ninieiszem, że autorzy

jących świat belferski w
jeżeli nie koloryzu'ą na potęgę to

w każdym razie miają się z rzeczywistą
rzeczywistością o kilka mil na całym fron
cie. Za moich czasów gimnazjalnych, to
"est lat temu — co tam ukrywać — czter
dzieści (z małym ogonkiem), takich oka-
zów i takich monstrów nie było, nie by!
wało i nie znaleźć by ich z latarką w rę-
ce. Dziwadełka i oryginały to tam bywa-
ły, ale — ani okrutników, ani sadystów.
ani masochistów ani terorystów i satani-
stów nie było, Wadowickie gimnazjum
pamięta się stosunkowo najsłabiej, gdyż

 

  

   

 

    

 

mołstów

 

  

nad udoskonaleniem
usta'e ani na chwilę,
Ważnym krokiem naprzód, o ile

stwo lotu, jest po-
i iera ję de la

  

  

   nyai r ne na Rare

trakowiec ieruchomych
sztywnych skrzydei, zastosował on
jako płaszczyzny nośne, utrzymujące
samolot w powietrzu, ruchome skrzy-
dia wiatraka, obracającego się na
pionowej osi. Konstrukcja taka,
wskutek pewnych właściwości me
chanicznych; w których szczegóły nie
możemy tutaj wchodzić ma znaczne
zalety; pozwala na szybkie, prawie
pionowe unoszenie się w śórę i ta-
kież osiadanie, wskutek czego unie-
zależnia w bardzo dużym stopniu lot-
niska od lotniska, pozatem zmnie'sza
do minimum, a właściwie zupełnie
usuwa owo óroźne niebezpieczeństwo
utraty szybkości, które sprowadziło
już tyle ofiar, Do ruszania naprzód
wiatrakowiec używa nadal śmigła na
pożiomej osi, co w rezńitacie daje
efekt mechaniczny tak samo nieko-
rzystny, jak przy samolocie zwykłym
z nieruchomemi płaszczyznami nośne-
mi,

   

samolotėw nie  

studjowaniu ii napelnianiu głowyrudymen-
tami wiedzy poświęcało się stosunkowo
mało czasu i zapału, a nieproporcjonal-
nie więcej poznawaniu krajobrazu, zbija-
niu bąków i szyb, walkom Mohikanów
ze Siuksami i Komanczami, kollekcjono-
wanżu motyli, marek, odbi'anek i t. p. W
każdym razie, jako „belfrów” pamięta się
takich, 'alk Bednarski, Zając, Bobrzyński,
którzy nic w sobie nie mieli z moroma-
nów okrutników, a więcej raczejz safan-
dułów i z fu'arów dobrodusznych.

Ze Świętej Anny w Krakowie wspom
nienia mamy żywsze, no i raczej bardzo
sympatyczne. Poświadczyć to mogą ko-
ledzy ze szkolnej ławy: proł. Kutrzeba
gen, Galica, autor Kończyński. Byli tam
ci sami profesorowie, którzy kształcili
Wyspiańskiego, Mehoffera, Rydla. Żu -
ławskiego, Estreicherów,
Łepkowskich, Wróblewskich, Żeleńskich.
Choć się tedy „repetowało”, chóć kon -
fliktów było sporo, i karcery, i grożby
relegacji, awantury i afery, to wspomnie-
nia ma się dotychczas jaxnajmilsze * ża-
lu nie żywi się do nikogo, wprost przeciw
nie; — wdzięczność. Ale bo też była to
galerja pedagogów wysokiej klasy, a każ
da indywidualność obrysowywana, jak
gotowa na scenę. Łacina... prastary Ry-
pel, z górali z Zarytego pochodzący; nie-
miecki: Molin entuzjasta; fizyka: Toma-
szewski („Šrubla“); religia:  impetyk
ksiądz Wądolny; geograłja: Świerz; hi-

storja ogólna: wytworny Miodoński; ma-
tematyka: nieco zgryźliwy Krantz; „pol-
ski": Zięba;. historja kraju polskiego:
Miklaszewski; histora ogólna: August
Sokołowski; przyroda: Kulczyński; paję-
czarz, czyli arachnoloś; greka; sam Czu-
bek. Jan Czubek! Niektórych z nich
wprost kochało się (Miklaszewski, Czu-
bek, Zięba) z niektórymi drażniło się i
igrało (Świerz), niektórych w głos prze-
drzeźniało się (Rypel), pod innymi ryło
wilcze doły i podkopy (Krantz, Toma-
szewski). O całym zespole wspomnienia
pozostały nam jakna milsze,

W stosunku do mnie nie mam do zano-
towania żadnej „krzywdy”, aczkolwiek

przez całe lata w sztubie bywałem czyn-
nikiem „burzy i rozpędu” (Sturm und
Drang), szefem, względnie hersztem opo-
zycji, aranżerem czynnego albo biernego
oporu, oraz l'action directe, jako bitew
kasztanowych podczas pauz, kocich mu-
zyk, masowego exodus na Panieńskie
Skały .(i na panieńskie randki). Ponieważ
już w klasie czwartej i piątej bardzo pię-
knie tłumaczyłem klasyków (z „bryków”),
trzy księgi z „Pana Tadeusza” umiałem
na pamięć, pisywałem nowele i satyry na
korpus profesorski (w stylu Krasickiego)
i współredagowałem tygodnik, odbijany
na hektografie, równocześnie fatalnie za-
niedbującsię zprzedmiotów wiedzy ścisłej
(matematyka i fizyka), przeto ciało pro-
fesorskie dzieliło się w poglądach na
mnie na dwie najsprzeczniejsze grupy.
Prof, Kranz (matematyka) wróżył mi о-
twarcie i oficjalnie niedobrą przyszłość,
nie cofając się przed takiemi słowy, jak
„pod płotem”, albo ,„kryminał”. Nato-
miast humaniści, poloniści, germaniści,
historycy, a już szczególnie profesorowie
Czubek, Miklaszewski, Zięba, Świerz da-
wali jasno i coram populo do zrozurnie-
nia; że albo—,,ministrem”, albo profeso-
rem uniwersytetu, albo będzie „drugim...
Bałuckim', Można śmiało powiedzieć, że
to nie my, lecz oni osiągnęli rekordy c'er-
pliwości, wyrozumiałości, tolerancji, libe-
ralizmu i świętej, męczeńskiej cierpliwo-
ŚCI,

W setną rocznicę Konstytucji 3-go Ma-
ja, po raz pierwszy uroczyście w Krako-
wie obchodzoną, dyrekcja gimnazjum

 

Samolot Breguet-Dorand, nazwany
przez konstruktorów  „żyroplanem”
jest innego rodzaju. Nie posiada nie-
ruchomych płaszczyzn nośnych, utrzy
muje go w powietrzu, podobnie jak
awiożyro, wirujące śmigło na piono-
wej osi, ale jednocześnie śmigło to
służy do nadawania aparatowi ruchu
nevrzód: Przyrząd utrzymujący samo-
lot w powietrzu i pędzący go naprzód
składa się z dwuch śmigieł, każde o
dwuch ramionach, umieszczonych jed-
no nad drugiem; oś górnego prze-
chodzi przez pustą wewnątrz oś dol-
neśo. Oba te śmiśła są. poruszane
przez motor, jednak każde z nich wi:
ruje w innym kierunku, Całe sedno
wynalazku tkwi w tem, że śmigła te
osadzone są na osiach w pewien luż-
ny sposób, dający możność zmienia-
nia nachylenia łopatki śmigła; zniia-
na ta odbywa się automatycznie za
pomocą specjalnego urządzenia, sta-
nowiącego tajemnice wynalazku i de”
cyduje o całem funkcjonowaniu apa-
ratu.
Maszyna dziala mianowicie w spo-

sób następujący. To ramię śmigła,
które przy obrocie idzie naprzód, u-
stawia się zupelnie poziomo, nie ma
jak mówią fachowcy, żadnego skoku;
śdy minie przód aparatu i dalszy obrót
posuwa je wtył, nastawia się skośnie,
nabiera „skoku” i działa w powie*

| trzu jak wiosło. W ten sposób każ-

Tetma'erów, |

 

Nowodworskiego (prof. Leon Kulczyń-
ski) na dyrektywy władz wyższych zaka-
zała uczniom brania udziału w nabożeń-
stwie u Świętej Anny. Bramy gimnazjum
zamknięto, a przed bramami — policja.
Wtedy kilku z nas „śmielszej natury”
wpadło na pomysł, aby całe gimnazjum...
„wyciekło” bokiem, No i jazda przez
okna parterowe na Planty i do Kościoła,
a w kościele: „Z dymem pożarów" i „Bo-
że coś Polskę". Oczywiście — śledztwo
i prowodyrom groziło relegowanieze
wszystkich zakładów! Wtedy profesoro-
wie solidarnie za nami, no' i „schwam-
driiber”, czyli „kancy' w wodu" (końce
dowody). Kiedy gimnazjum Nowodwor-

skie obchodziło 300-lecie swego istnienia,
młodzi profesorowie: jedni. współpraco-
wali z nami w dekorowaniu amfiteatru.
według | pomysłów Mehoffera,  Wys-
piańskiego, Rydla, inni suplentowie
śpiewali w chórze, który wykonał wspa-
niałą kantatę, Wł. Żeleńskiego pod ba-
tułą samego mistrza („O pozdrowiania
bądź ty, starodawna kolebko sławna!”.
Tak samo miłe współżycie było z okazji
pierwszych gimnazjalnych „Wieczorków
Mickiewiczowskich'”, na których grało się
„Kontederatów”, deklamowało się; „Odę”
i „Powrėt“: za co potem profesorowie
przez palce patrzeli, gdy z: logarytmami—
ani rusz, o algebrze— ani słychu-dychu.
w termodynamicę — nędznie, przy rur-
kach „Torricelliego“, albo przy „naczy-
niach włoskowatych” — poprostu matoł,
czyli kretyn.
Z powodu „repeterki” siódmej klasy

nastąpiły przenosiny do Rzeszowa. Ura-
towali siostra i szwagier, bo właściwie
miał być „oddany do apteki" Rzewuskie-
go i już nawiązano pertraktacje „na pro-
wizora”.
Z pa gimnazjum L ež sa

me jasne koloru reminiscenoje. Dyrektor
Lercel, katecheta Karakulski, zacny. prof.
Cetnarowski, miłe dziwadło Świstun!
szykowny Geciow! Znów z polskiego, z
„historji“ — celujący, w „prywatnej lek-
turze“ — prymus, polskie „zadania” —
czytane, jako wzory, a w ścisłych nau-
kach — tuman, kaleka. Na majówce w
Tyczynie gramy: „„Zemstę o Mur Granicz-
ny” (Cześnika). W ósmej klasie — pierw-
szy „Wieczorek Słowackiego”, a na pau-
zach kabarety, wiersze i piosenki na ko-
legów, kujonów i lizusów, na profesorów,
na dyrekcję,naosoby w mieście (schwarz-
gelberów) i serwilistów) na Gałicję, na
Austrję, na żydków, I znów zespółpr'
fesorski wiedział o tych. kabaretach"
gimnazjalnych w ósmej klasie (rok 18921),
ale patrzałprzez„palce i tolerował'i od-
-nosił się do nas zwyrozumiałością i cier-
pliwością. Choć Rzeszowskie prowincjo-
nalne gimnazjum (popijarskie) było bar-
dzo surowe i rygorystyczne, można .po-
wiedzieć klerykalne (o siódmej rano co-
dzień całe gimnazjum na Mszy św.), a
jednak, a jednaki...Słowacki i... Fredro
1 — kabaretyi satyry, a dla talentów —
respekt; laissez-faire; łaisser' passer!
Niech się wyszumią, wykrzyczą i wyba-
wią, to im i nauka lepiej pójdzie!
Maturę się zdało głównie przez protek-

cję inspektora szkół galicyjskich, świętej
pamięci Ludomira Germana, ojca Julka,
dziadka Y'vonki. Dzięki interwencji zna-
komitego germanisty i świetnego krytyka
znów collegium profesorskie przy matu-
rze patrzyło na obwinionego.przez palce:
„Opisać telefon" — Coś tam bąka matu-
rant trzy po trzy, blaguje,pojęcia nie ma,
„Rachunek różniczkowy”? W ciemię bi-
ty, ani du-du, „Romboidy skośnościęte”?
Ani słowa. „Krystalograija“ ? Znowu cóś
bąka, co się kupy nie trzyma. Arsen? An-
tymon? Bizmut? Pojęcia nie ma. Inniby
chyba „spalili” i przepędzili, gdziepieprz
rośnie. Tu całkiem coś innego zaszło.

de śmigło wiosłuje tylko z jednej stro-
ny samolotu, ale poniekaż jest ich dwa
i obracają się w przeciwnych kierun-
kach, więc otrzymuje się równomier-
ne wiosłowanie z obu stron samolotu
i to posuwa go naprzód. Użyliśmy sło-
wa wiosłowanie, gdyż działanie tych
śmigieł o zmieniającem się samo"
czynnie nachyleniu łopatek podobne
jest w gruncie rzeczy do działania
skrzydeł ptaków t. zw. wiosłujących,
jak np. gołąb. Ptak, przy skośnym
wznoszeniu skrzydła naprzód, kur-
czy jego powierzchnię, żeby nie. sta-
wiała oporu powietrzu, natomiast
przy ruchu skrzydła wstecz rozszerza
pióra, żeby otrzymać. najviekszy
efekt popędowy.
Wirujące w przeciwnych Ana

kach śmigła o ruchomych i zmienia-
iących swe nastawienie łopatkach
działają więc jak wiosła, poruszające
samolot naprzóda jednocześnie te sa-
me śmigła stanowią wirującą powierz*
chnię nośną, jak w autożyro de .la.
Cierva. Trzeba przyznać, że pomysł
jest mechanicznie bardzo powabny,
chodzi tylko o to, jak dalece wykona-
nie konstrukcyjne odpowie oczeki-
waniom.
Otóż podobno przebieg dotychcza*

oswych prób pozwala mieć nadzieję
na bardzo dobre wyniki. Loty prób-
ne wykonywane były na aparacie spe-
cjalnym, urządzonym jak  laborator-

 

W OBRONIE „BELFRÓW”
Dramat Eyschylosa, otwarty na pierw=

szej lepszej stronie — tłumaczy ex abrup-
to, Na pamięć — oda Horacegoi to samo
po polsku. .O sielankach Brodzińskiego

niech opowie! I wtedy wykład formalny,
Obstupuerunt intentique ora tenebant,
Dobry „kwadranc”, mówiąc po krakow
sku „trwałaodpowiedź. .ończone! Scho-
dziłi z gradusu i winszowali jeden po

drugim. A potem u jednego z profesorów
były tańce z córkami i z pączkami (u Tu-
„łasiewiczów przy Małym Rynku). Ipod-

nosiło się profesorów do gėry i obnosiio

po mieszkaniu i szczypało w pośladki i

"śpiewano: Niech żyją nam! mnohaja lieta!

Viyat Mongoł!
Jak widzimy i jak widzicie z tego kró-

. ciuteńkiego szkicu, nie było znów tak źle

w gimnazjach galicyjskich in illo tem-

* pore; jak to oskarżają modni teraz bele-

tryści. Jeżeli dość trudny do odchowa-
nia egzemplarz raczej zwyrodniałego, a

w każdym razie nienormalnego Gal:c'an-

dera antygalicyjskiego (od 8-g0 roku žy-

wóta) dawał sobie rady ze swoimi baka-

łarzami, a oni ostatecznie z nim doszli

do jakotakiego modus vivendi, zatem nie

musiało znowu być tam tak horendalnie

i'zmorowato, To gimnazjum Wadowic-

kie, które Heros-strateg Zegadłowicz w

grzystępie nieco szewskiej, czy przyby -

szewskiej pas'i opisuje po Mirbeausku,

czy Lawrencosku, wyuzdaństwa,podgór-

ską „Gomorrę ii infernalne gńiazdo żmij,

poczwar, jaszczurów i rozuch, to 'a wi-

dzę wprost przeciwnie w"pelhėmi słońcu

skąpane, sielankowe w kolorach, jakby z

„Silly Symphonies” WalteraDisneya, ja-

ko cichą jeszcze ze światem kole'ą niepo-

łączoną arkadyjską małą podgórską pa-

rafję, „dziurę” pełną drzew i kwiatów i

dziewczątek ślicznych i ślicznie uc”esa-
nych, z któremi szło się w krzaczkii rwąc

im agrest i porzeczki, wycałowywało je

i ściskało, głaskało, p:eściło, ale bez żad-
nej złei myśli a tak jakoś, dla obopólnej

przyemności i rozrywki,..

