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Strzępy naszej
Przybywa nam obecnie, dla lep-;

szej znajomości trwającego jeszcze
w znacznej mierze okresu ostatnich
lat dziesięciu naszego życia pań-
stwowego, spory zbiorek wiadomo-
ści, Jest nim książka jen. Sławoj
Składkowskiego -pt. „Strzępy Mel-
dunkėw“ Warszawa, Inst, Bad. Naj-
nowszej Hist. Pols., 1936, stron 573.
Zawiera ona wyłącznie zwięzłe opi-
sy około 100-tu zetknięć się p. jen.
Sławoj Składkowskiego, który od r.
1926 był stale w rządzie, do poło-
wy r. 1931 przeważnie jako minister
spraw wewnętrznych, a następnie
jalko wiceminister spraw  wojsko-
wych, z śp. Józefem Piłsudskim;. któ
rego wypowiedzenia się podane są
zawsze mniej więcej dosłownie. Jest
to więc bogaty zasób nieznanych  szczegółów, uzupełniających obraz
nowemi rysami lub dodatkowemi
oświetleniami.

Powstanie tego zbiorku objaśnia |
pien. Sławoj Składkowski we wstę-
pie w zwięzłych również słowach:

|

współczesności
zwą „kondemnatek* i kazał sobie
możliwie szybko przygotować i
jiszczegółowo. zrełerować owe „,kon-
deminatki* wszystkich posłów Cen-
irolewu...

Dalsze zapowiedzi i. narady,
szybko pó sobie, w tej sprawie (str.
206):
— Następne meldunki w sprawie

sytuacji politycznej miałem u Pana
Marszałka bądź sam, bądź w obec-
ności ministra Cara i pułkownika
Becka. Przedmiotem ich były „kon-
demnatki' posłów Centrolewu i zor-
ganizowana akcja sabotłażowa w
Małopolsce Wschodniej. Meldunki
te ódbyłem u Pana Marszałka: 19
sierpnia 1930 roku '0 godzinie sie-
demnastej i pół, w Belwederze: 21
sierpnia, 1930 roku, o godzinie sie-
demnastej i pół w Inspektoracie: 22
sierpnia, w obecności ministra Cara

li pułkownika Becka, w Belwederze,
o godzinie piątej i pół popołudniu.

W. czasie tego ostatniego mel-
dunku, Pan Marszałek zapowiedział

!
Dużo rzeczy, mówionych |nam, że za parę dni zamierza zostać

przez Komendanta, oddać nie potra- | Premjerem Rządu, Iktóry będzie ro-
tię, mimo że zapisywałem je dosłow-,|bił wybory. Po objęciu władzy, za-
nie w czasie meldowania się. Dużo| miarem Komendanta jest, po roz-
rzeczy pisać jeszcze nie wolno, sta- wiązaniu Sejmu, aresztowanie szere-
nowią tajemnicę Państwa. Wi Pol- gu byłych posłów za ich „kondem-
sce Niepodległej widziałem Mar- natki”. W pewnej chwili Pan Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego przeszło szałek zapytał, kto podpisze rozkaz
150 razy. Spisywałem wszystko, tak aresztowania. 'Zapanowało  milcze-
Ea: by nie poszło w niepa- nie, po którem zameldowałem: „Mel
mięć... !

Nie jest to zatem jeszcze zbiór
„całkowity, gdyż jen. Składkowski
zachował w tajemnicy to, na co
jeszcze nie czas. Ogłosił zaś to, co
mógł już podać do wiadomości ogó-
łu. każdym razie niemało i z pie-
częcią bezpośredniości w stopniu
niezwykłym.

Dla przykładu, w jaki sposób
zbiór ten powstał i jak jest podany,
oto kilka kolejnych wiadomości od
końca maja do początku września
1930.

Zapowiedź, już w maju 1930,
przyśpieszonych wyborów sejmo-
wych i senackich (str. 193):
— Dnia 26 maja 1930 roku we-

zwany zostałem do Belwederu na
godzinę szóstą wieczorem. Gdy mel-
dowałem się w narożnym gabinecie
Komendanta, gasły w nim ostatnie
promienie światła dziennego, cho-
ciaż słońce złociło jeszcze wierz-
chołki drzew parku  Belwederskie-
go. Pan Marszałek siedział w fotelu,

„przy oszklonych drzwiach, prowa-
dzących na taras. Nie podając m.
ręki, kazał usiąść przy stole pół-
okrągłym i, bez żadnych wstępów,
zaczął:

„Przechodzicie do Ministerstwa
Spraw. Wewnętrznych. Sejm będzie
rozwiązany i macie zrobić nowe wy-
bory razem ze Sławkiem i Śwital-
skim. Oświadczyli mi oni, że do wy-
borów jesteście im potrzebni, więc
chwiłowo wrócicie do Spraw We-
wanętrznych. Ile czasu wam potrze-
ba, żeby zrobić wybory?

Milczałem, zmieszany i zaskoczo*
ny słowami Komendanta...

Nastęnie zapowiedź, w pierwszej
połowie sierpnia 1930, wystąpienia
przeciw niektórym posłom (str. 205):
— Dwa przeszło miesiące byłem

już ministrem Spraw Wewnętrznych,
a Pan Marszałek zupełnie nie wzy-
wał mię do siebie. Dopiero, 11 sierp|
nia, 1930 roku, zostałem wezwany
do Belwederu, gdzie Komendant
kazał mi przygotować w  najkrót-
szym czasie odpowiedź na
zajmujących Go pytań z zakresu ży-
cia politycznego Polski. Największy
nacisk położył Pan Marszałek na to-
czące się dochodzenie w -sprawie
kongresu Centrolewu, odbytego w
Krakowie w dniu 29 czerwca, któ:
rego uczestnicy występowali nietyl-
ko przeciwko rządowi i Komendan-
towi, ale nawet przeciwko  Prezy
dentowi Rzeczypospolitej. Stopień
winy i
postów Komendant objął « na-

szereg |-

obciążenia poszcze, > '

duję posiusznie,že ja podpiszę, Pa-
nie Marszałku... 0 7 |
— „No więc” — powiedział Ko-

mendant, jakby strofując mię za zbyt
długie namyślanie się...

Po zmianie rządu 25-go sierpnia
1930 i rozwiązaniu sejmu 30 sierpnia
1930 dalsza wiadomość (str. 223):
— Byłem dzisiaj 1 września 1930

roku, z mełdunkiem u Komendanta,
w czasie którego otrzymałem nastę-
pujące instrukcje i rożkazy:

1) Pan Marszałek daje swe nazwi-
sko na pierwszem miejscu Listy
Państwowej Bloku Bezpartyjnego.

2) Pan Marszałek akceptuje ode-

 

branie pozwolenia na broń byłym
posłom.

3) Na przedstawionej przezemnie
liście posłów z „kondemnatkami“
Pan Marszałek własnoręcznie, zie-
lonym ołówikiem, zaznacza kto ma
być aresztowany i zamknięty w
Brześciu...

Wreszcie oświadczenie na posie-
dzeniu rady ministrów, po nocy
aresztowań, dn. 10 września 1930
(str. 228):
— ..Druga rzecz, proszę panów,

jest to, że ma szczęście, panowie
prokuratorzy zastosowali ściganie
byłych posłów. Co do mnie, to też
przygotowałem część tef pracy, bo,

mogę 'chcę, by byli karani. Nie
znieść, by taka banda byłych po-
słów była niekaralna i psułą moral-
ność Polski...
W ten sposób niejedna

przedstawiona jest w swym rozwoju
i kolejności, a te ..strzępy składają
się na obraz w niejednym rysie do-
kładniejszy, niż dotychczasowy.

Związek książki z życiem ostat-
niej doby u nas jest tak świeży, że

"nawet bliższe jej omówienie jest po-
niekąd zbyteczne, a poniekąd przed-
wczesne.

, Stanisław Stroński.
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ZGON KIPLINGA
LONDYN (Pat). Rudyard Kiplingzmarł

dzisiaj w nocy o godz. 12.10 w szpitału
Middlesex. Stan chorego pogorszył się w
niedzielę. W nocy stwierdzono koniecz-

ność operacji, której dokonano w ponie-

działek rano. Chirurdzy stwierdzili wrzód
żołądka. Od 48 godzin chory znajdował się
w stanie zupełnego wyczerpania. Przytom-
ność odzyskiwał tylko na krótkie chwile.
Przy łożu umierającego do ostatniej chwili
czuwały jego żona i córka p. Bambridge.

LONDYN (Pat). Dziś popołudniu zo-
stały przeniesione zwłoki Kiplinga do szpi-
talnej kaplicy w Middlesex. Na trumnie,
umieszczonej przed ołtarzem i okrytej

sztandarem angielskim, złożyła żona prem-
jera Baldwina bukiet fijołków.

LONDYN (Pat). Wczoraj późnym
wieczorem rozeszła się w Londynie
'wiadomość o chorobiekróla Jerzego.
Poe bawi obecnie w Sandringham.

Doktorzy wczoraj późnym wieczo-

rem zmuszeni byli zastosować tlen,

by ułatwić oddychanie chorego. Le-
karze przyboczni dr. Dawson i dr.
sir Stanley Hewett spędzili noc w
pałacu w Sandringham.

Wczoraj wieczorem lekarze, czu-

wający nad królem, wydali następu-
jący biuletyn: Bronchit, na który
cierpi król, nie przedstawia niebez-
pieczeństwa, ale wystąpiły oznaki
osłabienia serca. O godz. i-ej w
nocy król spał spokojnie.

Książę Walji przybył do San-
dringham wczoraj popołudniu i jest

 
tam również książę Yórku. + 4

LONDYN (Pat). Stalo się wiado-

niem, że zaziębienie króla Jerzego
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Mianowanie płk. Ulrycha mini-

strem komunikacji wywołało duże
'zainteresowanie-w społeczeństwie i
' prasie.

„Kurjer Poranny” twierdzi, że
min. Ulrych nie jest politykiem, a w
rządzie „zachowa charakter żołnie-
rza i raczej będzie trzymał się zdala
lod zagadnień czystej polityki. Nato-
| miast jego bliski i Ścisły związek z
'armią, z zagadnieniami bezpieczeń-
stwa, jest walorem, który na poste-
runku szeła resortu komunikacji ra-
cjonalizuje pracę rządu”.

Natomiast „Goniec  Warszaw-
ski” pisze:

„Nowomianowany minister prze-
SEE) |jawiał w swojej dotychczasowej dzia

; łalności duży temperament politycz-

Nota czeska
w Warszawie

| WARSZAWA (Pat). Dowiaduje-
my się, .że rząd polski otrzymał notę
od; rządu czechosłowackiego, w któ-
rej rząd ten, nawiązując do ustępu
exposć p. ministra Becka, dotyczą*
cego stosunków polsko - czechosło-
wackich, donosi, iż umorzył docho;
dzenie sądowe przeciwko jednemu z

| niższych funkcjonarjuszów konsulati:
R. P..w Morawskiej Ostrawie.

LONDYN (Pat). Królowa prze-
słałą do wdowypo. Kiplingu depeszę
kondolencyjną. I

 

Okrycia damskie
Palta męskie
Suknie wełniane i jedwabne
Kapelusze damskie
Swetry — pulowery — szale

węłniane damskie i męskie
Koszule sportowe flanelowe
Rękawiczki, skarpetki wełn.
Piżamy flanelowe
Materjały paltotawę 
 į“

przedstawia się poważniej, niż po-

czątkowo przypuszczano. Król na-

bawił się kataralnego bronchitu,

wskutek czego oddychanie sprawia
mu pewne trudności. W związku z,
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CHOROBA KROLA ANGLJI
sadnione. Wskazuje na to zawezwa-
nie wczoraj następcy tronu księcia

Walji, który natychmiast opuścił

Londyn i udał się do Sandringham,
w hrabstwie Noriolk, na północno-

tem pojawiły się niepokojące objawy wschodniem wybrzeżu Anglji, które
„osłabienia. serca. Ponieważ król jest ulubioną rezydencją króla Je-

liczy siedemdziesiąt lat, a ciężka rzego. Oprócz księcia Walji u łoża

choroba z przed 6 lat pozostawiła chorego króla czuwa królowa Marja

ślady, nawet najmniejsza dolegliwość i drugi syn króla, książę Yorku. W

Echa nominacji no

budzi poważne obawy. Obćcnie oba-

wy te wydają się specjalnie uza-

LONDYN. (Pat). Stan zdrowia
króla Jerzego budzi powszechny nie-
pokój.

zdrowia króla nie wyjedzie do Che-
uers i .pozostanie w Londynie.
rzed bramami pałacu w Bucking-

ham gromadzą się nieustannie tłumy,

odczytując biuletyny o zdrowiu, roz-
plakatowane przy wejściu. Wieczo-
rem z Sandringham przybyły do
Londynu wnuczki króla, Elżbieta i

 
WARSZAWA (Pat). W dniu wczo-

rajszym: w sali konferencyjnej Mini-

sterstwa W. R. i O. P., w obecności
p. ministra prof. W. Świętosławskie-

wego ministra
ny, biorąc żywy udział w wypad-

ikach, kształtujących dzieje Polski.

„Choć wyszedł z środowiska  zarze-

wiackiego i družyniackiego, jak o-

becny wicepremjer Kwiatkowskii

min. Górecki, bliższy jest grupie

pułkownikowskieg, niż  probującej

joddziaływać na losy naszej polityki,
|grupie -zarzewiackiej. Zresztą grupę

tę w kierunku pułkownikowskimi

próbował niejednokrotnie  popy-!

(chać.. Mają rację ci, co utrzymują,;

że min. Ulrych będzie „arką przy:|

Imierza” między dawną ekipą pul-į

kownikowską a obeaną pepwiacko-

zarzewiacką”. |

Ukraińcy apelują

"WARSZAWA (Pat), Do wydziału,

8-go Sądu Okręgowego w Warsza- |

wie wpłynęły zapowiedzi skarg ape-|

lacyjnych od oskarżonych w proce:|

sie o zabójstwo ministra Pierackie-|

go, — zgłoszone przez obrońców: |

jeniem osk. Karpyńca, imieniem
 
im
osk. Kłymyszyna i Zaryckie;, imie-|

Iniem Bandery, Czornija, imieniem,

Pidhajnego, Łebeda, -Hnatkiwskiej ij

Raka. Niezależnie od zapowiedzi!

obreńców zapowiedzieli apelacje —

Maluca,-Myhal, Karpyneć i Pidhajny

pałacu przebywają również córki
księcia Yorku — wnuczki króla.

Ogólne zaniepokojenie w Anglii
Małgorzata, córki księcia Yorku.

Popołudniu wszystkie - kościoły
katolickie diecezji Southmark otrzy-

Premjer Baldwin, wobec stanu mały polecenie odprawienia modłów
za zdrowie króla. Za tym przykia-
dem pó wszystkie inne kościoły.

LONDYN (Pat). Ogłoszono urzę-
dowo o godz. 18-ej, że niema nic no-
wego do zanotowania o stanie zdro-
wia króla. Trzej lekarze bawią w

Sandringham, do ewentualnej dyspo-

zycji.
AKN I IK KI L III

Zmiany w ministerstwie W.R. i 0.:P.
WICENISTER CHYLIŃSKI USTĘPUJE A WICEMINISTER  BŁE-

SZYŃSKI OBEJMUJE  URZĘDO WANIE.
go, wicemin. J. Błeszyńskiego: oraz
urzędników ministerstwa, odbyło się
pożegnanie p. wiceministra prof. K.
Chylińskiego, który powraca - @40
Lwowa na uprzednio zajmowaną ka-
tedrę historji starożytnej.

Następnie zebrani urzędnicy zo-
stali przedstawieni p. wiceministrowi
J. Bieszyńskiemu.

 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu-
rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża zaleca
się picie naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Jėzeia kilka razy dziennie.
 

Min. Beck wyjechał
- do Genewy

WARSZAWA (Pat). Min. spraw

j zagranicznych J. Beck wyjechał dziś

w południe do Genewy na sesję Ra-
dy Ligi Narodów.

 

Kto wygrał na loterji?

Ważniejsze wygrane z dńia 17. L.:

30.000 zł. — 137662,

10.000 zł. — 13961 28908 42890

16026 127018.

5.000 zł. — 27759 187569.
2.000 zł. — 3028 3398 13347 25113

56782 58458 94180 98436 121737

121879 135631 149959 170811 171322

182483 184160.

'

  



Ołosi posuwają się naprzód
WARSZAWA (Pat). Źródła an-

gielskie donoszą, że wojska włoskie
energicznie okopują się na pozycjach
przed Aksum, Źródła niemieckie do-
noszą, że w prow. Geralta, a także
w dolinie rzeki, w odległości 20 klm.
na północno-zachód od Makalle i w|
dolinie Sullo,
walki.

Na froncie południowym, według
urzędowego komunikatu włoskiego,
wojska włoskie znajdowały się
wczoraj o 200 klm. na północo - za-
chód od Dolo. Pościg trwa i nie spo-
tyka się z oporem.

toczyły się zacięte

Komuniści dostarczają węgla faszystom
NOWY JORK (Pat). „The News

York Times“ donosi w koresponden-
cji z Grecji, że Związek Sowiecki,
pomimo sąnkcyj, utrzymuje stosunki przewożone sąna statkach greckich.'

handlowe z Włochami, dostarczając

Źródłą angielskie podkreślają cał-
kowitą sprzeczność w doniesieniach
włoskich i abisyńskich o froncie po-
łudniowym i stwierdzają, że ofenzy-
wa włoska, oddawna przygotowywa-
na, osiągnęła najwidoczniej swoje za-
danie, a mianowicie rozproszyłą woj-
ska rasa Desta, które zagrażały le-
wemu skrzydłu armji gen. Graziani,
tamując ruch Wiłochów naprzód w
kierunku Harraru
(LSSR ELNAT TOOK AYNROMAНН

Zaparcie. Świadectwa powag lekarskich
stwierdzają skuteczne działanie naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józeta".

im materjałów, używanych w obec-
nej kampanji A węgiel,
asłalt, zboże i cement. Materjały te

Japończycy panami Mongolji
Wewnętrznej

DEKIN (Pat). Według nadeszłej
tu wiadomości, rada stanu- Mongolji
Wewnętrznej, działając pod nacis-
kiem japońskich władz wojskowych,

ogłosiła niezależność swą od Naniki-
nu i ustanowiła stolicę w Czang-Pei,
położonem w odległości 20 mil na
północ od drogi Kalgan-Urga, nieda-
leko Kalganu. Bił

Czy ministrowie radykaini |
ustąpią z rządu Lavala

PARYŻ (Pat). Nad sytuacją we- oficjalną dymisję ze stanowiska mi-

wnętrzno-polityczną Francji ciążyło nistra.
cały dzień wczorajszy niezdecydo-
wanie i wyczekiwanie. Dymisja min,
Herriota ze stanowiska członka rzą-
du nie ulega wątpliwości, ale nie
wiadomo, czy Herriotowi uda się na-

kłonić ministrów radykalnych do po-
zostania w rządzie po jego ustąpie-
niu,

Klucz sytuacji zdaje się znajdo-
wać obecnie nie w łonie rządu, lecz
w komitecie wykonawczym partji
radykalnej.

PARYŻ (Pat).

Zajścia studenckie
w Paryżu

: PARYŻ (Pat). Na wydziale me-
dycznym Sorbony doszło do zajść
między studentami a policją. Przed
rozpoczęciem wykładów posterunki

* strajkujących usiłowały nie. dopuścić
udających się na wykłady. Gromada
policjantów natarła na studentów,
wkraczając bez zezwolenia dziekana
do gmachu. Doszło do walki па pię-
ści. Aresztowano około 100 studen-
tów. Zajścię to, największe od po-
czątku strajku studentów, wywołało
w dzielnicy łacińskiej silne wzburze-
nie. Dziekan wydz. medycznego po-
stanowił zawiesić wykłady. Ч

Niezwykłe morderstwo
з " I PRAWO LYNCH'A.
RIO DE JANEIRO (Pat). Z Cuya-

by donoszą, iż w miasteczku Rio
Grando ludność zlinczowała jednego
z miejscowych mieszkańców, który
zamordował swą żonę, zmusiwszy ją
uprzednio do usmażenia i zjedzenia
Ra jej kochanka, którego również

Odroczenie egzekucji
""Hauptman a 77

TRENTON. (Pat). Po oświadcze-
niu gubernatora Hofimana, iż stra-
ceniee Haptmanna odroczone będzie
na dni 30, prokurator generalny

« Wilemtz oznajmił, że odroczenie to
daje skazanemu conajmniej trzy mie-
siące życia, gdyż sędzia Trenchard
będzie musiał ustalić nowy termin
egzekucji.

Obrazek z Niemiec
„Robotnik“ zamieszcza następu-

jący obrazek z Niemiec:
W Niemczech nie znają obecnie,

jak wiadomo, innej formy powitania
i pożegnania, jak: „Niech żyje Hi-
tlerl'' (Heil Hitlerl(, W związku z
tem opowiadają o następującej sce-
nie, która roześrałą się niedawno w
jednym ze sklepów spożywczych
berlińskich. Wchodzi klijent:

— Niech żyje Hitler!

 

Przed wyjazdem
premjera Lavala do Genewy, min.
Herriot poinformował premjera, iż
dopiero po jego powrocie złoży mu

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

N=Ż
cena 10 groszy

Donabyciawkioskach,

Aki ARERTIAS SIS DT TEO

s.p. Marszałk
Daia 16 bm. odbyło się na Zam-

ku pierwsze zebranie rady  familij-
nej nad małoletniemi córkami ś. p
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wsklad e a:
„ Prezydent Rzeczypospolitej, p.
Miesžkowa Aleksandra Pilsudska,
pp. Kazimierz Piłsudski, Jan Piłsud-
ski, gen. Rydz-Śmigły, gen. Kazi-
mierz Sosnkowski, p. Walery Sia-

Min. Spr. . : -
tecznic projekt ustawy emerytalnej

nicy samorządowi będą podzieleni
na kategorje ubezpieczonych.

Pracownicy mianowani
nowiska, zaliczone do służby pu-
bliczno-prawnej, zarówno  zatrud-
nieni, jak i nowoprzyjęci — będą u-
bezpieczeni w państwowym -Fundu-

szu Emerytalnym, pracownicy miej-
scy zaliczeni do służby prywatno-
prawnej dotychczas zatrudnieni o-
trzymywać będą emerytury z budże-
tu gminy, tak“jak dotychczas. I
wreszcie wszyscy nowoprzyjęci pra-
cownicy prywatno-prawni. ubezpie-
czeni będą naogólnych warunkach

 
|

| © „Białoruska Krynica” w artykule

jpod tytułem „Ofenzywa narodow-
Icėw łotewskich na Białorusinów,
podaje, iż obecnie na Łotwie niema
BRETIRSTAI IPA 6BIEN KAINOSSTAI"

440 tys. bezrobotnych
w Polsce — ”

WARSZAWIA (Pat). Liczba bez-
robotnych w całym kraju, według
danych biur pośrednictwa pracy, wy-
nosiła w dn. 15 b. m. 439.371 osób,
co stanowi wzrost bezrobocia w cią-
gu ostatnich 2-ch tygodni o 45.727
osób.

segė 17 PAOISLEEŻTT

Hojna ofiara Łodzi

„Koniec ruchu białoruskiego na

„Walka
RO aa BY у

Niedawny proces komunistycznej
młodzieży akademickiej ujawnił z
całą wyrazistością, że istnieją dwa
podejścia do dzisiejszej rzeczywisto-
ści rosyjskiej: jedno z nich właściwe
jest tym, którzy. patrzą na Sowiety
przez okno „cudownego stopu”, fil-
mów propagandowych sowieckich,
literatury obliczonej na eksport w
rodzaju „Wołga wpada do morza
Kaspijskiego”, a w najlepszym razie
oczyma „inturista'. Niewiele więcej
widzą różni pseudo - podróżnicy i
pseudo: dziennikarze, kitórzy prze-
bywszy w Sowietach kilka tygodni
lub miesięcy dają t. zw. reportaże,
które mają być niby rzetelnym do-
kumentem chwili, a są podobne ra-
czej do djagnozy tego anekdotycz-
nego lekarza, który swych pacjen-
tów badał przez miewielki otwór,
wycięty w drzwiach. Prawda. Są je-
szcze i badania „naukowe komuni-
«stycznych profesorów, asystentów i
| studentów.

. Drugi sposób podejścia do Rosji
dzisiejszej stosują ci, którzy dobrze
znali Rosję dawną, którzy umieją
patrzeć, porównywać, mogą dobrze
rozmówić się, t zn. trafić do kogo

GDAŃSK (Pat). Prasa gdańska
ogłasza raport Wysokiego Komisarza
Lestera, przedstawiony Radzie Ligi
Narodów. P. Lester omawia sprawę
konfiskat gdańskich pism opozycyj-
nych przez prezydenta policji i
stwierdza, że położenie prasy w
Gdańsku jest absolutnie niezadawa-
lające. Działalność parlamentu zo-
stała tak dalece ograniczona, że w
ciągu ostatnich miesięcy prace spro-
wadzały się do jednogodzinnego po-
siedzenia. Posłowie do sejmu gdań-
|skiego korzystają z prawa nietykal-
ności, co nie przeszkadzało areszto-

 
Rada familijna nad córkami

a Piłsudsk.ego
wek, gen. Stanisław Rouppert, pre-
zes N. i K. P. Jakob Krzemieński i
kierownik sądu grodzkiego Waclaw
Jaruzelski, przewodniczący rady fa-
milijnej z urzędu.

| Na zebraniu był rówinież obecny
prezes Sądu Okręgowego p. Tade-
usz Kamiński.

|  P. Jan Piłsudski spowodu choro-
„by w zebraniu udziału nie wziął.

Zmianaem erytur pracowników samorząd.
Jak już poprzednio donosiliśmy, w Ubezpieczalni Społecznej, tak jak! Z L i

" Nowa ustawa przedłuży okres

po którym to okresie służby pracow-
nik osiągnie 40 proc. emerytury. Ci

na sta- pracownicy, którzy w chwili wejścia'
jw życie nowej ustawy będą mieć za
„sobą więcej, niż 10 lat pracy w sa-
morządzie, a mniej niż 15, otrzymu-

'ją emeryturę w wysokości 30 0-
„cent za 10 lat i po 2 procent za s
,dy następny rok.
, Składka emerytalna będzie pod-
wyższona z 5 na 8 procent uposaże-
nia, czyli zmniejszy to pensję pra-
cowników samorządowych o 3 pro-
cent.

Łotwie
już żadnego. gimnazjum białoruskie-
go. Pozatem w końcu r. ub. zostały

zamknięte białoruskie szkoły po-
wszechne w pow: Lucyńskim i Dy-
naburskim. Wi Dynaburgu pozostała
tylko jedna szkoła.

Towarzystwo Młodzieży Biało-
ruskiej na Łotwie zamknięte. Rów-
nież zlikwidowano „Prašwietę“ i
„Arataj“.“

RACE OКАЬЛОНУ200еч

. OPIECZĘTOWANIE CERKWI
CA - W WILNIE.

* Z polecenia władz administracyj-
nych policja opieczętowała lokal
cerkiewy Gminy Starożytnej Cerkwi dla szkół Macierzy

Pan dyrektor Józef Wolczyński — Niech żyje Hitler!
—Proszę o ćwieć funta masła.
— Niema masła,
— To o ćwierć funta szmalcu,
— Niema szmalcu.
— To może ćwierć funta słoniny?
— Niema słoniny.
— i to ėwierė funta margaryny.
— Niema margaryny. :
— To niech żyjeHitler! (i wy-:

chodzi). ! {

|z Łodzi nadesłał pod adresem

Prawosławnej w Wilnie t. zw. „cer-
kwi patrjarszej', mieszczącegosię w

należy, wzbudzić ząułanie rozimów-
cy i zdolni są oświetlić życie Sowie-
tów od strony niereklamowanej, nie
lilmowanej, miewystawianej na eks-
port i widowisko, a istotnej i praw-
dziwej.
Do tej grupy informatorów o Rosji

dzisiejszej należą przedewszystkiem
ci nieliczni Rosjanie emigranci, któ-
rym udało przejść nielegalnie do
Sowietów i po dłuższym lub  krėt-
szym pobycie wrócić zagranicę.
Wielu z nich opisuje swe wrażenia i
drukuje je, ale bez cenzury i stempla
G. P. U. i ta okoliczność nadaje ich
świadectwom właśnie istotną war-
tość.

