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NA FRONCIE
CZY WŁOSI BOMBARDOWALI

AMBULANS ANGIELSKI?
RZYM (Pat). Agencja Stefani'ego

podaje, że wiadomość,
przez jeden z dzienników angiel-
skich, jakoby samoloty włoskie bom-
bardowały w okolicach Dessie am-
bulans angielski, nie odpowiada zu-
pełnie prawdzie. Od dnia 6-$0 gru-
dnia ami jeden samolot włoski nie

iskiego pozbawione są podstaw.

Co myśli min. Świętosławski
o roli młodzieży?

WARSZAWA (Pat). Skrót prze-
mówienia p. min. Świętosławskiego
w czasie otwarcia mowego gmachu
uniwersytetu:.

Chcę skorzystać z tej sposobności,
mówił minister, aby zwrócić się do
młodzieży. Polska, jak długa i sze-
roka, czeka na waszą pracę. Musi-
my jednak zdać sobie jasno sprawę,
że realne życie od was wymaga, aby
wielotysięczne młode siły fachowe
przestał
w dh
kając zatrudnienia w urzędach.
Trzeba, aby siły te rozproszyły się|
po całym. kraju do najdalej wysunię-
tych wschodnich rubieży Rzeczy-
pospolitej. Nie wolno zwalać na
spracowane barki nauczycielstwa i
nielicznej rzeszy urzędników misji
odrodzenia kulturalnego, gospodar-
czego i ekonomicznego Polski. Już
jednak w murach uczelni akademic-

Nowojorski „Forwerts”
0 żydach w Polsce
Wychodzące w New Yorku po-

ważne pismo żydowskie „Forwerts',
zamieściło artykuł pod tytułem: „Za
dużo żydów w Polsce”, Autor tego
artykułu, znany pisarz i podróżnik,
H. Lang, dowodzi, że położenie ży-
dów w Polsce jest okropne, bo ich
jest za dużo, Pisze on, iż w takich
miastach jak Łódź, Białystok trze-
cia część ludności żydowskiej przy-
miera z głodu. Gniotą oni się tam,
i oszukują się wzajemnie. Sprytny
zostanie maciągnięty przez spryt-
niejszego, a sprytniejszy przez mi-,
strząa w naciąganiu, mówi autor.)

ogłoszona |O0 ZWYCIĘSTWACH WŁOSKICH!

skupiać się w stolicy, lub
większych ośrodkach, szu-;

Wilno, Poniedziałek 20 Styeznia.,1936 roku

Choroba króla AngliiBEZ ZMIAN
„dokonywał bombardowania w strefie

Lb
RZĄD ABISYŃSKI NIC NIE WIE

ADDIS-ABEBA (Pat). Urzędowa
deklaracją rządu abisyńskiego głosi,
że doniesienia włoskie o zwycięstwie
Włochów na froncie południowym,
o 4.000 poległych Abisyńczyków i 0;|

zajęciu 120 km. terytorjum abisyń-

kiej opracowywać należy ideowe.
podstawy przyszłej waszej działal-
ności. Już tu, podczas studjów, na-
wiązać należy kontakt z terenem
przyszłej pracy.

 

  

Walki Fprzedwyborcze
W. RUMUNII.

BUKARESZT (Pat) W związku
z lkampanją wyborczą na Wołosz-
czyźnie i Siedmiogrodzie, gdzie w
lutym odbędą się częściowe wybory,
dochodzi do licznych, często ostrych
zajść. W, jednej z miejscowości agi-
tatorzy partji antysemickiej Narodo-
wych Chrześcijąn zaatakowali sie-
dzibę partji Narodowo-Chłopskiej i
zdemolowali ją. Doszło do strzela-
niny, przyczemi 2-ch członków partii
chłopskiej odniosło ciężkie rany.