A w tych Wadowicach- Dziadowicach
był taki wspaniały gmach olbrzymi, a w
mim klasy takie dużei kancelarja dyrek-
tora Krygowskiego, a na gradusach siady
wały takse starsze jegomoście i wykłada-
łyipytały „na wyrywki”; A jak się czło-
wiek tem znudził, to podnosił rękę da

góry na znak, że mu się chce „na loka”.
I'szedł na loka i tam widział, jak szósta-
ki i siódmaki wypalaływ sześciu lub w
siedmiu 'ednego „sporta”, albo jednega
„„damesa”. A raz to ich tam nadybał ka-
techeta, zdaje się nazwiskiem Masny°
ksiądz Masny, I okropnie zaperzony

skrzyczał ich i powiedział wyraźnie, że
ten, kto kolegów gorszy i do złego na-
mawia ipapierosy pali i „się zaciąga”, a
ojca na pieniądze naciąga, ten będzie go-
rzał w piekle po sam pas w kotle ze
smołą, a djabły będą go widłami żgały, a
tymczasem dostanie w domu od papy po
papie i osiem godzin „hausarestu” o
chlebie. i wodzie,

Z groźby tej jednak nic się nie spełni-
ło. Jeden z tych palących „sporty” (na
lokach) jest kanonikiem, jeden radcą są
dowym, jeden burmistrzem, jeden preze-
sem „Sokola“ i Macierzy, a jeden — o-
czywiście w Warszawie, oczywiście —
sanatorem, oczywiście — senatorem. Wi-
docznie go więc dobrze edukowali i wszy

stkich innych także, skoro tak wysoko zą
szli i resztą mocarstwa gubernują.

Niema tedy sensu i racji nadal tak ob-

smarowywać w powieściach i nowelkach

pedagogów z Lodomerii, skoro oni to wy-
chowali nam nadrzędną państwowotwór-
;cząelitę, dzięki której państwo kwitnie,

prosperuje, konsoliduje się, krzepnie itp.

Nowy rodzaj
jum aerodynamiczne, Średnica śmigieł
wynosiła 16 metrów, motor wmonto-
wano o 31e 25 kori, waga samolot1 z
pilotem i godzinnym zapasem benzyny
wynosiła 1950 kg. Loty dokonane w
czerwcu i lipcu ubiegiego roku wy”
kazały dobre funkcjonowanie mecha-
nizmu, samolot osiągał szybkość 85
kl. na godzinę, latał na różnych wy-
sokościach do 20 metrów, wykonywał
wiraże o 20 metrach promienia i t. d.
Obecnie czynione są pewne zmiany
według życzeń pilota, oraz motor
zmienia się na silniejszy 500 koni, że-
by w decydujących próbach rozwinąć
wszystkie możliwości aparatu.
- Dotychczas stwierdzone zalety te-
$o rodzaju samolotu są następujące:
możność latania bardzo powoli, brak
niebezpieczeństwa straty szybkości,
lądowanie zunełnie bezpieczne i swo-
bodne: aparat pozostawiony samemu
sobiez zatrzymanym motorem lądu-
ie iak spadochron, przyczem spado-
„chron ten może być kierowany. Ruch
naprzód odbywa się z mniejszą stra-
tą enerśji, niż przy wiatrakowcu. Nic
dziwnego, że ta nowa zupełnie kon-
strukcja maszyny latającej wzbudza w

' kołach lotniczych wielkie zaintereso-
wanie. "Pomysłowość francuska od-
niosła jak się zdaje nowy triumf. Do-
dać trzeba, że jeden z konstruktorów
L. Bresuet, pracuje nad ta snr=wn iuż
od 25 lat. ARCTURUS
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Astrologį
(ZO) Moda na astrolośję zaczyna

obejmować już nawet dziedzinę samej
ody”. Ze znaku Zodjaku, pod któ-

rym dana osoba iest urodzona, roz- |
maici dowcipnisie usiłują odgadnąć
niętylko jej losy, charakter i t, d. ale |
również sposób ubierania się, jakiby
jej najbardziej odpowiadał. Oto zesta-
wienie, którego oczywiście nie nale-
ży brać bardziej serja niż zostało u-
Зогопе-

Pani urodzona pod znakiem Barana

 

(od 21 marca do 20 kwietnia) jest pe-
wną siebie, z wyraźną tendencią za”
znacząnia swojej indywidualności, nie

ulega czyimkolwiek AAchętnie
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wom, nie jest kokietłrą, nie uznaje|

przesady ani zbytniego hołdowania
modzie w ubraniu, lubi jednak byż a-
brana eleśancko i zwracać uważę
swoim wyślądem.

„Cielec“ od 21 kwietnia do 20 ma-
ja), Osoba urodzona w tym czasie
jest spokojna i cierpliwa, szuka sa-

motności i znajduje wiele zadowole-

nia w pracy, troszczy się o swoje oio-
czenie, posiada wszelkie zalety do-
brej gospodyni i pani domu: Z takiem
usposobieniem nie idą oczywiście w
parze zbyt gorące zainteresowania|
kwestjami mody. Wiedziona jednak

zdrowym instynktem nie jest nigdy u-
brana niesustownie, kieruje sie prze-
dewszystkiem celowością i praktycz-

nością w ubraniu,
Urodzona pod żnakiem Bliźniąt od

21 maja do 21 czerwca mają niesłaie

chwiejne natury. Osoba taka dziś bu-

ja w obłokach a jutro pelza po ziemi;
pełna jest najrozmaitszych imp:

sów ale brak jej wytrwałości, ma ró-
wnoczešnie wiele planów i zamierzeń,

a wszystko ją interesuje. Nie nidzi się
nigdy sama i nie jest nudną dla dru-

śich: W dziedzinie mody wykazuie

skłonności artystyczne, musi się jed-
nąk skupiać i opanowywać, aby uzy-
skać w ubraniu pewną harmonię.

Pani z pod znaku Raka (od 22 czer-,
wcą do, 22 lipca) ma wiele fantazii i
żyweśo odczucia, brak jej jednak in-
wencji. W modzie nie szuka nowych
dróś, umie jednak uczynić odpowied-
ni wybór w tem co jej przedstawiawo
i wykazuje wiele dobrego smaku: Jest
doskonałą doradczynią w kwestjach
mody dla drusich, sama chętnie no-
si suknie stylizowane, onarte na da-

wnych wzorach. Poszukuje piękna
ale rewolucji w modzie nigdy nie wy-
woła,

Znak Lwa (od 23 linca do 22 sier"
pnia). Pani urodzona w tym czasie ma
szczere otwarte serce, ujmuje swo-
boda obejścia, roztacza dokoła sie-
bie dobry humor i pofodę, jest
wiedliwa i wyrozumiała, praćnie ро-
dobać się swojemu otoczeniu, nie z
próżności tylko z chęci sprawienia lu-

dziom przyjemności.
Urodzone nod znakiem Panny (23

sierpnia do 22 września) są sumien-
ne aż do pedanterji: Można na nich

polesać i wykazują wielkie załety w

pracy zawodowej. Mają noczucie о-

bowiązku, jasny sad i wiele spoko-
iu wewnętrznego. Nie znoszą wszeł-
kiej przesadyi tandety w ubraniu.
które musi być dla nich niewymuszo-
ne i praktyczne. Kwestiem mody po*
šwiecają zreszta niewiele uwańi.

Panie z pod znaku Wsi (od 23
września do 22 października maja
wiele $odności, rezerwy, wmieją mil-
czeć, są wyrozi'miałe dla słabostek a

  

   
 

 

 

czuciowe i szczodre. Dobrowolnie u-
suwają się w cień, ą więc i w sposo”

| bie ubrania usiłują nie zwracać na
siebie uwagi.

Prawie wszystkie urodzone pod
znakiem Niedźwiądka (od 23 paź-
dziernika do 22 listopada) są opano-
wane przez ducha namiętnej przed-
siębiorczości, żywe, odwążne, arty-
styczne natury, rozmowne i iuteresu-
jace w towarzystwie. Lubią ubierać
się wytwornie i pośnębiać wyglądem
„najlepsze przyjaciółki',

Pani urodzona pod znakiem Strzel-
ca (od 23 listopada do 21 grudnia) jest
miłośniczką sportów, istotą o ciele-

snej i umysłowej elastyczności, odzna-
cza się zamiłowaniem porządku, prze”
pada za tańcem, lubi wszelką odmia-
nę, ale można na niej polegać, nosi
suknie w żywych kolorach, a skromne
w kroju, modne ale niezbyt oryginal-
ne,

Koziorożec(od 21 grudnia do 21 sty-
cznia). Takie panie są przeważnie
oszczędne, wierne i obowiązkowe
Nie gonią za zabawami i zbytkiem,
wiedzą cześo chcą, zdążają prosto do
celu, nie uznając żadnych kompromi-
sów. Nie są kokietkami, ubierają się
dobrze, choć kwestje mody są im dość
obce.
U osoby z pod znaku Wodnika (od

22 stycznia do 19 lutego) rozum pod-
porządkowany jest uczuciu, ma ona

 

głód wiedzy, jest oszczędna bez ma-
łostkowości i skąpstwa, nie hołduje
nigdy modzie dnia, ubiera się skrom-
nie i gustownie,
Wreszcie pani z pod znaku Ryb

(od 19 lutego do 20 marca) jest nie-
słychanie wrażliwa i ulega nastrojom.
Często drobnostka obraża ją i doty:
ka, Nie umie w życiu rozpychać się

łokciami i trzeba obchodzić się z nią
łagodnie, W kwestiach mody potrze-
buje dobrej doradczyni, bo często
kupi coś bez zastanowienia i jest ze
sprawunku niezadowolona: Żywe bar-

wy ją nużą: powinna unikać sukien
zbyt oryginalnych i rzucających się
w oczy,

KOGUCIE PIÓRA

Kapelusze przybrane koguciemi

piórami zaskoczyły nas w pierwszej

chwili, w krótkim czasie jednak przy”
zwyczailiśmy się do nich i trzeba
przyznać, że jest to moda efektowna,
że przybranie takie wyśląda ładnie
zarówno na kapeluszu filcowym prze-
wnaczonym do codziennego użytku
jak na strojniejszym kapeluszu wizy” współczujące dla cierpień bliźnich, u-

 

towym. Pióra kogucie przybierają
 

W kościołach Abisynii.
Zacznijmy od tego, że nie Abisyń -

czykowi jest ośromnie trudno dostać
się do kościoła abisyńskiego. Trudno
właściwie dociec przyczyny tej tajem -
niczości, gdyż w kościołach tych do-
prawdy niema nic takiego, coby ią
usprawiedliwiało, Wypływa ona praw
dopodobnię z ogólnej nieufności, ja-
ką Abisyńczycy, w wysokim stopniu,
żywią w stosunku do wszystkich ob-
cych: Jakby tam nie było — fakt po*
zostaje faktem, że „najświętszego
miejsca', zastępującego w kościołach
abisyńskich ołtarz, ani poświęconeśo
„taboru” nikt bodaj z Europejczyków
legalnie nie widział i że trzeba ucie-
kać się do niesłychanych wyczynów
przebiegłości i uporu, a przeważnie—
i do dość kosztownych ar$umentów
inneśo rodzaju, aby wogóle dostać
się do któreśo z bardziej czczonych
kościołów Abisynii.

Kościoły te mają z reśuły kształt
dwojaki: są okrągłe lub czworokątne,
przyczem pierwszą ż tych form prze”
ważą. Mają zawsze śpiczaste dachy,
stożkowe przy okrągłych, piramidal-
nie — przy czworakatnych. Wznie*
cione są pośrodku obszernego dzie-
dzińca, do któreśo wejście prowadzi
przez piętrowy budynek. przypomi-
naiący nieco z wyślądu wieżę j za”
wierajacy wrota kościelne. Tak for-
mą zewnętrzna, jak i malowidła we-
wnętrzne tych kościołów, różnią się
bardzo niewiele miedzy sobą. Conaj-
wyżej krzyż jest prostszy lub ozdo-
bnieszy, z kulą lub bez, z bronzu lub
pozłacaneśo żelaza,
Owe malowidłą wewnętrzne są dla

kościołów abisyńskich tak charakte”
rystyczne, że warto nad niemi chwi-
lę zatrzymać się: Pokrywaja one z re-
gułr. i to od góry do dołu ściany
„najświętszego miejsca”, a pozatem
— i reszta ścian fest niemi czasem o”
zdobiona, ale tylko w dolnej części..
Malowane są one farbą w rodzaju
Art Tempera, wprost na wygladzonej
i powleczonej cienką warstwą kredy
ścianie, albo też — na wielkich kawa-
łach specjalnie spreparowanego płó-
tna (to ostatnie — rzadziej), Kolory
najczęściej używane: czerwony, nie-
bieski i żółty. Kompozycje są wyłącz-
nie figurowe, z ornamentem kwietno-
listkowym. Malowidła te przypomi-
nają bardzo kościelne obrazy greckie
i rosyjskie, co najprawdopodobniej
temu przypisać należy, że wogóle —
tak sztuka religijna, jak i chrześcijań-
stwo abisyńskie, kształtowały się pod

wyłacznym wpływem mnichów gre-
ckich.
W obrazach abisyńskich uderza

wielka staranność w opracowaniu
szczegółów, nieraz zresztą bardzo naiw
nych. Tak np. szable malowane są
zawsze z niebywałem pietyzmem i do-
kładnością. Ciekawe jest, że w ma-
larstwie tem postacię dodatnie przed-
stawiane są z reguły en face i mają
jasne twatze, podczas gdy ujemne —
malowane są z profilu i mają kolor
skóry czarny lub ciemno-bronzowy.
Niektóre fragmenty ścian muszą być

nietylko kapelusze czarne ale i kolo"
rowe, $dyż mienią się one wieloma
barwami i odpowiadają wszystkim
niema] odcieniom. Może być nietni o*
zdobiony zarówno kapelusz w kola*
rze ruda-bronzowym jak winno-czer-
wonym, śliwkowym iwreszcie tak
bardzo modnym obecnie liljowym.
Modele z koguciemi piórami są ró-
wnież pewnem odbiciem tak popu-
larnego obecnie stylu wojskowego i
przypominają przedwojenne austria"
ckie kapelusze generalskie.

DROBNE PLOTECZKI O MODZIE

Szal aksamitny, dowolnie udrapo-
wany i spięty ozdobnych klipsem jest
łądnem przybraniem skromnej sukni
wełnianej.
Do wieczorowych sukien czarnych

noszone są barwne rękawiczki zam-
szowe w kolorze vieux rose, liljowym,
niebieskim i zielonym. Sięgają do
łokcia i powinny harmonizować z pa-
skiem i kwiatem przy sukni. |

Staromodne kapelusze, zwane nie-
śdyś „kapotkami”, jakie nosiły nasze
babunie, wracają po wielu latach do
mody, ale dla osób młodych. Kapotka
przybrana jest rajerkami, skręcanemi
jak loczki nad czołem i związana pod
bredą na kokardę. Ma ona niezaprze-
czenie wiele wdzięku.

Kamizelki z kolorowego filcu, ozdo+
bione barwnym haftem krzyżykowym,
oraz kamizelki z białego płaskiego
futra, są szykownem uzupełnieniem
kostjumów narciarskich.
Z wiosną mają być bardzo noszone

żakiety czysto angielskieśo kroju, w
kolorze czerwonym do spódnicy bron-
zowej, zielonym do popielatej i beige
do czarnej. Praktyczna ta nowość
spotka się zapewne z przychylnem
przyjęciem.  

zwyczajowo pokryte odpowiedniemi
malowidłami, a więc — ściany po obu
stronach wejścia do  „najświętszego
miejsca'* muszą być udekorowane —
z lewej strony — postacią św. Jerze-
go, z prawej — wizerunkiem Matki
Boskiej z Dzieciątkiem. Pozatem,
wielkość figur jest stopniowana, za-
leżnie od znaczenia i powagi postaci,
jakie one przedstawiają. „Najświętsze
miejsce'' zakryte jest zawsze zasłoną,
zrobioną przeważnie ze starej i prze-
raźliwie brudnej tandetnej, europej-
skiej materji. Ciekawa rzecz, gdy je-
den z Europejczyków chciał ofiaro-
wać pewnemu kościołowi abisyńskie-
mu zasłonę nową ze wspaniałego bro-
kątu, na miejsce starej i zniszczonej,
duchowieństwo nie zgodziło się na to.
Wewnętrzne pułapy śpiczastych da-
chów ozdobione są często ładnym i
ciekawym ornamentem w drzewie. Po-
sądzki przykryte są zawsze matami.
Zwiedziłem ostatnio trzy słynne

kościoły abisyńskie: kościół w Adi-
grat, kościół ,„Madhame Alam“ (Zba-
wiciela Świata) w Adui oraz kościół
św. Marji z Syjonu w Aksum. Ko-
ściół w Adui uchodzi powszechnie za
najpiękniejszy i najbardziej ciekawy
spośród okrągłych świątyń Abisynji,
kościół zaś Aksumski jest, jak po-
wszechnie wiadomo, największą świę-
tością tego kraju. Oczywiście, wszyst-
kiego w tych kościołach nie widzia-
łem; dostanie się np. do „najświętsze-
go miejsca” było, mimo największych
wysiłków, niewykonalne.