Przed paru tygodniami ukazała
'się w Wilnie na półkach ksiegar-
skich jedna z takich książek "), na-
pisana nie przez zawodowego litera-
ta, lecz przez emisarjusza jednej z
rosyjskich  emigranckich i antyso-
wieckich organizacyj, który prze-
kradł się przez granicę i przebył w

*) E Zanczenko - Wileniec,

Protiw Krasnoj Zwiezdy. 1924—1928 g. g.

w S. S. S. R. Wilno, 1935 g.

Pesymistyczny raportzKomisarza L. N.
0 sytuacji./W„Gdansku.

waniu szeregu posłów przez władze
administracyjne,

P. Lester stwierdził, że nie moż-
na zrozumieć sytuacji w Gdańsku
bez uwzględnienia stanowiska p.
Forstera.  Žwiązek gdańskiej partji
narodowo - socjalistycznej z partją
narodowo-socj. Niemiec jest ścisły,
Po partja gdańska zdaje się
! Z stronnictwa w Niem-
cz

W końcowych ustępach swego
rapontu p. Lester oświadcza, że
środki, które ma do dyspozycji, nie
są wystarczające i proponuje stwo-
rzenie przez lę Ligi specjalnej
komisji międzynarodowej, ktėraby
zbadała sytuację w: Gdańsku.

z,czerwoną gwiazd
ą”

Rosji lat cztery nielegalnie. -Autor
obdarzony jest niewątpliwie talen-
tem pisarskim i zwłaszcza część
pierwsza książki, napisana bardzo
żywo, sprawiłaby wrażenie jakiegoś
romansu kryminalnego, czytanego z
zapartym oddechem, gdyby nie Świa
|dectwo wielu żyjących, a przebywa-
jących w Wilnie, ludzi, kitórzy -po-
dobne lub takie same cżasy przeżyli
osobiście. y

Zanczenko (jest tą niewątpliwie
pseudonim) przebywał głównie na
"Ukrainie, ale zawadził także o. Kau-
kaz, Syberję, był w wielu główniej-
"szych ośrodkach dzisiejszej Rosji.
"Według jego relacji Rosja nie jest
bynajmniej potulnym  barankień, z
którym „jednorogie djabły' (tak sta-
le nazywają bolszewików,osoby:wy-

stępującew książce). . mogą. czynić,
co chcą. Przeciwnie. Widać, że licz-
ba niezadowolonych jest wielka, że
istnieją tam organizacje tajne ańiły-
sowieckie i że 'w wielu puńktach
prowadzona tam jest walka party-
zancka, której Sowiety mimo posjia-
dania potężnych środków stłumić
nie mogą. Niestety walka ta ma cha-
rakter zbójecko - bamdycki, ale —
jeśli wierzyć autorowi — są tó tylko
pozory, za kitóremii kryją się cele
słębsze i dalsze. : 7

Charakterystycznym  rysem:-tych
tamych organizacyj rosyjskich jest z
jednej strony głęboka religijność, z
drugiej wprost bałwochwalcze przy-
„wiązanie do wymordowanńej 'rodžiny
cesarskiej. Religijność dzisiejszej Ro
sji jest o wiele głębsza, niż. w: cza-
sach  przędwojennych. Zanczenko
daje w swej książce charakterystyki
wielu duchownych o cechach .wyso-
kiej świątobliwości, 'połączoriej z
pew istotnie charakterem 'Nie-
brak i opisów  cudowinych ‹ wprost
zdarzeń, przeczuć, wizji. Я

„ Przekkonanie, że rodziną „carska
nie została wymordowana, lecz
gdzieś się ukrywa, wije się jak. nić
poprzez «całą książkę. Sam autor
zdaje się wierzyć, żetak est istot-
nie, a nawet wygląda na to, 'że zna
drogę, którą dojść do kryjówki po-
zostałych w. Rosji, Romanowów
można. O mało zresztą to mu się nie
udało. i

  NAJWIĘCEJ UPORCZYWE

KOWENA (Cauvia'aj, oto
jemne w użyciu.

Pudełko,aeją)30 pigułek —

De nabycia we wszystk. aptekach,

Wystrzegać się falsyjikatów, Zwra-
cač oryginalne opako'

l1

ewn. opracowało osta- pracownicy instytucyj prywatnych.'

dla pracowników miejskich. Pracow wysługi emerytalnej z 10 do 15 lat,'
PROCESY POLITYCZNE

W KOWNIE.
KRÓLEWKIEC. (Pat). Jak dono-

szą z Kłajpedy, tamtejszy „„Memeler
Dampiboot' zamieszcza wiadomość,
że 20 lutego przed sądem apelacyj-
nym w Kownie rozpocznie się nowa
serja procesów politycznych przeciw
ko mie. om kraju kłajpedzkie-
go. Wszczyscy oskarżeni pociągnię-
ci zostali do odpowiedzialności na
podstawie litewskiej ustawy o ochro
„mie narodu i państwa,

| ARESZTOWANIA NA LITWIE,
|. RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
|Jak podaje „Elta“, w dniach 7—8. I.
w pow. rosieūskim aresztowano 19 0-
sób podejrzanych o rozpowszechnia-
nie odezw, podburzających rolników
|do strajku, do niepłacenia podatków
itd. W wyniku śledztwa 14*osób z
pośród aresztowanych „skazano w
drodze administracyjnej na różne
terminy więzienia do 3 miesięcy
włącznie. Podobne areszty przepro-
B rėwniež w pow. laurogow-

im.

„Elta” zwraca uwagę, że pośród
aresztowanych większość stanowią
osobnicy znani ze swych sympatyj
komunistycznych, którzy  odsiady-
wali już nieraz karę więzienia za
działalność komunistyczną.

| Niebrak.*także” w Rosji i6amo-
zwańców.. Zanczenko opisuje: dwu-
krotne zetknięcie z rzekomą księż-
niczką Tatjaną, oraz z carem - sa-
jmiozwańcem, Mikołajem.
|. Książka jest niewątpliwie inte-
resująca i życzyć należy: autorowi,
by zdołał ogłosić drukiem drugą je;
część, która podobno jest już napi-
sana, J ž

: J. Ch.

 

twy
WALKA Z ORGANIZACJAMI

POLITYCZNEMI. :
KRÓLEWIEC. (Pat). „Baltischer

Beobachter* pisze, że władze litew-
skie zarządziły zamknięcie42:orga-
nizacyj w powiatach kowieńskim,
telszowskim, sejneńskim i poniewie-
skim.- M. in. zamknięto niektóre od-
działy katolickiej organizacji  mžo-
:dziežy „Pavasaris“, ма 2
„związku tautininkėw, pariję: sjoni-
„stow-socjalistow i jej oddziały, ży-
„dowską partię ludową, związek ab-
jsolwentów wyższych szkół zagrani-
cą, związek  księży-abetynentów i
inne. Wen
p O

ws.

 

| ROZRUCHY ANTYŻYDO

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
w.związku z wystąpieniami antyży*
dowskiemi przed paru dniami. «w
„Worniach udał się na miejsce . zajść
inspektor * departamentu — policji

, Witkaus,* *'celem "przeprowadzenia
„doraźnego śledztwa. Jako podėjiža-
nych o udział:w: ekscesach aresztó-

{

įwano 6.osėb, u których w czasie re-
wizji znaleziono odezwy, skierowane
przeciwko żydom. Ponieważw cza*
sie zajść policja miejscowa interwen-
jowała niedostatecznie — usunięto
ze stanowiska opieszałych poliėjan-

girios d NM, S a 3

 

KOMUNIKAT |

"oraz 100 m. materjału na

Za- Wilnie przy ul. Sołtaniskiej 12. Po-
rządu Centralnego Polskiej Macie- lecenie ae zostało zad na
rzy Szkolnej zł. 500 na fundusz to, że władze wojewódzkie odmó-
szkolnictwa prywatnego Macierzy wiły rejestracji związku religijnego

aterji na ubranka p, n. „Gmina Starożytna Cerkwi
dla niezamożnej dziatwy szkolnej. Prawosławnej w Wilnie” i proboszcz

Ofiara p. dyr. Wilczyńskiego tej cerkwi Gołod wezwany był do
zasługuje na specjalne podikreślenie, zaprzestania odprawiania w niej pu-
jest ona bowiem jeszcze jednym do- blicznych nabożeństw, lecz do tego

za Kupieckiej przy Stronnictwie Narodowem
ekcja KupieckaprzyStronnictwie Narodow. pr: P onkėwSekoji i czlonkėw Stronnictwa, żatereewjącychwę ана Da ноЫna zebranie,które ie się w niedzielę, 19 ia, o.godzinie5-ejpopołudniu w sali Stronnictwa Narodowego, ul. Mostowa 1, na któremi

p. Wojciech Gołębiowski wodem, jak silnie reaguje Łódz na nie zastosował się.
niedole i potrzeby Wileńszczyzny. '

złoży sprawozdanie z Ogólnego Zjazdu Kupiectwa Polskiego Krako:
wie w listopadzie z ubiegłego roku, > t

oddziały |



 

 

KON TROJANSKI
« Podaliśmy wczoraj komunikat KAP.
omawiający nową taktykę „Komin-

ternu"°

Polega ona na przenikaniu komuni-
stów do organizacyj katolickich i
chrześcijańskich 0 charakterze de-

mokratycznym, celem tworzenia wraz

z 'niemi wspólnego frontu przeciwko

„taszyzmowi“,

Nowa taktyka „Kominternu“ wy-
daje już owoce. Oto w organizaciach

katolickich: Kanady, Niemiec, Beigii,

Austrji i Holandji znajdują się komu-

niści i prowadzą tam systematyczną

„robotę”, W Polsce, jak donosi KAP.,

partja komunistyczna wprost oznaj-

mia: „Wprowadziliśmy naszych agi-
tatorów do fabryk w celu utworzenia

wspólnych komitetów strajkowych,

złożonych z komunistów, socjal - de-

mokratów i chrześcijańskiej demokra-
cji oraz z przedstawicieli robotników

jeszcze niezorganizowanych“,

Widzimy więc, że pb ostatnim kon-
gresie „Trzeciej międzynarodówki”,

żywa akcja Kominternu rozpoczęła

się we wszystkich krajach, posługu-

jąc się, dla ułatwienia sobie zadania,

demokratycznemi hasłami. To oży-
wienie zaobserwowaliśmy i w Polsce.

* Do niedawna wpływy komunistycz-
ne ograniczały się u nas niemal wy-

łącznie do kół żydowskich oraz orga-
nizacyj białoruskich i ukraińskich.

Rdzenna ludność polska naogół trzy-

mała się odpornie i nie ulegała propa-

gandzie komunistycznej.

"Większe szczerby propaganda ta
poczyniła tylko w organizacjach sana-

cyjnych, gdzie młodsze roczniki oka-

zały się zarażone komunistycznemi

wpływami, Prasa rządowa, raz po raz
skarżyła się na to niepokojące zjawi-
sko i pod wpływem tych skarg wiele
organizacyj wypadło rozwiązać, co w

niczem zresztą nie przeszkodziło

członkom rozwiązanych  organizacyj

pozostać nadal rozsadnikami komuni-

stycznej zarazy.

Ostatnio wpływy komunistyczne

zaczęły się rozszerzać, Doszło do ści-

ślejszej współpracy na gruncie „obro-
ny demokracji" z PP$S., obecnie zaś

przedmiotem komunistycznych zabie-
gów staje się. ruch chrześcijańsko-de-

mokratyczny. , !
Komunizm, który jest śmiertelnym

wrogiem zarówno. chrześcijaństwa,

jak i demokracji, w krajach zachod-
nich nakłada maskę, zgodnie z ostat-
niemi wskazaniami jednego z przy-
wódcówKominternu, który twierdzi,
że dla komunizmu światowego najlep-

szą metodą będzie — podejście, Dzie-

je się to w myśl uznanej przez Komin-

tern teorji „konia trojańskiego", bez
pomocy którego opanowanie świata

zachodniej cywilizacji wydaje się III

miiędzynarodówce niemożliwe.

„ Niebezpieczeūstwo jest bardzo po-

ważne, zwłaszcza jeśli się zważy
stosunki,'w jakich żyjemy oraz . sła-

bość kośćca ideowegot.zw. organiza-
cyj demokratycznych,

, Skutecznie przeciwstawić się temu
niebezpieczeństwumoże w.. obecnej

chwili jedynie nacjonalizm: jego ideo-

logja i jego organizacja, Na niego spa-
daprzeto obowiązek walki z akcją
komunistyczną, jemu w pierwszym
rzędzie przypada zadanie obrony spo-
łeczeństwa przed jej rozkładowem

działaniem.
- Obóz narodowy walkę tę podejmie,
Jego organizacja,  docierająca do
wszystkich warstw społecznych, ogar-
niająca miasta i wsie, potrafi zatrzy-
mać pochód komunizmu. My się po-

dejścia nie boimy. Nasze szeregi są
twierdzą, do której „koń trojański”
przeniknąćnie może.
Ruch narodowy nie broni wąskiej

klasowej czy partyjnej zasady, nie u-

iega sugestii jałowych haseł demokra-
cji i postępu. Stoi on na straży suro-

wych wymagań całości interesu naro-
dowego i broni zdrowia moralnego

mas, || :
Jako jedyn” siła, organizująca przy-

szte państwo narodowe, poczuwa się

on do obowiązku wszechstronnej

działalnośc: na rzecz potęgi Polski i

nie zamierza dopuścić do komun'-

stycznej anarchji w kraju,
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NA DALEKIM WSCHODZIE
Zajęci konfliktem włosko - angiel-

skim i usiłowaniami wywołania „woj-
ny religijnej" w Europie pod patrona-
tem Ligi Narodów, nie zwracamy
dostatecznej uwagi na to, co się dzie-
je w Azji, lub w związku z Azją.
Tymczasem zaszły w tej dziedzinie
wydarzenia, które w niedalekiej przy-
szłości oddziałają na bieg polityki
światowej, a dziś już wymagają, by
się niemi żywo zainteresowano w Eu-
ropie.
Mamy na myśli dwie rzeczy: 1) wy-

cofanie się Japonji z konferencji mor-
skiej i 2) dążenie tejże Japonii do ści-
słego porozumienia z Chinami, Oby-
dwie te rzeczy są w ścisłym ze sobą
związku, bo są przejawami konse-
kwentnego dążenia Japonji do sku-
pienia narodów azjatyckich pod
swóim przewodem i usunięcia wpły-
wów państw europejskich z kon-
tynentu azjatyckiego. Praca Japonii
w tym duchu datuje się nie od dzi-
siaj, jest ona prowadzona pocichu,
wytrwale i konsekwentnie, Opinia eu-
ropejska dowiaduje się o niej dorie-
ro wówczas, gdy zaczyna ona dawać
pozytywne wyniki,
Usadowienie się Japończyków w

Mandżurji jest dopiero początkiem
ich wszechstronnie pomyślanej akcji.
Centralnym punktem ich programu
jest „porozumienie” z Chinami, czyli,
ściślej mówiąc, wzięcie Chin pod swą
kuratelę i usunięcie z ich terytorium
wpływów gospodarczych i politycz. !
nych państw europejskich i Amervki.
Jeśli wytrwała i mądra praca polity-
ki japońskiej w tym zakresie będzie
uwieńczona powodzeniem, to położe-
nie w Azji zmieni się zasadniczo, bo
nic i nikt nie zdoła się oprzeć wów-
czas połączonym silom Japonji į Chin,

Warunkiem spokoju w Azji, warun-
kiem zabezpieczenia się od prze-
szkód, stawianych przez Europejczy-
ków, którzy posiadają poważne inte-
resy w Azji, jest panowanie Japonii
na oceanach. Dlatego to jest ona nie-
przejednana, dlatego żądała równo-
ści sił morskich z W. Brytanją i Sta-
nami Zjednoczonemi, a gdy jej tego
odmówiono opuszcza konferencję |on-
dyńską, Inaczej być nie mogło, Wiel-
kie, na daleką metę obliczone plany
Japonji tylko wówczas będą mogły
być urzeczywistnione, gdy morza bę-
dą dla niej bezpieczne, gdy pod osło-
ną floty strażującej na tych morzach
będzie ona mogła prowadzić swe
wielkie dzieło na lądzie azjatyckim.

Współdziałanie Chin i Japonji za-
graża nietylko stanowi posiadania Ro-
sji w Azji; prowadzi ono z żelazną
koniecznością do zagrożenia pozycji
W, Brytanji w Indjach i Francji w
Indochinach, a Stanów Zjednoczonych
w handlu w Azji i z Azją. Następ-
stwem tego współdziałania jest zbliże-
nie między Anglją i Rosją. Jeśli
rzeczy pójdą dalej tak jak idą dotych-
czas, to będziemy świadkami wielu
jeszcze nowych zjawisk w polityce
światowej i w polityce europejskiej.
Możnaby już dziś wiele o tem powie-
dzieć, byłoby jednak nieco przed-
wczesne wdawać się w szczegóły i
w przepowiednie,

Narzuca się jednak pewien wnio-
sek ogólny: Zagrożenie pozycji

| państw europejskich w Azji, prowa-
dzące do obalenia prymatu Europy w
świecie, zmusza państwa europeiskie
do pewnej solidarności, narzuca im z
nieprzepartą siłą konieczność zasta-
nowienia się nad tem, czy mogą one
sobie pozwolić na ostre spory między  

sobą? Zdaniem naszem, to, co się
dzieje w Azji, zmusi narody europej-
skie do większej powściągliwości w
sporach i walkach między sobą, Mu-
si się wzmóc solidarność europejska,
nie w sensie abstrakcyjnym i ogó!ni-
kowym, przyświecającym Lidze Na-
rodów, lecz w sensie realnej koordy-
nacji działań politycznych,
Stanąwszy na tym punkcie widze-

nia, uważamy za kapitalny nonsens
zaostrzanie zatargu włosko - angiel-
skiego, а za prawdziwy crimen
wobec cywilizacji i kultury zachodnio-
europejskiej podniecanie do „wojny
religijnej" w łonie ludów Europy i dą-
żenie do złamania sił jednego z naj-
starszych narodów europejskich —
Włochów, zamieszkujących kraj, na
którym zorganizowana została cy-
wilizacja i kultura Europy zachodniej.
Kto patrzy na Daleki Wschód i

zdaje sobie sprawę z tego, co się tam
dzieje, ten musi dojść do wniosku,
že należy dążyć do jaknajszybszei li-
kwidacji tego zaognienia, jakie polity-
ka Anglji wprowadziła do sytuacji
politycznej w Europie. Można tę li-
kwidację osiągnąć przez zakończenie
wojny w Afryce, można ją jednak o-
siągnąć także przez to, że państwa
europejskie przestaną się zajmować
wyprawą afrykańską Włoch i pozo-
stawią załatwienie konfliktu włosko-
angielskiego dwóm zainteresowanym
państwom, I to i tamto wymaga oczy-
wiście tego, ażeby Liga Narodów zre-
zygnowała z zadań, które przerastają
jej siły i możności, by się wyrzekła
górnych, lecz nierealnych ambicyj by-
cia regulatorem stosunków międzyna-
rodowych i ograniczyła się do tego,,
co leży w zakresie możliwości.

 

Na wielkiem zgromadzeniu przed-
wyborczem Katolickiej Akcji Ludo-
wej w Kordobie wystąpił jej przywód-
ca, burmistrz Gil Robles w słowach
śwałtownych przeciw prezydentowi
republiki hiszpańskiej, Prezydent Al-
cala Zamora — wołał młody wódz po-
tężnej partji prawicowej — powie-
rzył przeprowadzenie wyborów do
Kortezów w r. 1933 radykałowi Mar-
tinezowi Barrio, który był masonem.
Obecnie na czoło gabinetu, który ma
kierować wyborami, powołał Portelę
Va!ladarasa, który również jest ma-
sonem, Ani razu, w ciągu dwóch lat
ostatnich, kiedy rządy zmieniały się
co kilka miesięcy, nie powierzył u-
rzędu premiera przywódcy Akcji Lu-
dowej, najsilniejszej partji w Korte-
zach, Z tej swojej polityki będzie mu-
ciał p. Alcala Zamora zdać sprawę
przed Izbą, która zostanie wybrana
16 lutego,
"Obecna walka wyborcza jest — jak

z powyższego oświadczenia wynika—
walką katolickiej i narodowej pra-
wicy hiszpańskiej przeciw  lewico-
wemu szefowi państwa, Zapowiedź
Gil Roblesa ma sens podobny, jaki
miała słynna groźba Gambetty pod
adresem Mac Mahona w wyborach
francuskich r. 1877. Tylko, że we
Francji prezydent Mac Mahon, który
za radą swego premiera księcia Bro-
ślie rozwiązał przedwcześnie Izbę,
reprezentował republikę konserwa-
tywną, a Gambetta był wodzem opo-
zycji lewicowej i namiętnie republi-
kańskiej, w Hiszpanji zaś role gą od-
wrotne: tu prawica, formalnie jesz-
cze republikańska, ale nie zwalczają-
ca zasadniczo monarchji, atakuje Pre-
zydenta, lewicowca, głównego twór-
cę drugiej republiki hiszpańskiej.
Tak więc Hiszpanja znajduje się

przy końcu piątego roku republiki w
sytuacji podobnej, jak Francja w
roku siódmym. I ц 1 tam przychodzi
do głębokiego konfliktu między par-
tjami o charakter republiki, We Fran-
cji wysiłki Thiersa, Mac  Mahona,
Broglie'go o utrzymanie republiki za-
chowawczej, katolickiej i niemał —
choć bez króla — monarchicznej,
skończyły się niepowodzeniem; w wy-
borach r. 1877 zwyciężyli republika-
nie lewicowi, w następstwie czego
Mac Mahon ustąpił z Pałacu Elizej-
skiego i już w trzy lata później miała
Francja laickie wychowanie w szko-
łach powszechnych, które republikę
obecną utrwaliło. W Hiszpanji zaś
Gil Robles chce republikę wyrwać le-
wicy i nadać jej charakter narodowy i
katolicki. Nie wysuwa hasła monar-
chistycznego, jak  tradycjonaliści i
partja „odrodzenia hiszpańskiego”,
choć nie opiera się projektowi utwo-
rzenia ogólno - zachowawczego bloku
wyborczego, obejmującego zarówno
republikanów, jak i monarchistów.
Weszliby do tego bloku oprócz Akcji

, Ludowej także agrarjusze z b, mini-

| strem Martinezem de Velasco i kon-
serwatywni republikanie z Miguelem
Maurą na czele. W razie zwycięstwa,
dość prawdopodobnego, przyszedłby
do władzy rząd Gil Roblesa. Prezy-
dentowi Zamorze i obecnemu premje-
rowi grozi prawicowa opozycja try-
bunałem stanu. To już nawet gorzej
niż w dylemacie Gambetty: poddać
się, lub ustąpić (se sousmettre ou se
demettre),

Zarzuty Gil Roblesa przeciw prez.
Zamorze mają solidne uzasadnienie.
P, Zamora, b. minister Alfonsa XIII,
później — w okresie dyktatury —
skrajny republikanin i więzień  poli-
tyczny, został w kwietniu r. 1931

pierwszym szefem rządu młodej re-
publiki, Zarówno na stanowisku pre-
mjera, jak później prezydenta repu-
bliki, był związany ściśle z lewicą i
masonerją, Gdy wybory r. 1933 dały
większość grupom centrowym (rady-
kali Lerroux'a) i prawicowym (Akcja
Ludowa, agrarjusze) i gdy zwłaszcza
na skutek socjalistycznej rewolty w
Asturji w październiku r. 1934, lewi-
ca została od rządów zupełnie odcię-
ta, p. Zamora powierzał stale tworze-
nie gabinetów radykałom, grupie pod
względem społecznym umiarkowanej,
ale antyklerykalnej i masońskiej. Lecz
radykali skompromitowali się w afe-
rach korupcyjnych (nawet Lerroux
musiał się wycofać spowodu afery ła-
powniczej w swej rodzinie) tak że do-
tychczasowi ich sojusznicy: agrarju-
sze i katolicy musieli się od nich od-
sunąć. Wówczas prezydent zamiast
powierzyć rządy przywódcy. katoli-
ków, Gil Roblesowi, powołał gabinet
oparty o mniejszość w Kortezach. By-
ło to wyraźne naruszenie zwyczajów
konstytucyjnych na niekorzyść Akcji
Ludowej, której masonerja za żadną

Komentując mowę min, Becka, cie-
szy się p. Mackiewicz w „Słowie”, że
nasz minister oświadczył się za „kon-
cepcją pokoju'. Polegać ma ona na
zbliżeniu się Niemiec, Francji i Polski.
Przeciwieństwem tej koncepcji jest
„koncepcja wojny”. Oto jak ją sobie
redaktor „Słowa wyobraża: -

„Francja, Polska i SSSR przeciwko
Niemcom. Koncepcja wojny. Nie przez
złośliwość, lecz dla stwierdzenia taktu
muszę podkreślić, że we Francji popiera
ją przedewszystkiem jans maso: -
-omumistyczny, a w Polsce p. Dmowski.
Stroński, Kozicki”,

P. Mackiewicz nie potrafi nieraz
napisać zdania bez nonsensu. Je dy-
n e m państwem w Europie, które mo-
głoby myśleć o wojnie, są Niemcy.

! Wyraźnie wskazują one przytem
przeciwnika: Rosję. System fran-

| cuski ma charakter konserwatywny i
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cenę postanowiła nie dopuścić do wła-
dzy, mimo że Akcja niejednokrotnie
wyrażała swą lojałność wobec ustroju |
republikańskiego. Nowy premier, Val-
ladares, odroczył sesję parlamentu,
gdy zaś Akcja Ludowa zgłosiła w ko-
misji stałej wniosek 0 postawienie
rządu w stan oskarżenia, Kortezy roz-
wiązał, W komisji tej monarchiści
zgłosili także wniosek 0. oskarżenie
prez. Zamory. ;

Dziś w wyborach — wobec ban-
kructwa radykałów — stoją ' przeciw
sobie dwa bloki: prawica z Akcją I.u-
dową na czele i mieszczańska lewica.
związana z komunistami, socjalistami
i syndykalistami, coś w rodzaju hisz-
pańskiego frontu Judowego. Lewica
zapowiada w razie zwycięstwa w.wy-
borazn reformy w duchu socjalistycz-
nym, a w razie klęski — rewolucję,
Ale i prawica nie wyrzeka się re-
wolucji naL przegranej. Par-
iamentaryzm hiszpański jest dalekim
od swego wzoru angielskiego lub fran-
cuskiego.

Przypisuje się wyśnanemu królowi
Alfonsowi XIII słowa, że byłby przy
Gil Roblesie Wiktorem Emanuelem, a
roli tej on, reprezentant najstarszej
monarchji w Europie, grać nie chce.
Można z tego wnioskować, że w Gil
Roblesie jest materjał na dyktatora.
Odważny, energiczny, obdarzony
zmysłem społecznym, jest Gil Robles |
dzisiaj wielką nadzieją narodowej
Hiszpanii, W razie zdobycia większo-
ści w Kortezach, zrealizowałby ustrój
korporacyjny w duchu katolickim.
Przeciw niemu teraz głównie prowa-
dzi walkę obóz masońsko - komuni-
styczny. On bowiem stoi na prze- |
szkodzie realizacji przepowiedni
Lenina, że drugiem państwem sowiec-
kiem będzie Hiszpania... (m)

 

obronny; nie można sobie nawet
wyobrazić Francji w kombinacji, dą-
żącej do wojny. Sowiety, zagrożone
od Wschodu, muszą także w tej
chwili dążyć do spokoju na zachodzie,

Łatwo mówić o porozumieniu Fran-
cji z Niemcami. Ale — jak zgodnie
stwierdza prasa francuska — warun-
kiem głównym, jaki Hitler stawia
Francji, jest pozostawienie. Niemcom
swobody działania ga Wschodzie. Za
tę (itylko za tę) cenę może mieć
Francja porozumienie z Niemcami.
Szereg publicystów francuskichz pra-
wicy, niechętnych Sowietom, plan ten
już do połowy przyjmuje... Nie zaj-
ay się teraz nim bliżej, chcieliś-

my jedynie wskazać, jak niedorzecz-
nie wygląda owa „koncepcja pokoju”:
Francja, Niemcy, Polska, tak zalecana
przez p. Mackiewicza.