Poświęcenie nowego
gmachu uniwersytetu  W WARSZAWIE.
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

12-ej na uniwersytecie odbyła się
uroczystość poświęcenia i inaugu: |
racji nowego gmachu watyęnów|
uniwersytetu.

 

LONDYN (Pat). Szpital w Kings-
lynn otrzymał polecenie zarezerwo-
wania dla domu królewskiego zapa-
su tlenu. Przez cały wieczór wcżo-
rajszy tłumy mieszkańców stolicy
przybywały do Sandringham, aby
dowiedzieć się o stanie zdrowia kró-
la. Nieogłoszenię biuletynu w godzi-
nach wieczornych wzbudziło pewne
nadzieje.

KRÓL ANGIELSKI |
U KRESU ŻYCIA.

LONDYN (Pat). Mała wioska w
hrabstwie  Noriolk,  Darsingham,
gdzie znajduje się pałac królewski
Sandringham, stanowi w chwili
obecnej wyłączny punkt zaintereso-
wania całej Wielkiej Brytanji.

Około 100 dziennikarzy, repre-

Przesilenie rządowe we Francji
LAVAL O SYTUACJI

WEWNĘTRZNEJ FRANCJI
PARYŻ (Pat).

į

|

konawczego party radykalnej, dziś
rano ogólnie przewidywano, że na-

mjerem Lavalem, którego zapytał, około środy.
jakie zajmie stanowisko w razie Prasa porańna daje wyraz swym
zgłoszenia dymisji przez ministrów ptsymistycznym _ przewidywaniom.
radykalnych, Laval odparł: Na py-Większość dzienników utrzymuje, że budżet i sprawa lig nie były jeszcze
tanie to odpowiem wtedy, gdy ewen- gabinet znajduje. się właściwie” już -załatwione. - . '
tualność taka zajdzie, Odpowiedź w
tej sprawie odkładam na później i
powstrzymuję się оф wszelkiej de-
klaracji, mogącej powiększyć jeszcze
obecne zamieszanie. Od czerwca
istniała lojalna _ współpraca
wszystkimi ministrami. W szczegól-
"ności z Herriotem powzięliśmy pew-
ną ilość poważnych zarządzeń, ja-

w stanie dymisji.
W razie definitywnego wycofania

się Lavala, należy spodziewać się
albo gabinetu ściśle radykalnego,
albo też rządu zjednoczonej lewicy.

į
i

ze»Jak podają „L'Echo de „Paris“ oraz
„L'Oeuvre“, w kotach politycznych
jako ewentualnych następców La-
vala wymieniają przewodniczącego

Minister Herriot w obszernem
omówieniu dał do zrozumienia, że

Wspóipracownik leży spodziewać się upadku rządu ministrowie radykalni ustosunkowy-
„Paris-Soir" uzyskał wywiad z pre- w połowie przyszłego tygodnia, t. į. wali się krytycznie do poszczegól-

nych posunięć premjera w dziedzinie
polityki zagranicznej. Sytuacja ich
jednak byłą utrudniona przez to, że

Reasumując. dzisiejsze
należy stwierdzić, że komitet wyko-
nawczy partji radykalnej dokonał
dwuch zasadriłczych rzeczy: wyboru
nowego prezesa, którego nazwisko
było dotychczas sztandarem skraj-
nego skrzydła partji radykalnej, oraz
zaaprobowało bez zastrzeżeń de-
cyzję min. Herriota, wycofania się z

kich wymagała sytuacja finansowa i izby dep. Bouisson, oraz wybitne- rządu.
ekonomiczna. Pozostaje jeszcze wie-
le do zrobienia, gdyż jesteśmy do-
piero w okresie rekonwalescencji.
Wiem, że kraj potrzebuje spokoju.
Uczynię wszystko możliwe, aby
Francja nie została pogrążona w od-
mętach szkodliwej dla jej interesów
agitacji.

'CZY LEWICA OBEJMIE RZĄDY
WE FRANCJI?