Kościoły w Adigrat i w Adui, nale-
żące obydwa do kategorji okrągłych,
odpowiadają najściślej podanemu wy-
żej opisowi ogólnemu i dlatego nie bę-
dę omawiał ich szczesółowo, Z załą-
czonych fotografij wyrobi sobie o nich
czytelnik wyobrażenie. Natomiast ko-
ściół św. Marji z Syjonu jest całkiem
odmienny, to też jemu poświęcę nieco
uwagi.

Kościół Aksumski nie został wcale
zbudowany przez Abisyńczyków i dla-
tego też jest tak zupełnie odmienny
od wszystkich innych świątyń tego
kraju. Poprzedni budynek kościelny,
podobno wspanialszy i znacznie więk-
szy od dzisiejszego, wzniesiony przez
Abisyńczyków i w abisyńskim stylu,
został zburzony przez najazd muzuł-
mański w XVI w. Odbudowali go Por-
tugalczycy, przyczem pracami kiero-
wał jezuita, Paes Castillan, i on to
właśnie nadał świątyni tę nawskroś
europejską formę, jaką posiada ona
obecnie.
Do kościoła wckodzi się przez wej-

ście basztowe, podobne do wrót w in-
nych świątyniach abisyńskich. We-
wnątrz baszty stoją dwie stare arma-
ty, zdobyte podczas którejś ze zwy-
cięskich wojen. Rozciąga się oto przed

nami obszerny dziedziniec, a w jego

głębi — na wzniesieniu, do którego

wiodą szerokie schody, mur forteczny

z dwiema basztami bo bokach. Jedna
z tych baszt, a właściwie — dzwon-
nic, miała ten przywilej, że skoro do-

padł jej nawet morderca, na śmierć
skazany i uderzył w dzwon, miał ura-
towane życie. Poza murem na jeszcze

jednem wzniesieniu, do którego pro-

wadzą znowu szerokie, bt tea

stopnie, wznosi się sam kościół. Świą-

tynia sama przypomina z boków naj-

zupełniej fortecę; tylko front, dzię-

ki swym oryginalnym, abisyńskim

drzwiom, zaopatrzonym w górnych

częściach w drewniane, barwne kra-
ty (jedyne — co w tym kościele jest

wogóle abisyńskiego), odcina się od
ogólnego tła fortecznego.
Wnętrze świątyni, bardzo słabo o-

świetlone, przez maleńkie, zrzadka i
nieregularnie pórozmieszczane okien-
ka, podzielone jest przez cztery potęż-

ne kolumny na trzy nawy. PY
jest pułap, misternie sklecony z bel
z kosztownego drzewa. Między za-
chodniemi kolumnami widzimy coś w
rodzaju wysokiego łuku triumfalnego,
wzniesionego z ledwie obrobionych
potężnych bloków kamiennych i uko-
ronowany trzema blyszezącemi krzy-
żami i koroną. Przeznaczenie tego łu-
ku jest mi nieznane. !

„Najświętszego miejsca“ nie wi-
działem, wiem jednak, że jest ono o-
zdobione zwykłemi malowidłami i o-
świetlone przez długie, cienkie, po-
kręcone świece, płonące w oryśinal-
nych, starych, srebrnych lichtarzach.
Tu znajduje się tež „tabot“, najwiek-
szą świętość Abisyńczyków, stawiany
przez nich wyżej niż Najśw. Sakra-
ment. „Miejsce najświętsze” zakryte

jest kotarą, wyjątkowo paskudną.
Mylne jest mniemanie, jakoby w
łównym gmachu kościoła św. Marji z
yjonu znajdowała się jerozolimska

Arka Przymierza. Abstrahując już
od kwestji, czy wogóle istnieje ona,
jest bardzo trudno dowiedzieć się,
gdzie się ona znajduje. Aksumici
twierdzą, że spoczywa ona w t. zw.
małej świątyni Syjonu, wznoszącej się
na jednym z północnych dziedzińców.
Inni znowu zapewniają, że została
już dawno przewieziona do Addis A-
beby i tam znajduje się w katedrze.
Niezależnie od tego, kto ma słusz-
ność, trzeba stwierdzić jedno: że jaka
świętość narodowo - religijna, kościół
św. Marii z Syjonu nie ma sobie rów
nych w Abisynji i że, jak dotychczas,
tak zapewne jeszcze przez długie la-

"ła, tysiące pobożnych Abisyńc.yków
będą przybywały do „świętego mia-
sta”, aby pomodlić się w 'koronacyj-
nej świątyni potomków Salonai

. 
ZTSITTT COEN

Nesimy i podziwiamy
a jednak nie wiemy co?

O włóknach ciętych słyszy się dość

rzadko, wie się bardzo mało, a tymcza-
sem na każdym niemal kroku spotyka się
w tkaninie, których składową część sta-
nowią... właśnie włókna cięte.

Podziwiając miękką połyskliwość weł-

ny, jedwabistość tkaniny lnianej, czy też

uszlachetnoną materję bawelnianą, nie

zdajemy sobie sprawy z tego, że w ogrom-

nej mierze jest to zasługa chemii.

Czemże więc są właściwie owe włókna
cięte? ;

Produktem laboratoryjnie wytworzo-

nym, którego charakterystyczną cechę

stanowi połączenie zalet tak odrębnych

w naturze produktów, jakimi są jedwab

i wełna. Z jedwabiu włókna cięte wzięły

połysk, z wełny zaś miękkość.

Produkt ten, zagranicą bardzo już roz-

powszechniony, w Polsce cd lat paru za-

ledwie jest stosowany, a o przygotowa-

niach od jego wytworzenia świadczy fakt,

że fabryka (jednej w kraju) czyn'ła ba-

dania a i próby produkcji przez lat 6, nim
wprowądziła go na rynek.

W Pradze, jak dotychczas, wychodzi

jeden tylko dziennik katolicki, miano-
wicie „Lidovć Listy”, pismo to jednąk,
ze względu na wyraźne oblicze politycz

ne, nie może w zupełności zaspą-
kajać potrzeb czytelników katolickich,

politycznie nie zainteresowanych i poza-
partyjnych. Stąd w pewnych kołach kato-
lickich powstała myśl założenia dzienni-
ka nowego, niezależnego od wpływów

politycznych. Tendencje te wzrosły szcze-
śólnie po praskim zjeździe katolickim i
poczęto mówić, że popularny tygodnik
katolicki w Pradze „Czech” stanie się

dziennikiem Nie stało się to dotąd, lecz
„Czech” pozostając nadal tygodnikiem,
zapowiada na rok bieżący znaczne roz-
szerzenie treści i powiększenie nakładu.
Niezależnie od tych zamierzeń istneje

poważna tendencja powołania do życia

' Fabrykacja bowiem włókien ciętych nie
'est tak prosta, a kompiixue ją jeszcze
konieczność przystosowania się do 3-ch
zasadniczych grup tkanin i odpowiednich,
a jednocześnie odmiennych maszyn dla
wełny, Inu i bawełny. Dla każdej z tych
grup należało wyprodukować włókna ©
różnych cechach.

1 tak dla przeróbki na maszynach ba-
wełnianych wytworzono Textrę — przy”
pominającą wyglądem bawełńę, dła przę-
dzalni wełny jest Argona, trzeci zaś ra-
dzaj włókien ciętych — Lintex, przezna-
czony jest dla przędzalń Inu.
Gdy mowa o lnie, n'esposób przemil-

częć, żę tak niedawna moda ubiorów
Intanych, znalazła oparcie na włóknach
ciętych (Lintex), których domieszka do
Inu zmniejszyła gniecenie się tkaniny i
dodała jedwabistego połysku.

Jęśli teraz przyszło jednem zdaniem
określić włókna c'ete, powiedziel'šmy, že
nie są one namiastką surowcow natural-
nych, lecz stanowią produkt wzmacnia+ jący i uszlachetniający tkaniny.

—

Prasa kato'icka w Czechosłowacji
katolickiego tygodnika dla inteligencji,
wzorowanego na paryskiej „La vie catha-
lique" orąz specjalnego organu Akcji Ka-
tolickiej, |
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JANUSZ RABSKI

ALMA MATER
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Zadajcie „Dziennika Wilenskiego“
i Głosu Wileńskiego

we wszystkich agencjach pocztowych
 

Kronika wileńska
 

Muzyka w Wilnie
, Mamy teraz miodę na popisy oryginalnością koncepcji i

śpiewacze. Śpiewał Józef Schmidt, twem środków

|

| t| owarowe
pa: l W. Dzienniku i

 

Zniżki taryfy

taryf i zarządzeń
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? „wych, w obiegu znajdują się znaczki technicznych.

Zachmurzenie zmienne i miefsca- 22 wartości, od 5 gr. do zł. (h)
miprzelotne opady (w górach śnieg).

Chłodniej.
Umiarkowane, chwilami dość sil-

ne i porywiste wiatry z zachodu i
północo-zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują

apteki:
1) WŁ Sokołowskiego — ul. Tyzen-

hauzowska 1. 2) S-ów Mańkowicza — ul.

Piłsudskiego 30. 3) P. Jundziłła — ul.

Mickiewicza 33. 4) Wł. Narbuta — ul. Św.
Jańska 2. 5) B. Turgiela i Przedmiejskich —

następujące

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nabywać można świadectwa

przemysłowe bez kary do dn. 15 bm.
Izba Rzemieślnicza w Wilnie rów-
nież wystąpiła do władz skarbowych
z wnioskiem w sprawie przedłużenia
terminu nabywania świadectw prze-
mysłowych do dnia 15 bm. Izba po-
wółuje się na art. 39 ustawy o po-
datku przemysłowym, według któ-
rego minister skarbu może zarządzić,
aby zaniechano wdrożenia postępo-

śpiewała silnie reklamowana  śpie- kilka lat, które upłynęły od tego
(wączka murzyńska Jarboro. Oba wy koncertu uczyniły z Ginzburga arty-
stępy nie pozostawiły takiego wra- stę bardzo dojrzałego i opanowane-
żenia, jakiego się spodziewano. Jó- go. Gra po dawnemu świetnie, w
zef Schmidt śpiewał wyraźnie nie- tem jak gra, jest logika i sila prze-
dysponowany z siłną chrypką, z któ- konania, lecz zginęła gdzieś dawniej
rą śpiewać nie należało, bo po co sza bezpośredniość wyrazu. Temnie-
psuć sobie renomę wielkiego śpie- miniej w osobie jego mamy do czy-
waka. Schmidt bez tego ma głos z nienia z pierwszorzędną siłą piani-
natury zlekka zmatowany, jedynie styczną. Bach, Chopin i Liszt wy-
w górnych tonach brzmiący okazale. padli w jego interpretacji bardzo in-
Jego występ wileński był nieefek- teresująco, zwłaszcza pierwsi dwaj
towny, do cześo w niemałym stopniu z nich pokazani byli z podkreśle-
przyczynił się też niefortunny układ niem cech monumentalnych ich ar-
programu, złożony przeważnie z|cydzieł, tego co jest wielkie w ich

kolejowych Nr. 47, 48 i 49 z r. ub.
ogłoszone zostały rozporządzenia
Ministerstwa Komunikacji w spra-
wie zniżek taryf towarowych, stano-
wiące początek realizacji i wszczę-
tej przez Rząd akcji taryfowej.
Omawiane zniżki objęły ryby słod-
ikowodne i morskie, zwierzęta do-
mowe, drób i ptactwo domowe —
żywe, luzem węgiel, sól, surowce i
wytwory przemysłu  hutniczo-meta-
lowego. opa przyznania dal-
szych zmiżek znajduje się w końco-
wem stadjum załatwiania i pełnej
realizacji akoji taryfowej należy

ul. Niemiecka 15. 6) Wit. Zajączkowskie-;wania karnego przeciwko osobom, spodziewać się z dniem 15 bież. m.,

„prawdziwe wiadomości o stosunkach

go — ul Witoldowa 22. 7) S-ów A. Paka — |które nabędą świadectwa przemy-
uł Antokolska 42. 8) Wł. Szantyra — ul.

Legianów 10.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Sodalicja Mariańska —АКайе-

miczek U. S. B. Zebranie sekcji
Współczesnych Zagadnień Religij-
nych odbędzie się 13 stycznia o go-
dzinie 19-ej w Ognisku własnem.
— W Kościele św. Katarzyny w

dniu 13 stycznia przypada doroczna
niewstałąca w naszej Archidiecezji
adoracja Najśw. Sakramentu od pry-
marji tį. od godziny 6.30 do 5-ej po-
południu.

Na zakończenie uroczyste nie-
szpory z błogosławieństwem Najśw.
Sakramentu. Oby Crystus raczył
być na ścieżkach naszego życia i
błogosławił nam i Ojczyźnie naszej;
niechże nie zabraknie nas w tym
dniu u stóp Zbawiciela.

SPRAWY PRASOWE.
— Konfiskata czasopisma. Sta-

rosta grodzki zarządził 11 bm. kon-
fiskate czasopiama litewskiego „Vil-
niaus Žodis“, Nr. 2 z dn. 11 stycznia.
za dwa artykuły, zawierające nie-

polsko-litewskich.

POCZTA I TELEGRAF.
—. Wykaz znaczków pocztowych,

wycofanych z obiegu. Przy wysyła-
niu listów zdarzają się często wy-
padki frankowania przesyłek znacz-
kami pocztowemi, które już zostały
wycofane z obiegu. Ponieważ po-
myłki te nastręczają zbędną pracę
urzędom pocztowym i powodują
straty dla wysyłających, gdyż są one

Jałowe w okresie do dnia 15 stycznia
jwłącznie. Jak już donosiliśmy, pro-
jtokuły sporządzone maią być umo-
rzone. W tej sprawie ukaże się, jak
|nas informują, okólnik władz skar-
bowych ministerjalnych. (h)

!

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Czesne na U.S.B. ma być

obniżone. Jak się dowiadujemy, z
idniem 1 lutego r. b. zostaną obni-
żone czesne na U.S.B. Zmniejszenie
wpływów z opłat akademickich roz-
ciagać się będzie w granicach od
10—15 procent. W związku z tem,
pozer: się, iż nie będzie zarzą-
dzenie obejmowało pierwszej raty
akademickiej, której płatność mija
w b. m. (h)

ODCZYTY.
— Odczyt. W Domu Sodalicvf-

nym (Zamkowa 8 II piętro) dn. 14,1
rb. we wtorek o godz. 7 wieczór od-
będzie sie Il-gi odczyt z cyklu Li-
twrgii Kościoła Katolickieśo, wysło-
si — ks. Dr. Aleksander Krzyżanow-
ski.„Goście móle widziani.
— I Posiedzenie Naukowe Wileń-

skieśo T-wa Lekarskiego odbędzie
się 13.1. rb. o godz. 20-ej w lokalu
własnym (Zamilsowa 24).