 

 

PRZEGLĄD PRASY
CIĄGŁE POSTĘPY ETATYZMU

'„Kurjer Polski“ prowadzi wytrwa-
łą kampanję przeciw postępom eta-
tyzmu w Polsce. W ostatnim nume-
rze zdradza — na podstawie Sprawo-
zdania Kontroli Państwowej — że
przed trzema laty było w Polsce
1.907 przedsiębiorstw, wytwórni i in-
nych jednostek gospodarczych, nale-
żących do państwa. Nie wiadomo je-
dnak — dodaje dziennik —
„е jeszcze takich jednostek nie zo-

stało objętych kontrolą w r. 1932-33 i
ke jest ich ilość ogólna. W Uwagach
ontroli Państwowej o zamknięciu ra-

chunków państwa i wykonaniu budżetu
czytamy rok rocznie w tych samych sło-
wach, iż brak ogólnego zestawienia ma-
jątku państwowego, a „inwentaryzacja
tego majątku nie została dotąd przepro-
wadzona”. W rezultacie śm'emy twier-
dz:ć. r'ema w tej chwili w Polsce takiej
komórk: admun s'racyjnej, której byłyby
dokładnie znane istotne rozmiary przed-
siębiorczośc! państwowej",
Tak np. nie jest znana liczba dru-

karń państwowych, W r. 1931 komi-
sja rządowa naliczyła ich 51. Komisja
zaleciła wówczas zlikwidowanie 21
drukarń. Zalecenia tego dotąd nie
wykonano.
W r. 1932-33 N. I. Kontroli zaleci-

ła stopniową likwidację tartaków,
prowadzonych we własnej administra-
cji Lasów Państwowych, A skutki te-
go zalecenia?
„W r. 1932-33 mieliśmy 32 tartaki pro-

wadzone we własnym zarządzie, Od tego
czasu liczba ich wzrosła do 42 tartaków.
jak o tem informuje preliminarz budżeto-
wy na rok 1936-37. Jednem słowem, im
głębiej w las — tem wiecej drzew”ł
Żadne zalecenia, żadne uwagi Kon-

troli Państwa, żadne mowy ministrów
przeciw „przerostom“ nie potrafiły
dotąd powstrzymać ciągłego, trium-
falnego pochodu etatyzmu w Polsce.

„BĄDŻCIE TWARDZI!*

„Jedyną drogę” (taki jest tytuł ar-
tykułu) wskazuje chłopom Stron. J.u-
dowego w „Piaście” polityk, podpi-
sujący się przejrzystą cyfrą „W”.
„W poczynaniach waszych — p'sze —

bądźcie twardzi i nieustępliwi, unikajcie
wszelkiej połowiczności.
Każdy z was powinien wierzyć i co-

dziennie powtarzać, że jakakolwiek ko-
rzystna dla chłopów zmiana nie może
nastąpić tak długo, jak długo będzie
trwać obecny stan polityczny.

OBRONA POLSKOŚCI
W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ

W tym samym numerze. „Piasta”
znajdujemy spowodu licytacji 26 ma-
jątków w Małop, Wsch. wyraźną о-
bawę, że

„Żydzi mający poparcie sanacji i pie-
niądze, nadsyłane z całego świała ma u-
trwalanie Judei w Polsce, staną się dzie-
dzicami fortun magnackich į wlašcicie-
lami ziemi przepojonej krwią i znojem
mas chłopskich. „Stać się to musi tem-
bardziej, że nasi władcy legjonowi, jak
dotychczas nienasyceni, zajęci żłobem i
i resztkami, nie mają czasu myśleć o
takiej drobnostce, jak Polska i jej przy-
szłość”. "38

Obawa jest aż nadto usprawiedli-
wiona, Przecież istnieje już związek
żydowskich rolników w tej dzielnicy.
Obrona polskiego stanu posiadania w
Małop. Wsch. staje na porządku
dziennym. całej polskiej opinii pu-
blicznej, We Lwowie Narodowy Ko-
mitet Obywatelski zwołuje na na/bl,
niedzielę zebranie obywatelskie dla
omówienia tej żywotnej i palącej
kwestji.

„PULKOWNICY“ I KOMINIARZE

Dopiero dzisiaj, po ośmiu latach
rządów, wpływów i działań grupy puł-
kownikowskiej, dowiadujemy się z
„Gazety Polskiej”, że
„grupa pulkownikowska nie istnieje”.
i że jest „pojęciem z zakresu rze-

czywistošci urojonej“,
Organ „pulkownikowski“ pisze, že
„operowanie fikcją grupy pułkowni-

ków należałoby porównać raczej do stra-
szenia dzieci kominiarzem“,

Jednak „kominiarz“ nie należy
wcale do grupy urojonej. Jeśli byt
„grupy pulkownikowskiej“ jest row-
nie rzeczywisty, jak byt kominiarzy,
to-zaprzeczenie „Gaz. Polskiej" go-
dne jest stanąć do pierwszej nagro-
dy na konkursie grubych nonsensów.

„Pułkownicy* z „Gazety Polskiej"
wstydzą się — jak widać —— swej na-
zwy, która uzyskała już w Polsce opi-
nję ustaloną, Zapewne trudno byłoby
stwierdziė, jak ta „grupa“ jest zor-
ganizowana, gdyž wiele rzeczy okry-
wa ona sekretem, ale caly kraj po-
znał już nadto dobrze „pulkowni-
kėw“'. Poznał ich po działaniach, któ-
re symbolizują znane nazwy geogra-
ficzne, znane metody wyborcze, zna-
ne sposoby walki politycznej, znane u-
stawy i — cała znana — wcale nie
urojona — dzisiejsza rzeczywistość,
owoc ich pracy i ich współpracy, To
nie jest — jak ironizuje „Gaz, Pol.—
demon Maxwella. Poco mieszać
imię wielkiego fizyka do rzeczy, które
z nauką mają mało wspólnego.



 

 

 

Przywileje

Polskiej Akademji Literatury
Juž dzisiaj možnaby wydač sporą

„brunatną“ ksiedę dokumėntėw i głó-
sow tyczących bardzo mlodėj instytii-
<ji: Polskiej Akademji Literatuzy. Jė:
śli tego nie zechce lub nie pótrałi zro-
bić sama Akademja w zapowiedzia-
nym Roczniku, to ją wyręczy w tem
niewątpliwie kiodyś przyszły historyk
naszej kultury, Z myślą nie tylko jed-
nak o nim, podnosimy tutaj sprawę nie
błahą, pewnego waźnego przywileju,
uzyskanego przeż PAL. z końcem ub.
roku, a zupełnie prawie przemilczańe*
go dotąd w prasie, |

Chodzi o przyznanie Polskiej Aka*
demji Literatury egzemplarza bezpłat*
nego wszelkich druków literackich w
języłeu polskim (powieść, dramat, poe*
zia, opracowaniė krytyczne i £ p.), a
na żądanie również wszystkich innych
druków w języku polskim, (Dziennik
Ustaw R. P, Nr. 92 ż 18 grudnia 1935
roku).

Przywilej gładko wydał p. minister
oświaty w porozumieniu ż p. ministrem
spraw wewnętrznych, O wydanie r.
starał się oczywiście sprytny i wpły *
wowy prezes PAL, p, ŚSieroszewski.
Zapómniano tylko żastanówić się przed
tem mad konsekweńćjami i skutkami te
go przywileju. Łatwo bowiem podpi
sać rozporządzenie, trudniej 6 namysł
przed podpisaniem, najtrudnej ó wykó
nanie sensowne i pożytek ż niego

Nowe książki
Publikacje Instytutu Śpraw Społecznych.

A. Żębalski „Osadnictwo róbotnieże”,
MWarszawa 1935 r. str. 212, Instytut Spraw
Społecznych.

„Służba lekarska w zakładach pracy”.

Referaty, wygłosżóne na konłeregcji leka"
rzy fabrycżńych. Warszawa 19359 ste, 170,
Instytut Spraw Spółecznych.
Praca p. Zębalskiego stanówi ułódme

x rzędu wydawnictwo Instytutu Śpraw Śpo-
lecznych z dziedziny rynku pracy i beżtó*
bocja, Zakres tej pracy ograniczonyjestdo
spraw osadnictwa robotnicezgo podmiėj“
skiego, przyczem sprawa ósadńictwa bózró.
botnych zwiąžana jest tu x tagadnieńiem
rzutnie, bądź organizowanem planowó na

peryferjach młast i osiedli łabrycznych.
Auto analizuje warunki, w których ósade
mictwo to ma największą rację bytu w ża-

leżnóśći od zatrudnienia t stałości dóchó*
dów człońków ródzińy otas wyciąga wnióśe
ki, dotyczące planowańia akėji Gsadniceżej
przez instytucje publiczne i pomocy udzie-
lanej osadnikom przez te instytucje:

„Służba lekatska w zakładach pracy”
stanowi jedyny w naszym Kraju tbióż ma-
terjałów, dotyczących praktycznej realizacji
na terenie fabryk zasady: „lepiej zapobie*
gać chorobóm niż je leczyć”, Znajdujące się
tu informacje 6 tem, tó i jak ttobióńć w
Polsóe, aby zmniejszyć chotobowość w prrć
myśle i jakie osiągnięto kórżyści, powińńy

stač się zńańć wszystkim klerówńikom Wa“
kladów pracy, lekarzom, ubespieczeńiów=
com, * także tym, którzy interesują się
stostinkami tpółócznó + góspodarczemi w
przemyśle.

 

 

JANINA TORCZYŃSKA

 

Watt się przeto zastanowić nad żnae
czóniem w ubogim faszym kraju takie
$с‘;›пушп’іоіи_. jakiego nie posiadała do
tąd żadna akadėmja literatury na
świecie. Prżzedewszystkiem jestto no*
we obciążeńie wydawóów (lub druka-
rży!, rodzaj podatku w naturze, A prze
cież nad tymi wydawcami już ciąży ko
mieczńość wysyłania na własny kosži
12 egzemplarzy obowiązkowych, czego
również nie przewiduje w takiej ilości
żadna ustawa europejska poza Polską,

Obecnie dochodzi jesżoże jeden @©
gżemplarz obowiązkowy, Jednakże dó-
tychczasówe obowiązkówe egzempla-
rze książek były spółecznie użasadńió+
ne, niemal wszystkie (z wyjątkiem e*
gzempłarza dla Mia, Spraw Wew*
> siad nPi p ii bogaciły 6*
gólnie ępne jóteki uniwersytec
kie i inne księgozbiory publiczne. Speł
niały więć rolę czynnika kulturalnego,
pommażały majątek narodowy, dosta:
wały się w miejsca gwarantujące im
bezpieczeństwo, opiekę i uaktywnienie

Żadnego z tych warunków nie speł-
nia PAL, Ten majątek społeczny w je:
go murach musi ulec zamrożeniu, jest
żupełnie niepotrzebny, bózećlówy i ska
żany na zatratę, Oak śię na irzę
dowej Śtatystyce druków, fnożemy ze
zńacznem prawdopódobieństwem okre-
ślićpezypływ książek da PAL Będzie
ich tmn'ejwięcej rócżnie 1500, jeżeli
PAL nie zażąda książek z ińnych dżie-
dzin, dó czógo ma ptawo. Jeżeli sażą*
da — ilość ta łatwo wżrostąć twioże w
dwójnasób, lub cżwórnasób ćo po la“
tach dżiesięcii może dać już spóry
księgożbiór 30.000 do 60.000 tomów!

Żbiór taki wymaga fachowej adeni“
ńistracji i fachowej konserwacji, wy-
miaga miejsca i całego aparatu tech -
nicżnego, ksiąg ińwettarzówych, kata“
logu, oprawy itp.

Ródzi się jednak pytanie ważniej
sże: Kio te książki będzie cżyłał?Dia
kogo bėdą przesnne” Przecież
każdy z pp. akademików ma swoją spe
cjalność, swoje zamiłowania i swóje
książki wnadkaiktsć, a żażwyóżaj no-
wości od attorów pónad możność ptzė

czytania, : i
Do ponurej jednak groteski dorasta

ten bla.seo przy imy, że cie
džiba PAL mieści się właśnie w Bi-
bljotece Narodowej, która również ma
przywilej egźemplarza obowiązkowe:
go iktóra z największą łatwością mo-
że przecież służyć PAL swemi bogate:
mi zbióramńi,
a więc bibljoteka w bibljo

tece
Czyż to nie pachnie oskolwiek Rósją

przedwójeńną, czy ńie stańowi tematu
comajrnniej dla Gogola

Bibljoteka w bibljoteoel W tym cza
sie, gdy ip. studeńći seminarjum poló-
mistycznego w Warszawie pożyczają
w antykkwarniach na Świętokrzyskiej,
pótrzebne im do egzaminów książki,
których niema w bibljotece żemina-yj*
nej. : \

4

WILLA W LESIE
Nawet ją podobno guwornantki Żosń

uczyły. I gotować się uózyła, i szycia
i prać — mol wszystkiego potrochu, Jak
Antoś i Zosia z matką żagranicę czasetń
wyjeżdżali, to sha starą panią Owrzej:
ską się zajmowała. Potem po śmierci to»
dziców, bo pań Okrzejski żony długo nie
przeżył, Antoś i Żosia osiedli na stałe w
Krakowie, wtedy to tam była ta „Młoda
Polska”, wiesz? No i Katola została przy
nich, jak stara pani Okrzejska, babka ich
umarła, A potem jak Antóć dostał eu-
chot, to przenieśli się na stałe dó Zako»
panego, do tej willi, t tam Antoś umarł,
tak jak i matka, A Karola wyszła saras
potem zamąż za jakiegoś szewca, urodził
im się syn, s jak Karóli mąż zginął pod
Kraśnikiem, wtedy ońa wróciła do pańńy
Okrzejskiej, która po śmierci brata żamk
uęta się w swej willi, Jej wożle właściwie
nie widać, tej willi, tak gęsto świerki ro,
sną, A 66 do tego syńa Karóli, to widać
że śię stare pannisko przywiążało dó nie:
go, Jeżeli na niego tylę ż ieniędzy łoży,

— Gdy z jego matki zrobiła popycha-
dło — syknęła Halszka.

= A c0 miała zróbió7 Wielką damę?
— oburzyła się pani Lorota, — Nie bój
się| Ja słyszałam, że Karola 6 sóbie nie
zapomina. :

—A teraz — pówiedz mi, jak sądzisz
czy panna Okkrzejska zgodzi się na moje
małżeństwo ze Staszkiem Szypulkow- ;

 

skim? — Wobee tego, że 6a ta dyplomia
tę się kieruje. ka
= Co? To to? To tol Kiedy?
=» Na Nowy Rok, Spotkaliśmy się W

schronisku ńa Hali Gąsienicowej, Dla.
ćzegośmy się wcześniej już nie zadwąży-

l, mie wiem. Potem = jęchaliśmy rażem
do Krakowa, zatrzymał się tam.,.
— [| —

— I — nie. Taka głupia tie jestem. Po
ślubie, Ja mam dość tej poniewierki po
gimnazjach, wiecznie w strachu, że mnie
wyleją, jak najnowszej mietody па cząc
nie pojmę, I — fa chcą mieć dóm. Ja cheę
toś żńaczyć. A oń — możę żajść daleko.
Czy to prawda, że Staszka Prolipije ja-
kiś książę Rohstyński? Coś to ci mówił
twój inżynier? ё

Pan! Lorela porwala sių + inlelaca,
— Mė!! Nol niech mėj! A ęzy ty my-

ślisz, że mnie łatwo było, jsk twój ojelee
przepadł gdzieś w niewoli rosyjskiej? A
ja sie umiałam nie. Otl licem, kuróa Ba-
tanieckiego.. pojęcłi 6 gospodarstwie
żadnego, malutki kapitalik, górale, 66 Ка
wille Hehwiarski Be biorą, goście, co
nio nie płacą,.. i siebie utrzymać, I ciebie
wychować... :

Drzwi otwarły się, stanęła w nich fór-
tyózna pokójówke.
— Proszę pańi, ten pan z dziówiątk!

jęczy i mówi, żę mięsó byłó pewnie nie-
świeże, bo on ma boleści w sobie.
— Powiedz mu — rzekła ż godnością  

Bibljoteka w bibljotece — w tym
ćzasie, kiedy w długich ógonkach wy*
ćzekują czytelnicy na miejsca w war”
szawskiaj bibljotece uniwersyteckiej i
publicznej,
, Nówa beżużyteczńa i niepotrzebna
biblioteka w tym czasie, kiedy žew“
sząd z prówinoji, z kresów, ż ćmigra*
cji słychać głosy błagające 6 polską

w
ży do udzielenia jednej róóznie na-

grody łodych, lub wybrania 25 naj”
lepszych wietszyków — potrzebny jest
egzemplarz obowiązkowy?
A može PAL zamierza pópróstu za”

łożyć wypożyczalnie powieści? Było*
by to bądź có bądź kónkretne I celowe
zajęcie, przytem niezły dochód, ale też
miemoralna konkurencja z przedsię-
biorstwami nieuprzywilejowańemi...
Nowy 7 © przywilej PAL
= to jaskrawy pizyklad naszej

; gotpodarkikulturalne j! Lecz
ktoś a licha muśj |
” pieść Wwkotiču  odpowiėdzial-soda,” @86 powiėdz

IGN. PAWEŁ WĄSOWICZ,

 

tor nimi Kutacyjny
Sok Wi
Sami: W. ROSPĘDZIHOWSKI

ul. Elektoralna Nr. $$

 

6 widowisko popularne
Słusznie stwierdzając pówaźne braki w

dziedzińie populótnych sztuk 1 widowisk
teatralnych 6 wysókim póziomie artystycz-
ńym, s jódnocżesiiem przystósowaniem ich
dė półrzeb kulturalnych Polónji zagranicz-

ńćj, dawńa Rada Orgańizacyjne Polaków s
Żągranicy, przekształcona ńastępnie w Świa»
towy Związek Polaków x Zagranicy, rożpi-
tała w 1934 r, końkurs fa sztukę-widówie
ško tęśtralne dla dzieci w wieku śzkolnyr

6ras dla dtatszej młodzieży,
Tendencją kónkursu było wżbógacenie re-

pertuatu teatralnego, przezńaczónego dla że

špolėw arńatorskich młodzieży i dzieci pól-
skich ragrańióą, :
Konkiire miał va radanie pobudzić ra po-

średnictwem nagrodzonych prać uczucia
pairjótyczne Polaków zagłanicą, twrówić
teh uwagą ta tóżwój | wzrketające zńacze-
mie Polski ha całym świecie, zachęcić do
stałego utrzymywania kóntaktu s Macie»
tzń, propagować jej największe wartości
żarównó totalne, jak | materjalne wśrod
óbcych orań to wszystkó, co może się stać
podstawą dó tozbudżenia w duszy Polaka
kagianicą póczuóla ńaródowógó, głębokie:
wiary wó własne siły I wielką przyszłość
faródii
Sąd Kónkissówy pód przewodnictwem p.

Ferdynańda Goetla, po szczegółowem róz-

asi Štahlowa, że miech z takim zółądh
ka jedzie do Karlsbadu, a zresztą że
tajrzę do niego, jeżeli inu będzie — le.
piej:
Pokojówka uśmiechnęła się dwuznacz.

nie i znikła,
=— Čžy mięso było naprawdę nieświe-

że? — spytała Halszka — bo mnie jakoś
nie,
= Ty mósż strusi żołądek, a znów tak

bardżo złe nie było. Kucharka idjotka, a
jak ja się zorjentowałam == nol to į tai
nie miałam pieniędzy, żeby posłać po ins
ne. Ten osioł inžynier już trzeci dzień gra
w karty w „Morskłem Oku” [ ant słyszy:
có się do niego mówi, od innych wzię-

łam naprzód, a tych umrzyków akademi-
ków, 66 dziś przyjechali, naciągać nie
chcę, Nie powinnam ich właściwie przyj
mować, bo mi ten ich bronchit poderza-
nie wygląda, ale gdzie się ź nimi pódzie-
ją, jak sanałótjum przepełńiońe. A po-
ten, a półem, jak jest więcej mężczyżn
w pensjonacie, to dobra reklama.

Palsska żmarszcżyła swe tiemódnie
gęste, ciemne btwi.
— Ja ci dam.
<= Głupiaś! Sama biedujesz. Ja tylko

chcę,żebyświedziała,żejaniemogę—
ni6 mogę itaczej Gdyby twój 60iea.,
gdyby Adaś był wrócił, łó.. ule tak, co
Ra: żeby ię tobie przynajmniej u-
а!0

‚ — Halėzka chwyciła rozpłakaną już
ma dobre matkę w ramiona.
-— Moja matuśl Matuleńkol Nel nie

płaczi będziesz musiała na tówo się u-
piększać,
= Nie! — odrzekła pani Lorcia, oboie

tając oczy, — To paryski najńowsży pre»
parat. Nie puszcza nawet od łez. A cza.
sem trza i na niby płakać,

| KRONIKA LITERACKA

 

 

 

 

Z_.ekranów stołecznych

„Katarzynka” w
Komedja wiedeńska i Franciszka Gaal

mają ustaloną opiūję =» „Katarzynka” t6
właśnie wiedeńska komedja z Fruncisz-
ką Gaal w roli głównej, Film ten jest
jeszcze jednym dówódem na tó jać wie.
le zńaczą w filmia reżyser, sktór | opers
tot, a jak hiewiele sceńarjusż, W kone“
di! tej wiele jóst niekóneckweńcyj . ńón-
sóńsów — ale dostrzega się je dópiery
rekonsiryując wrażenia z pamięci, Boga:
ta = bowiem treść wizualna obrazów, «

kinie „Stylowy”
ptzódewszystkiem ich nieustanna ruchii- -
wóść, wreszóie dobra gra aktorów roz»
wijająca się etapami interesujących elėk
tów, sprawiają, że te niekonsekwęnćje

w powikłaniach akcji  przechódzą
niespóstrzeżone, Film jest dobrze ttós
biėny i pelėn humoru, Mimo to jednałt
wydaje się, ż6 jest nieco słabszy Gd ims
nyćh filmów Franciszki Gaal Jest to
jednak różnica odcienia. (H. Bys,).

ZE ŚWIATA KULTURY
Ka czci Horacego, <= We włoskim Ine

stytucie Kultury w Warsżawie odbył się
w 6żwartek uroczysty odbóhód 2Ż000»ej
rocznicy urodzin Hotacegó, Uróczystość
zagaił dyrektor instytutu A, Stańgheli=
hi, witająć pu amhbasudóra Bastianiniego
i zgromadzonych przedstawicieli elite
intelektualne, póczem oddał głos Ta.
dettszówi Zielińskiemu, który wygłów.t
piękny odóżyt 6 „mesjąniemie Horacės
46". Następnie prół, Śtofaa Cybulski wy
E'osil refėtat o „Hotačym w miiżyce”,
omawiająć spoścby mużycznej interpie.

 

patrzeniu ŻŻ1 nadesłanych prac, stwierdził.
iż żadna ż tych prać nie ódpówiada w Gu-
pełności załóżónióm koónkutki, Wobec te“
go jury konkursu uchwaliło ńagrody I i H
nie przyżnawać nikofnu, żać nagrodę III w
wysokości 11000 zł. rozdzielić pomiędzy 6
Aajlepsžych prad,
W wyniku głóśówańia umnano te najlep"

šro Kastėpującė prace!

uWieża siedmiu wódżów* godło „Kta*
ków”

użelaznu brygada" (gódto „Nistaty czło
tek Z. Z, L. P;'jy
aKrzyź wśród pusżcty” (godło „Co mi na“

da, ć6 pomoże");
uMadejows klechda" (godło „Kuglarz

wędrowńy”); óraz

„Dziwna pólanka” (godlo „Lechita“).
Po otwaróiu kopert okazało się, że auto“

tami prać wyróżnionych są: p, Astna Skar=
bek-Sokóiowska » Częstóchówy, p. Bohdan  Karpacki z Góląbek, s pod Warszawy, p. Lt|
Gadzińska, ueżeńiew IV klasy gimiadju w|
Grudziądzu; p. Jan Barah ż Borzęcińw, wój. |
krakówskie oraa p, Maryte Morsztynkiewióż ,
1 Warśżawy, !
Prače nienėgrodsėne bėdą Ewikčanė pries |

Światowy Źwiążek Polaków e Żagrańicy na
$sobiste lub listowie šądamie żutórów, +
pódźniem godła, bądź tytułu rękopisui ||

— Rozintiem — różumiiemi
Objęły się i przytulily do siebie, Ż za

drzwi słychać było radjo, różlewające mu
zykę taneczńą na cały peńsjonat, głośne
zapraszania śię wżajsmne gości oboje
płei do poszczególnych pokojów telem
miłego spędzenia tesztki — wieczotu,

rukiwania ludzi k „temperałutą”,
dgrywała się awykła tewie nocy zako«

piańskiej w sezonie, Ale one = dwie sa:
mótńe, zńużone walką o byt = tuliły się
w milozóńii do siebie, kotzystająć +
chwili, krótkiej chwili odpoczynku,

Halniak ghał już ż rožinachėm wdół =
z turni ńź regle, s tegli w doliny, huśta:
ją6 się, wieszająć po gałęziach smreków,
aż trześżczały, uginały się, jęctąć, pod
jego tąpórem Zagarniał niewidzialneńij
skrzydłami przestrzeń twąc chtiury na
szmaty, stebrhawe od księżyca, a ciemhe
ód ziemi,

ннн ыы оы онн wam wm

„ty myślisz — mówiła pańta Zołja ze
wżrastającem podniećżniem, =— że ja jes
stóm takie sobie stare daiwadło, 66 Ва
wet radia nie chce i tylko z gażet o świe-
cłe się dowiaduje, Że ja nło tie czuję.
Taki Totak było Lalami, Kochałam do
szaleństwa matkę i brata, « ojc, bó ko-
chał matkę, Żyłam tem, czem ómi żył.
Pielęgnówałam ich == aż dó śmierci, A
tymczasóm ną święcie gotówało się już
do wójny ćwistówej. Do zmartwychwsta:
nia Polski. A ja «= ję nie wiedziałam pio,
Ańtek kochał tylkó piękno, więć i ja... I
6 miłości słyszeć nie chołałam, « prze.
cież byłam podobno piękna, Dawne nie
widziałam już swej twarzy i nie wiem.

* mię pamiętam ńawet, jak wyglądała Raz  

tacii utworów Horacego, póczem chóry
gińńnazjów im. Słowackiego i im. Mickie
wieża pod kierownictwem R, Moósa i
prof. Anny Lisieckiej, odśpiewały kilka
utwórów póety rzymskiego,

RUCHREGJONALNY
Muzėum ziemi trembówelskief, =— Odų

dział podolskiego towarzystwa  tiiryu
styczno - krajoznawozego w Trembowh
(wej, tarnopolskie) rozwijający od lat 7
działalność około konsetwaci zabytków
historycznych w Trembowelszcżyźnie, za
łóżył mużetm regjonalne żiemi trembo+
welskie', Mużeum mieści się w starej ka.
piiėy klaśztoru 06, karmelitów, udżielów
nój ma ten oel bezinteresownie, Nows
założońe muzeum obejmuje przedmioty
6 znacznej wartości żabytltowej, jak sta-
e narzędziainaczynia, zbroje, księgą
monety, dokumenty historyczne itp. Mye
zetm pówstałó x inicjatywy dyrektóra
miescówegó gimnazja państwówegy
Zygmunta Mirtyńskiego i prółesota tegoż
gimnazjum Józeta Podhajskiego.