PARYŻ (Pat). Jakikolwiek osta-

go przedstawiciela umiarkowanego|
skrzydła partji radykalnej, jednego
z wydawców „La Depesche de Tou-
lcuse', sen. Alberta Sarraut. Rady-
kalna „L'Oeuvre“ pisze, że tylko
cud pozwoliłby obecnie uniknąć
„zbiorowej dymisji rządu Lavała.

| MINISTROWIE RADYKALNI

obrady, -

zentujących prasę <całego świata,
zjechało do wioski, wyczekując wia-
domości o stanie zdrowia króla Je-
rzego.

Obecnie nie stanowi już tajemni-
cy, że stan króla jest tak bardzo
ciężki, że liczyć się należy w każdej
chwili z najgorszemi |konsekwen-
cjami. Tętno słabnie. Działalność
serca stopniowo zanika i tylko dzię-
ki zastosowaniu sztucznego oddy-
chania Dostojny Pacjent utrzymywa-
ny jest przy życiu.

W: ciągu całej nocy i przez cały
dzień dzisiejszy tłumy iondyńczy-
ków gromadziły się przed pałacem
Buckinham, odczytując biuletyn o
stanie zdrowia króla.

Ostatni biuletyn, który wywieszo-
ny został w południe, głosił, że król
spędził noc niespokojnie, ale zdołał
siły swoje utrzymać.

RADA REGENCYJNA W ANGLJŁ.

PARYŻ (Pat). Na czas choroby
króla Jerzego 5-go dla załatwienia
spraw bieżących będzie powołana
rada regencyjna, w kltórej skład wej-
dą: królowa, ks. Walii, ks. Jorku,
lord kanclerz, arcybiskup Canter-
bury i premijer Baldwin.

Smutna statystyka
Według obliczeń Biura Staty-

stycznego Ligi Narodów, w roku
1934 zmarło z głodu i niedostatku
2.400.000 ludzi ma całym świecie.
Samobójstwo na tle kryzysu gospo-
darczego popełniło 1.200.000 osób.
Na 2 miliardy. ludzi, żyjących na ca-
łej kuli ziemskiej, 500 miljonów, t. j.

 

|1/4 nie ma zapewnionych jakich ta-
kich warunków bytowania.

 

Manifeziac) Polaków
W. dniu 19 bm. w południe na pl.

a przeciw prześladow aniom
na Litwie ,

Po odczytaniu rezolucji, przewo-
iŁukiskim w Wilnie odbył się wiec dniczący gen. Osikowski wezwał ze-

- USTĄPIĄ Z RZĄDU LAVALA. 'społeczeństwa wileńskiego i organi- branych do uformowania pochodu.
FARYŻ (Pat).

zebraniu / ministrów
Na wczorajszem

radykalnych,
Lang radzi żydom z Polski emigro- teczna decyzja co do losów gabinetu które odbyło się w gabinecie Herrio-|
wać i rozsypać się po całym świecie. Lavala leży w rękach komitetu wy- ta z udziałem ministrów Paganon, akcji protestacyjnej gen. Osikowski.

 

Petycja do ministra W. R. i 0. P
Młodzież akademicka na poli-|

technice warszawskiej wysłała do!
p. ministra Świętosławskiego petycję,
Ponieważ nie otrzymano audjencji,
petycję przesłano na ręce ministra,

Wilki grasują
w pow. Postawskim
W POW. POSTAWSKIM.
W ostatnich dniach w poszczegól-

nych gminach pow. postawskiego
prd się większe stada wilków,
tóre stają się plagą włościaństwa.