"OZONESECA CETOORARCETOSTONEZTOPRECCA

POWODZENIE U MĘŻCZYZN
zyskuje tyłko kobieta, która dla oczu za-
wsze jest ponętna i urocza. Osiągnąć to

może z łatwością, stosując nieporównany
puder francuskiej marki FORVIL CINQ

FLEURS, który uczyni jej cerę świeżą, de-

likatnie matową i aksamitną. Używając traktowane jałko nieopłacone, wy-
wieszono w urzędach pocztowych
szczegółowe wykazy znaczków pocz-
towych, majacych obecnie wartość
obiegową. W chwili obecnej, zgod-

zaś stale wody toaletowej FORVIL, otoczo-

упа będzie zawsze czarownym podniecają-

+cym zapachem pięciu wybranych kwiatów

i przekona się wkrótce, iż te dwa nieod-

zowne środki kosmetyczne oddają jej nie-

ocenione usługi.

 
rzeczy o małej wartości. Muzyki w| stylu. St. W-ski.
tem wszystkiem było bardzo  nie- ni ocenić znakomitą szkołę i wielką
kulturę teso Śpiewaka. Jakże pięk-| GŁOSY CZYTELNIKÓW
inie naprzykład zaśpiewał artyst| —
'drogą sercu każdeśo polskiego słu-
ichacza arję ze Straszneśo Dworu
Moniuszki. Bez afektacji, bez zbyt- Rozmaite, mniej lub więcej sza-
niego sentymentalizmu, a poprostu, |nowne instytucje mają zwyczaj co
bardzo muzykalnie, ślicznie frazu-|pewien czas rozsyłać do różnych

[AC Ё и osób, z któremi często nie pozosta-
|  Murzyńska śpiewaczka Jarborojją w żadnym kontakcie, listy do
|ma ogromny głos o wielkiej nośno- | zbierania składek, które należy od-

 
|ści brzmienia i włada nim zupełnie |syłąć po pewnym czacie. Listy ta-
„swobodnie, ale interpretuje napraw-j kie są istną plagą, która dotyka

„de troszkępo barbarzyńsku, nie in-| zwłaszcza osoby zapracowane, co
teligentnie. Mam wrażenie, że Śdy-|nie mogą, ani też umieją zbierać te-
jby nie egzotyczność rysów i koloru|so rodzaju składek, to też listy te
skóry, to nie czytalibyśmyrecenzji leżą gdzieś pomiędzy papierami, o
o Jarboro jako nieporównanej, nie-|ile nie idą wprost do kosza. A ileż
zapomnianej Aidzie“. tego bywa. Niżej podpisany ostatnio

Ostatni poranek symfoniczny na- odesłał aż 8 (osiem) takich list,
leżał do rzędu popularniejszych.;nie zebrawszy na nie ani grosza.
Wszystkie utwory, wykonane na

 

 

 

|poziomu  komcertu. Usłyszeliśmy
|bardzo miłą a nieznana w Wilnie
|uwertnre do „Dwuch chatek" Kar-
ipińskieśo, niedawno odkrytą polską
jsymfonię z XVIII wieku Ada Alber-
jta Dankowskiego, Zaczarowane ie-
;zioro Ladowa i koncert wiolonczelo-
(wy Saint-Saensa.  Powitać zwłasz-
'cza należy ukazanie się w progra-
'mie polskich utworów  orkiestro-
wych z epoki poprzedzającej Cho-
pina. Powoli odnajdujemy zagubione
ośniwa dawnej kuftury muzycznej
polskiej. Coraz to wypływają z za-
pomnienia rzeczy, które posiadają
nietylko historyczną ale i żywą
estetyczną wartość.

Na tym poraniku poznaliśmy mło-
deso dyrygenta polskiego, Olgierda

Ubezpieczalnia
nie otrzymała z

Re w Wil-
akładu Ubezpie-

sprawie ustawy scaleniowej. Usta-
lonem zostało, że członkowie rodzi-
ny rzemieślnika korzystają ze zwol-
nień od ubezpieczenia w każdym
wypadku. Terminatorzy, odbywający

niami, o ile pracodawca

cówników, zatrudnionych nie pełny

cownik w danym tygodniu składko-

czeń Społecznych wyjaśnienie w,

wym nie otrzymał żadnego wynagro-|

a najpóźniej do dnia 1.II 1936 r.

wiele. Sluchacze mogli iednak wpel- |az2x7:2x255-5---x7577x57—2-

0 pladze list sktadkowych
Sądzę tedy, že trzeba w tem zapro-

wadzić taką inowację: Oto instytucje

te (filantropijne, oświatowe czy in-

ne) powinny wpierw zwrócić się do

odpowiednich osób z zapytaniem,

czy są one gotowe podjąć się tej

uciążliwej procedury zbierania skła-

dek, i dopiero po uzyskaniu od nich

|zasadniczej zgody, dostarczać im

lewe listy. Przypuszczamy, iż i efekt

materjalny będzie większy i o
ducha winne osoby nie będą miały
przykrości i kłopotu, rzetelnie nie-
zawinionego.

St. Cywiński.

 

RZS WEWĘ OWYSPRAWA. UBEZPIECZENIA  TERMINATOROW
[SKŁADKACH PRACOWNICZYCH

pieczenia, całą składkę ubezpiecze-
„niową winien pokryć pracodawca.
j W tych wypadkach, gdy robotnik
pracował w ciągu tygodnia tylko
„jedną lub dwie godziny i tylko za ten
,przepracowany czas otrzymał wyna-
„rodzenie, obowiązany on jest do
|partycypowania w składce ubezpie-

naukę zawodową na podstawie umo- |czeniowej jedynie w tych wypad-

wy, są również objęci temi zwolnie- kach, gdy zarobek, uzyskany w da-
ich jest |nym dniu pracy, przekraczał mini-

krewny. W sprawie składek za pra- malnie normy, korzystające ze zwol-
(nienia, w przeciwnym razie całko-

tydzień, Z. U. S. uznał, że o ile pra- witą składkę pokrywa pracodawca
„z. funduszów własnych. (h)

nie z zarządzeniem władz poczto-'

|) M

 

Straszyńskieso. Zaprezentował się
Winu doskonale. Do wykonywane-
60 utworu podchodzi z własną kon-
„cepołą interpretatorską i umie ją
narzucić wykonawcom z tempera-
'mentem i niezbędną pewnością. Wi-

dzenia, a podlega obowiązkowiubez” | SPALIŁA GOSPODARSTWO

OŚWIADCZENIE. | Policja aresztowała 22-letnią Ade-
Z powodu mcjej apostazji, prze- |lę Szymczakównę, mieszkankę za- |

praszam za wyrządzone zgorszenie |ścianka Papiernia, gm. hruzdowskiej,
Społeczeństwo Katolickie i podaję jpod zarzutem podpalenia domu mie-

NA RO

Stronnictwa

działzawierający bogaty
rolniczy i i

W każdym domu polskim

Zamówienia z prowincji

21
MI TRZECI NAKŁAD PO KONFISKACIE

Wileński Kalendarz Narodowy

WYDANY NAKŁADEM

w Wilnie
informacyjny wraz z dokładnym wyka-

zem chrześcijańskich źródeł
rzemieślniczych i wolnych zawodów, bogaty dział
porad prawniczych z wzorami podań — nowele —
jest do nabycia w Sekretarjacie

rodowego, Mostowa 1.

W CENIE 1 ZŁ. ZA EGZEMPLARZ.

nien znajdować się WILEŃSKI KALENDARZ NA-
RODOWY jedyny na Wileńszczyźnie, walczący z

zalewem żydowskim.

Stronn. Narod., ul. Mostowa 1 i wysyła za zalicze-
niem pocztowem. Przy zamawianiu

egzempl. udziela się rabatu.

K 1936

Narodowego

ideowy,  gospodarczo-

zakupu, warsztatów

Stronnictwa Na”

i chrześcijańskim powi-

przyjmuje  Sekretarjat

najmniej 10

M

tamy w nim silę wybitna i jaknaile-
piej zavowiadaiąca cię na przy-
szłość. Solista koncertu, dobrze Wil-
nu znanv, wiolonczelista Albert
Katz bardzo ładnie wykonał kon-
cert Saint-Saensa i szereg drobnych
utworów. Publiczności mało. Wetyd
doprawdy, że przy niskich cenach, a
znacznem podniesieniu poziomu
koncertów svmfonicznych nie można
znałeźć w Wilnie kilkuset osób na
zapełnienie niewielkiej sali Lutni.

Pianista sowiecki Ginzburś wy-
stąpił w ubiegłą środę w Wilnie po
raz drugi. Pamiętamy dobrze jego
pierwszy występ po konkursie Szo-
penowskim. na którym zdobvł laury.
Pozostawił wówczas wrażenie talen-
tu żywiołowego, zastanawia'acego

List do Redakcji
Szanowny Panie Redaktorze!

Notatce z dnia 11. I. 1936 r. p. t. „Bez-
płatna kolacja w Ziemiańskiej" nieściśle

został podamy przebieg zajścia w wymie-

nionej restauracji. Chodziło bowiem o spra-

wę odpowiedzialności zarządu restauracji

za personel, a nie o chęć spożywania ko-

lacji bez zapłaty. Sprawa została wyjaś-

niona i załatwiona, przyczem zaznaczam, że

mie dotyczy zupełnie osoby p. Tadeusza
Sztebińskiego, który mylnie podany został

w artykule.

Wilno, 11. 1. 36 r.
Edward Kodiel 

do wiadomošci, že powracam do
„Košciota Katolickiego.
| Halina Książkiewiczowa.
PTETAKSI ANTSATA T KTSRENESANSAS|

j PODZIĘKOWANIE.
1 Zarząd Ро!5к!ево КаюНсК!ейо  Towa-
|rzystwa Opieki nad dziewczętami składa
łcerdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarn-
|dawcom, którzy złożyli ofiary w gotówce
ji w naturze dla „Domu Noclegowego dla
„Kobiet" przy ul. Żydowskiej 10:

J. E. Ks. Biskupowi Michalkiewiczowi.
|Dr. Bonasewiczowi, p. Dzieśleckiej, p. Du-
|najewskiej, p. Baucleau, p. T. Żukowskiemu,
p. B. Kulesińskiemu, p. M. Szułcowej, p.
Bociańskiej, p. M. S. p. E. L. p. K. Z, za

|pośrednictwem „Dziennika Wileńskiego"
113 zł i p. Reutt.

Bezimiennie 55 zł., > fund. š. p. M. Jun-
dziłłówny 5 zł, „Fermie Lubow”, p. W'I-
czewskiej, p. W. Kwiatkowskiej, p. Malej-
kowej, p. M. Korzeniewskiei. p. Zapaśni-
kowej. p. Jakowickiej, p. Błażejewiczowi,

  

szkalnego i budynku gospodarskiego,
należącego do Jana Stopułowicza,
lat 33.

Szymczakówna w śledztwie о-
świadczyła, iż podpalenia dokofała
z zemsty za uwiedzenie przez Sto-
pułowicza, który obiecał ją poślubić.
Szymczakównę przekazano do dys-
pozycji władz sądowych. (h)

ŻYWCEM SPŁONĘŁY.
We wsi Jemioły (powiat moło-

deczański) wybuchł w iednej z chat
rolnika Turutowa Michała pożar,
podczas którego żywcem spłonęło
dwoje dzieci, w wieku 4 i 6 lat, za-
pomniane w zamieszaniu wewnątrz.
Ponieważ pożar wybuchł w nocy,
alkcja ratownicza wiejskiejstrażypo-
żarnej rozpoczęła się 7 wielkiem
opóźnieniem. Chata oraz przyległe p. Sawickiej.

Ogółem gotówki wpłynęło 122 zł. 50 gr
Pomoc Społeczeństwa wileńskiego dała
możność urządzenia Wilii i nakarmienia w
czasie Świąt 120 osób.

PODZIĘKOWANIE.
Wyrazy głębokiej wdzięczności skia-

|damy tą drogą Księdzu Rektorowi O.0. Je-
fzuitów, Wielebn. Ojcu Wincentemu Orsacz-
„kowi za zezwolenie, a Wielebn. Ojcu Kazi-
|mierzowi Kucharskiemu za przeprowadzenie
|rekolekcyj zamkniętych, które pozostawił
|wśród nas podniosłe i niezatarte wrażenie

Jednocześnie serdeczną wdzięczność
wyrażamy Wielebn. SS. Urszulankom za
gościnność oraz troskliwą opiekę, jakiej
|doznałyśmy od nich podczas tych rekn-!
lekcyj.

| Sodalicja Marfańska Pań.
Sodalieja Nauszycielek Pozamiejskich.

 

zabudowania gospodarskie spłonęły
doszczętnie. (e)
WŁAMANIE DO KANCELARJI
PARAFJALNEJ KOšCIOLA

ŚW. JANA.
Nocy wczorajszej do kancelarji

parafjalnej kościoła Św. Jana do-
stali się włamywacze, którzy poroz-
bijali biurka i szafy, poszukując go-
tówiki. Włamywacze posługiwali się
zapałkami, skutkiem czego uszko-
dzili niektóre papiery kancelaryjne.

Po splądrowaniu biurka i szaf,
nic nie zrabowawszy, włamywacze
zbiegli. Powiadomione władze śled-
cze wyszczęły energiczne dochodze-
nie. (h)



„Przegląd  Gospodarezy“,
Centralnego Związku przemysłu pol-
skiego zupełnie słusznie stwierdza, iż
o ile wyrąźnie rysuje się kryzys świa-
towy w dziedzinie wzajemnych sto-
sunków gospodarczych różnych
państw, o tyle położenie ekonomiczne
poszczególnych krajów przedstawia
się bardzo rozmaicie,
_lstnieje, owszemoświadcza „Przegl.
Gosp." — nadal. kryzys gospodarstwa
światowego, jako takiego, czyli między-
narodowe. obroty towarowe i finansowe
nie podniosły się dotąd ponad najniższy
poziom, od którego spadły od początku
tzw; kryzysu: Natomast w paszczegó|-
nych krajach natężenie jego jest zgoła
nierównomierne, a w niektórych: z nich
stopień wytwórczościi zatrudnienia bądź
zbliża się już do poziomu t. zw. prospa-
rity, bądź zdążył go nawet przekroczyć,
czyli dla nich kryzys należy właściwie do!
przeszłości.
Poprawą w poszczególnych krajach

miała wewnętrzne przyczyny i doko-
'nana została pamimo kryżysu gospo-
"darstwa światowego, Nie usposabia to:
świełu państwdo porozumienia.w spra-
«wie stąbilizacji walut, jako koniecz-
nego warunku poprawy i wzmacńia
tendencje do. samowystarczalności.

«: „Przegląd Gospodarczy',- nie bez
odcienia zawodu liczy się w tych
«warunkach z poważnemi struktural-
temi.zmianami j przeobtażeniami w
gospodarce różnych krajów i coraz
„trudniej wyobraża sobie powrót do'te-
"go, co było. й

, Stanowisko to. potwierdza wielką
przenikliwość, z jaką przed szeregiem
lat R. Dmowski potraktował t.zw.
"kryzys światowy, jako nieprzemijają-
*ce, lecz strukturalne, głębokie przeo-
* prażenia,

Polska myśl ;gospodarćża oszczędzi-
łaby sobie wielu zawodów i złudzeń,
nie błądziłaby po manowcach między-
narodowych porozumień i rachub, nie
liczyła-na konjunkturę międzynarodo-
wą jako na źródło poprawy naszego
położenia „oparłaby się wcześnie o za-
sadę /samowystarczalności, gdyby
szydciej zorjentowała się w nieuchron-

- mym bieśu rzeczy. :
Jak na tle ogólnego położenia oce-

nia sytuację gospodarczą Polski or-
gan przemysłu? ;
„Trzežwe uprzytomn'ienie sobie tych

perspektyw ma dla Polski wielką donio-
słość. ówno bowiem nasze ubóstwo
kapitałowe jak i niedorózwój konsumcji,
będący przedewszystkiem wynikiem ra-
szej struktucy ludnościowei, czyniłyby:
ėla nas szeżególnie cenha mdżliwość roz+
lęsłej kredytowej i handlowej współora-
"V z zagranicą. Tymczasem Ł' rachub
przynajmniej -..na najbliższą przyszłość
moment ten należy eliminować i pod tym
kątem widzenia oceniać politykę skrupu-
latnej wierności walucie złotej. jaką za-

„inaugurowališmy przed kilku laty i ja-
ej. pomimo wszelkie trudności, i nadal

   

  

  

$ pragniemy się trzymać, „Polityka ta, któ-
„ra w swem założeniu była. słuszną, a ha-

e!, patrząc na nieco dalszą mietę, iedy-
ie słuszna, nałożyła na nas jednak,

przy zdamiu wyłącznem na własne siły,
zadania niezmiernie ciężkie":

- Podkreśliając dodatnie strony stało-
"ści waluty polskiej — organ przemy-
51 stwierdza: ' ;
+ „Niemniej położenie gospodarcze kraju
„pozostaje nadal niewymownie ciężkie.
Nawet. jeśli niektóre  konjukturalne 

organ '

  

   я

dńocześn ?
skiej ze „soką. współpracy. we „wspólnym:

"ności hipotecznych dolar
„ciąśniętych przed dniem 7 lipca 1934

4934 r.(Dz. U: R. P.'Nr5

*'1W:myśsł tego: rozporż:
"nik ma prawo' wyboru:
dług weksłowy: w-dolerdch „etektyw- |

sce była należycie rozumiana, 'Przeciw-

nie, sukcesy walutowe skłaniały do.nad-
miernie optymistycznej” óceny wynńtów,
osiągniętych przez dotychczasowe „mete“ |
dy „polityki :gospodarcžei“. , GK

Bokońawszy oceny dotychczasowej
akcji rządu. **w. Polsće. —* Przegląd
Gospodarczy” spodziewa się.realizacji
dalszych jej etapów, nie wie jednak,
jak sobie rząd — wobec wygaśnięcia
pełnomocnictw«— wyobraża. dalszą
akcję, * RA Ч

Widzi wszakże jeden jasny punkt —
tu podziwiamy optymizm „Przeglądu
Gospodarczego'!. i kół;:których paślą-
dy reprezentuje: лАР аЫ

 

       

  
6, — pisze Prz ;
nym: specjalnie względe

vsiłuje. bardzą:umiejętnie.atut
do dyspozycji Mamy na n szużanie
i trwałe utrzymywanie kontakiu ze*spo-
deczeństwem, któremu rząd nietylko, tłu-
maczy po: e › 1261
miarę ich“urzeczywis

łuie: przyciąśnąć

 

    

  
  

 

 obu. strón, interesie; NA HA
"Podkreślaliśmy tu zawsze wage 't. zw.

momentów psychicznych w'polityce :go-,
-spodarezej: które'w ostatnich łatach.były,

miemal całkowicie zapoznawane. Zworo-,

 

 
wadzónej obecnie w tym względzie żasa-,
dt'cżój zmiariy należy Sfę cieszyć tembaT-
dziej, że śradki, gakiemi; rząd: rqzporzą-
dza dla przyśvieszeni
poprawy, są wogóle ograniczone. Skoro.
rezyśnujemy z wszelkich podniet sztucz-,
nych, których ralanie: byłoby: spewno-
ścią tylko krótkotrwałe. '-a | jakakolwiek
pomoc od zewnątrz, jak stwierdziliśmy,

 

  

 

tak upragnionej!  