Z pódań kaszubskich. — Na całych Ka.
szubach, zwłaszcza w okolicach Pucka,
które przed wiekami były pustószone
ptzeż Szwedów, krąży wiele podań fi4
temiit drwónów, Lud twierdzi, że dzwó+
ty kościelne przeż granicę jakie'kolwiek
paralji uprowadzić się nie dadżą. Niektów
te podania wspomina'ą Krzyżaków, inńe
Szwedów, czasy relorniacji, gdy drote«
stanci starali się wejść w posiadanie Kod.
cigłów | dzwonów, Jest rzeczą prawdow
podobną, że Szedzi dźwóny w pierwszym
rzędzie zabierali ż kościołów, aby je na
armaty jrzetopić i być może, że mieęze
bańcy kryl! je w stawach, jeziorachi fre
kach aby je żabezpiecżyć przed grabie.
За szwódzką i na tych zdarzeniach lud
ośfuł śwe podania bardzo ciekawer
pińkiu widzenia refjofalnegń.

NOWOŚĆ! NOWóÓśći

JANUSZ RABSKI

ALMA MATER
Powieść

Nakł, Księgarni Św, Wojciecha

Str, 384, Cena 6 sł.

 

w Warszawie wpadł dó mego pókóju w
pensjonacie człowiek, który błagął 6 ras
tuńek, o schrsnienie, Jegó oczy... Bcigali
go — żandarmi rosyjscy. Miał ze sobą
ważne jakieś papiery partyjne,
Uratowałam go. I jaż. I nic.
A pó śmierci moich ukochanych zamknę
łam się w swym bólu i ściańami tej willi,
wźńiesiońej przez brata mego dla matki
mojej, odgrodziłam się od świata, Wojóś
się przewalała za górami, a ja, trwałasń
w śwoim bólu, nie chciałam wiedzieć nić;
Dawałam Karoli pieniądze, żeby wspo «
magała tych, którzy przychodzili,głód,
okaleczali., i tyle. Ale byłeś ty,
Ja wiem, powinnam była ińaczęj, pó.

winnami była Karok inne dać wychowa-
mie, a pótemi, gdy —to —sięstało =»
mie liczyć się z moim bratem, nie myśleć
tylko o tem, żeby mu zapewnić parę dał
jeszcze złudy, nadziei, że żyć będźie,
tylko powiedzieć mu, że jeżeji wwiódł
dziewóżymę, tó musi jej dać nazwiękó «w
i dżiecku, które śię iarodzić miało, Chóć
nie pojmowałam tego, jak tė się stać mó»
gło, że on — i Karolka... Ale byłby się
óżeńił, był człowiekiem kónoru, tytkó
trzeba mu bylo powiedzieč, že to must
się słać stat. Przecież Karola mó
o tem m4trzydniprzedśmierciąAntka
pówiedziała, Więc trzeba było ozmajnmić
mti, że umrze, j ja tego nie mogłam. Ka-
róła mnie nienawidzi, wiem. Po śmierel
Antka powinnam była nie dopuścić, że
by oma ża tego szówca wyszła, Ale nie
6sūlam już ic, Tylko jej pieniądze ne
Giebie posyłałam. A potem, gdy wróciła
do mnie, trzeba było tobie, śdyś podrósł,
powiedzieć, dać jej inne stanowisko; x
dómu, śdzić była służącą, do jakiegóś
innnego, gdzie óna była 5ańią, wprówa.
dzić.

(D. e, n.)
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NOWOSIELSKI I ORDON
Dzięki artykułowi p. K. Łepkow-

skiego p. t: „O Redutę Ordona”
(„Kurjer Warsžawski“ nr. 351) praw-
dziwsza prawda historyczna, raz już
na powierzchnię wydobyta, znowu
przypomnianą, a może już wreszcie i
ustaloną być może.

Myliliśmy się obaj. Ja, kiedy opie-
rając się na. posiadanym  materjale
starałem się udowodnić(,,Warszawski
Dziennik Narodowy“ nr. 174), že tak
zwana reduta Ordona nie zostala wy-
sadzoną w powietrze planowo, roz-
myślnie, ale że zapasy prochu w re-
ducie zapalił zabłąkany pocisk ro-
syjski... Również mylił się polemizu-
jący ze mną p Kot Łepkowski, sta-
rając się udowodnić, że jednak tylko
Ordon „polski Mucius Scaevola“ (za-
tem własnoręcznie) redutę wysadził,
z czego wniosek: „niechaj już pozo-
stanie nadal w panteonie narodowych
pamiątek”.

Dobrze, niechaj zostanie!
każdym razie nie sam.

Cóż się bowiem okazuje? Okazuje
się, że obaj prześlepiliśmy, czy też
wogóle nie znaliśmy ważnej i omal de-
finitywnie rozstrzygającej rozprawy
na ten temat zmarłego kilka lat temu
ublicysty i historyka-popularyzatora
gausa Bartoszewicza. Rozprawa

ta drukowaną była w „Tygodniku
Tllustrowanym' w r. 1912 w numerach
46, 47 i 48. Obecnie dopiero, po zapo-
znaniu się z tą rozprawą, możemy, je-
żeli już nie odsłonić autentyczną pra-
wdę historyczną, to w każdym razie
zbliżyć się do niej bezpośrednio, już
tylko o najwyżej jeden krok odległo”
ŚCI.

K. Bartoszewicz pracę swoją roz-
poczyna od reminiscencji i dziwnym
trafem tak samo od gościnnego domu
profesorstwa Łepkowskich w Krako-
wie, w którym on także poznał wła-
śnie... Ordona. Zaraz na początku my-
li się Bartoszewicz w dacie, gdyż za-
miast r. 1882 lub 1883 podaje rok
1872 lub 1873, w którym to roku willa
Łepkowskich przy Plantach nie istnia-
ła jeszcze, a profesorstwo mieszkali
we Lwowie. Ale nie trzeba się zra-
żać tą przypadkową omyłką, powo-
dowaną lekkim uwiądem pamięci w
sędziwym wieku wytłómaczalnym. W
meritum sprawy nasz rewelator jest
ścisły, opiera się na sądach ludzi po-
ważnych oraz na wynurzeniach same-
go Ordona przedewszystkiem. Jedna
Ordona wypowiedź jest ustna w roz-
mowie z Bartoszewiczem, druga pisa-
na własnoręcznie, jako relacja ścisła,
złożona w „Bibljotece Ossoliūskich“
we Lwowie. :
O relacji osobistej pisze Bartosze-

wicz:
„«rSam Ordon żadnego bohaterstwa sobie

nie przypisywał, Oczywiście nie jestem w

możności dosłownie powtórzyć jego opowia-

dania o wysadzeniu Reduty. Ale z całą sta-

nowczością twierdzić mogę (nie cofnąłbym

się przed przysięgą), że według tego opowia-

dania, ten, któremu Ordon polecił zapalenie

prochów, uczynił to w jakąś minutę, może

pół minuty zawcześnie i z tego powodu, nie-

tylko ci, „co się wdarli”, ale i ta część o-

obrońców reduty, która się spóźniła z jej

Ale w

 

 

opuszczeniem, stała się ofiarą wybuchu
Sam Ordon, wybuchem silnie odrzucony,
stracił przytomność, a kiedy ją odzyskał,
znalazł się w niewoli. Takie wysadzenie re-
duty, według Ordona, było prostym przepisa-
nym obowiązkiem, który, o chwilę później
spełniony, nie byłby wywołał katastrofy”.

Z relacji, złożonej w r. 1882 w
Ossolineum, zdaje sprawę Bartosze-
wicz w tych słowach: 2
„Mówił on w niej, że Bem kazał mu ma-

śazyn prochowy wysadzić w razie niemożli-

wości dalszej obrony reduty. Gdy więc już

na nią wdziera! się nieprzyjaciel, Ordon co-

fał się z kanonierami k. magazynowi, gdzie

stał oficer magazynier,z lontem, aby zapalić

stopnie drzwi do próchowni prowadzące.
Zbliżywszy się do niego, kazał mu podłożyć

ogień. Nastąpił nagły wybuch. Kiedy przy-

szedł do przytofhności, uczuł Ordon ból w

twarzy i na rękach opalonych. Przyznaje, że

nie wiedział, „jaki skutek wywoła ekspio-

zja, że nie miał też zamiaru ani

siebie, ani swoich kanonierów
wysadzić".

Tak brzmi relacja, własnoręcznie
pisana, dokument przechowany. w
w Ossolineum, raport dla historji i
dziejopisów. Analizując i porównując
te obie relacje, osobiście słyszaną i
przez Ordona spisaną, wyraża Barto-
szewicz zdziwienie najpierw, że Or-
don, kapitan artylerji, a więc wyższy
oficer, nie wiedział, jaki skutek wy-
woła eksplozja prochów, a następnie

zdziwienie, że Ordon Komendant nie
wymienia nazwiska „oficera - maga-
zyniera'”, bądź co bądź bohatera obo-
wiązku, który rozkaz ślepo wykonał,
wiedząc, że musi zginąć na miejscu.
Składając przy okazji hołd skromno-
ści żołnierza, zrzekającego się aure-
oli wielkiej, poezją ozłoconej legen-
dy, wykazuje Bartoszewicz jednakże,
że sam Ordon w przeciągu swego dłu-
giego żywota, nieskończoną ilość razy
przez rodaków interpelowany (w
mniej lub więcej natrętny sposób) w
relacjach i szczegółach często się
„wikłał”, i że inaczej brzmią warjanty
z r. 1833, 1862, 1872, 1882, inaczej o-
powadao Ordona w Paryżu, w Kra-
owie, we Lwówie'. A więc. Wnet

po powstaniu znalazłszy się 'w niewoli
wspėltowarzyszowi“ niedoli Świtkow-
skiemu opowiadał 6 wysadzeniu redu-
ty przez nieostrożność kanoniera Na-
kruta, co Świtkowski w broszurze „O
wzięciu Woli'* (Paryż, 1833) świeżo u-
słyszawszy wypisał, a co za nim po-
wtórzył historyk z naszych czasów
prof. August Sokołowski.
Co innego znów z ust Ordona sły-

szał Ludwik Mierosławski, który to
potem także opisał w książce p. t.:
„Bitwa Warszawska”, pośmiertnie w
r. 1887 w Poznaniu wydanej. I on to
po raz pierwszy, wymienia nazwisko
właściwego  „nieznanego' . sprawcy
wysadzenia reduty nr. 54, a więc do-
słownego bohatera.
Na stronie 74-ej „Bitwy Warszaw-

skiej” L. Mierosławskiego czytamy:
„„„Bohaterskie to samobójstwo, przypisy-

wane przez poetów komendantowi reduty,

kapitanowi artylerji Ordonowi, zdaje się, jest
czynem porucznika Nowosielskiego, który

wskutek kalectwa jednego (Ordon był ra-

niony), a śmierci drugiego kapitana, znalazł

Przed 150-ciu laty
We Francji obchodzono w, ubie-

głym miesiącu stopięćdziesięciolecie
powstania tam nowoczesnego hutnic
twa żelaznego. Wytapianie żelaza
jest przemysłem bardzo starym
i przechodziło przez wieki sze-
reg ulepszeń, zasadnicza - jednak
zmiana, która zadecydowała o nasta
niu.prawdziwej epoki żelaza w hi-
storji ludzkości i sprowadziła w re-
zultacie nadejście dzisiejszego maszy”
nizmu, dokonała się dopiero w końcu
6šmnastego wieku. Było to znalezie-
nie sposobu przetapiania rud želaz-
nych przy pomocy węgla kamiennego,
Do końca XVIII wieku jako opału

dla pieców hutniczych używano węgla
drzewnego, to też w miarę wzmaga
nia się hutnictwa i zapotrzebowania
na żelazo całe lasy szły na pastwę
ośni hutniczych i w ten sposób np.
lasy angielskie zostały trwale zdewa-
stowane, tembardziej, że przy ów”
czesnych stosunkach handlowych i
istniejących środkach  transporto-
wych nie można było myśleć o spro”
wadzaniu opału z odleślejszych stron,
a trzeba było kontentowaćsię tem,
co było na miejscu, łatwo dostępne.
Wytworzyło się więc'z czasem poło-
żenie dość paradoksalne: nowy ma"
teriął konstrukcyjny, żelazo, zastępo-
wało drzewo w wielu _ wypad-

kach, ale jednocześnie jego wy-
rób niszczył drzewo szybciej, niż  

mógł je w potrzebach ludzkich zastą-
Pić. :

Radę na to znaleziono najpierw w
tejże Angli. Tam najwcześniej zaczę-
to się oglądać za innem paliwem dla
hut i zaczęto robić próby z węślem
kamiennym, którego ziemia  angiel-
ska mieściła nieprzebrane zapasy.
Węgiel kamienny, w surowej postaci
nie nadaje się do celów hutniczych.
Najpierw jego składniki bitumiczne,
wszelkiego rodzaju smoły, . zalewają
piece i uniemożliwiają utrzymanie
žywego przeciągu powietrza, ko-
nieczneśodo osiąśnięcia odpowied-
niej temperatury w piecu. Oprócz te-
$o węgiel kamienny zawiera zawsze
znaczne domieszki minerałów wprost
dla żelaza szkodliwych, a te przy to-
pieniu przechodzą z węśla do żelaza.
Najgorszą z tych niepożądanych do-
mieszek jest siarka, nadająca żelazu
wielką kruchość i łamliwość. Po pew-
nym czasie Anglicy znaleźli sposób
uprzednieśo oczyszczania węgla, nie-
jako dystylacji, Otrzymywany pro”
dukt, zwany koksem nadawał się
już bardzo dobrze do użycia jako pa-
liwo w piecach hutniczych wszelkie-
$o rodzaju..To stanowiło o zapocząt-
kowaniu epoki niebywałeśo rozwoju
metalurgii, ddyž znaleziono paliwo
w: nieośraniczonej ilości i w dodatku
ze względu na wydajność ciepła le-
piej "się kalkulujące, niż węgiel

 
 

się na czele. To także wynika z rozmów,
jakie toczyłem w trzydzieści lat później z

samym Ordonem, który nie umiał sobie wy-

tłomaczyć, jak się wygrzebał żywym”...

Mierosławski do nazwiska Nowo-
sielski dodaje „zdaje się”.

„Jak widzimy więc z tego, relacje
nie zupełnie zgadzają się z sobą, co
wskazywałoby przedewszystkiem, że
sam Ordon nie zdawał sobie ściśle
sprawy z tego, co się wówczas stało i
raz sądził, że był to wynik nieostroż-
ności, przypadek, a drugi raz, że za-
wczesne spełnienie ewentualnego roz-
kazu. I z tej przyczyny co innego o-
powiadał Ordon Świtkowskiemu, co
innego Mierosławskiemu, a co innego
w lat 50 potem. Legenda zaś zrodzi-
ła się właściwie ze... wzmianki...
dziennikarskiej... Chwilowo wycho-
dząca, tuż po wzięciu Warszawy „Ga-
zeta Zakroczymska” (sic!) w nume-
rze 3-cim podała pierwsza wiadomość
o bohaterskiej śmierci kapitana Ordo-
na, który grób swój znalazł pod „zwa-
łami reduty”. Do Drezna zawiózł tę
opowieść Garczyński i z jego to ust
usłyszał ją Adam Mickiewicz, Olśnio-
ny blaskiem jakby rzymskiego hero-
izmu polskiego i wyjątkową dzwięcz-
nością nazwiska, dał w momencie
natchnienia perłę, po wszystkie czasy
nieśmiertelną.
Właściwie atoli w tytule powinno

to brzmieć: Reduta Nowosielskiego...
Jest bowiem jeszcze jeden świadek.

Tym razem koronny, klasyczny, naj-
ważniejszy, autorytatywny.

Pamiętnik jego wyszedł w r. 1895
omal w trzydzieści lat po jego śmierci
(1867).

Jest nim żołnierz z pod Raszyna,
z pod Grochowa, w roku 1831 zastęp-
ca szefa sztabu gen. Prądzyńskiego,
generał Jakób Lewiński, jedna z naj-
piękniejszych postaci naszych woj-
skowych dostojników między jednem
powstaniem a drugiem. Głos tego
starca, jakby głos z za grobu brzmi
już całkiem stanowczo i kategorycz-
nie z wielką siłą przekonania i wiary:

„Niech mi wolno będzie wspomnieć tu o

jednym z tych heroicznych czynów, które

pojedyńczo, ale dość licznie, bez stanowczej

korzyści, ale na pociechę serc polskich, upa-

dek naszej stolicy usżlachetniły. Gdy nie-
przyjaciel wdarł się do reduty Nr. 54, kapi-

tan piechoty Nowosielski, wysadził ją w po-

wietrze wraz z majorem, kiłku oficerami i

mnóstwem żołnierstwa rosyjskiego, natural-

nie że i sam padł ofiarą swego bohaterstwa.

Czyn ten mylnie przypisywano porucznikowi

od artylerji Ordonowi, gazety szumnie opi-

sywały śmierć jego, a Mickiewicz odę na

cześć jego napisał Tymczasem Ordon, nie

wiedząc nic o sławie swojej mieszkał w
Warszawie, naprzeciw Dominikanów, gdzie

$o sam nawet po powrocie z Prus widzia-

łem. Z dzienników dopiero dowiedziawszy
się o chwalebnym czynie swoim wyniósł się

za granicę i nie wiem, co się dalej z nim

stało. Ze smutkiem zawsze myślałem o tej

mimowolnej zaiste, ale bardzo okrutnej po-

myłce. Wydarta zmarłemu pięknych i wiel-
kich poświęceń zasługa jest równą krzywdą,

jak rzucona na niewinnego potwarz, a takie

jest już nieszczęśliwe ludzkie usposobienie,
że wszelkie kłamstwo, chwalące się czy po-

N

drzewny, oraz sprowadzające wiele
ułatwień technicznych. Anglja, gdzie
tego odkrycia najpierw dokonano,
wyciągnęła z niego też największe
zyski.
We Francji już rząd Ludwika XV

zajął się sprawą polepszenia stanu
hutnictwa, gdyż produkcja żelaza о-
kazywała wciąż braki i nie posuwała
się naprzód w tempie odpowiadają
cem zapotrzebowaniu, a przytem wy-

palanie lasów przybrało zastraszają”
ce rozmiary, W r. 1756 wysłano do
Anólji i do Niemiec specjalną komi-
sję techniczną, która miała zbadać
stan metalurgji w tych krajach i za-
poznać się z tamtejszemi metodami
pracy. Misja ta przywiozła z Anglii
wiadomości o koksie i o sposobie je-
$o przygotowania, jej kierownicy
zbudowali nawet parę pieców poka-
zowych, głównie w klasycznym kraju
kuźnic, w Lotaryngji, lecz na razie
bez większego powodzenia. I w tym
wypadku, jak zresztą w wielu inn-
nych do postępu technicznego przy-
czynił się ten czynnik, który wymaga
największej wydajności, a nie zwraca
uwadi na koszty, mianowicie wojna.
W r. 1779 rząd francuski postano-

wił wziąć czynny udział w walce o
niepodległość stanów Ameryki pół-
nocnej i marynarka wojenna, przygo-
towując się do teśo musiała pomyśleć
o zwiększeniu możliwości fabryko-
wania dział, W tym celu powierzono
jednemu z oficerów artylerji, pocho-
dzącemu ze znanejjuż wówczas „dy*
nastji' właścicieli kużnic, Ignacemu
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tępiające, trwalej się, niż prawda w pamięci

ludzkiej zapisuje”.

Tyle generał Lewiński.

Tych Nowosielskich brało udział w
wojnie z Rosją czterech: Feliks, A-
dolf, Teodor i Leon. Z tych czterech
Feliks, podporucznik saperów jest hi-
storykom powstania i wojny (Barzy-
kowski, Straszewicz i inni) dobrze
znany i ma swoją kartę chlubnie zapi-
saną. Ale temu udało się ocaleć i do-
żyć późnej starości; umarł w Londynie
w r. 1864. Dwaj inni nie liczą się,
śdyż byli urzędnikami wojskowymi.

Pozostaje Leon, w r. 1829 podpo-
rucznik 4 pułku strzelców pieszych,
we wrześniu 1831... kapitan,
Bronisław Gembarzewski, interpe-

lowany przez Bartoszewicza w kwe-
stji reduty nr. 54, z notat swoich
objaśnił, co następuje:

Komendantem szańca był nie kapi-
tan Ordon, ale major Łabęcki. Kon-
stanty Ordon nie był ani kapitanem,
ani porucznikiem, ale dopiero podpo-
rucznikiem artylerji; z tą rangą wy-
mieniony wśród odznaczonych Virtuti
Militari 6.VI.1831. Rozkazem Bema
z 2 W. 1831 został komendantem ar-
tylerji, a więc przełożonym tylko nad
artylerzystami, których krytycznego
dnia w szańcu nr. 54 było 43. Wedle
Gembarzewskiego Bem polecenia wy-
sadzenia szańca nie mógł dawać.
Również nie wydał major Łabęcki
(ranny), ani „kapitan“ Konstanty Or-
don (ranny). W/ momentach, , w go-
dzinach krytycznych komendę mósł
objąć mający pod sobą dwie kompanje
piechoty kapitan Leon Nowosielski.  

Skoro Ordon w rozmowach z Miero-.
sławskim jednak to nazwisko (w re-'
lacji z Ossolineum przemilczane) wy-
mienił, a ówczesny zastępca szefa
sztabu generał Lewiński uroczyście to
potwierdził, w takim razie ten, co na
reducie nr. 54 zginął wysadzony w
powietrze w każdym razie współ-
udział w czynie heroicznym miał ak-
tywny i decydujący.

Jeżeli poeta mógł i miał przywilej
o tem nie wiedzieć, to historja i dzie-
jopise do swej świadomości jednak
to przyjąć muszą.

Późniejszy pułkownik wojska wło-
skiego Konstanty Ordon zginął, ale
znacznię później, bo w r. 1887 i to
śmiercią samobójczą (Taedium vitae).

Redutę nr. 54 wysadził w powietrze
wedle relacji samego Ordona, nie ofi-
cer - magazynier (dokument w Ossoli-
neum) i nie porucznik (z opowiadań
Mierosławskiego), ale kapitan Nowo*
sielski Leon o nazwisku dłuższem i
może mniej poetycznie, mniej tytuło-
wo brzmiacem.

Poniewaž, jak rozprawa K. Barto-
szewicza okazala się „nieznaną“, tak
i Leon Nowosielski dotychczas w o-
pinji, w tradycji, w książkach „żołnie-
rzem nieznanym” pozostał, przeto
dzięki błędom w pracy p. t. „Ordon
nie wysadził reduty" i dzięki błędom
w polemice z tą pracą zawartym,

szczęśliwie się wydarzyło, że znów
Prawda historyczna nieco wyżej od-
słoniła swych rąbków”, W każdym zaś
razie krzywda zasłudze sprawiona już
jest przemazana.
Muciusem Scaevolą w r, 1831 był

raczej Leon Nowosielski.
TASIITSOPKT BLS KITTPADREAFA UDO(BATE POTY TOI

Ostatni biskup narodowości łużyckiej
W dniu 29 grudnia r. ub. minęło 30

lat od śmierci biskupa Jurija Lusz-
czańskiego, ostatniego z Serbów Łu-
życkich, który rządził prefekturą a-
postolską Łużyc z siedzibą w Budzi-
szynie.
Serbowie łużyccy, potomkowie wiel

kich niegdyś plemion zachodnich Sło-
wian, głównie Milczan i Łużyczan,
zajmują dziś stosunkowo niewielkie te-
rytorjum między Elbą i Odrąz głów-
nem miastem Budziszynem (po nie-
miecku Bautzen). Ogólna ich liczba
nie przekracza 180 tys. mieszkańców,
podzielonych na dwie grupy językowe
Łużyczan sórnych i dolnych. W więk-
szości są oni protestantami, prócz ok.
15 tys. Łużyczan Górnych należących
do Kościoła katolickiego. PodAra
dem kościelnym kraj ten należał do
erygowanego w r. 968 biskupstwa miś-
niańskiego, W r. 1213 w centrum du-
chowem Łużyc, Budziszynie założono
osobną kolegjatę, przyczem dziekan
tej kolegjaty powierzone miał funkcje
komisarza biskupiego. Gdy w połowie
XVI w. w diecezji miśnieńskiej po-
czął się szerzyć protestantyzm i sam
biskup Haugwitz porzucił Kościół dla
Lutra i ożenił się, wierny Kościoło-
wipozostał dziekan kapituły budzi-
szyńskiej Jan Leisentrit, pozyskując
od papieża Piusa V w r. 1567 godność  
de Wendel, zadanie stworzenia wiel-
kiej odlewni dział. Ostatecznie jed--
nak skarb nie chciał się zgodzić na
jeśo szerokie projekty, tak, że minął
czas, pokój został podpisany w roku
1783 i sprawa znów by utonęła, śdy-
by nie to, że I. de Wendel, człowiek
przedsiębiorczy zapalił się do moder*
nizacji hutnictwa i wystąpiwszy z woj
ska, już na swoje ryzyko zawiązał
towarzystwo, które zbudowało wiel-
ką hutę i odlewnie żelaza w Creuzot,
miejscowości, gdzie do dziś dnia ist-
nieje największe bodaj przedsiębior-
stwo metalurgiczne Francji.
W nowej tej hucie zastosowano

wszystkie najświeższe ulepszenia i
wvnalazki techniczne, Doradcą głów*
nym był Anglik Wilkinson, zaanga-
żowany już dawniej w przemyśle me-
talurgicznym we Francji, lecz sabotu-
jący ten przemysł podczas wojny z
Anglją. Po zawarciu pokoju, sprawy
poszły szybszem tempem i ostatecz-
nie dn. 20 listopada 1785 r. puszczono
w ruch koksownie, a po przygotowa-
niu odpowiedniej ilości koksu, dn. 5
grudnia rozpoczęto ładowanie pierw-
szego pieca i dn. 11 grudnia otrzyma-
no pierwszy blok surowego żelaza,
ważący 850 funtów. '

Huta w Creusot, pierwsza, która
zaczęła wytapianie żelaza nowym
sposobem przy użyciu koksu, jako
paliwa, była na owe czasy przedsię-
wzięciem kolosalnem: miała 4 wiel-
kie piece po 39 stóp (prawie 13 me-
trów) wysokości, a więc wcale po-
każne, obliczone na roczną produkcję  

administratora biskupiego. Godność
ta wraz z przywilejami biskupiemi
spłynęła na wszystkich jego następ-
ców na urzędzie dziekana kapituły ko-
lesiaty św. Piotra w Budziszynie, Od
XVIII w. z reguły administrator bi-
skupi w Budziszynie piastował god-
ność biskupa tytularnego aż do roku
1921, gdy odnowione zostało biskup-
stwo miśnieńskie z siedzibą w Budzi-
szynie i pierwszym jeśo ordynarju-
szem został późniejszy biskup berliń-
ski Chrystjan Schreiber.

Ks. Jurij Luszczański urodził się 8
listopada w Wotrowie na Łużycach.
Studja odbywał w Pradze, gdzie też
w r. 1866 otrzymał święcenia kapłań”
skie. Już jako młodzieniec pisywał po
łużycku liczne popularne artykuły i
rozprawy umieszczane głównie w pi-
śmie „Katolicki posoł'”, którego póź”
niej (1872 — 1876) został redaktorem.
Wspólnie ze słynnym działaczem łu-
życkim, ks. Michałem Hórnikiem o-
pracował nowy przekład łużycki No-
мево Testamentu (Nowy Zakon —
1896) a nadto skorygował łużycki ka*
techizm. W latach 1895 — 1904 był
prezesem „Maticy Srbskiej”,

Rocznicę jego zgonu całe Łużyce
obchodziły tak uroczyście, jak pozwa-
lały na to warunki polityczne.