Zachodzą bowi liczne wypadki
porywania żywego inwentarza z bu-
dynków gospodarskich, narażając/
mieszkańców wsi i zaścianków
znaczne straty materjalne. (h)

Tajemniczy list
Właścicielka firmy „Universal“

Fajnsznejderowa, na której skle
przy ul. Wielkiej 9 dokonano nie-
dawno zamachu bombowego, otrzy-
mała przez posłańca list anonimowy.
w którym nieznany podawca doma
$a się zwrotu pożyczonych w 1932 r.
pieniędzy z emi procentami, gro-
żąc w wypadku odmowy konse-
kwencjami, które będą w skutkach

1

į
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Petycja ta między imnemi doma-
ga się:

1) obniżki opłat do dawnego po-
ziomu, przy jednoczesnem utrzyma-
niu dotychczasowych pomocy ma-
terjalnych;

2) nadania czynnikom akademic
im dawnych uprawnień;

3) przywrócenie swobody zrze-
szania się i autonomji domów aka-
demickich.

Zabił brata stryjecz-
nego

DZISNA. W. dniu 15 bm. Piotr
okołowski z. Dwornowa, gm. łużec-$

NA kiej, uderzył kołem w głowę stry- wania ministrėw radykalnych, soli-
jecznego brata Adama Sokołowskie-| :
go, który w dniu 16 bm. zmart. Za- |
trzymany Sokołowski przyznał się
do winy i oświadczył,

swoją stodołą.

"Zamkięcie domu mod-|
|z Wileńszczyzny wywieziono zagra-
|nicę, a głównie do Ameryki okołolitwy baptystów

Wobec kompletnego braku zwo-
leuników sekty, jak również braku

że, podejrze-|
P wał zabitego o niszczenie mu puła-|

pek na tchórze, które ustawiał podj

Renier, Bonnet i Williama Bertrand,
Herriot zwrócił się do swych kole-

zacyj przeciwko  prześladowaniom
Polaków na Litwie.

Wiec otworzył przewodniczący

Pierwszy przemawiał p. Logis,
przedstawiciel młodzieży polskiej z

,. W czasie manifestacji i pochodu
'zbierano ofiary na fundusz pomocy
| Polakom na Litwie.

Po skończonej maniłestacji ko-
mitet wykonawczy udał się do Wo- 

gów z prośbą, aby, pomimo jego dy-|Litwy, który opisał stosunek władz jewody i złożył na jego ręce rezo-
misji, nie odmawiali swej dalszej
współpracy w rządzie Lavala. Mi-
nistrowie radykałni wskazali jednak
w odpowiedzi na niemożliwość tego
rodzaju sytuacji i oświadczyli, że
złączą losy swe z losami Herriota.

POSIEDZENIE KOMITETU WY-
KONAWCZEGO PARTJI RADY-

i KALNEJ.
| PARYŻ (Pat). Z referatu na te-
mat polityki partji radykalnej, wy-
głoszonego na posiedzeniu komite-
,tu wykonawczego przez dep. Zay'a,
'zwraca uwagę oświadczenie, że pro-
gram frontu ludowego został do-
kładnie zbadany i zaaprobowany
jednogłośnie przez prezydjum.
żeli chodzi o stosunek do rządu, to
domaga się zaaprobowania postępo-  daryzujących się z prezesem Herriot.

KRESOWYCH WYWIEZIONO
ZAGRANICĘ.

Według danych, w ciągu ub. roku

i
l

2 wagonów konserw przybowych i
grzybów suszonych. Zapotrzebowa-

*robotników Z.Z.Z.

litewskich do ludności polskiej na

Niezwykł

W wielkiej fabryce parkietów
„Lachapelle' w Maniewiczach wy-
buchł zatarg.