Moment psychiczny w polityce gospodarczej:
S Х *

obecnie me nie wchodzi w rachubę,
musimy sobie.wszyscy. uświadomić, że
poż poprawy w Polsce muszą być z

onieczności powolne. W tych warunkach
cała sztuka rządzenia streszcza się w tem,
żeby postępy te nie pozostawały w tyle
zajnarastającemi w Polsce: z: każdym ro-
kiem społecznemi już nietylko potrzeba-
mi, alę wręoz koniecznošciami“, б

Czyżby organ: przemysłu polskiego
widział ten kontakt w fo: e nowej

   

 

konstytucji i ordynacji wyborczej, w
*chyleniu się olbrzymiej większości
społeczeństwa od udziału w przedsta-
wičielstwie' narodowem, w osobach
komisarzy rządówych na  stanowi-
skach prezydentów / wielkich / miast
polskich,w utrzymywaniu tego stanu
tzeczy przez .rząd:;obecny i t d,
i tdi wy” ы oe
1: Czyżby „Przegląd Gospodarczy” nie
"dostrzegał, iż kontakt. ze  społeczeń-
stwem polega na „współpracy” tych
samych sfer, które „współpracowały”
Drzėz latėdi (t

Istotnie -— momenty psychiczne po-
siadają wielkie znaczenie w polityce
gospodarczej zwłaszcza w okresie —
jak trafnie spostrzega órgan przemy-
słu — narastających już nie potrzeb,
lecz konieczności społecznych.

Jest wielkiem złudzeniem _mnie-
mać, iż można te narastające w gwal-
townem tempie konieczności społecz-
ne rozwiązać bez społeczeństwa lub
wbrew niemu.

 

Sąd Najwyższy o kursie dolara
-„ Błędnie przedstawione orzeczenie
W związku ze wzmiankami, które w | kurs zdatypłatnośći wekslu.

końcu ubiegłego |na początku "roku į
bieżącego pójawiły się * w stołecznej
prasie o wyroku Sądu Najwyższego,
który miał ustalić zasadę, iż wekśle
płatne przed spadkiem dolara: winny
być przez dłużników opłacone wedłuś
kursu po zł, 8.90 za' dolar; :dowiaduje-

| my się, iż wzmianki te, były.nieścisie.
Miangwicie sprawę opłaty weksli do-
larowychiweksli.wystawionych w in-
nych walutąch obcych oraz wierzytel-

wych, „za

 

r. reguluje rozporządzenie Prezyden=
ta Rzeczypospolitej z dnia 13 czerwca

9, 'póz,'509
2.1934.) Teta a e kai

ddzenia: diuž:
bądź -evlacić

 

  

nych, które. może kupić, oczywiście pó
„bieżącym kursie giełdowym,+lub: w
'złotych, legzi wówczas miąrodajn  

 
„jest i

Orzeczenie „Sądu Najwyższego, O
którym ukazały się powyższe mylne
wzmianki, w niczem zasad tych nie
naruszyło, wszczególności dłużnik ma
prawo wyboru uskutecznienia spłaty
bądź w elektywnych dolarach, bądź w
złotych (według kursu) z daty płatno-
ści weksla,— i ograniczyło: się jedynie
do stwierdzenia, że zasadniczo przy
spłacie weksli wystawionych w: ob-|
cych walutach miarodajny jest kurs |
ych walut w dniu, wymagaln*ścj, t. j.
*w dniu płatności weksla, a nie w dnu
wytoczenia. płwództwa, «jak. błędnie

| mniemał Sąd Apelacyjny, którego wy-
sok:Sąd'Najwyższy ichylił' „Ponadto |
releży zaznaczyć, że erzeczęnie Sądu
Najwyższego dotyczy. jedynie weksli
handlowych, ,a nie.rolnych, Dłużnicy
weksli rolniczych mogą spłacać swo- p
ie zopowiązania dolarowe po kursie ż
przedednia. zapłaty lub w efektywnej
walucie, ф :

- Po zniżte dyskonia weFranci
: Z Paryża informują,iż prasa tran ska

wyraża zadowolenie . j $
stopy dyskóntówej pr

  
„dowód odptężenia politycznego i konso-

° baw co doprzyszłośc! franka i uważają |
monetarnyz listopada r. ub. za |  

  

kry;
def nitywnie zażegnany,

że. decyzja

Banku Francji jest dowodem, iż kierow-

IDEM

„syrzed

„ejelęcina.gat. I-sr

Sprawy skarkowe

|rządzenia .

Nieprawdziwe pogłoski
o fałszywych monetachpolskch w Gdańsku

Z Gdańska donoszą, iż wydany został
do prasy gdańskiej komunikat, wedłuć

"którego na terenie W. Miasta rzekomo

ukazać się miały ostatnio ; talsylikaty

polskich monet 10, 5, 2 i i-złotowych.

Ponieważ w instytucjach bankowych i
innych, r ch w Gdańsku naj-

większy obieg polskich moaet srebrnych

który został już wczoraj obszernie sko-
nientowany, tustąrił w dniu dzisiejszym |
miejsca tendencji bardziej spokojnej.
„Gieldy zurychska i warszawska oczywi-
ście doniero dziś zanotowsły to ostabie-
nie. Natomiast dzisiejsze kursy londyń-
skie i paryskie dowodziłyby pewnego
wzmocnienia dolara w porównaniu z mi-
nimum, osiążnięłem wczoraj.
- Dewize na Nowy Jork notowano: w
Warszawie (kabel) 5,29 i siedem ósmych
wobec 5,30 i pół, w Zurychu 3,97 wobec
3,07 i pieć ósmych, w Paryżu- rrzy 0
twarcin 15,13 wobec 15,19 i pół
wczoraiszem zamkniecin, w Londynie o
godz. '14-ej 4,94 i 9/16 wobec 4,95 i 3/1€
„przy wczorajszem. zamlruięciu,

Dew'za na Loadyn nie wykazała no-.
ważniejszych wakań przy tendencji prze-

Z giełdy mięsnej
- 6a zebraniu warszawskiej giełdy mię-
snej byla mniejsza niż zwykle podaż by-
dła. Podaż trzody chlewnej była nadal
dość duża, jednakże wobec бобтейо po-
pyfu ceny utrzymały się na prawie nie-
zmienionym poziomie.
Spęd wyn'ósł ogółem 175 sztuk bydła.

cieląt —.432 sztuki, trzody chlewnej —
1.655 sztuk z czego 210pozostało nie-

amych. zy 5 &
"Za 100 klg, żywca łoco Warszawa pla-

cono:.woly mięsiste — 61 zł, buhaje
mięsiste — 61 zł., buhaje karmae — 50
'do 53 zł., krowy mięsiste — 58 do 61 zł.,
karmne —.50 do.55 zł., cielęta: mięsiste
75:д0 80 zł. Trzoda chlewna: słoninowe
od 150 kl4, wzwyż — 85 do 96 zł., sloni-
rowe cd 130 do 150 hig. — 80 do 85 zł,
mięsne od 110 kś. wzwyż —79 do80 zł.
Na bali hurtu za ką. mięsa uboju war-

szawsktego płacona: wołowina gat, I-szy
1.08-do 145 zł, gat, U-$gi — 4 do 1.05 zł,

— 150 .do 1.60 zł.
gat. Il-gi — 1,40 do 1.45 zł., wieprzowi-
na mięsna — 1 dó 1.15zi,Mięso przywo- |
żone: wołowina get. lrszy — 95 gr. do
4 zł., bet, M-6i — 85 fr. do 90 gry, ciele-
gina gat. I-szy —150 do;140 zl., gal.
Ц- — 1:20 do, 1,25 zł.”

 

    

  

 

rZwiązek izb przemysłowo-h
zwo!ał na.dz,'14: stycznia p
międzyizbowe ikomisii skarbowej, która
odbędzie się w. siedz:
słowo-hand'owei w
Porządek dzienny zebrania
eimu'e m. in. sprawę proicktu rozpo”

tów w sprawie
lo postępowaniu

   

  

  

  

    

 

h przz. kom i
miami | skarbo-

 

 

mrzy | 0
kupno 359.48); Londyn

"41,25; T.proc. pożyczka.

gteg» złota 5,9244,

ie izby, przemy-

i bilonu, nie zanotowano w ciągu ostat-
nich tygodni żadnego wypadku zatrzy-

mania falsyfikatów monet polskich, za-

chodzi* przypuszczenie, że wersja ta

rozpowszechniana jest celowo, aby lud-

ność gdańską powstrzymać posługi-

wania się wałutą polską w tak dużym

stopniu, jak to byio dotąd. aa

-- Pewne wzmocnienie dolara
ы WARSZAWA. 10.1 —gazy dolara, ważnie nieco mocniejszej. Z innych de-

wiz — osiabły nieco Zurych i Amster-
dam, co stanowi reakcję na poprawę Sy-
tuacji na rynku irancus

Gieldy pieniężne -
Notowania z dnia 10stycznia +=

: DEWIZY 5

Belgja 89,30 (sprzedaż -89148, kupito
89,12); Holand'a 360.00 (sprzedaż: 360,72,

26.19 (sprzedaż
26.26, kupno 26.12); Nowy Jork 5.29:

 
 

trzy czwarte (sprzedaż 5.31, kupno 5,2831
"pół);. Nowy Josik (kabel) 5,29 i «siederz
ósmych (sprzędaż 5,31 i sedna ósma 'kup-
no 5.28i pięć ósmych); Oslo 131 45:(sprze
daż 131.78, kiprio 131.12), Faryż 35,01
(sprzedaż 35.03 kupno 34;94);:Praga 21.97
(sprzedaż 22,01, kupno 21.93); Szwa,car-
ia 172.50 (sprzedaż 172,84, kupno 172.16);
Stokholm 135.05 (sprzedaż 135.38, kupno
134.72); Madryt 72,60 (sprzedaż 72-75 kip
no 72:45); Berlin 213.45" (sprzedaż 213.98,
kupno 212.92). da

. PAPIERY PROCENTOWE
3 pfoc,:pożyczka budowlana 41,75 „——

а. stabilizacyna
65,00 — 65.33 —. 65.13 (odcinki po' 500

dol.) 45,25 — 65,88 (w proc.); 4 proc. pań
stwowa pożyczka premjbwa doiarowa
53,25 — 53:00 — 53,15;/5 proc. konwėr-
syna'65.75 — 65,00; 6.proc..pożyczka do-
larowa 81,09 (w proc.); 8 proc. L. Z. Ban.
ku gospodarstwa krajowego 9400 (w
proc.); 8 proc. obligacje Banu Ro
stwa krajowego 94;00 (w -proc.); 7. proc.
L. Z. Bankų gospodarstwa. krajowego
$2,25:.7 proc. obligacie Banki gospodat-
stwa kraowego 83,25; 8 proc. L, Z. Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc. i Z, Banku ro!-
neg0.83,25;8 proc. L. Z. budowlant Ban
ku Rospodzeówa kraowego 93,00;4 ; pół
proc, L. Z. 46,38. — 46,63 —, 46,50; 5
proc, L. Z. Warszawv 59,00 — 59 25 —
59,60; 5 proc. L, Z. Warszawy. (1933 7)
54.25 — 54,50; 6 praė.. obligacje m. War-
szawy:81-9 em,.58,75. 177174 04

- : AKCIE Fade
Bank Polski — 98,00; Warsz, Tow.

Fabr. Cukru — 33,00; Węgiel — 12.25;
Lilpop — 7,60; Starachowice — 32,50.
"Obroty dewizamtwiększe, * temenc'a

dla dewiz nie'ednolita. Banknoty dolaro-
wę w obrotach prywatnych 5.29 i pół:
rubel ziaty 4,77.i pół; dolar złoty 9.02—
9,01 i pół; rubel serbrny 1.54; 100 kopie-
jek w bilonie rosyjskim 0,68; gram czy-

W. obrotach:A
A' marki niemieckie (banknoty) 130.00;

ang.elskie (banknoty) -26;19- —”
' Dlazpożyczek pańsiwówyca 1 li -

s zastawnych iendencia .przewążnie
mocniejsza; dla akcyj nieednolita Po-
życzki dolarowe w obrotach Palac
8 proc pożyczka'z r. 1925 (Dillonowska)
95 i pięć ósmych (w -Droc.); 7 proc. p3-
życzka Śląska. 72,50:(w .proc:); "7, proc,
pożyczka m, Warszawy (Magistrat).: 711
jedna ćsma (w proc.); 8 proc. renta ziem
ska (odcinki po 5.000) 63.00 (po 1.000)

    

  

  

Stepy spółdziełcze
Iięrunku zakładana sklepów

przez P -wyraził się m. in we
wzroście sjółdz'elai soożywców. Przyby-
ło ich w r. 1935 w Polsce 202. Są to nie-
mal wyłącznie soójdzielnie wiejskie. Naj
więce [69) założono w wo”. lubelsk'em,

;, Silny ruch organ "ny bvł również w
; wojewódziwach wschodnich.

nicy instytucji emisyjnej mają zam'ar
pozwolić życiu. gospodarczemu na sko- |
rzystanie z tańszego p'eniądza,

„Le Matin" uważa, że wielka ostroż-

nośś, jaką Bank' Franc'i wykazał w cza |
sie kryzysu monetarnego, późwala przv-

jest

wskaźniki wykazały i w 1935 r. pewną
poprawę, nie zmienią to faktu, że nie są
cene w żadnej proporcji do n'epospolitego

"wyczerpania gospodarczego kraju, który
„pracuje oddawna bez wszelkich rezetw.i
„w którym nieopłacalność procesów pro-
, duxcyjmvckh jest zjawiskiem nagminnem.
*"_Ta rozbieżność pomiędzy mocnym sta-
nem waluty a słabością gospodarczą kra-
ju oddawna nie przez wszystkich wPole

lidaeji sytuącji gospodarczej,
„Petit Pazisiėn“. stwierdza; žė jest to:

dobry znak, po p'erwsze dlatego, że de-
(ćyzja ta tie była” spodziewana*w' tak
szybkiem tempie (poprzednia "óbn'żka
nastąpiła zaledwieprzed tygodniem), po
drugie dlatego, *że'decyzia ta'ėwiadozy,
iż kierownicy BankuFranojį/niemają о-

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 10 stycznia

Pszenica czerw. jara szki 775 gl. — —

— —'—; Pszenica jednolita 753 śl. 20,00
— 20,50; Pszenica zbierana 742 gl. 19,50
аОНО ‚

Żyto I-standart 700 gl: 12,25 — 12,50,
Żyto II standart 687 gi: 12,00— 12,25:
Owies I st, (niezadeszc.) 457 g), 13,75 —

„Ruch w   

 

 
 

  

 

|
z 5 do 4 proc. W'dzi ona w tym kroku " „Le Journal" stwierdza,

   

  puszczać iż obecna jego decyzja
dowodem wyraźnej poprawy.