5000 ton surówki na rok. Miała nie-.
tylko koksownię, co było największą
nowością, ale również 9 maszyn paro-

wych, z których dwie służyły jako
maszyny wiatrowe do doprowadzenia
powietrza do wielkich pieców co było
dotychczas zwykle uskuteczniane za
pomocą siły kół wodnych; inne ma-
szyny parowe dostarczały konieczne”
go ponędu do odlewni, kopalni węśla
i rudy i t. d. Pozatem poszczególne
oddziały hutyi kopalnie połączone
były ze sobą... koleją żelazną o drew-
nianych szynach; zamienionych nie-
bawem na żelazne. Był to więc za-
kład istotnie odpowiadający wszel-
kim wymaganiom ówczesnej techniki,
prawdziwie pionierski. Kapitał zakła-
dowy nie był też mały: po przelicze”
niu na dzisiejszą monetę wynosił pra-
wie 100 miljonów franków.
Był czynny do rewolucji, która

zniszczyła go zupełnie. Założyciel
Iśnacy de Wendel umarł na emigracji
lecz jego syn w r. 1818 korzysta z do-
świadczeń ojca i zaprowadza nowe
metody metalurgiczne w swych hu-
tach w Hayange w Lotarynśji, a nie-
bawem potem cała metalurgja fran-
cuska przechodzi na koks i rozpoczy*
na okres niesłychaneśo rozwoju pro-
dukcji i zużytkowania żelaza. W r.
1785 cała roczna produkcja żelaza
wynosiła 150000 ton, w r. 1935, po
stu pięćdziesięciu latach przekroczy
ła 10 miljonów ton, liczba ludzi za-
jęta w hutnictwie wzrosła z 15 tysię*
cy na przeszło 150 tysięcy,

ARCTURUS.
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Wit Stwosz w świetle nowych badań
Miejsce urodzenia i rodzice Wita Stwosza

W nowem wielkiem  wydawnic”
twie  niemieckiem, zatytułownem:

Di grossen Deutschen. Neuę deutsche
Biographien, znaleźli się wśród 160-u
osób, które „wykuwały dwa tysiącie"
cia niemieckiej historji i kultury"

nasz Mikołaj Kopemik i nasz Wit
Stwosz, Wienry dobrze, że Niemcy
od wieków są zaborcami cudzych
ziem i ludów, oraz dorobku kultural

nego innych narodów. Możnaby jed”

nak spodziewać się, że w tym cza
się, kiedy oczyszęzają nordycką rasę

z obcych domieszek, bedą ostrożniej"
si w umieszczaniu w Walhalii znako-

mitych ludzi, którzy Niemcami nie
byli, bo to chwały kulturze niemiec"
kiej nie przynosi. .

Próby zaanektowania Kopernika
na rzecz niemieckiej narodowości zo-
stały już dawno odparte i spór, który
wszczęli Niemcy, jest nieodwołalnie
zakończony źródłowem dziełem prof.
Ludwika Birkenmaiera p. t, „Mikołaj
Kopernik”, wydanem w r, 1900, Jak”
że mógł historyk niemiecki o tem

pomnikowem dziele nic nie wiedzieć,
albo jeżeli wiedział, zignorować je

zupełnie? Lecz zachłanność niemiec-
ka na eudzę dobro jest nieuleczalna,
To też nie dziwnego, że zabierają nam
i Stwosza, eo im tem łatwiej przy”
chodzi, że ten genialny Polak, arcy-
mistrz sztuki gotyckiej na przełomie
średniowiecza, mie doczekał się je”
szcze gruntownej, bezstronnej, na
źródłach opartej, biografii. Mamy
wprawdzie ogłoszone drukiem doku-
menty archiwalne (L, Stasiak: Q na"
rodowości Wita Stwosza, Teneże:
Rewindykacje), które niezbicie do-
wodzą, że ród Stwoszów był słowiań”
ski i polski, że nigdzie na świecie

Niemców Stwoszów nie było, Mamy
ogłoszone dokumenty z archiwów
krakowskich i norymberskich, (Prof,

Dr. Jan Ptaśnik: Ze studjów nad Wi-
rodowości Wita Stwosza, Tenże:

Cracovia artificum) wyjaśniające wie

le szczegółów z życia Wita Stwosza
i stwierdzające, że „Niemcem nie był
stanowcze”, Lecz nie możemy mieć
pretensji do Niemców, że tych wy-

dawnietw nie uwzględniają, skoro
polscy historycy sztuki z nich dotych-
czas nie skorzystali i wciąż piszą, że
„wiądomości o życiu Stwosza są ską"

pe, a brak ich zupełny, jeśli chodzi
o stwierdzenie miejsca jego urodze-
nia i narodowości”,
Szczególnie rażące jest nieko-

rzystanie z wielkiej liczby (1404) tek+
stów źródłowych, które nakładem A"

kademii Umiejętności wydał w r.
1917 prof. Dr. Jan Płaśnik. W tym
zbiorze znajduje się 58 dokumentów
odnoszących się do życia Wita Stwo-
sza, 40 dokumentów dotyczących Ha-
nusza Stwosza i kilkanaście mówią-
cych e innych Stwoszach, Polakach
w Krakowie. Przyczyna tego zanied-
bania źródeł jest wiadoma: w Krako-
wie sprawa narodowości Wita Stwo”
sza, jest sprawą drażliwą, usiłuje cię
pokryć ją milezeniem.

Zbierając od dawna materiały do
napisania życiorysu Witą Stwosza,i
praśnąc go wydać ną 500-tną roczni”
cę (w r. 1938) urodzenia wielkiego

Polaka, znaleźliśmy we wspomnia*
nym zborze tekstów, dokumenty od-
słaniające tajemnicę jego miejsca
urodzenia i rodziców.

Było dawniej domniemanie, że oj:
cem Wita Stwosza był obywatel
krakowski, odlewacz dzwonów i
dział armatnich, Hanusz Stwosz,
wiele okoliczności na to wskazywało,
ale nie znaleziono dokumentu, na
którym możnaby się oprzeć. Nie szu-
kano oczywiścię metryki urodzęnia
Wita Stwosza, bo w XV w. jesz-
cze aktów metrykalnych nie pisano,
ale szukano jakiegoś innego dowodu.
Ponieważ nię znaleziono,a w jedynym
testamencie Hanusza Stwosza, w
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Nabywąć możne w Admin, „Myśli
Narodowej” Jerozolimska 17. Kon-

te w PKO. Nr. 3105
|  

| odznaczać się lekkością, efektownym a
| niekoniecznie hardzo

którym majątek swój zapisuje żonie,

o dzieciach niema wzmianki, wypro”

wadzono stąd wniosek, że Hanusz
Stwosz nie mógł być ojcem Wita, bo
nie miał dzieci = i na tem sprawa
stanęła. Powiedziane sobie: tajem=
nica — i od 20'ły przeszło lat tak
się wcjąż mówi, Tymczasem w Cra-
covia artifieum znaleźliśmy wypisane
z archiwum krakowskiego, nie jeden,
ale cztery testamenty Hanusza Stwo”
sza. Hanusz bowiem zaraz na dru-
fi rokpo przyjęciu wr. 1432 prawa
miejskiego, zaciąśnał się do wojsk
królewskich i jako puszkarzartyle-
rzysta (pixidarius a króla Wła-
dysława Jagiełły, A w następstwie
brał przesz szereg lat udział w wojnie
z Krzyżakami i za każdym razem,
gdy wyruszał na pole walki, sporza-
dzał nowy testament, W pierwszym
testamencie z dnia 21 czerwca 1433
roku (nr.294 w Crac, art.), zapisał
„swej brzemiennej żonie i dzieciom,  

jeżeli je będzie miała „(uxori sue im-

pregnate et pueris si quos habebit)”
wszystek swój majątek w kraju i po”
za krajem. W drugim testamencie z
dnia t paždzierniką 1453 r. (nr. 470
w Crae, art) į w trzecim z dnia 12
czerwca 1454 r, (nr, 474 w Crac, art.)

zapisał tak samo wszystek majątek
żonie, o dzieciach nie wspomniał, ale
w czwartym, z dnia 8 lutego 1458 t,
(nr, 506 w Crac, art), zapisał swej
córce najmłodszej Magdalenie (sey-
nem kynde Magdalene) dom drewnia-
ny przy ul, Szpitalnej, 14 guldenów,
które mu jest winien konwent klasz-
toru w Miechowie za dzwon i srebr”
ną przepaskę, żonie zaś resztę ma-
jatku ruchomego i nieruchomeśo.
Przyczyna, dia której nie wspomina
© innych dzieciach, może być to, że je

już dawniej wyposażył, Możliwe, że
w aktach sądu ławnicześo, które o”
kolo roku 1860 zatinęły, były
wzmianki e dzieciach Hanusza. Były  

bowiem napewno, prócz Magdaleny,
inne dzieci, Dowiadujemy się o tem z
zapisu żony Hanusza, Małgorzaty,
sporządzonego trzy lata przedtem,
w r, 1455 (nr, 485 w Crac, art.), Mal-
gorzata weta ofiarę dla kościo”
ła Bożego Ciała, zuznaczywszy, że
czyni ją „ze swoim synem pełnojet-
nim Pawłem i w imieniu innych dzie”
ci niepełnoletnich wyżej wymienio-

nego Hanusza' (mit irem mondigen
sone Paul, und iu namen  n.<rer
unmondigen Kynder des obgenanten

Hannos).

Ten dokument obala dotychcza
sowe twierdzenie historyków kra-
kowskich, że Hanusz Stwosz nie miał
żadnych dzieci, dlateśs nie mógł być
cieem Wita, Wiemy już, że małżon”
kowie Hanusz | Małsórzata Stwoszo-
wie mieli w roku 1455 „inne niepeł-
noletnie" dzieci,

Hanusz Stwosz mógł więc być oj-

 

Okryc
(zo) W czasie karnawałowym potrzeb- |

«e jest okrycie wieczorowe to też kwe-

stja ta budzi w tej chwili duże za/ntere-

sowanie. wśród bywających pań, Nie

ulegą bowiem  kwestji, że niemiło jest
wchodzić na salę balowa w sukni dekol-
towanej, a bez okrycia, Robi to wrażenie,
że todleta jest niekompletna, pani zaś
która żywiej odczuwa taką lukę w swej

 
garderobie psuje to nawet do pewneśo

stopnia zabawę.

Z drugiej strony jednak ten nieszczę-

sny kryzys, Już sprawienie sukni balowej

czy wieczorowej jest poważnym wydat-

kiem i natrafia na duże trudności z po-

wodu ograniczonych budżetów, a cóż do-

piero za kłopot gdy i o okryciutrzeba
jeszcze myśleć. ы

Niema innego wyjšcia jak tylko zadać

sobie trud i „wyspekulować” tak, aby

okrysie wypadło jaknajtaniej, tembar-

dziej, że jest to rzęcz przejściowa i fan-
tazyjna, która na bardzo długo służyć
nie może, De ekrycia wieczorowego nie

jest konieczna podsżewka, ho nie o cie-

pło tu chodzi. Gdy jedzie się na bal w

lekkiej sukni to i tak trzeba włożyć lutro.

Okrycie stanewi jedynie estetyczne ramy

do toalety wieczorowej, powinno załem

kosztownym ma-

terjałem i sprawiać malownicze estetycz-
ne wrażenie,

Tege rodzaju okrycie, które ma for-

mę żakiecika, płaszcza, pelerynki i t. p.
nie jest związane z żadną porą roku. Za

parę miesięcy będzie można je nosić
równie dobrze do lekkich sukien wie-
czorowych w miejscach kąpielowych, czy

nad morzem. Wobec tego nie powinno

być zbyt ściśle dostosowane do mody
dnie, aby nie stało się rażącem,

Ponieważ są to jak już zaznaczyliśmy
rzeczy fantastyczne, każda z pań ma  możność skombinowamia ich wedłuś
swoich upodobań | nadania im indywi- i

dualnej nuty, Mogą tu być użyte wszel-
kie materjaiy odpowiednie na suknie wie-

czorowe, wykorzystane resztki, które nie-

jedna z nas ma w domu, albo może ta-

nio kupić, zarówno więc ciężki jedwab

jak młody obecnie brokart, tafta, aksamit
i inne.
Krój okrycia wieozorowego jest nie-

tylko kwestją mody į gusiu, ale przede-

wszystkiem środków  jakiemi rozporzą-

dzamy. Która z pań zatem nie chce czy
nie może dużo wydać zadowoli się dłu-

gim ukośnie krajanym szalem w odcie-

niu barmonizującym z suknią, albo zu-
pełnie odcinającym się od niej. Szal taki

jest nader efektowny, przykrywa ramio-
па i uzupełnią estetycznie toaletę (ry-
sunek 1), ‘

Na następnym rysunku widzimy pół-
długi klosz żakiet zapięty na świecące

guziki ze strasów, z miękko układającemi

się sutymi rękawami i kołnierzem, który

możę być zrobiony z tego samego imater-
jału albo też z futrą.

Fason okrycia, który mamy na trzecim

z kolei rysunku trudno nazwać żakietem,
czy nawet boleręm, gdyż są to raczej
tylko rękawy połączone z karczkięm.
Jest to nowość, która ma wielkie powe-
dzenie,

Styl renensansowy, którego wpływ na
modę jest tak wielki przynosi nam wy-
sokie sztywne kołnierze, draperje i spo”
tykane często bufiaste rękawy. Bukiet

kwiatów przy staniku dodaję całości wie-

le wdzięku. (rysunek 1 drugiego rzędu)

Ulubioną formą okrycia wieczorowe-
go jest płaszcz t. zw. kapucyński z roz-

szerzopemi ku dołowi rękawami i kapu-
zą, przepasany sznurem zakończonym
chwastami. (przedostatni rysunek).

Peleryna, która od szeregu miesięcy

utrzymuje się w modzie nie może byc
pominięta gdy idzie o okrycie wieczo-

rowe, Pelerynka wydłużona z jednej stro- 

la wieczorowe
ny, z miękkim szalem zamiast ZO
jest niezaprzeczenie łądna i zgr. a
odpowiada hasłu dnia, które powinno
brzmieć; Ubieraj się ładnie, ale nie wy-
dawaj wiele pieniędzy. V

JAK 2Е STAREGO PORTRETU

Nieksėre modele najnowszych toalet
wiegzorowych robią wrażenie jakgdyby
ich właścicielka zeszła z ram jakiegoś
dawnego. portretu, Twórcy mody, arty-

ści starali się bowiem w wyborze laji,

 

kolorów a nawet drobnych akcesorjów
zbliżyć de klasycznych obrazów starych
mistrzów, Tylko w ten sposób można by-
ło uzyskać tyle malowniczości i barw-
ności, Hafty, złoto, sznury | t. d. są cha-
rakterystycznymi motywami „historycz-

nego” stylu.

OZDOBNE KLAMRY I KLIPSY

W tegorocznej modzie wieczorowej
wszelkiego rodzaju klipsy, brosze i ozdo-

Ъпе klamry grają dużą rolę, Wy-

magają ich zresztą fasony drapowa-

 

sukien, Na

rysunku naszym znajdą czytelniczki

mych į marszęzonych

kilka interesujących wzerów jak op.

klips o linji spiralnej, klipsy z kroplami

rosy, brosze w formie stylizowanych

kwiatów i motywy w kształcię „achlarza.

Robi się je ze strassów i różnego rodzaju

barwnych kryształów, które naturalnie

powiany w tonie harmonizować z suknia.

cem Wita, ale czy był nim rzeczy”

wiście?

Ponieważ z pośród ośmiu miesz*

czan krakowskieh, noszących nazwi”

sko Stwosz, tylko Hanusz może być
brany na uwacę, śdyż wszyscy (nai
ziawili się w Krakowie znacznię póź"

niej (wiadome są daty) i ponieważ w
r, 1455 innych Stwoszów niepełnolet"
nich, prócz 17-letniego wówezas Wi”
ta i ieśo młodszego brata Macieja, w
Krakowie nie było, przeto dochodzi”
my do wniosku, że ojeęem Wita nie
mógł być nikt inny, jak Hanusz
Stwosz,

Hanusz (Hannos, Johannes) Stwosz
przybył do Krakowa z Wroetavią i
w r, 1432 przyjął prawo miejskie, Był
odlewaczem dzwonów i dział i, kto
wie, czy nie Władysław Jagiełło spro-
wadził go do Krakowa, gdyż zaraz w
nastepnvm roku, fako puszkarz kró"
lewski (pixidarius regius) udaje się
na wojnę z Krzyżakąmi (contra Pru-
thenos). Wybitna to osobistość w
Krakowie, żołnierz. królewski „rycerz
mieszczański, patrjota prawdziwy,
który, mające kilka domów, jeden po
drugim sprzedaje, nie żałuje fortuny
dla dobra ojczyzny, ubożeje, a spra"
wie narodowej wiernie służy, Któżby
śniał wobec teso wątpić, że Hanusz
Stwosz, ojciec Wita, był Polakiem?
Był 16 razy wybierany cechmistrzem
rotśisarzy, czyli odlewaczy, to jest
zawsze, gdy z wojny de miasta wra”
cał, Ostatni raz w r. 1484, zdaje się,
że wkrótce potem zmarł, bo już w
aktach niema o nim więcej wzmian”
ki, Pochowano go z pewnością. na
krakowskim cmentarzu rjackim.
Prochy jego syna leżą w obeej ziemi.

Czy Wit Stwosz urodził się w Kra
kowie? Niewątpliwie tak, Albowiem
Hanusz i w r. 1437, przed urodzeniem
się Wita, i d r. 1438, w którym Wit
przyszedł na świat, był cechmistrzem
odlewaczy, zatem w Krakowie, a nie
gdzieindziej, żona powiła mu syna.

Co do roku urodzenia się Wita,
beznośredniej zapiski w aktach nie
znajdujemy, gdyż, jak już wspomnie"
liśmy, metryk urodzenia w XV wie»
ku niema, Musimy się posłużyć zar
piska. która podaje, że w r, 1474 od
dał Wit Stwosz syna swego Stanisła”
wa do złotnika Wojtka na praktykę
rzemieślniczą, I drugą, którą mówi,
że Stanisław urodził się w Krakowie,
Chłopiec musiał mieć wtenczas conaj:
mniej 10 lat, a więc urodził się nie
później, jak w r. 1464, Stąd wynika,
że Stwosz wstąpił w związek małe
żeński w r. 1463, albo nieco wcześ"
nie. Ponieważ rzemieślnik żenił się
dopiero wtenczas, ćdy został maj*
strem, a to przypadało zwykle na
25-y rok życia, zatem dała urodze"
nia się Wita Stwosza przypada na
rok 1438. Do tei samej daty dr 'hodzi+
my gdy od daty śmiercj Stwosza
1533, odliczymy 95 lat jego życia, ta
wiec data jest przyjęta, W roku 1933
bedzie 500-tna rocznica urodzin Wita
Stwosza.

Wit Stwosz miał brataprzyrodnie”
go Macieja, Si 1-ł złotnikiem, i
trzy siostry; sorzatę, zam za
Łukaszem Mosty „oSA z
Wrocławia, Katarzynę, zamężną za
stolarzem Władysławem, i Magdale-
ne. której meżem był prawdopodob=
nic Ulryk Szvndel. Dokumenty kra"
kowskie modaią wiele szczegółów z
życia tych osób, zwłaszcza często
czytamy wzmianki o stolarzu Włady-
sławie, zwanym z węgierska Laszlo.
gdyż był pełnomocnikiem Wita Stwo”
sza, po jego wyjeździe do Norym*

j bergil i przymusowym tamże poby”
cie,

į JAN PIĘTKA:
TIKRASTS

»POMYŁKI«.
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Z działalności Koła Wileńskiego|Kronika wileńska
Polskiej Inteligencji Katolickiej |

„Koło Wileńskie Z. P. 1. K. liczy
obecnię 60 członków.

Działalność Koła rozpada 51е` па
działy: I. Życie religijne. IL pogłę-
bianie i szerzenie światopoglądu
katolickiego. III. działalność kultu-
ralno-oświatowa. IV. działalność od-
czytowa przez współdziałanie z
Aikoją Katolicką i jej organami.

I Działalność religijna.
Koło organizuje wspólne Msze

św. i rekolekcje wielkopostne dla
członków i ogółu inteligencji kato-
lickiej m. Wilna w roku ubiegłym.
Rekolekcje prowadził w kościele św:
Katarzyny w dn. 13—18 kwietnia
ks. proł. dr. K. Kowalski z Gniezna.
Ze względu na osobę konferencjoni-
sty i na aktualne ujęcie tematów
miały wyjątkowe powodzenie. Brało
w nich udział około 800 osób, do
Komunii św. Generalnej przystąpiło
przeszło 400 osób, Konferencyj by-
ło 8, z których trzy stanowe: 1) dla
Pań miężatek, 2) dla Panów i 3) dla
Panien. Rekolekcje odbyły się pod
hasłem udziału inteligencji w Akcji
Katolickiej i Alkoji: Charytatywnej.
IL Pogłębienie i szerzenie światopo-

glądu katolickiego. !
W. tym zakresie Z. P. I. K. od-

bywa zebrania ogólne z referatami
i dyskusją. `

W: roku
m. in. referaty następujące: ski — Akta Stolicy Apostolskiej i

DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują w dzień wszystkie nastę-

pujące apteki (wyszczególnione czarnym

ubiegłym  wygłoszono ferentami byli: Ks. Prat. L. Żebrow-j drukiem dyżurują także dziś w nocy):
IM. Grupa.

1. Chróścickiego i Czaplińskiego — ul.J. E. Ks. Biskup P. Kubicki „Ro- ruch Katolicki we Włoszech, preze6 |Ostrobramska 25. 2. S-ów Chomiczewskie-
la duchowieństwa w ojczyźnie w dr, W. Staszewski —
okresie wyzwalania się jej z nie- w Anglji i wice-prezes prof. A. Nar-|ul. Wileńska 23. 4, Filemonowicza J. i
woli”,

Ks. Prof. Dr. A. Woycicki „Wy-

ruch Katolicki

wojsz — ruch Katolicki w Polsce na
podstawie czasopism polskich.

go — ul. W. Pohulanka 25. 3. Miejska —

Maciejewicza K. — ul. Wielka 29. 5. P.
Jundziłła — ul. Mickiewicza 33. 6. S-ów
Augustowskiego Fr. —. ul. Kijowska 2.chowanie i chrześcijański ustrój IM, Działalność kulturalno- 1.A. Wysockiego — ul. Wielka 3. 8.B.iT

społeczny". ‚ i oświatowa. Frumkinów — ul. Niemiecka 23. 9, P. Za-
Prof, Dr. lwo Jaworski „Kryzys Do tego działu zaliczyć nałeży sławskiego ul. Nowogródzka 89. 10. WŁ

konstytucjonizmu*. (ob. 31). powołanie do życia instytucii pod -Szantyra — ul. Legionów 10. 11, Wit. а-
Prof. Dr. P. M. Puciata i prof. A. nazwą: „Biblioteka i Czytelnia Wie- jączkowskiego — ul Witoldowa 22.

Narwoysz „Nauczanie religii a świa- dzy Religijnej". Otwarcie i oddanie
topogląd młodzieży”.

Prof. A. Narwoysz
gląd młodzieży”.

Prof. Dr. A. Mycielski „Św. To-
masz z Akwinu a nauka ogólna o
prawie".
Anna Zahorska (Savitry) „Współ-

czesna literatura polska a katoli-
cyzm“.

Ks. Sup. J. Rzymelka „Jak Pol-
ska pojmuje doniosłość duszpaster-
stwa nad: emigracją”.

Prof. Dr. F. Bossowski „Przyczy-
ny prześladowań chrześcijan a pra-
wodawstwo rzymskie”.

Referatów było ogółem 16.
Na zebraniach ogólnych  wiel-

kiem: zainteresowaniem cieszyły się
t zw. aktualja czyli sprawozdania z
ruchu i czasopism katolickich. Re-

Zebranie Narod. Org. Kobiet
W dniu 13 bm. odbyło się mie- cychz obozu, biorącego udział w

„Šwiatopo-
do użytku publicznego nastąpiło dn.
6 października. Uroczystość zaszczy-
cili swoją obecnością lch Ekscelen-
cje Arcybiskup Metropolita R. Jał-
brzykowski i Biskup K. Michalkie-
wicz. Powołanie do życia Biblfoteki
społeczeństwo katolickie przyjęło
bardzo przychylnie. Dowodem tego
wielkie zainteresowanie się tą insty-
tucją i udział w uroczystem otwar-
ciu. Bibljoteka i Czytelnia obecnie
liczy 1156 tomów czasopism i ksią-
żek treści religijnej i 30 czasopism w
języku polskim i obcych.

IV. Działalność odczytowa przez
współdziałanie z Akcją Katolicką

i jej organami.
Decyzją Zarządu Koła z dn. 14

września 1934 r. została stworzona
przy Kole  Sodalicja prelegentów,
której zadaniem jest przychodzić z
pomocą w postaci odczytów Akcji
Katolickiej poszczególnych  parafji
zwłaszcza na prowincji.

Z odczytami wyjeżdżali: Prezes
dr. W. Staszewski do Nowo-Wilejki;

sięczne zebranie członkiń  Narodo- wyborach ostatnich, całą tę sprawę Wice-prezes prof. A. Narwoysz do
wej Organizacji Kobiet, na którem
referowano sprawy bieżące z dzie-
dzinny polityki wewnętrznej, ze-
wnętrznej, tudzież z życia: społecz-
no-kułturalnego z ostatniego mie-

siąca. I
Dłuższą dyskusję wywołały spra-

wy, tyczących się procesów  poli-
tycznych, projektowanej ustawy re--
dwkcii mężatek, stosunek laureatki
Wilna P. Iłakowiczówny do religii
katolickiej, którą popularna i uta-
lentowana poetka, ośmieliła się po-*
traktować, jako* odskocznię: swej
propagandy politycznej, ' : į

Zarząd interpelowany w sprawie
niepodpisania memorjału związków
kobiecych w kwestji redukcji męża:
tek oświadczył, że solidaryzując się
z jego treścią nie widział słusznej ra-
cji brania udziału w tej akcji, mie
mając w sejmie ani w senacie swo-
ich przedstawicieli, zaś nieliczne
przedstawicielki interesów  kobie-

Wiec na
Wczoraj w sali Śniadeckich od-

był się wiec akademicki, zwołany
przez Bratnią Pomoc P.M.A. U;S.B.
w związku z prześladowaniem Pola-
ków na Litwie. Na wiecu przema-
wiał prezes Br. Pom., p. W. Swie-
rzewski, oraz przedstawiciele róż-
nych organizacyj. Wiec zakończono
uchwaleniem rezolucii, protestującej
przeciwko prześladowaniu Polaków
przez rząd litewski, włbrew wieko-

zlekceważyły.
Następne zebranie naznaczono w

terminie zwykłym — pierwszy po-
niedziałek po pierwszym tj. 3-go lu-
tego r. b.

Lidy; Mec. J. Żmitrowicz do Nowej-
, Wileiki; Nauoz. G. Malawko do No-
wej-Wilejki.

Z. P. L K. posiada własny lokal
przy ul. Zamkowej 8. I.p. я

_ Koła Przyjaciół Harcerzy
W. dmiu 17 bm., o godzinie 18.20,

odbyło się zebranie członków Kół
Przyjaciół Harcerstwa ęw lokalu In-
stytutu Nauk Handlowo-Gospodar-
czych.

Obecnych, żak na stosunki wileń-
skie — b. dużo, bo około 60 osób.

Po zagajeniu zebrania omawiano
projekt statutu Kół Przyjaciół celem
uzgodnienia kierunku prac.

Dh. Puciata mówił między inne-
mi o współpracy wychowawczej mię-
dzy rodzicami i harcerstwem. W
związku z tem wyłoniła się k'westja,
jak daleko w pracę harcerską może

U. S.B.
wym tradycjom zgodnego współży-
cia dwóch narodów.

Rezolucję postanowiono przesłać
do prezydfum Światowego Związku
Polaków.

Wiec odbył się w nastroju powa-
gi Jedynym zgrzytemi było wystą-
pienie niejakiego p. Hieńcia, zwró-
cone przeciwiko młodzieży narodo-
wej. Jednak szybika i groźna reakicja
sali przywróciła młodego sanatora
do równowagi.