Między tabryką tą a związkiem
(notabene jedy-

nym. istniejącym tam związkiem) by-
ła zawarta umowa zbiorowa, regu-
lująca warunki płacy i pracy robot-
ników. Umowa ta była solą w oku
fabrykantów żydowskich, którzy po-
stanowili pozbyć się za wszelką ce-
nę ciążących na nich obowiązków.
Zwrócili się oni do władz, które z
niewiadomych względów zawiesiły
związek. Temsamem przestała obo-
wiązywać umowa zbiorowa, gdyż

Delegatura Ligi Popiera-
nia Turystyki w Wilnie przy popar-
ciu Dyrekcji Okręgu Kolei Państwo-
wych w Wilnie przystąpiła do orga-
nizowania 3-ch pociągów  popular-
nych, a mianowicie: na dzień 1-go i
2igo lutego rb. pociąśów popular-

podobnie groźne, jak niedawny za- chętnych na nabożeństwa sekciar- nie na grzyby jest wielkie. Nie zaw- mych z Mołodeczna do Wilna i z
mach bombowy. Właścicielka firmy skie, z dmiem 15 bm. zamknięty zo- sze eksporty grzybów mogązadość Głębokiego do Wilna, oraz w czasie
„Universal“, zaniepokojona pogróż- stał do modlitwy sekty baptystów w uczynić
kamiędoniosła o tem policji (PAT.)| Duksztach. (h)

|

|
zapotrzebowaniom rynku

i zagranicznego. (h)
od 8-go do 11-go lutego z Wilna do
Zakopanego. Koszt przejazdów zo-

lucję, uchwaloną na wiecu.

y strajk parkieciarzy
w Maniewiczach

zbrakło kontrahenta.
Fabrykanci wymówili robotnikom

pracę i zaczęli przyjmować innych
robotników na gorszych warunkach.
Wówczas 600 zagrożonych robotni-
ków i robotnic urządziło niespoty-
kaną dotychczas manifestację.

Wszyscy ułożyli się rzędem na
torze bocznicy ikolejowej firmy, nie
dopuszczając wagonów z surowcem.
W ten sposób przetrwali 5 zimo-
wych dni i nocy.

Sprawa stała się głośną. Władze
cofnęły swoją decyzję, a fabrykanci
zmuszeni zostali dd honorowania
umowy zbiorowej. th)

Dwa wagony grzybów Pociągi popularne do Wilna i z Wilna
stał skalkułowany minimalny w ten
sposób, że przejazd z Mołodeczna
do Wilna nie przekroczy 6-ciu zł.,
a przejazd zWilna do Zakopanego
i z powrotem w trasie pociągu po-
śpiesznego zł. 25.—.

Równocześnie Liga Popierania
Turystyki zabezpieczyła tanie noc-
legi i wyżywienie uczestnikom wy-
żej wymienionych pociągów.
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Red. Na

List wsprawie korporacyj
List ponižszy traktujemy jako ar-

tykuł dyskusyjny. Red. Ruchu Mi.

SZANOWNI KOLEDZY!

Piszę do Was, bo czuję że muszę

o tem napisać. 3

Jako narodowiec z przekonań

nie z organizacji, „chcę wyło-

zed Wami, pogląd mój na
pewną sprawę, której wagi zdaje się

niedoceniacie. Myślę o korporacjach.

W. opinji ogółu nie tylko ruch nasz

narodowy, ale i inne ugrupowania

ideowe akademickie opierają SiĘ O

korporacje i mają duży wpływ na

rozwój tych organizacyj towarzy”

skich.
Czy jednal

biej nad tem, že istnien!

'nie jest faktem dodatnimi

czeństwa studenckiego? ież

trzeba choć raz „sine ira et studio

rozpatrzyć tę sprawię i wyciągnąć z

niej należyte wnioski. ;

Korporacja jest to stowarzyszenie

mające na celu wychowanie obywa-

tela (tak mówią statuty). Posiuguje

się ona silną władzą wewnętrzną 1

jest prżepo;ona duchem karności.