  

 

: 4 eg ih <a ABY EWA OR st ia у › i 8 н Ч 14,75; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516

25) 2 3 : | mem sednie sprawy. .Gwałiownym ruchem podniósł | nie mógł oczu oderwać od leniwego ruchu iśniących { & 32 o S II stankiag-1

EB“ ių zudanicę, wina.d t. skrzywil sie pożykajsc jej za- ia Domyśtak sie co feraz na:.pii konai ze sira- | r 1375 — 1425; jęczmień browar-
G: O. BAXTER A weżpł c <lankę wina.da ust, szrzywił się połykają jej,za | wie Domyslalsię co ieraz nas. pli konai ze s:ra lany 15.16.—— t6s0:. dęczmień 636

D ga do 5 T iste
it : Autoryžowany pizeklad z angielskiego а

Marji Wańkowiczowej :

wartość:i,parsknał. niezadowclony.
w „—.Przynieś tequjlę, — krzykazł ф05г

! Z za krzaków wyłoniła się biaio odziana posiać | ć
| służącego, który tam widać czexał na rozkazy.
|
|
Į

673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649.6l.

| 13.75 — 14.00; Jęszmień 620,5 śl. 12 50—

! że mi zapła- | 13,75; Groch polny2000 — 21,00; Groch
Vietoria 31,00 — 33.00; Wyka 1950 —

| 11 20.50; Peiuszka 21,50 — 22,50; Seradel2

I ы Rozmyslalem nad-| podwójnie. czyszczona 21,50 — 22,50;

| tem wszy m do pewnych wniosków.| Lubin niebieski 8.25 — 8.50; tui

i Mogiibyśmy zawrzeć ugodę, na mócy której,nie był. | bin żołty 9,75 — 10,25; Rzepak zimowy

!
|
ji

    

   

  

  

   

 

m.— mów. Cabrillo — prze-
Jeśli pań kie m

niu, to ng nie szkodzi,
  

= To wino, to prawūziwa, woda
brzuch i nie sprawią żądnej przyj
mcędko tequile. 5, 0% :

Cabrillo miecierpliwił się, czektjąc na rową bu
telkę, zerwał się ‘х krzesła i zaczął charanierystycz:
„nym, chwiejnym krokiem chodzić tam i spowrotem

; po tarasie, Nie mógł się doczekaćaż wycisną cytry-

przyglądać się rozimarzonym wzrokiem śpieśzącym|nę, wyrwał służążemu $zilankę z ręki, napelnił ją

_dokądś, rozgadanym, strojnym, paryskim tłumom.| po brzegi bezbarwnym napojemiwychylił duszkiem.

" Ale żadenstrójnie był w możności przeobrazić Ca-. |- Poczem dyszącciężko, wpadłna krzesło, przymknął

/ brilla w człowieka cywilizowanego. Potężne: mu- oczy i..rozhoszował. się. uczuciem . wewnętrznego

*skuły niezgrabnie wypychały marynarkę w' ramio-| ognia, spowodowanemmocnym.trunkiem. Marynar:

,nach. Nie umiał przyzwoicie siedzieć, ubranie jego, | kęmiał ozpiętąi kilka kropel wina upadło mu. na

ŽŽ °м dziesięć minut po włożeniu, były już pogniecione,| koszulę. Chciał je zetrzeć, ale ręce miał wilgotne,

a zanim zdążył przejść kilka kroków, ślicznie wy- | więc plamy-rozmazały się, Wzruszył: wówczas 'ra-

czyszczone buciki, pokrywałysię kurzem i miały ob-|mionami, zaśmiał się gardłowym śmiechem, ruchem

drapane nosy i korki, Choć miał na sobie zwyczajne, |dłoni odsunął od siebie te drobne niedogodności i

przyzwoite ubranie, jeden szczegół zdradzał barba |zwrócił się do towarzysza, którego twarz wyrażała

ы „rzyńcę: okręcony. był kilkakrotnie w pasie, jaskrawo| najwyższeskrępowanie, FAR '

kolorową szarfą, Rozwalał się na krześle, śłowę —Teraz, amigomio,, mogęrozmawiaćее ode-

« miał. spuszczoną, nogi rozkraczone. W Fryderyku de zwał się serdecznym głosem. Gdyby namPan Bóć

* Alverado wzbudzał taki wstręt, że gość nie mógł niebyłdał:tego. napoju, byłbym człowiekiem nie

-- wprost patrzeć na pana domu, a jeżeli już koniecz |. mym, Ale terąz mogę gadać. Sprowadziłem pana

nie musiał spojrzećw tę stronę, ,obierał, sobie za j, bo chcę, żebyśmy zostali najlepszymi przyja-

„ „punkt. obserwacji jakiś określony przedmiot: guzik| Kinks EZM |

* przyubraniu, albo sztywnybiały. kołnierzyk ściska-

„! jący dokuczliwie byczą szyję. Cabrill'a,
:* Rozmawiali. dotąd'o różnych drobnych zdarze-

niach,ale Cabrillo należał do tego typu ludzi, ktirzy
nienawidzą stopniowego zbliżania się do właściwego

tematu.Lubił za jednymzamachem znaleźć się w sa-

 

    

 

aa ša aa ks 42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 Gu —

| by A PZA Sua Sa i 42.50; Rzepik letni 42.00 —43 00; Rze-

Fryderys Atvcrado ryzł cienkie wargi, zmu:-| pa. leini 4150:1-=v 42.50; Śremię

! niane  bassis 00 procentowe — 22.50

— 33.50; Koniczyna czerw. sur. bz $r.
kanianki 90.00 — 106,00, Koniczyna

czerw. bez, kan, 9 czyst 97 pro: 120 00—
130.00; Koniczyna biala surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan. 0 czyst.

97 proc. 80.00 — 9v.00, Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. jad. — — —; Mąka
'psženna gat | — A 0 — 20proc. 3100—

33.00; Mąka pszenna gat, |— B 0 —
45 proc. 29.00-— 31.00; I-C 0 — 55 proc.
27.00 — 29.00; „Proc.
25.00 — 27.00; I-E 0 — 65 proc 4ul: —
25.00; II-B 20 — 65 proc 23.00 — EE

II-D 45 — 65 proc. 22.00 — 23.00, Il-

55—65 proc 22.00 — 23.00; II G 60 --65
proc. 21,00—22,00; Maka żytnia wygią-

sowa” 0-30 20.00—21.00; Mąka żytnia”

[ gat. i-45 20.00 — 21.00; Mąka żyt gat
0.55 proc. 19.00 — 20 00;I gat 0:65 oroc.

‚ 20.50 — 2150 „Il gat 15.00 — 16.00 ra-
zowa 1500 — 1600, ooślednia — —:—

— — —, Otrębv pszenne grube przem.

„stand 10.50 — 1100. otrębv pszęune
średnie przem stana 9.50-— 1060 О.

-tręby pszeńne miałkie 950:— 1000. O-
tręby żytnie 8.75. — 9,25; Kuchy а-
ne 15.50 — 16.00; Kuchy „rzepakówe
13.50 — 1400; „Kuchv. słoneczn kuwe

- Šiuta sojowa 45 proc.

Alverado był ubrany tak, jakgdyby miał za |
** chwilę pójść na przechadzkę naparyski, bulwar, za-
siąść w kawiarni, przy szlclance jasnego piwa +,

 

do pana domu i udać

jaki sposób jest to meżliwem? '
—W taki. Niech pan na -»nie popalrzy i niech

pan pomyśli: Czy temu człowiekowi brakuje czego-
kolwiek na świecie? Ma czterdzieści lat, czyli jest

u szczytu siły życiowej, posiada duży majątek, mie-
szka lepiej — takie jest moje skromne zdanie — niż

- ktokolwiek w Meksyku. Czegóż jeszcze może pra-
gnąć? Tak pan sobie pomyśli i omyli się. Ja sam bo-
wiem zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem o
'niej aż do chwzii, kiedy zobaczyłem pewną kobietę.
I wówczas przypomniałem sobie, że jestem nieżo-
naty. Muszę się. ożenić i dzieci płodzić!Do stu ty-
sięcy djabłów pomyślałem sobie, co-by bylo g lybyn:

umarł bezpotomnie i cały ten duży majątek prze

:zedłby w ręce mojego kuzyna! Tej świni! I co pan
na to powie?, ;. aka
— Cóż, małżeństwoto niezła rzecz, o ile jest

zawarta w odpowiednim czasie — odparł wolno Al-

verado. Czasem jednak myślę, że zadużo mężczyzn

"żeni się — oł tak, tylko dlatego, że taki jest zwy-

 1 — Во—

   "Alverado sktonit się-w milczeniu i ruchem całej
postaci podziękował grzecznie za komplement. Po-

czem szybko odwróciłoczy.Wzrok. jegoobjął traw- |. czaj.
niki,łagodnyspadek tarasów, wiejkie.cyprysy rosną. |. |

| ceza'rzeką:Sabrina,którazwschodu i północy oka |. ;
lała ogród. Ktoś wiosłował na Sabrinie i Alverado | 5

   
  2280 — 2800 1 obi) 3

Ogólnyobrót 24,19-ton, w tem.żyta
720 ton, Usposobienei spokojne, |

     saaa);

 



 

Na 22 swa

W dniu wczórajszym Sąd Apelacyjny
w Warszawie rozpatrywał głośny proces
© krwawę zajścia antyżydowskie na Po-
wązkacb 8 czerwca 1934 roky, wywoła-
ne poźźłoskatni o napadzie żydów na pro-
cesję Bożego Ciała. Zdemolowano wów-
cs kilka sklepów żydowskich, piekar-
mię, bibljotekę im. Pereca i wreszcie za-
bito Żyda Chaskiela Delmanna.
W pierwszej instancji główni oskarże-

mi: Władysław Chorosz, Jan Lewiński,
Henryk Majewski i Feliks Kruszewski
(akt oskarżenia zarzuca im udział w za-
bójstwie Delmanna) skazani zostali na
katy po 3 lata 6 mies. więzienia, sześciu
oskarżonych: Nowoótko. Dwojakowski,
Drzewiecki. Jakubiak, Wigieri Sobociń-
ski na kary po 2 lata więzienia i wrest-
ciė malolętni Bochmann na timieszczenie
w dómu poptawy z zawiesżeniem wykó-
mania kary na 3 lata, Jedenastu oskarżo-
mych, na ogólną liczby; dwudziestudwóch
— gąd uwolnił ód wday i kary.
Wszyscy skazanj apźlowali, domaga-

fąc się uniewinnienia, z wyjątkiem Jaku-
biaka, który przyznałsiędo tego, że był
w. tłumie, atakującym Żydów i rzucił ka-
mieniem w jedem ze sklepów żydowskich.
wobec czego prosił jedynie o złagódze-
mie kary.
Na wczorajszą rorptawę przybyli

waryscy oskaržėnį prócz Nówotki, któ-
ry odbywa gbetnie służbę wojskową. Na
ławie obrońców zasiedli adwokaci: Czar-
kowski,  Kwiatkówski,  Rościszewski
(świeżo wypuszczony x więzienia na
podstawje amnestji), Jacoby, Szczep-

Małkuszewski, Je-

Kulikg'wski przewodniczący,

Bozowć į Kramer, jako wotanci. O-
skarżał, prokurator Gumkowski.

Siąd częściowo uwzględnił złożone na

wsłępie przez obronę wnioski i przesłu-
chai dodatkowych świadków, powoła-
mych, głównie na stwierdzenie okoliczno:
fci, że oskarżeni Drzewiecki i Kruszew-
ski krytycznego wieczoru uczestnióry!:
w meczu pind-pongowym,  przyczem
Dtzewiecki był kapitanem jednem z dra-
žyn. Wszyscy świadkowie zgodnie ze-

———————777———7-7НОРИОАННАЧАч

$.p. EutaljaGembarzewska
Pn. 10 stycznia r. b. zniarła z Za-

wadzkich  Eutalja  Gembarzewska,
wdowa po š. p. Kazimietzu į matka
płk. Bronisława Gėmbarzewskiego,
dyrėktora Muzeum NarodowegoįMu:
um Wojskow. , Urodzoną w 1841 r.

š, p. Eutąlja Gembarzewska znana by+
la w szerokich kolach tówarzyskich
stolicy, zwłaszcza wciężkim, okresie
popówstaniowym, z praty społecznej i
oświatowej, Reprezentowała piękny
typ matrony polskiej .

Aresztowania
wśród przemytników

Konfiskata 16.5 klg. sacharyny

Po dłuższych obserwacjach, pol.cja do-

Ikonala aresztowań wśtód przemytników

sacharyny. Zatrzymano Ryłkę Fadman-

mową [Graniczna 7), odbierając jej 4 i

pół klg. sacharyny, Izraela Szpiro z

Płocka, któremu zabrano 2 klg. sachary-

my i wreszcie Kopela Poncza, žawodo-

wego przemytnika z Działószyc, przy któ

| rym znalężiómo 10 klg. sacharyny.

a

DZIAŁAKRA

|

 

znali, że istotnie Drzewiecki cały wie.
czór w dniu 8 czerwca spędził nę grze w
pinć - ponga, Był również tego wieczo-
ru wlokaluprzyul.Dzikiej, gdzie odby-
wał się mecz, Kruszewski.
Wśród nówych świadków zeznawał

między innemi chorąży Holiweszko. któ-
rego zeznania wypadły korzystnie dla
Wigiera. Zeznał on także, że według
wiadomości, jakie miał od żołnierzy, za-
bójstwa dokónali ludzie, którzy wysiedli
za Delmannem z tramwaju.

Po zamknięciu przewodu sądowego wy
głosił przemówienie prokurator, poczem
kolejno zabierali głos obrońcy, wskaznu-
jąc na chwiejność podstaw aktu oskarże-
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Ostry zatarg w P.Z.L.
na tle krzywdzących potrąceń przy wypłatach

W PaństwowychZakładachLotniczych

(dawniej Skoda) wybuchł ostry zatarg
pomiędzy zarządem zakładów a pracow.

nikami na tle wypłał. Onegdaj wszyzcy

niemal pracownićy zakładóww liczbie

ponad tyżiąc odmówiliprzyjęcia wypła-
canych im zarobków, jako protest prze-

tiwko nadmiernym potrąceniom. Reduk-

cja bowiem uposażeń, wskttek stosowa-

nia nowych stawek przy potrąceniach

osiąśnęła stopień, uznany przez wszyst-

kich na zbyt jaskrawókrzywdzący.

Dla przykłada przytóczymy przebieg
potrąceń z przeciętnej tygodniówki ro-

botniczej wynószącej 66 x. — w śrad-

nim. W listopadzie potrącenia x tej ty:
godniówki wynosiły — 12 ych. W
grudniu buchalterja zakładów, kie możąc
sobić dać radę z obliczeniami zapówie-

Majewski--postrach okolic. Warszawy
Echa krwawej rozprawy z bandytami

W związku z zastrzeleniem dwóćh nie-
bezpiecznych bandytów w kawiarni „Ma

ła Niespodzianka” przy ul. Żelaznej 954

policja wykryła, kini był zabity przestęp-
ca, którego nazwiska nie można było

bezpośrednio po wypadku ustalić. Jak

się okazuje, był fo poszukiwany oddaw+

na przez policję 26-letni Wacław Ma-

jewski, pochodzący z pów. Garwolińskie

go. Miał on na sumieniu wiele napadów

rabunkowych па terenie pow. Garwoliń-

skiego, Mińsko - Mazowieckiego, Ra:
dzymińskiego i Lubelskiego. Przed dwu

laty Majewski brał udział w dokonanym

wówczas pierwszym napadzie na kantor

bteryjny Langera.
Jąk wynika z pierwiastkowego dochó-

dzenia, bandyci Kotowski i Majewski w

chwili wtarśnięcia połicji do „Małej
Niespodzianki” byli zajęci H6acją w

towarzystwie ulicznych kobiet. Tem się

tłamaczy, że próba zbrojnego oporu I

ich strony została stosunkowo łatwo i

szybko zlłówidowina bez ofiat że stro-

Jacy to akademicy?
Prosimy 0

Pod 5 tytułem ukazał się

w „Głosie ubelskim” w dniu 5 stycz-

nia b, r. attykuł, który w całóści przy-

taczamy. й

„Žydowski „Nasz Pržegląd“ donosi

z Lublina: :

Komitet Akademicki dla žwalėžania

antysemityzmu. W związku z ostatnią

hecą bojkotową w Lublinie, odbyło się

zębranie Żydowskiego Związku Aka-

demickiego, na którem obecni byli

również przedstawicieleakademików-

A ненийwyniku obrad uchwalono po-

wółaćdó życia Komitet akademików

ž$dowskičh i polskich, celemzwalczą+

nia antysemityzmu”.
Żydowski Związek akademicki gru-

puje Żydów, studjujących na różnych
uczelniach poza Lublinem i nie dziwi:

my się wcale, że zastanawiał się nad  

nazwiska!

stosunkiem społeczeństwa polskiego
dó Żydów. Natomiast interesująco

wyglądają owi „przedstawiciele“ aka“

demików- Polaków. Kto to byt? |

Bo jesli „przedstawiciele“, to jūšciė

jakichś żrzeszeń i órgariizacyjakade+

miekich. Jakich? Czy działających

na naszym uniwersytecie?