DTS SNS LINE FORAOSC WED TDOO ZTRENOYOCE OE PPTROCARA ACA

Wolna włosko-abisyńska w oknach

12. S-+ów A. Paka — ul. Antokolska 42.
13. A. Rostkowskiego—ul. Kałwaryjska 31.

i SPRAWY PRASOWE.
:  — Konfiskata czasopisma biało-
ruskiego „Nowy Szlach”, Zarządze-
niem starosty grodzkiego w dn. 17
bm. uległ konfiskacie Nr. 16 czaso-
pisma białoruskiego „Nowy Szlach”
z datą 20 stycznia rb. za umieszcze-
nie fałsz h informacyj, mogą-
cych wzi ić niepokój publiczny
w artykułach: „Programi Biełaruskiej
Narodowo-Socjalistycznej Partji“, о-
raz „Charakterystyczny Sad“. (e)
— Nowa 'gazeta rosyjska. W. Wil-

nie ukazała się nowa codzienna ga-
zeta rosyjska p. t. „Iskra“. Redakto-
rem i wydawcą nowego pisma jest
prezes literacko- artystycznej sekcji
Wileńskiego Towarzystwa Rosyjskie-
g0, p. Bochan.

SPRAWY LITEWSKIE.
— Upomnienie. „Viln. Rytojus“

(NS) podaje, iż 15 stycznia do urzę-
du Starostwa Grodzkiego wezwano
redaktorėw „Viln.“ Rytojus“, „Jani-
mo Draugas“, „Viln. Ausra“, „Viln.
Żodis” i „Gedemina Pilis“, ktėrym
oświadczono, żeby na przyszłość w]
wileńskiej prasie litewskiej nie uży- |
„wać zwrotów „Niezależna Litwa“,
oraz „Kraj Wileński. W razie,
umieszczenia tych wyrazów gazety
ulegną konfiskacie.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Odwołane pociągi. Dyrekcja

Okręgu Kolei Państwowych w Wil-

1
1

La : i i ; ; ekosięgać ingerencja rodziców; był to nie zawiadamia, żezpowodu nie
jeden jedyny wypadek w ciągu ze- rzystnych warunków śnieżnych zo-,
brania, że zabierał głos ktoś z ze- stały odwołane pociągi do Zakopa-
branych, mówili bowiem tylko orga-
nizatorzy i w żaden sposób nie mo-
gli wywołać dyskusji, nikt głosu nie'
zabrał, mimo, żebyły po temu po-
inętne okazje.
|  Komendantka Chorągwi Harcerek
'złożyła sprawozdanie, z którego wy-
'nikało, że na Spałę wydano 18.000
'zł, z tego 9.000 dały harcerki, 1.000
zł drużyny żeńskie, reszta to sub-
sydja różnych organizacyj i pomoc
woiska.

Komendant Harcerzy złożył ta-
kież sprawozdanie. Wydatki wy:
niosły 32.000 zł, z tego 16.000 dali
harcerze, 3.000 drużyny, resztę sub-
sydja i pomoc wojska.

Następnie jeden z harcerzy, dh.
A. Wasilewski, niezbyt sprytnie usi-
łował obecnym urządzić „kino“ ze
zdjęć spalskich, ale bez powodzenia.
Wkrótce obecni zaczęli mu dzięko-
wać, byle prędzej skończył. Między
innemi pokazał jedno zdjęcie urzą-
dzonej kapliczki leśnej, zaś obok niej
na drzewie wisiał jakiś bożek, ponoć
zegar, tak, że jeśli ktoś klęczał przed
kapliczką, miał również przed s
bożka. Dziwny zbieg okoliczności,
lub wina fotografa.

Zebranie zakończono bez słowa
„dyskusji, bez uchwały, bez pytań.

Nikt z rodziców mie poprosił o

neśo Nr. Nr. 1814 i 1815.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za tajny ubój. W wyniku

intensywnej akcji zwałczania tajne-
go uboju i handłu nieostemplowa-
nem mięsem, w Starostwie Grodz-
kiem, w referacie karnym, odbyło
się około 20 rozpraw przeciwko han-
dlarzom mięsa i rzeźnikom, z pośród
których około 15-tu osób skazanych
zostało na grzywną do 50 zł. z za-
mianą na areszt do 2-ch tygodni, a
dwie osoby na areszt bezwzględny.
Są to: Załkind Ajzik (Antokolska
47) na 28 dni bezwzględnego aresztu,
a Lewin Chackiel (Szpitalna 10) na
10 dni bezwzględnego aresztu. Zał-
kind ukarany został po raz 16-ty za
to samo przestępstwo.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Walne Zgromadzenie Pracow-

„nie i Pracowników Fabr. Cukierków
iwWilnie odbędzie się w sali przy ul.
Metropolitalnej 1 we wtorek, 21-%ż0
stycznia 1936 r., o godz. 7-ej min. 30
wieczorem. Poza sprawami organi-
zacyjnemi omawiana będzie sprawa
umowy zbiorowej, regulującej wa-
runki pracy i płacy pracownic i pra-,
cowników fabryk cukierków w Wil-,
nie. |

Ogólne zebranie członków

 

kiskim.
Zbiórka w niedzielę 19.1 o godz.

11 m. 30 przy Ognisku, ul. Kole-
jowa 19“,

ODCZYTY.
— Rada Towarzystwa Prawni-

czego im. Ignacego Danilowicza
komunikuje, że dnia 20 bm. o godz.
8-ej wieczorem w Gmachu Sądów
Mickiewicza Nr. 36 odbędzie się od-
czyt prof. Dr. Emila-Stanistawa
Rappaporta, aa Sądw Najwyż-
szego, na temat: „Nowa Konstytucja
Polska jako punkt wyjścia polskiej
myśli prawniczej”. Goście miłe wi-
dziani. Wstęp wolny.

NADESŁANE.
— Sielawę, złowioną na mocy ze-

zwolenia Wileńskiego Urzędu Woje-
wódzikiego, sprzedaje Spółdzielnia
Producentów Ryb w Wilnie w ekle-
pach, na rynkach: Drzewnym, Łu-
kiskim, Zarzecze i Katwaryjskim (na
tym ostatnim, poczynając od 20
stycznia).

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież cieląt. Izrael Mowszowicz,

kupiec z Nowych Święcian zameldował po-

licji, iż z podwórza domu Nr. 14 przy ul.

Werkowskiej skradziono na jego szkodę 6

cieląt.

Podejrzeń brak.

— Włamanie do piwiarni. Do piwiarni
Franciszki Filipowiczowej przy ul. Trakt

Batorego 1, po wyłamaniu 2 szyb, orat
okiennicy, dostali się nocy wczorajszej nie-

znani złodzieje, którzy dokonali kradzieży
18 butelek piwa, 8 złotych gotówką, oraz

bielizny, łącznej wartości 80 złotych. Po-
szkodowana zameldowała o kradzieży po-
licję, W sprawie kradzieży wszęte zostało

dochodzenie. (ej

— Oszukana w trzy blaszki. Monika
Jankowska, zam. przy ul. Sawicz 12, do-
niosła policji, iż ma uł. Nowogródzkiej
wciągnięta została przez oszustów do gry

hazardowej w trzy blaszki, podczas której

oszukana została na 8 złotych.
— Kradzież na sumę 250 złotych.

Na szkodę Antoniny  Jasińskiej zam. przy

ul. Piłsudskiego 37, nieznani złodzieje
skradli złoty zegarek, oraz garderobę, łącz-

nej wartości 250 złotych.

Na skutek złożonego przez poszkodo-
waną meldunku w pobliskim komisarjacie,

wszczęte zostało dochodzenie. (e)

WYPADKI
| = Spadł ze strychu. Przy ul. Świstopol -

3 spadła ze strychu, doznając silnego po- -
tłuczenia ogólnego ciała Ewa Gryszkiewicz
Dose

Poszkodowanej pierwszej pomocy u-

dzieliło wezwane na miejsce wypadku po-
gotowie ratunkowe.

— Złamanie uda. Wichodząc do lokalu
Opieki Społecznej upadł, doznając złama-

nia prawego uda niejaki Józef Kamiński,

mieszkaniec zaść Dębowo, gm. podbrze-

skiej, którego pogotowie ratunkowe prze-
wiozło do szpitala żydowskiego. (e)

— Zamach samobójczy. W mieszkaniu
swojem przy ul. Lipowej 5 zażyła w celach
samobójczych większej ilości esencji octo-

wej niejaka Marja Jankielewicz, którą w

stanie ciężkim przewieziono do szpitala

żydowskiego.  Powodu samobójstwa nie
ustalono. (e)
— Upadła i złamała nogę. W koryta-

rzu swego mieszkania upadła na podłogę,
doznając złamania ręki oraz skaleczenia

szkłem niejaka Jadwiga Łobuczewska, zam.
przy ul. Jeruzałimskiej 10. Wskutek od-

niesionych obrażeń zaszła potrzeba odwie-

zienia jej do szpitala św. Jakóba. (e)

ZABITA PRZEZ POCIĄG.
Dnia 17 bm. na szlaku Suwałki—

F-my „Odyniec”
Niemałą sensacją dla wilnian jest piękna dekoracja okna wystawo-

wego F-my „T. Odyniec", ul. Wielka 19. Odsłonięte okna stawowe
tej, tak bardzo popularnej, firmy w Wilnie gromadzą tak wielkie tłumy
przed sklepem, że zupełnie jest czasami zatarasowany i chodnik i jezd-
nia. W oknach tych bardzo pomysłowo została odzwierciadlona obecna |
wojna włosko-abisyńska. Pomysłową dekorację, jak i tanie ceny posezo-,
howej sprzedaży powinien każdy obejrzeć. Podkreślić musimy, že
F-ma „Odyniec” przoduje w urządzaniu wystaw i pomysłowości tych
wystaw i może służyć całemu szeregowi kupców wileńskich jako wzór.
Zapytany przez nas kierownik tej Firmy, jak idzie interes — odpo-
„wiada — bardzo pomyślnie — dajemy niskie, dostosowane do zreduko-

wyjaśnienie, jak załatwiono sprawę
tych „jharcerzy”, którzy odmówili
"śpiewania pieśni religijnej na zlocie
„w Spale, a na rozkaz odśpiewali ją,
ale z czapkami na głowie.

Na zakończenie zebrane harcer-
stwo, modnym obecnie zwyczajem,
odwołało się do kieszeni rodziciel-

„skiej, ażeby poparli koncert, który
mą dać dochód. ' `

Chrześcijańskiego Związku Zawodo- Trakiszki została zabita przez po-
wego Murarzy i Betoniarzy w Wilnie ciąg, zdążający z Suwałk, młoda Ко-
odbędzie się we czwartek, 23 stycz- bieta nieznanego nazwiska i о-
nia 1936 r., o godz. 4-ej popołudniu |dzenia. Dochodzenie prowadzi po-
w pierwszym terminie i o godz. 5-ej jlicja.
wiecz.tegoż dnia w drugim terminie,
niezależnie od liczby obecnych człon
ków, w sali przy ul. Metropolital-
nej 1. Oprócz spraw zawodowych i
organizacyjnych będą wybory nowe-
$o Zarządu.

 

Zmiana taryf
kolejowych

wanych poborów, ceny, dobry towar i solidną obsługę. to też na tłumy
kiiienteli nie możemy narzekać.

Przyśpieszył termin spłaty weksli
Sąd Apelacyjny rozpatrywał o-.

negdaj sprawę mieszkańca Wilna,
Karola Górskiego, oskarżonego o to,
iż w styczniu 1933 r. przerobił kilka
weksli, na sumę kilkuset złotych,
wystawionych przez Stefana Kury-
łowicza. Przerobienia te polegały,
na zmianie roku 1935 na 1932.

Na przewodzie sądowym ustalo-
ne zostały następujące okoliczności:
"W. 1932 r. zaba została u wła-

ściciela maj. „Hołowo” działka zie-
mi. Nabywca Adolf Adamowicz, wy-
stawił właścicielowi majątku 8 we-,
Iksli po 50 zł. każdy in blanco, pod-
pisanych przez Kuryłowi-

W styczniu 1933 r. Czestaw Ro-
manowicz wezwał do Siebie ów-
czesnego administratora, Górskiego
i polecił mu przerobić rok wysta-
wienia na weksłach w celu puszcze”
nia tych weksli w obieg.

Karol: Górski, nie zastanawiając
się: widocznie nad  odpowiedzialno-
ścią swego czynu, daty weksli prze-
robił, 'w konsekwencji czego po-
ciągnięty został do odpowiedzialno-
ści i wyrokiem Sądu Okręgowego
skazany został na 1 rok więzienia.

Sąd Apelacyjny . zmniejszył mu
wymiar kary o połowę. (e)

į s

Chłodnia eksportowa
ZBUDOWANA ZOSTANIE
W ROKU BIEŻĄCYM.

Na początku b. tygodnia wyło-
niona została ostatecznie. przez
przedstawicieli Izby Rolniczej, oraz
przedstawicieli Zarządu a”
specjalna komisja, mająca na сейu
„opracowanie zadania, oraz porusze-
nia w szerszych kołach sprawy bu-
|dowy Miejskiej Chłodni ksportowej
„przy Rzežni Miejskiej.
| Chłodnia eksportowa  przezna-
jczona będzie do przechowywania
jmięsa, jarzyn, owoców, nabiału, jaj
iR: tj. produktów przeznaczonych
dla eksportu. |

Zbudowana zostanie chłodnia w
okolicy Rzeźni Miejskiej jeszcze w
roku bieżącym. (e)

_„|zwraca się tą drogą do wszystkich

; Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— O zwrot list ofiar Caritasu.

Związek Tow. Dobroczynności Ca-
ritas w  Wilmie,. Metropolitalna 1

tych, którym przesłano listy. ofiar
do zbierania z. powodu Tygodnia Mi-
łosierdzia, o zwrot, tychże list wraz
z zebranemi ofiarami. Termin zwro-
tu list oznacza się do końca stycz-
nia rb. W terminie późniejszym Ca-
ritas wysyłać będzie osobnych  po-
słańców.po listy. ”
— Posiedzenie Wileńskiego T-wa

łem. Tow. Internistów Polskich od-
będzie się dn. 20. rb. o godz. 20
(Zamkowa 24).
— Zjednoczenie  Kolejowcėw

Polskich wzywa swych członków do
licznego udziału w manifestacji Z
testacyjnej przeciwko uciskowi Lekar. wspólnie z Wileńskiem Ko |

Z dniem 15 bm. do taryfy towaro-
wej Polskich Kolei Państwowych
wiprowadzono wiele zniżek i ulg.
jednak odnośny numer „Dziennika
Taryf i zarządzeń kolejowych”, dru
Комапу w Bydgoszczy, ukazał się z
pewnem opóźnieniem i prawdopo-
dóbnie dopiero za kilka dni -dotrze
do stacyj towarowych. W ten spo-
sób przewoźne na ładunki, podane i
wykupione w ciągu kilku dni po
dniu 15 bm. będzie w wielu d-
kach pobrane jeszcze według daw-
nych większych stawek.

Wobec tego klienci P. K. P. po-
winni we własnym interesie zbadać,
w każdym poszczególnym wypadku,
czy nie należy się im od P. K. P.
zwrotu nadpłaty przewoźnego. Spra-
wozdania listów przewoz. do-
konywa bezpłatnie Biuro Kolejowe
lzby Przemysłowo . Handlowej w | ności Polskiej w Litwie, w niedzielę

1191 o godz. 12 m. 30 na placoLu-
Wilnie, ul. Midkiewicza 32, w godzi-
nach urzędowych.



KRAJOWE RYNKI ZBYTU
Kryzys gospodarczy poucza nas, że

gospodarstwo polskie oprzeć musimy
'na'takich podstawach, któreby umo-
“žliwily nam jaknajdalej idącą niezależ-
+ ność: ekonomiczną od zagranicy. Uza-
.„.leżnienie się bowiem naszego wywo*
zu głównie od rynków obcych, czy

:„też produkcji przemysłowej od  su-
"qrowców, wytwarzanych poza krajem,
kryje * w---sobie.

*.znalezienia: się: w trudnej sytuacji. z
„chwilą. utraty. tych rynków, względ-
nie surowców, Nie należy przytemza-
pominać, że żyjemy obecnie w cza- |
sach, kiedy państwa starają się ogra-
niczyć obcy przywóz. Stan taki trwać
może jeszcze bardzo długo, pociąga-
jąciza sobą. możliwość zmniejszenia
wywozu naszych towarów zagranicę.
Powinniśmy przeto zwrócić uwagę na
rynki zbytu u siebie, w kraju. Nie

*znaczy: tó oczywiście, żebyśmy mieli
"osłabiać choć na chwilę naszą akcję

" wywozową, Przeciwnie, stale powin-
niśmy potęgować ją. Chodzi jednakże
0:to, abyśmy wewnętrzne rynki zbytu
wysunęli naplan: pierwszy w. naszej
"działalności gospodarczej, abyśmy je
„«docenialii: należycie wyzyskali,

Jeśli chodziote rynki, to należy
ich szukać tak na wsi, jak w mieście.

* Wieś jest bardzo chłonnym rynkiem
"zbytu dla produkcji przemysłowej, U-
“možliwienie ludności wiejskiej naby-
wania artykułów przemysłowych —
to najkrótsza droga owładnięcia tym

- »rynkiem. * Stwórzmy więc takie wa-

1 zwierzęcych

runki, w. których mogłaby się zwięk-
szyć zdolność nabywcza wsi,
rych poziom życiowy ludności wiej-

„skiej mógłby się podnieść, a nasza
„ produkcja. przemysłowa będzie miała
bardzo pojemny rynek zbytu.
Z drugiej strony i przemysł, które-

mu potrzebne są rozmaite surowce,
; sprowadza je z państw obcych, choć
« mógłje z powodzeniem zastąpić przez
- krajowe. Zajrzyjmy do statystyki, a
„przekonamy się, jak dużo jest do na-
„«prawy. w tej dziedzinie, . W okresie

* Beciu lat, począwszy od''1930' r.,
3рг:у…ег\пёту z zagranicy nasion,
©ziarn, kopryi t. p. ogółem za 87 milj.
*'zł, Tłuszczów i olejów roślinnych i

sprowadziliśmy w tym
"okresie za 213 mili. zł. Wydałiśmy
więc za wspomniane towary około:

„ 300 mili. zł.; wywożąc je poza granicę.
„ukraju.

Aby zrózżumiećsvaka c0'0žna-
^ cza ów przywóz, wymienionych arty-

kułów, musimy zauważyć, że w wielu
; gałęziach produkcji przemysłowej: za-
graniczne tłuszcze , fabryczne mogą

i, być zastąpione przez własne, poza-
„tem w spożyciu rozmaite tłuszcze ja-
dalne tak roślinne, jak i zwierzęce
możemy zastąpić krajowemi. Przy

 

„ wyrobie pokostu można wziąć krajo-
wy olej lniany, przy wytwarzaniu my-

dła powinniśmy dążyć, aby udział
własnych surowców tłuszczowych był
jaknajwiększy, Spośród tłuszczów
spożywczych margaryna, wyrabiana
przeważnie z surowców tłuszczowych
„obcych, powinna być zastąpiona przez
zdrowy tłuszcz naturalny, jakim jest

-1 masło,
 

 

„Lecz nietylko tłuszcze sprowadzamy
z zagranicy, W pięcioleciu, zakończo-
nem w 1934 r., import do Polski weł-
ny i odpadków wełnianych wyniósł 98
tys. tonn, wartości 348 mik. zł A
przecież możemy w Polsce hodować
„owce i pokryć w znacznej części za-

 

niebezpieczeństwo -

w któ- |

 

potrzebowanie, własną wytwórczo-
ścią. Przywozimy również bawełnę,
której we wspomrianym okresie przy-
wieźliśmy za, 620 milj. zł, Chociaż w
„naszych .warunkach. klimatycznych |
„bawełny. uprawiać nie możemy, jed-.
„nak idzie tu 6 to, Że wiele materja-
łów możemy wyrabiać 'ze lnu lub ko-
nopi: -Skór śiirówych przywieźliśmy
ogółem za 151. milj. zł, tymczasem
skóry. mamy. we własnym. kraju, nale-
žy-tylko podnieść poziom, hodowli
zwierzęcej. |
Przywozimy z zagranicy takie ar-

tykuły. jak żółtka, jelita surowe, a w
r. 1934 przywiežlišmy z Egiptu za 15
tys. zł. nawet cebuli. Przytoczone
wyżej artykuły nie wyczerpują oczy-
wiście listy towarów, które sprowa-
dzamy z zagranicy. Są one tylko przy-
kładami dla zobrazowania zjawiska,

 

 

że występujemy przeciwko interesom
własnego gospodarstwa.
: Zdajemy sobie sprawę, že częšė to-
warów musi się znaleźć
rynkach .Są to przedewszystkiem te
artykuły, których zastąpić krajowe-
„mi nie można, ze względu na pewne
ich właściwości. Pozatem część та-.
granicznych towarów może być wpu-
szczona do kraju jako wynik umów
handlowych z innemi państwami,

sto nie zostało jeszcze wyzyskane na-
leżycie, jako rynek zbytu dla wytwo-
rów rolnych, Z drugiej strony wieś nie
odgrywa dotychczas takiej rolim
darczej, jaką może i powinna odśry-
wać ze względu na duże możliwości
konsumcyjne artykułów, wytwarza-
nych przez miasto,

LŽ 

Kartele wnoszą rekursy
Ag. PID, dowiadu'e się, iž do Sadu Naj-

wyższego wystąpiły z rekursami kartele
"Unnja igłowa” Waozone w a obej
Sprzedaży i produkcji igieł), kartel kwa-
pa węślowego, będącego, jak. wiadomo
jednym z najpoważniejszych ośrodków*
produkcji arty! ułów żywnościowych, 0-
raz kartel fabryk acetylenu powszechnie
używanego w przemyśle.

Skargi te po zbadaniu ich strony for-
malnej przez ministerstwo przekazane
będą Sądowi Na'wyższemu:

Serja procesów kartelowych, spodzie-

wana jest w końcu m. lutego i.w po-
. czątkach marca r. b, ‚

W Polste najtaniej, w Niemczech najdrożej|
Według Gł: Urż. Statystycznego ceny

hurtowe dla: pewnych artykułów w nie-
których państwach przedstawiały się
w listopadzie 1935 r. jak następuje (w
zł):
ziemniaki (100 kg.) — Polska 4.13, An-

ślia 15.17, Austrja 11,50, Czechosłowa-
cja 5.67, Niemcy 9.18, Wieprz (1 kś. #,
w.): Polska 3.00, Anglia. 3.22. Austr'a
4,00. Czechosłowacia 3,74. Niemcy 5.42
Jaja (120 sztuk): Polska 11,25, Anglia  

27.23, Austrja 18.00, Czechosł »wacja
18.02. Niemcy 25451.
"Jak powyższe liczby wskazują, przy-

toczone artykuły z niektėremi wy-ątka-
mi najdrożej płacone są w Niemczech
najtanie; w Polsce,

Rówrocześnie z tych cyfr widać,

gospodarczo - finansowe wsi, zwłaszcza
wobec dalszego istnienia t, zw. „nożyc”.

Zmiany w przepisach stemplowych|
Na „mocy dekretu Prezydenta Rzeczy-

pospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w
sprawie zmiany” niektórych prżepisów,
'dotyczących podatku przemysłowego
opłat stemplowych, zostały zwolnione od
opłat stemplowych pisma niżej wymie-
nione, » ile zostaną sporządzone po dniu
15stycznia 1936 -г.; : -

1) /Stwierdzające*
sprzedaży. rzęczy. ruchomych lub świad.

|.czenia usług,jeśli choćby jeden z kon-.
'trahentów Zawarł umowę w žakresie
swego przedsiębiorstwa, *podlegającego
w. przemysłowemu lub 'ustawo-

wo zwolnionego od tego podatku, Podle.
ga załem nadal opłacie stemplowej pi-
smo, stwierdzające zawarcie umowy
sprzedaży lub' świadczenia selogo B
żaden z kontrahentów nie zawarł umow
w zakresie swego przedsiębiorstwa PE
dlegającego podatkowi .przemysłowemu
lub ustawowozwolnionego od tego po-
datku, tę

2) Karty umowy niorządźone, prze:
maklera przysięgłego a tyczące się tran-
zakcyj giełdowych, zawartych na gieł-
-dach towarowych.,
.3) Pisma stwierdza'ące wylkonanie umo-
wy sprzedaży rzeczy ruchomych lub u-
mowy o świadczenie usłuś, a w szcze-
"gėlnošci: rachunek, kredit-nota (t. į. pi-
smo, w kbórem ktoś potwierdza, że о-
trzymał rzeczy ruchome, lub że na jego
korzyść została wykonana usługa i za-
razem uzna'e należność strony drugiej
za dostarczoną rzecz ruchomą lub wy-
konaną usługę), pokwitowania z odbioru
należności za sprzedaną rzecz lub wyko-
naną usługę,
Pisma wyżej wymienione są wolne od

opłaty stemplowej nawet wówczas, gdy
żadna ze stron nie prowadzi przedsię-

zawarcie. umowy

„swego przedsiębiorstwa,

 

biorstwa, podlegającego podatlkowi prze:
mysłowemu.

4) Wszelkie te pokwitowania, które
dotychczas podlegały opłacie w wyso-
kości 25 śr.

5) Wyciąg z rachunku bieżącego, wy--
dany przez przedsiębiorstwo trudn.ące .
się czynnościami, oraz takiż wyciąg wy-
dany przez przemysłowca lub kupca in-
nemu przemysłowcowi lub kupcowi,
Z pośród pism, stwierdzając ky Radai, В

podle-
: Кц‹і:іпэі‹і' i

c'e umowy o świadczenie us
gają nadal opłaciew Asked "dotych-"
R nawetśdy ieden z kontrahen-
tów. lub oba: zawarli

podatkowi przemysłowemu): Pisma
stwierdzające umowę o przechowani:
(art, 95 u. o,. s.), dofkumenty przewo-
zowe (art. 92i93 u. 9, s.) oraz stwier
dzaące przyjęc.e pieniędzy na oprocen-
towanie przez przedsiębiorstwa trudnią-
ce się czynnościami bankowemi (art.
118_u. o, s.).
Uznanie prawidłowości Kalda przez od-

biorcę wyciągu z rachunku. bieżącego
jest, 'ak dotychczas, wolne od opłaty,

 

Zmniejszenie obrotów towarowych
w porcie gdańskimwr. 1935 |

Ogólny obrót towarowy portu$dań-
na-skiego w roku ub. przedstawiałsi

stępująco (w tonach — w nawiasach da. |
ne za nr 1934): import — 778,467,7

4,314.546,7(655.702,ry eksport —
išz181 Jak widać zzazpowyższych
liczb importprzezport śdańskiwroku
ubiegłym powiększył się w stosunku do
1934 r., równocześnie jedusk poważnie

 

na naszych | *
` сопо:.volmięsięte 60zł, tłuste 64 zł,
"karmne 51
160-dó 61 zł,tluste 64 zł;

: 50 do 55 zł., bydło chude bez różni

„guldenach, lecz i w wi

nk zamieszkały na terenie

jak
ciężkie jest przy tych cenach położenie

tów w. Warszawie zórganizówał kurs bi-
„chalterji dla członków obejmujący wy-

„chunku strat i.zysków wygłosił p. „Antoni,
„Szyller,.prezes.Balskieje Związkuzawo-
„dowega |

mowę w zakresie:

podlegająceg>. |- 

Na zebraniuagi mięsnej w Warsza-
wie bp d wyniósł ogółem 380 sztuk by-
dła,cieląt. — 962, owiec 3, trzody chlew-
nd 2147, z So656zostałoniesprze-

-Za100 kg. żywe: Joco Warszawapła-

 

do 53 Zl, buchaje mięsiste
armie50

do 55 zł, krowy iłuste 63 zł,, karmne

atunkuiwieku 40 do 48 zł,,cielęta,
ZE80 zł,, mięsiste 75 do 78 zł..isa
boodżywione70 dó72zł-Trzoda:chlew

Powyższe uwagi świadczą, że rynki.| "5:ssłoninowe od: 150 lego vawyś77 "do wi
zbytu mamy we własnym kraju, Mia-

Z Gdańska ięreca :
Jak wiadomo; po „EE zubiżca*

w maju r: ub, senat gdański wydał roż-*
porządzenie, „według. którego. wszelkie
zobowiązania, seciačišie. nietylko. w;

lutach obcych,
mogą: być przeliczane na wałutę śdań-
skąiamortyzowane: w zdewałuowanych
guldenach nawet gdyby opierały-się: na
klauzuli złota.