Ale, mogę to śmiało napisać, cele

które sobie wytknęła są tylko pu-

stym dźwiękiem. Bo treścią jej życia

wewnętrznego Są napuszone Uro-

czystości (może barwne ale bezcelo-

we) sobótki,  komersze, bummle,

czasami referaty. Panuje tam duch

bezmyślności. Byłem jako gość na

wielu takich zebraniach, Widziałem

jak wyglaszano reieraty, których

zebrani nie słuchali, bo myślą byli

przy stole z piwem, przy którym

mieli wkrótce zasiąść. Byłem nako-

merszach, na których wygłaszano

długie i piękne mowy, a czuło się,

że ci co je mówią robią to dlatego

żeby nie pić darmo gospodarskiego

piwa. A co było tami ponadto? Nie-

wiele! Były hasła pracy dla dobra

Narodu i Państwa, ale co przez tę

pracę należało rozumieć? Nikt do-

kłacinie nie wiedział. Bo po szumnych

zebraniach  korporanci rozchodzili

się, a potem w najlepszym razie zda-

wali egzaminy, ale dla siebie, a nie

dla Narodu i Państwa.

A co można powiedzieć o ich ży-

„ciu poza t. zw. „Konwentem'. Kon-

went zabierał im masę czasu, przy”

zwyczaił do schodzenia się w lokalu

jaknajczęściej, ale nie mogąc im tam

dać nic do roboty, dał im kufel i grę

w karty, To jest demoralizacja. Czło

wiek tak wychowywany, odrywa się

w swych nawykach od życia rodzin:

nego, wskutek stałej gry i użycia

alkoholu — traci wolę a ponadto

staje się oportunistą życiowym. Prze

<ież nauczono go, że musi mieć stale

pewne przyjeminości, a: na to trzeba
rozporządzać gotówką. W! konsek-

wencjach powstają długi a nieraz

defraudacje w stowarzyszeniach a-

kademickich, nie ze złej woli nawet,

ale ze słabości nadwątlonego ży

ciem burszowskim charakteru.

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA”
Narodowy organ walki

Nr. 2.
cena 10 $roszy

Do nabycia w kioskach,

ienie korporacyj
dla społe-
Przecież

ROGOWA|

Quo Vadis, medici
Dużo się pisze o pauperyzacji

stanu lekarskiego, o ciągłem w

związku z tem obniżaniu się pozio-

mu etyki zawodowej
Niedawno słyszeliśmy o przedłu-

żeniu moratorjum mieszkaniowego

dla bezrobotnych lekarzy.
Uniwersytety wypuszczają w

Polsce rokrocznie setki „świeżo u-

pieczonych lekarzy, z których część

nie może mimo usilnych starań

znaleźć nawet najbardziej licho

płatnego zajęcia.
Sześć lat wytężonej pracy, sześć

lat niedojadania i niedosypiania,

sześć lat marnowania zdrowią —

a potem, potem nic. To są fakty.

Już zdążyły spowszednieć. Już nie:

wywołują nawet żywszego oddźwię-

(ku wśród społeczeństwa. „Nadpro-

dukcja inteligencji i koniec.

Ale są czynniki, które widocznie
uważają, źe zaimało jest jeszcze le-

karzy, kończących polskie uniwer-

sytety i stąd mamy każdego roku

grupę nostryfikantów, t. zn. tych,

+ którzy pokończyli studja zagranicą i

teraz po przesłuchaniu kilku tryme-

d
sb
lr

to wszystko ze złości,

czy mienawiści? Nie! Mamprzyjaciół

korporantów i nieraz bardzo po-

rządnych ludzi, ale przykro mi śdy

widzę jak ideałem ich życia jest u-

Czy piszę

poleon Grabowski Godzińy,urzędowa
UCH MŁODYCH .

nia we czwartki g. 19—20 w lokalu „Dziennika Wileńskiego"

Polsko-żydowski A. 0. Z.
  

»:1

|
| Jest faktem niezbitym, że dwie

u, obdartego Organizacje wtedy łączą się ze sobą,
śdy albo obie są słabe, albo jedna
jest słaba i szuka oparcia w związku

z silniejszą. :
Chcę teraz

bnącego z glodu i mrozi
bezrobotnego, to wstyd mię dławi.