Wartoby sięnaprawdę dowiedzieć,

jacy to akademicy, „przedstawiciele”,

otganizacje akademickie. chodzą na

żydowskie zebrania antybojkotowe?

Szkoda,že „Nasz Przegląd“ tak jest

oszczędny w słowach i nie podaje zni

nazw organizacyj, afi nazwišk owych

„przedstawicieli (1) pólskiego świata

Skodemiękiego. ;
Može się ich dowiemy, gdy ów

„Komitet kkaynicki žydowsko - pol-
ski dla żwalczania antysemityzmu”
rozpocznie działać...

nych—skazanych 7-iu

Proces gowązkowski w drugiej instancji
Redukcja kar na zasadzie amnestji

 

 

 

 

nia | niedostateczżość poszlak, ujawnio-

nych w toku,procesy. .
Sąd ogłosił wyrok, mocą którego cztę-

rej główni oskarżeni; Chórosz, Lewiński,

Majewski i Kruszewski uzyskali złago-

dzeńiekarydo 3lat, apozastóśowania
amnestji do półtora roku więrienia Po-

nieważ wszyscy czterej siedzą już w wię-

zieniu od 16-tu miesięcy. pozęstaje im

jeszcze do odbycia kary po 2 mitsiące.
W stosunku do Jakubiaka, Sobocińskie-

go i Nowotki wyrok zatwierdzono, redu-

kując kary do połowy na podstawie а-
mmestji, Wigiera, Drzewióckiego, Boch-

manna i Dwojakowskiego sąd uniewinnił

całkowicie;

działa, że pótrącefia będą miały charak.
ter zaliczkowy A ostatecznyGai
nastąpi w,stycznii. Półzącónó więć: £

tygodniówki na 8 unit — 14 ił,i by

godniówki na 15-g6 — 17 złotyćk, k ty.
godniówkinaZ3+g0— 24złote, aEty“
godniówki na 31.0 nie wypłącónó wta-
le. Jak się obecnie okażuje, pó ostalećz
nym obrachunku potrąceńza całyśru:

dzień, ż tygódniówki tej pózóstało pó.
10 złotych. EBS
Nie poimogty protesty i delegacje; Wy-

sylanė do zarządu.W ciągi całego wćzó

rajszego dnia trwały pertraktacje, które
tie doprowadziłydó żadnych reraliatów.

Na znak zaostrzenia akcji protėstačyį.
nej wszystypracówiicy PZL. wie
wczoraj + Okęčia dė  cėntium miśsta
pitchótą: Tramwaje szły paste, :

 

my policji. Ulcznice, wcztające z bandy-
tami, aresztowano: „Mała Niespodrian-
ka“ dotąd jest zamknięta i opieczęto

wana, Stoi przed nią posterunek policji.

Zwłoki bandytów przewiezióno do
prosektorjuni; Jeden z zabitych, dań Ko+
towski pozostawił żonę i dziecko.  

 

Baczność narodowcy!
Zebranie koła Wola

Wniedzielędn.12styczniar.b.,od
będzie zię zebianiękołaWalaim. Po-
pławskiego, o godz. 6 wiecz,, przy ul.
Śliskiej 34. Przomajiać będzie dele-
gat zarządu.

Zgon prot.Karafty-Korbuta
W czwartek 9 bił. żnarł w Warsza-

wie znan$ historgk literatury, prół. dr.

Gabriel Karałfa - Kożbnt.

Prof. Karafia - Korbųt był członkiem
zwyczajnym tow. naskowegówarśz.OTaŁ

członkiem korespondęntem Pól. Akad.

Umie'ętności. :

Ogłosił prace: „Witizy niemieck.e w

języku polskim pod włględeń jężyko-
wym perwilirasficyn . 1933, „Mičhat
Wiszniewski i spuściena po Ain“, 1901

„Początki wpływu Bórlękuk w Polsce",

1910, „Wsłęp do literatury polekiėi",

1924, „Pogromca „soskurantów” (Jan

Gorętyczewski), 1929, „Liteżatóra pólska

od początkówdo woży światowej”; 4 L,
wyd. 2-gie, 1929 4 XLI He.

Walne zebranie „Litni”

Odbyło się zgromądzenie ogólne ėrton

ków Tow. dpiewatzego „Lirinia“ w War-
srawie,

| Miėdžy inneśki na zobysńia otnštviano

grJieki nódęgć statutu,, który móba-

wem ma byś rłożdky władzom dó ża:
twierdzenia.

Tówarzystwó, ;„Lutnie" wedle bižiniė:

cia iówego Stalutu dirzymajć odtąd na:

rwą: Towarżygtwo śpiówaczą.. įLūtnia“
ini: Pidfra Mabżyńskiego w Warszawie”
na parńiątką swego założycieta i dózgón-

nego kiełównika arlystycziego 6. p.

Piotra Maszyńskiegć:

© dalszym tlążu obrady potoczyły się
w kierutku S Uaietaikkia 50-lecia „ist“
nienia „Lutai“: dow. śpiewaczt „Lut-

mia”; gółóżonę w dnią 2 trędklć 188% +,
wktodzyłó w ókres jąbilensrówyi będzie
wię w ciąża Gałego 1926 +. przygotówy»
wać dó tej tirócłystość.

„Śklad rówegó zarłąda „Uatai" ukon-
dłytiłował się w .następujący - sposób.
prezes dr. Jóżej Wiśnigwski, wieėpre:
res — Astoni Markowski, skafbnik =

Stanisław Jackowski, „gospodarz| —

dsk Przełońmki, gówpódarz 1! —+ Marja
ŁółkoczyńgNą; księgywyr=Ottóg Witbsch,
Bekretarz | 5 Edwer cą веуте-

tarzII== Stefan Ziekóski, Hb) otekarż
Karol Drzewócki.

Żdttydoianć nadto powiękóżónie li
czebne ciłonków Towarzystwa Ł dąż-
nością wyłonienia Łespołu męskiego iw
tym celu obniżono składkę członkowską
do złi 2— miesięćzgić. |

-———20

Zamaskowani dozorcy parkówi
W parku Żeromskiego, na Żolibotzu

móżfa przebywać całemi godzinumi i

nie spotkać dozotćy, pilnującego parku

Nie dlatego, żeby go tam nie było, ow-

szem jest, ale najczęściej siedzi па а-

ce, ak inni spacerówicze, a godło swej

władzy, opaskę śłużbową, chowa dy-

skretnie do kieszeni, wstydząc się Wi-

doćznie hósić ją na rękawie zwierz:

chniej odzieży, jak tego wymaga instruk- |

cja: .
Przez lękcóważenie obowiątków służ:

bówych dozorców, w przykień niefaż

„Humor w polityce"
„Dnia 9 b. in. 6 godz. 20-ej, w okala
Sekcji Akadepšiokiej Str. Nar. odbył się
pierwsży po świętach Bożęgó Narodtenia
„Czwartek akadeniieki“, Rėterat в; &
„Humor w polityče“ wygtosi kol. mgt.
Wacław Gryfiowski.
W lekkiej, karnawałowej, quasi - s0+

wiżdrzalskiej fórtnie podał prelegent wie-
le bardzo ciekawych spostrzeżeń.

W riąśżym fiióhu nie doceniamy jeszcze

doniosłości oręża, jakim jest śmiechu o

powodżenii wielkiej rewolucji frańci-
skiej zadecydowało nie zdobywie Bastylii,
lecz repertuar tedtrzyków na przedhiie-

ściach Paryża.

Recepta ksiedza Baki
„Szanuj zdrowie znakomicie...”
aa sAkademidkiej Ste.

„stołówka wtódenckś",prowakkość przez.

DEMIC

 członką Str. Nar.

położeniu znajdują się ci spacerowicze

którzy ż różnych wźględów żmuszeni śą
szukać pońiocy dózbrey parkowego. a
który jest dla publiezności przysiowio-

wą czapką niewidką. | ;
„Patńowie kierownicy ogrodów miei:

skich winńj pilniej bśćzyć, aby pódwład-

ni im dozorcy ogrbgówi, w cźasie dyżu-

rów w parkach; nosili Mi rękawach
wierzchniego ubraRłą ptzepikówę spaski,

Uchtośi te i dozóżców i publiczność od

wielu zbędżych  Bieprzfjemkości, jak:
zatargów, skafg į t p:

Obiady (od It-ej do |874]] +7A6t dan,Moy tei Ito) a I8-4j) * 2
smaczne i kresowa) —

 

3 B, ё jkigi i
rwa. a. 40 ;
Pe lai owi myje LB

gależy do žėrzadų Sekėji Akadėmickiej

Pis DO.

ZSekcji Akademickiej S.N.
Zapisy códzienniewgodzinśch od

13-ejdo 15-ej,Aleję Jerozolimskie 17,

m5
na ;

zawiadamia,iż ód dnia 8styczniakur-
sy,zębrańia i„czwarfijakademickie"

odbywaćsiębędąwedług ustalonych
dnii godzin. |||

UWAGA!Następny„Działskade-
mieki*ukażesięweśrodę,dn: 15+g0
bież,mies. :

ULO
wzmocniony

    
Dr. A. Oetker, Sp. £ 0. 0.

ul. Rakowiecka 23

PEREZWOZ TO RECE,

Pisarze hipoteczni
w Warszawie

W kółach prawniczych rozeszły się

wiadomości, iż w najbliższym czasię >

čiekiwač naležy zmian personalnych Ba

anowiskach pisarzy hipotecznych w

arszawie. a

Przy Sądzie okręgowym warszawskimi

istuieją 2 stanowiska pisarzy hipotecz-

nych, dia wydziałów miejskiego i zieme

skięgo. Ponadto przy sądzie grodzkim

istnieje trzecia posada pisarza hipotecz=

ki
isarzem hipotecznym przy wydziale

śniejskim SO. jest p. Pilecki, przy wy*

dziale żiemskim p. Świątkowski a przy

sądzie grodzkim — p. Gałęziewicz. Jal

słychać, p. Pilecki ma być przeniesiotiy

na jnne stanowiskó, wskutek czego zwole

mióna będzić posadapisarza hipoteczne=

#6 przy wydziale mie/skim Šądu Okrę*

gowego. (pr.)

Zjazd oficerów rezerwy
2 p, Uł.

Dnia 11 stycznia 1936 r. odbędzie się

doroczny Zjażd koła ołicerów rezerwy

Ż-do Pułku Ułańów Grochówskich im.

Gen: Dwernićkiego w lokalu Związku

Zawodowego Pracówiików Samócządo+

"wych m. st. Warszawy, przy ul. Miodo-

wej 8.

Dzisiejsze bale

DZISIEJSZE BALE

| Z pośród wielu imprez balowych, orga+

nizowanych dzisiaj wieczorem, na szcze+

gólną uwagę zasługują następujące:

BAL MODY

W salonach hotelu Europejskiego do-

rocznym źwyćzajóm  zgromadzi elitę

Warszawy. Atrąkcją programu bali bę-

dzie wybór Królówe! mody na tok. 1936.

BAL SZTUK PIĘKNYCH

„Pod protektoratem rektora prof. Ta-

detsza Pruszkowskiego „„Bratnia Pó-

moc” studentów Akademii Sztuk Pięk-

nych urządza doróczny bal kostjumówy

p. t „Balet Palet" w gmachu Akademi

(Wybrzeże Kościuszkowskie 37).

‚ ВАЬ INŻYNIERJI LĄDOWEJ

W salońach Resursy Obywatelskiej

(Krak. Przedmieście 64). Początek o g.

22-ej. Orkiestra polska — braci Wilko-

sżewskich. Doskonała zabawa, jak ca

roku, zapewniona.

Tabela Loterji Państwowej
(Nieurzędowa).

Wežpraj, w 5-tym dniu ciągńienia 4+ej

klasy 34-ej Polskiej Państwowej Loterii Klą-

sowej, wygrane padły na numery następue

jące:

Po 10,000 zł. na N-ry: 12102 152996.
Po 5000 żł, na N-ry: 9821 135548 153159

166701.
| Po 2,000 zł. na N-ry: 59919 8930 21728
34341 53161 62009 63785 66922 82560 82225
86461 90825 96253 97249 120114 123266
125335 133501 139278 140960 142356 148572
160616 166004 185701.
Po 1,000 zł. na N-ry; 2171 13982 14078

19812 21716 28224 29297 29938 36443 37416
40909 47563 47963 48242 54197 45928 59629

71405 82514 84861 88968 102804 105008
106446 109471 118607 119686 123184 127472
129138 133884 147187 147786 148645 148639
153138 166654 172811 173016 181791 182018
Stała wygrana dzienna 30.000 zł. padła na

nr. 104972.

20,000 zł. — 127908.
Po 10,000 zł, — 25304 92475 144359;

. Po 5,000 zł. — 19992 35923 44723 60768
81691 169746.
„Po 2,000 zł. — 4172 6180 9144 19695
32221 35430 42609 55506 62453 76686 82705
"60530 102772 107687 108796 110813 122419
1236% 129204 129730. 3
_ Po 1.000 zł, — 478 2544 5854 11186 16054
19343 22344 24405 32911 37819 38955 42729
45381 47623 53337 58268 61107 62902 71125
15548 17575 84051 84902 92897 95089 98986
103178 108350 109479 119026 134428 138142
135777 141832 148340 150680 159381 166834
167374 169312 178334 182887 184632. 