Jeden z banków berlińskich nie zgo-
ił się na propozycje swežo dłużnika—

rolnika gdańskiego, który zamierzał
przeliczyć w ten sposób swe zobowią-
zania hipoteczne: wyrażone w markac)
niemieckich j; oparte na klauzuli złota..
Sprawa znalazła się przed gdańskim -są-
dem krajowym, który, jak wiadomo,
orzekł, że tego rodzaju Pania
sprzeczne jest z konstytucją gdańską i
przychylił się do stanowiska banku ber-
lińskiego,
Na skutek apelacjirolnika gdańskiego
STAŁ ra: się następnie Najwyższy

tórywdniu 16-b: m. wy-
ER mik „posiadający zasadnicze zna-
czenie dla wizytach wierzycieli; . do-
sode swych należności na tere-
nię Wołneśo Miasta. Orzeczenie gdań-
Skiego Sądu Najwyższego znosi wyrok

krajowego, stwierdzając, iż majo-
we rozporządzenie Senatų nie sprzeciwia
siepostanowieniomkonstytucji a dłuż-

Wolnego
Miasta może A sweR

  

zk dla prawników |;
Zarząd Źrżeszenia' asesorów i aplikań-

kłady: 1) „Podstawowe zasady rachun-
kowości podwójnej”,— wykład.praktycz-
ny z omówieniem zasad bilansu oraz ra-

   
   
  

 

    

 

; FZECZQZNAWEów„ bucha!

        

  

  

   
37 WS

przy pomocy.zachickowoścj „pod 4

"Na aż. Hóżiia ogółem 13 godz.,
uczęszczało przeszło 50 osób
asesorów i aplikantów. sądowych oraz
sędziów śledczych. Oprócz wykładów,|

<Fey! niejednolita. Pożyczki dolafoweWw obuczestnicy kursu odbywali ćwiczenia
praktyczne. Kurs odbywał się:w lokalu

Nr. 20,'

iai się” eksport, w die z czem
Ina suma obrotów wa» portu
ple spadek z 6.368,9 tys.t, w 1934

roku do 5.093 tys, t, w 1935 r,
W grudniu r. ub, import przez port.

gdański wyniósł 69,539 t, (55.307,6 t w
śrudnin 1934), zaś eksport 316.496 t.
(458.120 t.),

Я

'`4,05/-ниеста 1 zi. do: 1:02. PZ

"daž 173.04: ku

dy) 130.505/W obrotachprywatny:

-65.38- (gdęinki po 500 dol

-larowa>79,00-— 79,50-(w-proc:);

    

 

zpośród” r

   
"|'skaodcinki pó'*1.000 zł;—

| Giełda zbożowa

30)
"16.0. BAXTER

 

  

   

3ce

Droga do $an Triste
* Autoryzowany Prkktad z angielskiego:

'>Marji Wańkowiczowej

Nagle tłum przeistoczył się w mniej -więcej
karne grono słuchaczy. Wydawało się, że ktoś
wreszcie, przynosi konkretne nowiny. Tegoherol-
da poprzedzał;gruby jegomość: nadęty poczuciem

ie ludzkie stado; Ustawili się. wpółkole. "Twarze
2wzrok skierowali na mówiącego.
„— Pedro wie wszystko — powiedziała ważna

„persona. — On nam opowie.
ważać jego słowa, Dziwria noc nadeszładla San
"Triste. Do późnej starości nie zapomnimy tej no”

|cy. Pedro, mów!

społecznych,
Pedro był to człowiek pochodzący z nizin

obdarty, posępny, zły, zśnębiony.
Ubrany był w łachmany, twarz jego wyrażała
strachi zmęczenie tak charakterystyczne dla nę-
dzarzy. Na południe jednak od Rio Grande, naj-
biedniejszy zbiednych, najnedzniejszy z nędzarzy,
„umie opowiadać i ponura twarz Pedra rozjaśniła
się natchnieniem rasoweśo mówcy.

— Opowiem wam rzecz całą tak, jakją sam
usłyszałem. ] ieżeli zmienię choć jedno słówko to
niech mnie Bóś natychmiast ukarze— przežegna!
się uroczyście.

wlasnej. ważności. Zatrzymał się, podniósłręcedo
801 Krzyknął kilkasłówi zśromadził wkoło sie-|.

Musimymilczeći roz- |

 

Przypominało to przysięśę w sądzie i Jones
pom'mo podniecenia i nerwowego napięcia uśmie-
chnął się, Tłum przeżegnał się ishichał. w naboż”,
nem skupieniu.
— A było to tak — zacząłożdwiadać Pedro.

— Juan Quate i piekarz Gomer wracali z południa,
2 za gór i szli właśnie przezgęste zarośla. Zatrzy”
mali się na szczycie wzgórza i rozglądali dokoła;
jak to zwykle czynią ludzie zmęczeni i stęsknieni
za domem, ėdy 'widząjuż własne chaty w oddali, a
'wiedzą, że jeszcze muszą iść do nich kawał drogi.

,Tłum kiwał potakująco głowami, Dokładność
tych szczegółów zdawała się kłaść fundamental-
ne podwaliny pod przyszłe opowiadanie.

— Gdy tak tam stali—ciągnął dalej Pedro—za"
częligadać 'o' dawnych czasach kiedy to Quate
pracowałw. pałacu.Verealów—

Przerwałna chwilę i Jonesowi zdawałosię,że”
tłumem wstrząsnął lekki dreszcz.

° —- Е| Метеа] — zaszeptano.
5 --—ТуCabero — ciągnął dalej Pedro —pamię*

„tasž pewnie, że Quate tam pracował?.- :
„» Grubyjegomość, który przyprowadził nara-

pora chrząknął kilkakrotnie i kiwnął potakująco
głową.

— Pamiętam doskonale, Pamiętam, pewnego
dnia uczyłem właśnie małego Don je — Wiecz-
ny odpoczynek racz mu dać Panie — „Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie". zaszeptał cicho
tłum tak jak szepczą odpływające od brzegu fale.

— Uczyłem więc małego Don Jose, jak nale”
ży Gbobodzić się zostrogami, Zrozumiał dobrze!

że na bokach*Ha, ha, ha! Tak się z nimi obszedł,
klaczy pokazała się krew. Klacz znarowiła się
i zrzuciła go. Przeleciał ponad jej głową, myśla”
łem, że się zabił, Krzyczałemipodbiegłem. ku niet

*Quate. Doskonale 60 pamiętam. —
dro! Noi cóż tenQuate?,

— Quate opowiadał.o dawnych czasach.w, PAK eż

 

mu, ale on skoczył już na równe nogi i śmiał się
dlatego, że był Verealem.

\ W tłumie rozległ się głuchy pomruk žadowole--|:
nia. х : l МУ

— I powiedzial do mnie. tak: spadiemi.nic juž

Tylko niech. pan odeśle tego „człowieka
z czerwoną twarzą. Jak się: na niego.„patrzę, to:
muszę się śmiać. A. jąk.się śmieję, to niepoleaie:
dobrze jeździć, >

 

Tłum zaśmiałsię SPrdEcZNB:ikrėtko,: deka :

  
wiony dalszym ciągiem .opowiadanią..

—Człowiek z czerwoną gębą to był. „właśnie

  

łacu Verealów.
— To były dobre CZASY.—:o.Cabera|

i tłum westchntął razem-.z nim.--
— WówczasQuate .powiedzia В

lacu na wzgėrzu nie zamieszka znow.Vereal,. nie
nastaną szczęśliwe. dnie dla. San' Triste:-.;

  

 

  
  

Tłum.solidaryzował: się z tem zdaniem. dal. 4
"gowa" 0-30 20.50temu wyraz w posępnem mruknięciu; słuchające-

mu w skupieniu Jonesowi serce zabiłomocniej.
—Potem poszli znów.wswoją drogę.i po. chwili.

usłyszeli za sobą tętent kopyt końskich. Obrócili
się zdziwieni bardzo, bo tylko go rozślądali się. po.
okolicy iw obrębie mili nie widzieli żadnego ko-
nia.A tera? do dol'ny, w której się znajdowali. scho-
dzi wielki kary koń a na nim młody, pięknv. weso*
ły, bogato ubrany jeździec. Ten jeździec miał
twarz młodeśo Don.Josego, który, jak wiecie,„dziś,
byłbydorósłym mężczyzną! | =

„le d.m.ч| 
 

(2,50; :R.
"pak leka.
„inianę.. ina90. 0cEGjOWE.

 

Mów. dalej. Pe-.|:ł

7-2 (po ai iuo cenie żedano
yiko 14 sztuk),ssłoninowe od 130 do 150
kg, — 72 do 17 zł., mięsne od 110 kg.
wzwyż 67 do 72 złotych.
Nakali e za kg. mimisis

szawskieśopłacono: det L. gat.
1,05 Ši10,Il gat, 95 „Žždo 1.05, cie-

lęcina I gat,140 do1055,II gal. 1.20 do
wieptzowińa:* ałóninowi: oe 0

  
    

wożone: mięso 1 gat, 90 gr. do 1-BE
gat. 80gr,do 90 gr. cielęcina I£ 1,15

1,35.SIĘgat, 80 gr. do 90 gr. delelęcina
1 gat, 1.15 do”1,35, II gat. 1,05 do 1.20,

eprzówina mięsna:90 śr. do95 śr.

Klauzula. złota wGdańsku:bez znaczenia
nia, opiewające nawalutę obcą i oparte
OE ślę žobonia walutę
gdańską:iumarzać te zo wiązaniaw
neodezwać skaldenach. ‹

aaS

   

Geldy pieniężne
ANołowakiiź z dnia. 17 stycznia:1936r.

DEWIZY*
Belgja 89.50 (sprzedaż 89.68, oo

89.32); Holand'a 360.55' sprzedaż 361,27,
„ kspno 359.83); Londya26.23 (sprzedaż
25.30, kupno 26.16); Nowy Jork 5.28 i sie
dem 65 rych. (sprzedaż 5.30 He ósma.
kupno 5,27 i*pięć ósmych); owy Jork
(kabel) 5.29 (sprzedaż:5:30i jedna. ox

 

     

ta, kupno 5274 do czwarte); „Paryż
35.00 b; Paoaž 35.07. 1 pad, kupno
34,93i pó aga 21.97 (sprzedaž-22
kupno 21 *'Szwajcarja 172.70 ide   upro.172.36); Berlin-213.45
.(sprzedąż--213.98.kupno 212.92); Madryt
12.60 (sprzedaż 12.75 kupńo 12.35 ‚

Obroty dewizami średnie, tendencja
dla dewiz niejednolita, Bankr$ SE
we w obrotach. "prywatnych 5.26-i pół,
rubel złoty 4.79 — 4.78įednė czwarta;

  

|. dolar złoty.9.02.1.pół;rubel srebrny 1.45;
| 100>kopiejek' w bilonie rosyskim 0,65;
„gram; czysłegó złota 5:9244: W 6brótach
prywatnych 'marki niemieckie (bankno.

eh: dun
tyangielskie (banknoty) „26.22. — 26,23.

PAPIERYPROCENTOWE-.
/7 proęśpożyczka stąbilizacyjna 5

: de J 65.38 ы;5
w proc. 4 proc, Po )óżyczka
premjowa_dolarową 53,50—53,757 sios,
konwersy'na 62,004:6'proc. p024Saka do-

"proc,
ožyczka kolejowa5850; 8 „proc.„ać

Banku gospodarstwaAAowego..94,00 (w
tóć.); 8proc. R e Banky gospodar
stwadłajowego 9400 (W'procjr:7*proc.
L. Z. Banku gospodarstwa gonia

25; 7 proc, 5: e.Banku..
tw kas Telprog

  

gar

  

115 proc,mę д iasEsea
Z. Warszawy.(1 3 59.45 £
55 i siedem óśmych; 5RE EZŁodzi
1933 r.) 49,50 —49,75;.5 prodL. Z.
zęstochowy 48;50;:6 proc. abligacie m,

Wozszawy 6 em. 61,75, 8i9.em.39,50.

т AKCIE -
‹98,00-— 99,00; тип

„Tow, fabr. cukru — 33,00. 8
Dla pożyczek państwowych.

stawnych tendeńcja močniejsža, dla ak-

  

  

rotach prywatnych: 8 proc. pożyczka z

Zw. buchalterówprzyul, Nowo radni] { „kas 4а {П\Цопошзі‹а] kaWłaska 72w..proc.);T progų,pożyczka Śląską ;72 i
ha ósma (w proc.); 3 proc.ApsEm

т 100 zł.
   

ki po 500 zł. —-65,00;: Aodeiniki:
= 71,00. Ё

  
Notowania z dńia 47stycznia 1936

Pasza czerw. jara szkl, 775.śl. — —
— ——; Pszenica jednolita 753 gl. 20,00
— 50 Pszenicazbierana 742 gl. 19,50

KE T standart A L 12,25 —12PA
Żyto IL standart 687gl.— — — — —
Owies |. st. (niezadżczć:j 497 gl, 13,75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14.00 — 14.25; Owiee II stan. 460 g-1
— 13.25 — 13.50; Jęczmień browar
niany 15.25 — 16.00; Jęczmień -638 —
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 13 50—
„13,75; Groch polny 19,00 — 20.00; Groch
Wictória 31,00: — 33.00; Wyka 19,50, —

  

1-2050; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
kpódwóónie sobregn 21,50:— 22,50;

na to nie moóę poradzić: Zaraz znów .wsiądę na tę |:
klacz:

ubin :niebieski: — 850. „Lus
PY A9,75 — 10,RR Rzepaka”

Pp Gog zzimowS booR8
2.00 ze-

Šang
—33.50;. Koniczyna czerw. „sur. baz dr.
kanianki 95,00 — 105.00; yna
czerw:*bez'kan. o'czyst: 97 proc. 1

Koniczyna”We„surowa 60:00 —

      

   
    

 

„00; -Komezynia „biala/bez kan: 0:ozyst.
97 proc. 80.00— 9. Mak piebieski
6100-6900 2 Maka

PM в
34:00;: Mąka *pezenna: gat.
"45: prac. 30.00:egI-C--0-55-+proc,

   

   

29.00. ь —- 60::,proc.

i 8 T 215800;'28.00; —65 proc „00;
-D'45*=2 65 (prot; "23,00 E

 

: =24
*55—65: proc 22:00+>-23,U0,;ŁRG60:—65
DFOE+,81,00—22,00;,Mąka: żytnta: wycią-

21,50;-Maka „žytnia
gat. 1-4520.50—21,50; Mąka żyt ; gat

0-55 proc. 20.00—21.00; I gat. 0-65 proc,

 

  

+ 20.50--—-24-50-+1: gat- 15.00 —-1604 rar
zowa 15,75 — 1635; poślednia — — —

; Otrebv“ pszenne grube przem.

 

„stand. 11.004450; otręby | szenne
średnie przem. stand. 10.00 — 1050; O-
tręby pszenne miałkie 10.00 — 10 50; О.
tręby žytnie 9,00 — 9,50; Kuchy Inia.
ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepakowe
13.50 — 1400; Kuch słonecznowa

= — —; Śruta sojowa 45 proc,

2250:day, obrót 2554gólny „obrót on, w tem żyta
530.ton, Usposobienie Spokojne.

  



„Panie dyrektorze, choč grosik...“
Spotykałem go prawie codziennie,

wracając z miasta do domu na Żoliborz.
Czatował w pobliżu przystanku tram-
wajowego i gdy upatrzył jakąś „ofiarę”,
biegł obok drobnym kroczkiem, ska-
mląc:
— Kochany panie dyrektorze, choć

grosik na kawałęk chleba... Pan się zli-
tuje.. Nic jeszcze nie jadłem... choć

grosik...
Potrafił tak komuś towarzyszyć kilka-

set kroków. Odpędzony burkliwem sto-
. wem, albo zniechęcony obójętnem mil-
czeniem napastowanego, zatrzymywał
się, kłaniał zawadjacko czapczyną i od-
chodził... pogwizdując.
Był mały, obdarty i wynędzniały. Mógł

mieć najwyżej jedenaście lat, ale
twarz miał dziwnie starą i spojrzenie do-
rosłęgo człowieka.

Kiedyś wdałem się z nim w rozmowę.
— Więc nic dziś jeszcze nie jadłeś. A

rodziców masz?
— Nie mam, panie królu. Umarli już.

Sierota jezdem.
—No, nie opowiadaj. Widziałem cię

wczoraj, jak niosłeś koszyk matce.
Nie zmieszał się wcale „choć adpowie-

dział, niby obrażony:
— Ee,panhrabiami nie wierzy. Pra-

wdę mówię, jak Bozię kocham!
—Słuchaj. Dostaniesz parę groszy, а-

+ Je mów prawdę. Zresztą, jak będziesz bu-
jał, poznam się na tem. Mieszkasz w ba-
rakach ? &

— А№а!
— Ojciec bezrobotny, 607
— No chyba!

— Matka was wirrymuje, prawda?

Chodzi pewnie na posługi, albo pierze?
A tak! Ale pan jakby wszystko

wiedział, Ojciec nic nie robi, ale matka
daje pieniądze.
—Dužo was jest w domu?
“L A sześcioro. Ja, „Wicek, ojciec,

' matka, Julno, no i Jadźka. Aletato ma
dobrze...

' — Bobrze, powiadasz? Pracuje?
Spojrzał na mnie jakoś dziwnie i ru-

szyłramionami:
—Teżsię panpyta, jakbypannie

: > Gości ma, co jej dają pienią-

Zrozumiałem. To dziecko dużo już
wiedziało o życiu. Zamyśliłem się, idąc

„ chwilęw milęzęniu. Chłopak spoglądał
na mnie niecierpliwie, wreszcie powie-

dział:
— No, a teraz dostanę...
Zatrzymałem się.
— Jak ci na imię?
— Antek.
Położyłem mu rękę na ramieniu.
— Słuchaj Antek. Tobie w domu ka-

Фа żebrać, co?
— Też! Tak się pan pyta, jakby pan

był z policji, albo co — spojrzał nieuf-

"nie.

— Nie jestem z policji i nic ai nie zro-
bię. Masz tu dziesiątkę, Ale powiedz
prawdę. Każą ci w domu zaczepiać ludzi
na ulicy i prosić?
— Atak! — odrzekł śmiało. — Ojciec

mie za, bo mówi, że mu tylko
kłopot róbię. Dawniej, to matka płaka-
ła, jąk mi ojciec każał iść prosić. Ale
teraz to już nie płacze. Tylko jak Jadź-
ka idzie, to matka płacze trochę, bo mó-

 

 

Dzieci żebrzące
wi, że się dziewczyna marnuje. Ale ona
przynosi pieniądze, Dawniej, to chodzi-
łem po domach z ojcem. Ojciec czekał
pod bramą, a ja chodziłem po mieszka-
niach i mówiłem, że jestem głodny i sie-
rota, Ludzie mi dawali. Jak dali coś do
zjedzenia, to zjadłem na schodach, a
pieniądze odnosiłem ojcu. Ojciec kupo-

wał potem wódkę. Teraz to ja sam ucie-
kam z domu, bo nie chcę już oddawać
pieniędzy ojcu. Jak jest pijany, to mnie
tak tłucze. że o rany...

Nie mogłem już słuchać tej spowiedzi
jedenastoletniego Antka.
— No „idź już. Śpieszy mi się.
— Dziękuję panu dziedzicowi! — za-

wołał, — Uszanowanie!
Machnął szarmancko podartą czapką
ah naprzód w podskokach, świż-  

Patrzałem za nim. W uszach brzmiały
mi słyszane nieraz zdania, wygłaszane
zazwyczaj z emfazą: — „dziecko. to
kwiat przyszłości”, „dziecko, to nadzieja
narodu”, „dzieci — przyszli obywatele
kraju' — Antek... Jadžka...

(st. g.)
жрн

Baczność narodowcy!
Zebranie koła Grzybowskiego
W. niedzielę dn. 19 stycznia r, b.

odbędzie się zebranie koła Grzybow-

skiego o godz. 12 w poł. przy ul. Śli-
skiej 34, Przemawiać będzie delegat
zarządu,

 

Zamiast pracy--kolbą rewolweru
Bezrobotny — ciężko pobity przez b. zwierzchnika

Wczoraj zgłosił się do naszej rędakcji
p. Gerard Włodzrski bezrobotny z oban-
dażowaną głową i opowiedział nastę-

jącą historję:
P. W. od maja 1928 r. aż do 17 paź-

dziernika 1935 r. — pracował w fabryce
karabinów i następnie niewiadomo z ja-
kich powodów został zredukowany przez
kierownika strzelnicy — Bucelskiego.

P. W. złożył wobec tego podanie o
przywrócenie mu pracy do Min, Spraw
Wojsk na ręce majora Gelota
Podanie jednak przez 12 tygodni leża-

ło w Min. i p. W. żadnej odpowiedzi
nie otrzymał, więc postanowił sam udać
się do iabryki i prosić Bucelskiego o da-
nie mu jakiegoś zarobku. Bucelskiego

‚ spotkał onegdaj rano o 8 przed fabryką,
idącego do pracy. Zwrócił się doń grzecz
mie, prosząc o pracę, ale kier. Bucelsk:
w odpowiedzi wyjąłrewolwer i rękojeś-  

cią zaczął bić p, W., który upadł na

bruk. Wtedy kier. Bucelski zaczął go ko
pać, a wreszcie odszedł zostawiwszy

zemdlonego Włodarskiego na ulicy.

Świadkowie zajścia przenieśli Włodar-
skiego do portjerni tabrycznej, a jeden z

członków straży bezpieczeństwa w iabry
ce Kuśmierkiewicz — zadzwonił po po-

licję, Z przybyłym policjantem udał się
Wł. do komisarjatu, a potem do lecznicy
Pogotowia Ratunkowego (Leszno 58),
gdzie go opatrzył lekarz dyżurny. Z Po-
gotowia Wł. powrócił do komisarjatu
XXII na Wolę i tam złożył zeznania do

protokułu.
Napad, któremu uległ ze strony Bu-

celskiego, przypisuje p, Włodarski temu,
że w podaniu swojem o przywrócenie mu
pracy, wskazał na pewne uchybienia w
działalności Bucelskiego, powodujące

szkody skarbu państwa.

Gorsząca bójka nad trupem
na tle konkurencji towarzystw pogrzebowych

Przy ul. Nowolipie 63, wczoraj w po-
łudniez okna V-go piętra w lewej oficy-
nie wyskoczyła 25-letnia Żydówka Cha-
na Frajermanówna i wskutek pęknięcia
czaszki zmąrła przed przybyciem leka-
rza.
Na wieść o wypadku przy'echalį na

miejsce żałobnicy z Tow. „Ostatnia Po-
sługa”, lcchok Piotrowski i Szlama Klaj-

man, Po upływie kilku minut przyjechali
łunkc onarjusze konkurencyjnego Tow.

pogrzebowego „Wieczność z grupą kil-

kudziesięciu tragarzy. Między dwoma
grupami żałobników żydowskich Joszto
do bójki, która niewiadomo na czemby
się skończyła, gdyby nie interwencja po..
lieji, Bijących się rozdzielono przy po-
mocy pałek gumowych i rożpędzono.

Zbytnie obciążenie taksówek
Akcja właścicieli dorożek samochodowych
Delegaca Związku związków właśc

dorożek samochodowych j związku war-

szawskiego przy'ęta została w min. komu
nikacji w sprawie zmniejszenia obcią-
żenia podatltowego dorożek samochodo-
wych drogą: 1] umorzenia zaległości z
tytułu państwowego funduszu drogowe-
go za lata 1981-82 i 1932-33, 2) zmniejsze-
nia bieżących opłat z tytułu tego fun-

duszu, 3) obniżenia ceny benzyny, 4)
zniesienia przepisu ograniczającego wy:
jazdy taksówek zą miasto.

Delegacja otrzymała zapewnienie, że
rózpatrzenie wszystkich tych spraw jest
już w toku i że w najbliższym czasie
będą óne rozstrzygnięte,

Delegacja intęrwen'owała również w
ministerstwie skarbu.  

Niepotrzebne środki ostrożności
Dzień wczorajszy

Wczoraj rozeszła się wśród mło-

dzieży akademickiej na Uniwersyte-
cie wiadomość, że Senat uczelni roz-

patrzy w ciągu najbliższych dni po-
stulaty młodzieży w sprawie roz-

mieszczenia słuchaczy Polaków i Ży-
dów na salach wykładowych, przy-

czem są widoki, iż sprawa ta będzie

rozstrzygnięta w myśl postulatów

młodzieży polskiej. Wpłynęło to na u-
spokojenie umysłów i dzień wczoraj-

na Uniwersytecie
szy znowu minął względnie spokojnie,

Doszło jedynie do zajścia z jednym

z pośród słuchaczy Żydów, którego za

niewłaściwe zachowanie się usunięto

z sali.

Zupełnie niepotrzebne okazało się

w tych warunkach znaczne zwiększe-

nie ilości woźnych na pierwszym roku

prawa oraz skonsygnowanie policji

koło Uniwersytetu.

Tajemnica lekarska i podatki
Jak ustalić wysokość dochodów?

Delegacja Izby lekarskiej warszawsko-

białostockiej przyjęta była wczoraj przez

dyrektora Izby skarbowej grodzkiej w

Warszawie dr. Ratyńskiego w sprawach

podatkowych lekarzy, składając odpo-

wiedni memorjał,

Wobec zbliżającego się terminu wy-

miaru podatków: przemysłowęśo. obro-

towego i dochodowego w 1936 r., auto-

rzy memorjału proszą o wydanie zarzą-

dzeń zapewniających słuszny wymiar

tych podatków od lekarzy, Lekarze bo-

wiem nie prowadzą uproszczonych ksiąś

przychodu i rozchodu, przewidzianych

w ordynaci podatkowej, albowiem w

myśl ustawy o praktyce lekarskiej obo-

wiązani są do dochowania tajemnicy le-

karskiej, Wobec tego wymiar podatków

będzie oparty na wyrobieniu sobie przez

władze poglądu na zeznąnia podatkowe

lekarzy. W tym stanie rzeczy ogromne

znaczenie będą posiadały opinje bie-

Ponure taiemnice
pokojów hotelowych

45-letnia Gertruda Malczewska, przy-

była z Katowic do Warszawy dn. 13 b.m,

i zamieszkała w  „Grand-Hotelu" (ul,

Chmielna 5). Ponieważ w ciągu ostatniej

doby nie opuszczała hotelu, ofworzon?

pokó', za'mowany przez przyjezdną i

znaleziono ją bez oznak życią. Lekarz

Pogotowia stwierdził śmierć. która na-

stąpiła, prawdopodobnie wskutek otru-

cia weronalem. Policja X-go komis. pro-

wadzi dochodzenie, celem wyświetlenia

przyczyny samobójstwa. Zwłoki prze,

wieziono do prosektorjum, Według po-

głosek przyczyną samobójstwa ś. p. Mal-
czewskiej były niesnaski z mężem

Przy ul. Marszałkowskiej 105, zajął

'mumer na IIl-em piętrze, wczoraj rano.

50-letni Czesław Wysocki, adwokat z
Radomia. W południe wyszedł na obiad

i wkrótce wrócił. Gdy następnie przez
dłuższy czas Wysocki nie dawał o sobie
znaku życia, nocy ub, około godz 2-ej

służba — w obecności polići — wyła-
mała zamek, Okazało się, iż Wysock
powiesił się na ręczniku, umocowanym

na haku. Lekarz Pogotowia stwierdził

śmierć. — Zwłoki przewieziono do pro-

selctorum,

 

 

DZIAŁ AKADEMICKI
Młodzież akademicka zwołuje wiecKwestja ukraińska

w zarysie

W czwartek, dnia 16 b. m., w lokalu
Sekcji Akademickiej Str. Nar. odbyło
się zebranie dyskusyjne, na którem refe-

rat m. t£.: „Kwestja ukraińska w zary-

sie” wygłosił kol, Jan Matłachowski.
W referacie swym dał prelegent ogól-

my szkic tak aktualnego dziś zagadnie-

mia. Rozpatrzywszy terytorjum, objęte
apetytami „Wielkiej Ukrainy”, pod
względem historycznym „etnograficznym

i.cywilizacyjnym, omówił prelegent stan

posiadania pólski na Wołyniu i w Mało-

+ polsce Wschodniej.