Bo chociaż mówi się że i nie korpo- F
ranci bawią się, ale oni to robią in- „4 3

dywidualnie, a korporacja zabawę
organizuje i tylko do zabawy ludzi

< nawiązač do insty-
|tucji, moszącej nazwę „Akademicki

wymianie t, zw. stopy życiowej! i ej
a niej wyrzękną się nierazgło- „przyucza. RO Zdrowia”.

szonych przez siebie poglądów, aby, Dlatego twierdzę. Niech korpo- Otóż powstał on z Akademickiej

tyllko móc otrzymać pieniądze. w racjei korporanci pomyślą o tem, |Kasy „Chorych, grupującej młodzież

postaci pensji czy stypendjumi „jeśli ich stać na to. | chrześcijańską i z analogicznej orga-

Tem smutniesze to jest w CZa- A jeśli korporacje nie potrafią |nizacji żydowskiej.

sach, gdy nędza idziewielkiemikro- |zdobyć sobie treści wewnętrznej: O ile nam wiadomo Ak. Kasą

Foe przżz. Pola. 4 gdy potczę JE 0013 priey. to "piej. żeby wcale [Pa tozwijalą Ep“ aasoniue CE.
parkorporantėw wchodzi dolo- (istniały. szyła się wielkiem uznaniem i po-

kalu restauracyjnego, mijając Zię-

Ik nikt nie pomyslai62-57;

procesia marginesie
Kiedy w jesieni 1931 roku wcho-

dziłem 'w życie akademickie zasta-

łem tam dwa ścierające się i zwal-

czające się obozy —jeden, to naro-

dowy, drugi, to dembińszczyzna.

Ten drugi był wtedy u władzy w

bratniaku, w „Odrodzeniu”, w Kołe

Prawników, ale w owym momencie

był już w dełenzywie, bo czuł się

poważnie zagrożony rosnącemi na”

nowo wpływami narodowców na

U.S. B. i

A był to obóz ciekawy i dlatego

chce tu nasunąć parę przypomnień

z jego historji, ' к

Substrat |, organizacyjny ów-

czesnej'. demibińszczyzny grupował

się wokół „Bratniaka' i jego agend

— Mensa, Legaciszki, w ostatnich

momentach doszedł jeszcze Dom

Akademicki.

„Sam' Henio był prezesemBrat-

niej Pomocy, najbliższymi zaś jego

współpracownikami Jędrychowski,

Drutto, Kapała, Sawicka, Kompiel-

ska (obecna Jędrychowska) i inni. |

Źródłem elementów ideologicznej

natury było „Odrodzenie, które na
gruncie wileńskim, za czasów pre-

zesury Dembińskiego nabrało tak
specyfistycznego nastawienia. „My

burzymy kapliczki! my chrzcimy

komunizm!“ oto hasła, któremi ope-

rował wówczas Dembiński. (O wi-

leńszczyźnie jako ziemi „etnicznie

białoruskiej”, 0 martyrologii dzieci

białoruskich, których się zmusza do

nauki w obcym imi języku — wów-

czas nic nie słyszeliśmy). Entuzjaz-

mowanie się „piatiletiką“, odsądzani

od czci i wiary „zbankrutowany ka:

pitalizm' 4 „zśniły Zachód — to

było na porządku dziennym. W. tym

to właśnie czasie na herbatkach

„Odrodzenia” bywała w charakte-

rze sympatyczki p. Muta Dziewicka,

w tym też czasię widziano Kapałę

jak rozdawał ulotki „odrodzeniowe“

i wreszcie żeby już wyczerpać listę

głośnych wówczas nazwisk — Dem-

biński wychowywał па swojego na-

ę na stanowisku prezesa „Od-

jrodzenia” p. Stanisława Stommę,
dzisiejszego referenta do „spraw

oe przy rektoracie U.