CASINO

FR
įwielki

Nowy wspanialy

ANC
„KATARZYNKA“

HUMOR! PIKANTERJA! ZABAWA! Wspaniaty nadprogram,
 

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski na Pohulance. Popo-

łudniówka! — Dziś, o godz. 4-ej dana bę-
dzie poraz ostatnio na przedstawieniu popo-
łudniowem farsa w 3-ch aktach L, Verene-
uilla pt. „Jabłuszko” w reżyserji W. Ścibo-
ra. Ceny propagandowe.
— Wieczorem o godz. 8-ej sztuka współ-

czesna M. Trigera „Szczęśliwe małżeństwo”
w następującej obsadzie. H. Dunin-Rychłow
ska, E. Wieczorkowska, I, Polakówna i A.
Szymański. Ceny propagandowe.
— Premjera w Teatrze na Pohulance,

W środę dn. 15 bm. w Teatrze na Pohulan-
ce odbędzie się premjerą komedji Moljera
pt. „Mieszczanin szlachcicem” w insceni-|
zacji Wł. Czengerego. Stylowa ilustracja
muzyczna, balet, chóry, doskonała obsada
aktorska, wspaniała wystawa — wszystko |
to złoży się na całość wielce artystyczną. |

UWAGA! — 1) Dnia 16.1. recitali
skrzypcowy D. Ojstrach w'Teatrze na Po-|
hulance. 2) Koncert Walerji Barsowej za-'
powiedziany na dz. 19.1 przeniesiony został
na dz, 21.1. Bilety mabyte na dz. 19.1 — '
ważne są na dz. 21. i

UWAGA! — Jutro, o godz. 8.15 w.
opera „Straszny Dwór”, St. Moniuszki, po-
raz ostatni. Bilety do nabycia w  teatr:e
„Lutnia”. Cęny zwyczajne.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „W Wil-

nie życie wrelf* Dziś o godz. 8.15 wiecz.
rewja noworoczna w 19 obrazach „W Wil-
nie žycie wrel“.
— Dzisiejsze

Marie“ w „Lutni“.
się po cenach zniżonych operetka
Marie".
— „Mały gazeciarz* w „Lutni*. Dziś o

godz. 12 m. 15 przedstawienie dla dzieci i
młodzieży. Ujrzymy po raz ostatni sztukę
W. Stanisławskiej w 6-ciu obrazach „Ma-
ły gazeciarz“. W widowisku bierze udział
zespół uczenic studjum baletowego N. Mu-
ras.owej. Ceny specjalnie zniżone. Naj-
bliższą premjerą dla dzieci będzie widowi-

 

przedstawienie „Rose
Dziś o g. 4 pp. ukaże

„Rose

DZIŚ POCZĄTEK O i2-ej.
Dziś lepsza jak dotąd, wspa nialsza jak kiedykolwiek! Po
Csibi, Piotrusiu, Wiosennej Paradzie, Małej Mateczce

sukces najmilsze

| przygotowano nową efektowną wystawę.

trzpiotki
ekranu

ISZKI GA
w przepięknym filmie wiedeńskim

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dn. 10 bm. oko-

sia Puciatówna*”, urozmaicone śpiewami i

W aKułękkiczka Mliljaniów w: ukataż".|— Žnic: ы :

Рпуц‹тъ‹:›чпіа do iais operetki ło godz. 11 nieznany sprawca zapo”

Falla „Królowa Miljardów' w całej peł- mocą oderwania kłódki od drzwi

mi. W roli tytułowej wystąpi Elna Gistedt, przedostał się do mieszkania Piotra

w otoczeniu całego zespołu artystycznegc. Sokołowskiego (Świstopol 40), skąd
Reżyseruje M. Tatrzański. Do operetki tej skradł mu gerderobę i bieliznę,ogól-

Ostrobramska. nej:wart. zł, 340. 8 3

Dziś, program rewjowy pt. „Pieśń ad Ni-' W dn, 8 bm. pełniący służbę na

lem”. ul. Targowej policjant zauważył oso-

Początek przedstawień о godz. 415, bnika, nicsącego pakunek. Osobnik

PRI у ten, spostrzegłszy policjanta, porzu-

— Teatr Rewji „Wesoły Murzyn”,ul.cj pakunek i zbiegł. W dn. 10 bm.

a read ArgasAlkai 'zglosita się do II Komisarjatu Janina

nie“. Trzy przedstawienia o godz. 4, 6.30 : Rodziewiczówna (W. Pohulanka 15)

9 wiecz. li rozpoznała znajdującą się w tym

W poniedziałek 13 stycznia premiera 'pakunku bieliznę, jako swoją włas-

deg: MO Ms 5 oaz AZ yy j NOŚĆ: Bieliznę w dn. 8 bm. skradzio-
== cer y: j iai do: sasz

dniu 23 stycznia rb. o godz. 20,15 odbędzie BO jej Id. pn оkradziežy tej

się w Teatrze na Pohulance koncert Mie- 42 meliowana. Е

czysława Miinza, pianisty polskiego o!  Mikolaj Wasiljew (Teatralna 11)

wszechświatowej sławie. , zameldował, że w dn. 10 bm. około

Mieczysław Miinz koncertował zwiel | godz. 9-ej, w czasie jego nieobec-

kiem powodzeniem a RE zi ności, nieznany osobnik, zapomocą

poło 50miastach Ameyki Połudujo. otwarcia drzwi dobranym kluczem,
przedostał się do mieszkania, skąd

wej, Obecnie przybył do kraju i, w prze

jeździe do Szwecji i Danji, da jedyny Kon”pw75-7775:53732-——:
cert w Wilnie na rzecz harcerstwa.

Koncert organizuje Zarząd Wileńskiego 15,45; Jazda panie gazda, djalog. 16.00: Na

Oddziału Z.H.P. po cenach zwykłych. huculskim koniku, op. dla dzieci. 16.15:
Polskie Radjo Wilno Koncert. 16,45: Cała Polska śpiewa. 17.00:

Muzyka taneczna, 17.40: Migawki regjonal-

Niedziela, dnia 12 stycznia 1936 r. ne, Łódź. 18.00: Kwintet fortepianowy,
9,00: Sygnał czasu i kolenda, 9.03: Ga- Franck'a. 18.30: Gody podhalańskie, słucho-

zetka rolnicza. 9.15: Muzyka poranna. 9.40: wisko. 19.10: Koncert reklamowy. 19.20:
Dziennik poranny. 10.00: Transmisja nabo- Wileńskie wiadomości sportowe. 19.25: Za-

żeństwa. 11.00: Płyty. 11.57: Sygnał czasu i pomniane piosenki. 19.45: Co czytać? 20.50

hejnał. 12.03: Życie kulturalne miasta i pro- Dziennik wieczorny. 21.00: Wesoła fala
wincji 12.15: Poranek muzyczny. 13.00: lwowska. 21.30: Na naszem Podolu, felje-

Słuchowisko z komedji „Ciężkie czasy”. ton. 21.45: Transmisja meczu bokserskiego

13.20: D. c. poranku muzycznego. 14.00: Poznań—Berlin. 22,10: Koncert pianistów

Frag. z powieści Jana Wiktora. 14.20: Kon- wyeliminowanych na konkurs Chopinowski.

— Teatr „Rewja“ ul.

 

' areszcie niebezpieczny złodziej Piotr

WYPADKI.
— Zaczadziała cała rodzina. Przy

ul. Oficerskiej 41, wskutek przed-
wcześnie zamikniętego pieca, uległa
zacządzeniu cała rodzina Wienal-
skich, składająca się z 6-ciu osób.
Zatrutych gazem ocucił przybyły na
miejsce wypadku lekarz pogotowia
ratunkowego. (e)

Trafił pod wóz ciężarowy.
Podczas przewożenia mebli tralil
pod wóz ciężanowy woźnica Maciej
Plewin (ul. Nowa Subocz 8—3), do-
znając złamania obu nóg. Na miej-
sce wypadku wezwano pogotowie
ratunkowe, które, po udzieleniu
pierwszej pomocy, odwiozło nie-
'szczęśliwego do szpitala. (e)

skradł zł. 260 w gotówce i ubranie,| —- Ofiara krwawej bójki. Wczo-
ogólnej wart. zł. 496. Osobnik ten raj w nocy znaleziono na trakcie
powiedział 5-cio-letniej córce po- Mejszagolskim nieprzytomnego Wa-
'szkodowanego, že został przysłany |cława Żwirko, któremu nieznani
przez jej ojca po odbiór tych rzeczy. |sprąawcy podczas bójki zadali kilka

W. dniu 10 bm. o godz. 13-ej, w ciężkich ran siekierą w głowę,
czasie nieobecności domowników, | -— Zamach samobójczy zakocha-

nieznany sprawca, zapomocą otwar- |nego, Wczoraj wieczorem w miesz-
„cia okna przez niezamknięty lufcik |kaniu przy ul. Łokieć 8 targnął się
przedostałsię do mieszkania Dasz-|na życie niejaki Stanisław Wiśniew-
kiewiczówny Elżbiety (św. Anny 10), |ski, który wypił większą dozę esen-
skąd skradł ubranie i gotówkę, ogól-|cji octowej. Wiśniewskiego wezwa-
"nej wart. zł. 210. ne pogotowie ratunkowe przewiozło
— Kradzież z wozu. Na szkodę |do szpitala Św. Jakóba. Jako po-

Karola Abramowicza, zam. przy ul.|wód zamachu samobójczego był za-
Ponarskiej 117, nieznani sprawcy|wód miłosny. (h)

'skradli na ul. Wiłkomierskiej ko- — Podrzutek. Na stopniach ko-
a ES Ogól- |scioła św. Teresy znaleziono pod-

: * pd i rzutka płci żeńskiej w wieku około
| — W parku szpitala kolejowego |2.ch do Itėrego umieszczono
wycinali drzewa. Bezczelność zło- | w przytułku dła niemowiąt. (e)
dziei nie ma granic, W/dniu wczoraj-
'szym do parku szpitala kolejowego|<*UNNNANNANNNNNNO
„na Wilczej Łapie dostali się zło-|kowe. Korzystając z nieuwagi do-
dzieje, którzy poczęli bezprawnie |mowników, złodziej dokonywał kra-
spiłowywać drzewa. Zaalarmowana dzieży wartościowych rzeczy, po-
policja aresztowała Mieczkowskiego |czem uciekał, W ten sposób między
P. (Gajowa 13) i Berezowskiego J.|innemi okradzione zostały mieszka-
(Gajowa 6). (h) : nia wiceprezesa Sądu Apelacyjnego

—— Aresztowanieniebezpiecznego: Dmochowskiego, oraz mieszkanie
złodzieja, W dniu wczorajszymuję- profesora Koschmiedra. (e)
ty został przez policję i osadzony w — Oszustwo. Niejaki Leon Rusz-

czyc, zamieszkały ostatnio przy ul.
Kwasżelnej 21, pobrał od Julji Kosi-
ara os 32) kilkadzie-

n у ! I siąt złotych, obiecując jej wyrobić
ży mieszkaniowych. Stankiewicz,po- posadę, poczem uciekł. Onai
dając się zamontera wodociągowego, dokonane zostało w dniu 31 grudnia
przychodził do większych mieszkań,|r. ub. W: dniu wczorajszym poszko-
rzekomo z polecenia właścicieli do- dowana zawiadomiła o dokonanem

 

 
Stankiewicz, bez stałego miejsca za-
mieszkania, który dokonał na tere-
nie Wilna kilku zuchwałych kradzie-

sko na tle utworu J. Kraszewskiego „Le”- cert życzeń. 15.00: Audycja dla wszystkich. 23.05: Wiadomości meteor. 23.15: Muz. tan. mów i naprawiał urządzenia łazien- oszustwie policję. (e)

D

Najwspanialsza 1)
atrakcje sezonul Wesoła Rozwódka
w filmie król i królowa tańca Fred Astalre i Glnger Roger, wynonają

ostatni przebój „Continentał". \

Mecz Bokserski
Wkrótce w kinie „HELIOS”

Komumikat.
W bieżącym tygodniu rozpoczynamy okres wyłącznie

PIERWSZORZĘDNYDCH PRZEBOJÓW

Program pierwszy;
Nieśmiertelne dzieło D 0 S T 0 J E w S K l E 6 0

„ZBRODNIA KARA 5”
(Wyświeta się obecnie w Paryżu z ogromnem powodzeniem

w 15 kinach jednocześnie) й

Następnie z kolei ukażą się 1) Triumf kinematografji austryjackiej

MARTA EGGERRT -«=- » sszawG

    

 

MarneświętabezKrupnikai ‚
KRUPNIK VALTRGVANIA

sporządzisz przy pomocy zaprawy
ziołowo-korzeanej. Flakon 1 zł.
wystarcza na 1—3 litry wódki.

POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
LUDWISARSKA 12 (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.

PRZY

HEHOROIDACH
UPYAR ZET

„VARICOL
GĄSECKIECO

РОИ

GRUŹLICA PŁUC
ją jest nieubłagana i co-

rocznie, nie robiąc róż-
REP_( nicy dla płoi, wiekui

: . -е I Stanu pociąga bardzo
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc-

. nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę-
czącego kaszlu i t. p. stosują pp. Lekarze

2) Sensacja
sportowa

Mistrz świata Maz Baer i Joe Louis. | OZE,

HELIOS |"wii
w najnowszej wielkiej # D 0 D E K W Ą F R ON c I E“komedji muzycznej |

W pozost. rol. M. Zaicz, Halama, H. Grossówna, M. Cybulski, Orwid
Chór Dana, Nad program: Dodatki i  aktualja.Chór _Siemionowal

Wielka ceosacjaj Dui$ późne Plorwiiy w Willie2) Ę= Li a. ek © D o DŹWIĘKOWE KINO a S

wnajnowszym Jaśnie pan szofer” WIATOWID pia ciebie śpiewam”sukcesie
: Czarujące melodjel Humor! Tempo! Przepych | W rolach popiso! есь-

Szczegóły nastąpią KINO P A N“ światowej sławy śpiewak JAN KIEPURA, iaekai urocza MARTA EG

э

DZIŚ POCZ. © GODZ. 2-je. osM

„BALSAM THIOCOLAN- AGE", który,

 
 

 

SE,
A Ы

  

  

z BUDAPESZTU“
   

  

 

  

 

 

  
      

 

 

 AN| Balkong25 gr.žProgrem Nr. 55 p. t.:

 

 

 

Świetny nadpragrem  

  

  
  

 

   
  

SRA pogia straksje dźwiękowe. Uwagai Dlauniknięcia Uoka, ro

Jeanette M a c D 0 n a i d A| ułatwiając wydzielanie się  plwociny,

męce „KAPRYŚNA MARIETTA"JPieśń nad Nilem zez ies
komedii 53 —— — ,- k da,

W najnowszej produkcji w realizacji V. S. VAN DYKE stańskiej, Jankowskiego, Opolskiego, Żejmówny. — Początek codziennie 6.30 i 9 w. |lat 30 inteligentna |do sprzedania narzę- 4
Niedziele i święta 4.15, 645 i 9.15. poszukuje pracy w po

SPRZEDAM poszukuje
p ee ® | za WOD fortepjan mahoniowy zakresie podręcznej|żniwo”, Lwów, Ku-

| L || | [M Pir! iro! PORADNIA BUDOWLANA пЛа аРОЫС чеа оы ооаepr
+. M L NŽ. ARCH. B. SUJIECIMSKIEGO copz. 5-5sorai 2 Ližai owe,Oleriy. kie

Pamietajcie, iž umiejętna rekla- poradų urzadzenia wyslau I Wnetrz, reklam (————— 55V
ma jest jedynym i niezawo-|šrutetlnych, przebudowų, remontou,uołacuj PRACA. aa” "a Coma|iznia podać do wł
dnym środkiem dochodu.| wiląoci i zimna, doraźne sprawdzanie rachu Kasjerka apowycja lb wasi"na maszynach

i POKÓJ -| posady. Posiada chlabpracownik 5datpak a
- i - - 0 |

pa И Mieszkania z klatki schodowej Jesion aa aj Zgł. nik:zawiadomienia dzial podań f ożwo-

I pokoje SOLIDNIE! _ |do wynajęcia. Zy$”|gęby, va pnie lub w kierować Adm, „Dz.|Wilno, ul Jerozolim- ła w sprawach ubez-
OE 20, m. 5;kloca inne liście.| WiL* pod Kasjerka z|ska 34, Bożyczko. |pieczeń społecznych.

outA 3270 sie, z0enę, оё - ь__:‚:._Н 324] — — —— ——- \/йпо, Niemiecka 4.

99 „Dwa pokoje“GiimeRsais liswa zai.20ul Wielka12
do pojde, moż a WSZYSTKO STANIAŁO

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,
BUDZIKL

3 i 4 pokojowe w|kań i pokoi umeblo- ków) blisko
ы К tni ismo , jęciestarse IKnajpoczytniejszepln ynie | Szza.Peas ATOPOWA fon” u W.JUREWICZA:
ADMINISTRACJA—Mostowa 7,/czynna codziennie|| kach. Zwierzyniec, ul. ruchomości po wy-|z towarem sprzedam wać do Adm. Dzien. WILNO, MICKIEWICZA 4.

od godz. 3 do 20-€j, tel. 12-44.  

seansów: 4, 6, 8 i 10.15, W soboty i w „saaola Aalk 2-ej.

w najpiękniejszej
Rewja w 2 częściach i 15 obrazach, z udziałem Zayendy, Relskiej, Ostrowskiego, Ro- OSOBA. AGENTÓW

w dobrym stanie, nie-| do krawcowej, gospo- |szewicza 6. 4

TELEFOA 20-25

: godzinach 13—17, 4 RÓŻNE i

pod dyspozycją lub

GŁSANE SE W РЕ СОЛ A ||] po y
TYRA STT z osobnem wejściem

: zostało enieai
55 ao gul Miskiewicza4 m. 11. —2 Kupie

OEZO imie. iai ao mahRa dk is
! Mieszkania zes. oma i i radai abudya: ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,—

(Mila Nr. 13. najęciu. z powodu wyjazdu.|Wil. pod „F. K.", 298
NEC оаоеаин. Mostowa 17. 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, STANISŁAW JAKITOWICZ.
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