Waioski nie okazały się różowe, do-“
tychczasowa bowiem polityka polska na

tych ziemiach w zupełności nie spełniła

swych zadań. Należy zacząć pracę n4

tym terćnie nie od stwierdzenia, że

„polska racja stanu każe tworzyć Ukra-

inę', lecz od związania tej grupy etnicr-,

nej z Polską najpierw państwowo, a po-

tem narodowo.

O
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„Dziennik Wileński" z dnia 16 b. m.
podaje: A

Realizując uchwałę przedstawicieli

poszczególnych organizacyj  akademic-

kich, powziętą w dniu 14.1.36 r., dele-

gacja studentów U. S. B, reprezentują-
ca korporacje i organizacje akademickie

oraz Bratnią Pomoc, udałą się w dniu

15 b m. do J. M. Rektora U. S. B., prot.

dr. Witolda Staniewicza w celu przed-
stawienia stanowiska polskiej młodzieży
akademickiej U. S. B. w związku z uci-
skiem Polaków ma Litwie oraz z prośbą

© zezwolemie zwołania ogólnoakademic-

kiego więcu protestacyjnego.

J.M. Rektor Staniewicz w całej roz-
ciągłości podzielił stanowisko młodzieży

akademickiej i zezwolił na zorganizówa-
nie w dniu 18 b. m., o godź. 18-ej, w auli
Śniedackich U.S.B. wielkiego ogólnoaka-
demickiego wiecu protestacyjnego prze-  

ciwko represjom antypolskim na Litwie

Jednocześnie p. rektor zwrócił się do de-

legacji akademików z apelem zachowania

należytej powagi. Pan rektor wyraził pe-

wność, iż polska młodzież akademicka

nawet w najbardziej stanowczej akcji
protestacyjnej zachowa się z godnością,

jak przystało na akademika - Polaka.

W związku z tem Tymczasowy Akade-
micki Komitet Wykonawczy zwraca się

do wszystkich polskich organizacyj aka-

demickich w Wilnie o nieodzowne wy-

delegowanie przedstawicieli na zebranie

organizacyjne wiecu, które odbędzie się

w dniu 16 b. m., we czwartek, o godz.

19-ej. w sali ogniska akademickiego Bra-
tniej Pomocy w Wilnie, ul. Wielka 24.

(—) Tymczasowy Akademicki

Komitet Wykonawczy Akcji
Protestacyjnej.  

Z Sekcji Akademickiej S.N
Zapisy codziennie w godzinach od

13-ej do 15-ej, Aleje Jerozolimskie 17,

m,5.
*

Kierownictwo Sekcji Akademickiej

zawiadamia, że w poniedziałek dnia

20 b. m. odbędzie się w lokalu Sekcji

o godz, 19.30 zebranie II grupy kursu

wstępnego. Obecność obowiązkowa.

Podajć się do wiadomości kolegów-

narodowców, iż staraniem Sekcji A-

kadęmickiej została zorganizowana
prywatna „stołówką studencka”,
Po szczegółowe! informacje zgła*

szać się należy do zarządu Sekcji A+

kademickiej Str. Nar. (Al. Jeroz. 17,

m. 5) w godzinach dyżurów.  

głych o każdem zeznaniu podatkowem.
Zarząd Izby lekarskiej ułożył wobec te-

go listę biegłych, poinformowanych ©

dochodach lekarzy, którzy winni być po-

woływani przez. poszczególne urzędy
skarbowe. W razie rozbieżności między
opin'ami biegłego i urzędu skarbowego.

Izba lekarska prosj o wydanie zarządze+

nia, by urzędy zwracały się do istn'eją-

cej komisji podatkowej Izby.

Dyrektor dr, Ratyński oświadczył, że
sprawy te będą przedmiotem obrad kon«

ferencji naczelników urzędów ś<arb=

wych. (b)

liL ai i

Firma HENRYK ŽAK

w nowej siedzibie

Do przeszłości należy już dziś nakaz mo”
dy, który posługiwać się kazał wyrobami
zagranicznomi. Obecnie każda szanująca się
pani używa przeważnie kosmetyków krajo-
wych, które nietylko dorównywają co do ja-
kości wyrobom zagranicznym, lecz bez ś
równania są tańsze.

‚ Dowodem tego jest stały rozwój placówek.
olskich, z których znana Fabryka Perfum,
osmetyków, Mydeł i Przetworów. Che-

micznych Henryk Żak w Poznaniu zmuszo-
na była ponownie do powiększenia swych
ubikacyj fabrycznych, gdyż dotychczasowe
lokale przy ul. Bukowskiej nr. 37 okazały
się również niewystarczające. Świadczy to,
iż mimo wszystkich przeszkód i trudności na-
tury ogólnej, narzuconych kryzysem, do-
skonałe wyroby firmy Henryk Żak zdoby-
wają coraz szerszy zasięg, wykazując z roku
na rok wzmagającą się konsumcję, co w na-
stępstwie swem pociąga zwiększenie pro-

dukcji i powiększenie fabryki.

Z dniem 1 stycznia r. b. znajduje się fa-
bryka firmy Henryk Żak w nowych śma-
chach przy ul. Gnieźnieńskiej nr. 32. 2

Powiększenie ubikacyj fabrycznych i n-
doskonalenią techniczne pozwalają firmie
Henryk Żak na dalsze zwiększenie produk-
cji i całkowite nasycenie rynku wewnętrz=
nego yznanemi wyrobami swemi, jak „Prze-
mysławką”, „Miaflor”, „Loran” i, t. pi w
postaci wody kolońskiej, kwiatowej, mydła
toaletowego i innych środków kosmetycz-
nych. R

Wozoraj wieczorem na przeježdzie ko-
lejowym na staci Miłanówek dostał się

pod pociąg 15-letni Aleksander Nowicki.

vozet (zam. tamże). Ofiarę wypadku. z

obciętem prawem podudziem, prztwie-

ziono pociągiem na dworzec Główny, do-
kąd wezwano Pogotowie. Po opatrunku
przez lekarza, chłopca. w stanie ciężkim,
przewieziono do szpitala Dz. Jezus,

 —!=;

Tabela Loterji Państwowej
(Nieurzędowa).

W/ dalszych ciągnieniach 34-tej loterii
państwowej padły następujące wygrane:

"100.000 zł. — 51047
10.000 zł. — 45393 68465 81723
5.000 zł. — 4305 123513 151985
2.000 zł.—3731 14321 14997 43206

74301 74968 113481 133281 136134 136814
140240 165580

1.000 zł, — 8884 10440 14262 18557
19999 39813 40456 47475 58049 5
62170 64251 67418 69189 71871 81393
81866 82237 89304 90776 92801 92941
120281 121803 147440 153048 161182
162413 175653 178482 188121
30.000 — 167420.
20.000 zł. — 104516.
10.000 zł. — 38515 165757,
5,000 zł. — 61317 77035 171342 177519,
2,000 zł. — 9180 15516 44185 46390

59711 70608 70974 100453 122648 126501
142179 147820 167558 191780 192758.

1.000 zł. — 6255 12680 23070 27111
34905 41018 42248 42625 43021 44133
44361 46266 50759 55639 60886 61638
64733 69223 69187 71043 76613
71482 79283 95830 97912 102654 112807
126705 131928 135642 138628 137137
is 153459 154428 155144 164825

 

Akademiku—wśród pionierów Ruchu Narodowego

nie powinno zabraknąć Ciebie?

Wstępuj w szeregi Stronnictwa Narodowego:
Sekretarjat czynny codziennie w godzinach od 13 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. 5.



p ы A K | Ostatnie 2 dni

Arcydzieło DOSTOJEWSKIEGO

  

ZBRODNIA „„Dz
IKARA
Początek o godz. 2-ej.

W następnym programie: "7

Najpiękniejszy z naj-
piękniejszych filmów
wyprodukowanych dotychczas z

iewczęe

i <= 1“"rze" „ADO ат - pa

Reżyserja: W. TURŻZAŃSKI Muzyka:

Martą Eggerth

FRANCISZEK LEHAR. W roL męsk. Hans Moser, Leo Slezak

—

Nowości wydawn icze
Gimnastyka —- opracowała

Stanisława  Chrupczałowska - Żyt=
kowiczowa. Część lekarską opraco-
wała doc. dr. Eieonora Reicher. To-
„mik 5 Bibljoteki Wychowania Fi-
zycznego Kobiet pod redakcją K.
Muszałówny i doc. dr. E. Reiche-
rówiny. Warszawa 1935. Główna

R ść Księgarnia Wojskowa. Cena 4.40 zi.

Ž i 2 U j Po wydanych w tym roku czte-

2 rech tomikach w. „Bibljotece Wy

= chowania Fizycznego Kobiet", a
i in. mianowicie:
Ši

Cygańska muzyka. Skrzący dowcip.

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na PohulanCe. Dziś,

o godz. 4-ej sztuka Trigera pt. „Szczęśliwe

małżeństwo”. Ceny propagandowe.

— Wieczorem o godz. 8 m. 15 czołowy

laureat I-go międzynarodowego konkursu

im, F. Chopina Grzegorz Ginzburg. W pro-

gramie: Chopin — a) 2 ballady g-moll i

f-moll, b) 6 etiud op. 25, c) Polonez As-dur.

Mozart — sonata A-dur z warjacjami. Beet-

haven-Busoni — Eoossaise. Beethoven —

marsz turecki,  Rameau-Godowski a)

Elegja, b) Tambourin. Ceny od zł. 1.30 do |

540. Bilety wcześniej do nabycia w kasie

teatru na Pohulance. Wszystkie kupony i

zniżki nieważne. i

:szeregu

i miejsc od 15 groszy. 
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś ope

— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.
Dziś program rewjowy p. t. „Romanse cy-

ie'. Początek przedstawień o godz.
6.45 i 9.15.
— Teatr Rewji „Wesoły Murzyn”, ul.

sielskiego wykona piękny balet „Klejnoty”. ;

Reżyserja M. Tatrzańskiego. Całkowita no-,

wa wystawa W. Makojnika. Przy pulpicie r

M. Kochanowski. ks ar
& ь В: i

Dziś o g. 4 pp. po cenach zniżonych u- Ludwisarska 4, Dziś „Zastaw się, a postaw|
słuch. 19.10: Koncert

każe się amerykańska „Rose się“. Początek przedstawień o godz. 4, 6.30

Marie". i 9 w. Jutro rewja pt. „Używaj, póki czas”.

—- Widowisko dla dzieci w „Luta. Polskie Radjo Wilno
Dziś o godz, 12 m. 15 po raz ostatni wse- | Niedziela, dnia 19 stycznia 1936 r.

zonie grane będzie widowisko dla dzieci| 9,00: Sygnał czasu i pieśń poranna.

„Mały Gazeciarz* o podniosłej tendencji i 9,03: Gazeta rolnicza. 9.15: Muzyka poran-

zabawnych sytuacjach "W _ sztuce oprócz na, 9,40: Dziennik poranny. 10.30: Trans-

artystów i dzieci zaprezentuje misja nabożeństwa z kat, Św. Jana. 11.57:

się studjum baletowe N. Muraszowej. Ceny Sygnał czasu i hejnał. 12.03: Życie kultural-

|ne miasta i prowincji. 12.15: Koncert sym-

foniczny. 13.00: Fragment słuchowiska z
dramatu J. Słowackiego „Fantazy czyli no-

wa Dejanira'. 13.20: D, c. poranku muzycz

nego. 14.00: Pomyłki— nowela St. Żerom-

operetka

— Jubileusz Józeia Ciesielskiego w

„Lutni”*, Komitet jubileuszowy ku uczcze:

niu XXV-lecia pracy scenicznej Józefa  reika Falla „Królowa Miljardów”. Oprócz Ciesielskiego niniejszem podaje do wiado-

Elny Gistedt role popisowe w tej nowości mości, iż obchód jubiłeuszowy wyznaczony

mają Sława Bestani, M. Wawrzkowicz, W. został na piątek dnia 31 bm. Wystawiona

Szozawiūski i K. Wyrwicz-Wichrowski.- Ze- | zostanie świetna operetka Kalmana „Baja-|

spół baletowy z udziałem Martówny i Cie- dera". Н

 

CUDOWNY FILM EGZOTYCZNY

ZBIEGzJAWY
W rol. gł. Charles Biekford. Upajająca muzyka wsehodnia. Czarowne piosenki. Przepiękne

widoki: Dżungla. Przejmujące grozą wzlki z drapieżcami, Film większy od „Maradu”

HELIOS | GARY. COOPER
oraz ANNA HARDING w nieśmiertelnem arcydziele Georgea Mouriera

PETERIBBETSON
Reżys. tworcy „Bengali“

DZIŚ POCZ. O GODZ. 2-fe.
Ostatnie dni!

Dziś najmilsza trzpiotka ekranu

już w następnym
programie

 

 

Hatawaya
 

CASINO!

  

skiego, recyt. Juljusz Osterwa. 14.25: Kon-

cert życzeń. 15.00: Teatr Bożego Narodze-
nia w oprac. I. Szymańskiej. 15.45 Import.
a śmteresy rolnictwa, pogad. 16.00: Lami-

TEATR REWZI
Lucwiserska 4„WESOŁYNORZYK”

„zastaw się u postaw się
Udział bierze caly zespół artystyczny oraz balet prof, Luzińskiej. Początek codz. o

godz. 6.30 i 9 wiecz. W niedzielę i świętao godz.4, 6 i 9wiecz. Ceny miejscod25gr.

ANONS! Jutro w poniedziałek premjera! Nowa wielka rewja p. t. „Używaj póki czasł”

1) Uszkodzenia sportowe
biet,

2) Turystyka górską i nizinna,

PSA u ko

główki dla dzieci po dyk. 16.15: Kwiatet: Й

Arkadjusza Flato. 16.45: Koncert „chóru 3 Narciarstwo, 2
Dzwon. 17.00: Muzyka taneczna. 1740:' 4) Szermierka, łucznictwo, strze-

lectwo.

Jest to jeden z najcenniejszych
tomików -tej biblgoteki zarazem
jeden z ważniejszych wkładów w na-
szą instrukcyjną literaturę spertową.

Migawki regionalne. 18.00; Teodor Blumer

— Suita taneczna op. 53. 18.50: Rekin,
reklamowy, 19,20:

Wil. wiadom. 'sportowe. 19.25. Gwiazdy fil-

mowe na płytach. 19,45: Nowości beletry- 1

styczne. 20.00: Koncert solistów: Mokrzyc- la literatura nie posiada dotych-

ka, Adamska, akomp Ludwik Urstein. 20.50: czas ani jednego podręcznika gimna

Dziennik wieczorny. 20.57: Sprawozdanie 2 styki kobiet w oryginalnem polskiem

Il-g0 «wiecu  protestacyjnego przeciwko opracowaniu, opartego na naszych
gwałtom litewskim. 21.05 Na wesołej Iwow-' doświadczeniach a zarazem iiwzględ

skiej fali 2130: Rumunja A la fourchette, niającego nowe prądy i wymagania
feljeton. 21.45: Wiadomości sportowe, 22.00: 'nowych kierunków gimnastyki ko-

Muzyka. taneczna. 23.00: Wiadom. meteor. biet dorosłych. Jest to zarazem
23,05: Muzyka taneczna, pierwszy w Polsce podręcznik gi-
ką „mnastyczny, odpowiadający wyma-
(UTIEO =Ganiom nowego programu żeńskich

gimnazjów i liceów, Z tych wzglę-
KAŻDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA dów podręcznik ten jest nietylko

lecz
wszystkich

NA AKCJĘ STRONNICTWA NĄ- zjawiskiem  pożytecznem,
RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DO wręcz koniecznem dla

' zainteresowanych.POLSKI NARODOWEJI

 

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ!  
   

 

   

GRUŹLICA PŁUC
jest nieubłagana i co-
rocznie, nie robiąc róż-

( micy dla płci, wieku i
stanu pociąga bardzo

Przy zwalczaniu chorób płuc-
nych, stów ię śrypy, uporczywego mę-
czącego kaszlu i t. p. stosuj „ Lekarce
„BALSAM  THIOCÓLAN "AGE", który,

 

-—

 

"POLSKIE kino

aWIATOWI
miękewicza 9

Patrjotyczny film najnowszej produkcji sezonu 1936/37

"CHOPIN— PIEWCAWOLNOŚCI”
Wzruszająca treść! Niezapomniane melodjeChopinowskiel Chopin jako bojowiec o nie-

podległość Polski. Uprasza się o punktualne przybywanie na potzątki seansów 4, 6, 8

1 10.15; w święta od godziny 2-ej.
UWAGA: Każdy Polak musi zobaczyć to

listopadowego

REWJA | > Balkoni25 gr. Program Mr..56 p. t. |

ułatwiając wydzielanie się plwociny,
usuwa kaszel.NIEBYWAŁE POWODZENIEM

Nowość.
"Tapczany automatycznie podnoszone Oras

inne meble wyściełane poleca

Wacław Mołodecki:
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8.

Ceny konkurencyjne.

 

й

arcydzieło, osnute na tle powstan'a
 

 

Marne święta bez Krupaikai

KRUPNIK Tritzowania"
sporządzisz przy pomocy zaprawy
ziołowo-korzennej Flakon 1 zł.SKIEROMANSE CYGAŃN

Rewja w 2 częściach i 14 obrazach z udziałem W. JANKOWSKIEGO, Basi REL-

| SKIEJ, Edmunda ZAYENDY, K. OSTROWSKIEGO oraz całe zespołu. _ Anone-
| wystarcza na 1—3 litry wódki.

POLECA SKŁAD APTECZNY   "=GAAL:
ARA przepięknym filmie wiedeńskim A /

„KATARZYNKA:
HUMOR! PIKANTERJA! ZABAWA! Wspaniały nadprogram.

HELI0S | Najwspanialsza Atrakcja Sezonu,
„ Największy festiwai Taneczny Swiata

 

WESOŁA ROZWÓDKA: ;
Krėlilikrėlowa tahcu/FRED ASTAIR i GINGER ROGER wykonają po raz 1-szyjw Wiinie

ostatni przebój „CONTÓNENTAL*, któcy zelektryzował czły świat I
b. Mistrz Świata MRX BRER i gwiezda

 

Pea

  

  

  

  

  

   

 

Wkrótce gość. wyst. najlepszej pienślarki Warszawy TAISSY PUCHALSKIEJ. Co-
© kięnniepocz.o 630 1 $ w. W miedz. i święta 415, 645 i 915. Władysława Trubiłły

meno у ma (róg Tatarskiej).

ь x amże wo ńskie

W 5rĄ | STKO ST MNI AŁO „|| Kasjerka 7) przesudaych zapachów..
Ч kaucj uje; :

WYR ZEG * posady. Posiada eil „EEEE PRZY

Fa ‘ OBYZEZŁOTA1SREBRA, ZEGARY, > šwiadect diu-!
ie SBA Bani A HEMOROIDACH

| ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4— w Adm. „Dzien.Wil : (WANNARUSYJ S

! i (4 т 3 Н СТОРК! ; НАЗСu W.-JUREWICZA, |-......„„| h_4 `
' MISTRZA FIRMY P. BURE. ' KRAWCOWA A „VARICOL

rutynowana przyjmuje TS А х p

 

 

WILNO, MICKIEWICZA 4.

 

      

wszelkie roboty: pia-

Nad programsAtrakeje

'2) Mecz: bokserski:

 

 

ORADNIA BUDOWLANA
INŻ. ARCH. B. SUJIECIMSKIEGO cooz. 3-5 Poras.

 

 

t „ kosijuny, su-

murzyńska JÓE LOUS I AZ zwrwostsie... |SZCZE, uiny :

Pocz.'04 w niadzleięjod 2-6, я ® : AGENTOW knie. Cenyniskie. A

a Rs oj (RALIO SŁUŻĄCA do sprzedania narzę: |dres: Łukiska i Me- Przedstawiciela

Adi; ROA й Gobeem_gotowścieh|si rolsiozych _ ójtzótowa 13/23. wia icdnh ge
: sprzątaniem, uczci*| wsjąch poszukuje 300—-9| na Wilno i okolice możliwie z branży my-

WILNO,FO.FILIPR 1 į PRACA. wa, czysta i pracowi-|„Zniwo“, Lwów, Ka-|--——- | Е dlarsko-kosmetycznej poszukuję poważna

| i ts — potrzebna. Ko- szewicza 6. A MŁODĄ iabryka, Oierty pod „Zabezpieczenie“ do

TELEFON 20-25 py niecznie poważne — - че inteligentiną | panien- Biura Ogłoszeń Teofil Pietraszek, Watsza-

|oludpaca. ZE: OE kę (osobę) przyjmę w wa, Marszałkowska 115.

R 0 | n ik za ё botkpy sote a. gospody D
RKKA, aoGnef:

GOSPODYNI zakresie _ podręcznej Ara Wa O akcji. 2 om z ogrodem

 

     
    

    

AupnoSa zamienię
lub sprzedam
wark na Litwie na po-
siadłość "vw Polsce.

di >
SPRZEDAM

tol- spodarstwa.

ze szkołą agrotech-

piczną, kilkoleta:ą
praktyką _ poszukuje
posady administracji

lub kierownictwa ma-

jątku. Wymagania
skromne, Posiada wła
sną młocarnię z mo-
torem, którą może
oddać ua usługi go”

Adres:|szenia
|wailno,
Lini 1.

gospodarstwo
we: wędliny,
wo, wykwintna
chnia, chów

spodyni,
na probostwo.

i
Wilno, Połocka 4 m. Popowska

,26, Feliks Fronowski.

inteligentna, może Sa-

modzielnie prowadzić
domc-

pieczy-
ku-

drobiu.

Poszukuję posady go"
najchętniej

Zgło-

„Gospodyni

do krawcowej, g0spo-
dyni domowej lub po”
kojowej. Oierty kie-
rować do adm. „Dz.
WiŁ* dla „KH. W".

PANNA
inteligentna poszuku-
je pracy w cukierni
lub masarni jako
praktykantka. Adres
w Admin. „Dz. Wi

-GARNCARZ
iachowy
naprawy,

recka 47—4.

4  
poszukuje
przeróbki

budowy pieców po
cenie b. niskiej Fila"

14

į RONE į

Poszukiwany jest dom z ogrodem warzyw*
nym (osobniak) ma pomieszczenie Sióstr
wraz z zakładem wychowawczym, Kto do-
pomoże do założenia zakładu dla najbied-

| niejszych dzieci? Oferty przyjmuje 2
wdzięcznością Zarząd Związku „Caritas“

w Wilnie, Metropolitalna 1.

 

WRZKINKSKANAKAE| MATEMATYK,

absolwent U.S.B, u-

 

Mieszkanie
5 pokoi z s.
parter, do wynajęcia.
J. Jasińskiego Nr. 15, „UNIW

|zostało
POKÓJ

z osobnem wejściem m. 6-a, tel. 22-11.

z klatki schodowej do Biuro przyjmuje zglo-

wynajęcia.  Zyfmun- szenia wolnychmiesz-

towska 20, m, 5. 353 kań i pokoi umeblo-
|wanych. Opłata od

lnych, przebudowy, remonław, izolac
z

| wspid: wynajęcia i lokał

|
Wielka 33, u właści-

jące, wygody. Pańske| PRĘDKO!

BIURO

oradą urządzenia wystaw I wnętrz,reklam
e

mna źne fnrawdzanie rachu

Šis kaikamiai—SKLEP |

I pokoje odpowiedni na przed-
siębiorstwo handlowe.

i nlp
2 pokoje nie krępu, TANIO!

POŚREDN. MIESZK.

ERSAL“

 

DO WYNAJĘCIA
osobny domek 2 po- ruchomości
koje i kuchnia. Anto- najęciu.
colska 62 — 3 33) ——————

a„tortepjan maboniowy
w dobrym stanie, nie-
drogo, 340 zł. Wilno,

| ul. 2,Holendernia
'm. 1. — Oglądać „w

|
przeniesione|kėw) |

'ва ul. Mickiewicza 4 Szczegółowe oierty 2

P. Т. Właścicieli nie- |figusy,
po wy- lodendrony,

— '29—1.

godzinach 15—17.

Kupie
folwark  30—60 ka.
(orna, las, łąki woda,
może być bez budyn*

blisko Wilna.

podaniem ceny kiero-
wać do Adm. Dzien.
Wil. pod „F. K.“. 298

TANIO
szparagusy, ii“

kaktusy
— sprzedam. Jasna

Archanieiska Nr. 15/1.

WYDZIERŻAWIĘ
sprzedam dobrze pro-
sperujące przedsię-
biorstwo w centrum
miasta na dogodnych
warunkach, ewent.
przyjmę spólnika-czkę
z kapitaiem od 2000
zi. Dominikańska Nr.
12 m. 2. 354—1

FORTEPIAN
šwiatowej  lirmy
„Blithner“ okazyjnie

tanio do sprzedania.
Ul Biskupia 6, m. 2.

DOBERMANA
tresowanego sprze-
dam. Krakowska 42, (Zwierzyniec). m. 6.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwi

NAUCZYCIELKA |AD iai 7 TCS

prywatna  poszukujej

Kucharzaposady do dzieci w
|wieku szkolnym lub

| przedszkolnym zajdo kuchni żołnierskiej poszukuje Baon

U oc, K. O. P. „Podświle”. Warunki i płaca do
a Wil” e ©|pmówienia Zgłoszenia z warunkami kiero-

a ——  |wać: Baon K.O.P. „Podświle* w Podświlu.

|77 PRACY. | zaw przedsiębiorstwie, .

ROLNIK
handlowem,  przemy*|
|słowem lub innem wj
(charakterze | prakty-|,-modzieiny, samotny, z praktyką o skrom-
kantki poszukuje ab-|nych wymaganiach, potrzebny na rok do

solwentka Szkoły zorganizowania pracy w folwarku (20 ha
Przem-HandL _ Łask. ornej, 30 łąk, las). Oferty z życiorysem,
|zgłosz. dla „Prakty- referencjami i wymaganemi warunkami do
kantki* do Admin yziennika Wileńskiego" pod: Narodowiec-
„Dzien. WiL*, tamże | rolnik”,
adres.

T ТОАНЕча

 nwnw

go, Wailao, Mostowa Nr Ierzyńskie

 

  

i NAUKA. š

BARECAOWNE

Dw 6 | GEE
PRZYJMUJE osoby „,- 5" miU. S. B. udziela lek-pragnące  wypoczyn- a
ku. 75 zł. miesięcznie, “7! Teo gimn.
Piękna i zdrowotna *B“*J2 ki. za
miejscowość, las, te- a w W:
reny narciarskie, šli- 3% p DER X
zgawka i. polowanie.| .,;, „Dz. Wil”,
29 kim. od Wilna. mže adres.

Komunikacja autobu-:
sowa 2 razy dziennie RUTYNOWANA
Zgłoszenia do Adm. wychowawczyni - na-

pod „Leliwa“. |uczycielka z kilkolet-
nią praktyką przyjmie

Stani dzy BOSE do dzieci. Wy-

owocowo - warzywny magania b. skromne.

ogród, Wiadomość w Adres w Admin. „Dz.
Biurze Ogłoszeń, Wi- Wileńsk."
leńska 8, tel. 610.

 
 

WEZMĘ 
dziela lekcji z mate-
matyki i lizyki oraz
przygotowuje do ma+
tury i egzaminów kon
kursowych na wyższe
uczelnie. Posiada
długoletnią praktykę,
maucza gruntownie i
sumiennie. Adres: za*
uiek Dobroczynny 6,
m. 410. 304—1

CZYTAJCIE
ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ 
 

"Odpowiedzialny redaktor:STANISŁAW JAKITOWICZ.