Centralą zastrzyków  doktrynal-
nych dla obozu dembińszczyków —
jeżeli tak można się wyrazić — b
w owym okresie Koło Prawników,

gdzie również prezesował Dembiń-

na?
strów (z reguły 2 trymestry, a więc
nawet nie cały rok) i zdaniu pew-
nych grup egzaminacyjnych otrzy-
mują pewne prawa praktykowania

w Polsce.
Oto wykaz tegorocznych nostry-

PSE na wydziale lekarskim

\ 1) Ajzensztadt Alchanon, 2) Ber-
ger Hirsz, 3) Czarka Albram, 4) Gli-
szyński Abram, 5) Grinberg lechek,
6) Glejzer Wolf, 7) Kaufman Salo-
mon, 8) Kapelusznik Chaim, 9). Ka-
gan Szaja, 10) Lew Samuel, 11) Nej-
mark Chaim, 11) Rejsensztromi Pej-

13) Rodman Mendel,'sach Jankiel,
14) Szwarcman: Lejba, 15) Szteren-
field Szepsel, 16) Szymson Asia, 17)
Skórecki Winceńty.

у

pularnością wśródJerzy 0. szerokich mas

Wilno.
 

U „Jeoicy akademickiej”
Pewne pojęcie o tem może nam 2) „Stosunki handlowe  polsko-;

dać sprawozdanie sekcji nauwoko- niemieckie". "

badawczej, która w roku ak. 1931-32 3) „Socjalne podstawy konstytu-

zorganizowała sześć releratów. cji”.
4) „Kapitalizm na bezdrożu.Oto ich tematy:

1) „Ustrój Rosji Sowieckiej”. 5) „Etatyzm czy liberaliżm'.
6) „Ideologia komunizmu”.
(Ten ostatni referat wygłosił Ste-
Jędrychowski).
Dla uwypuklenia obrazu ówczes-

nej dembińszczyzny należy podkre-
ślić jej charakter wybitnie prorzą-
dowy. Wszak wówczas pan premier
Prystor, min. Oświaty i min. Opieki
Społecznej tyle słyszeli słodkich
słówek i komplementów z ust pre-
zesa Bratniaka składanych w imie-
niu „ogółu młodzieży” jak nigdy
przed tem ijak nigdy potem, ale też
i sypali subsydjami jak nigdy. No, a
o herbatkach urządzanych w apar-
tamentach p...prof. Ehrenkreutza,
podczas których „Jędrzejewicz mó-
wił, a Jędrychowski słuchałł”, to
mówić już mie będę, bo przede-
wszystkiem na nich nie byłem, a po
drugie wszyscyśmy słyszeli o nich
podczas przewodu sądowego w „Dr

 

Samotność
(Tłum. Nietsche-Vereinsamt).

Posępnie kraczą wronie stada

I ponad miasto ciągną chmury,

Z szarego nieba śnieg wciąż pada,
Pokrywa ziemi czerń ponurą.

Ty stoisz teraz nieruchomo

I wstecz spoglądasz smutny człeku.

Kim jesteś, który z domu

Przed długą zimą w świat ucieka?

Ach, świat, to głucha, zimna brama,
Za sobą tysiąc pustyń chowa,

Gdyś przez nią wszedł — milczenieś

złamał —

— Roztrwonisz prawdę w pustych słowach.

Kto stracił to, co ty straciłeś,

Wędrówki jego nic nie wstrzyma,

Więc zamień serce w lodu bryłę,

Niech nawet je pochłonie zima.

fan

>

Posępnie kraczą wronie stada ы a Z SCE 4 V

I krążą chmury ponad miastem Gėrio since"asystentów, U.5.B.

| coraz większy śnieg wkrąg pada, ' У ыо siekių,G >

Samotność wraz ze śniegiem wzrasta. | lapolęon$ rąbywski.

I stoisz blady z trwogi dreszczem,

A sercę twę z rozpaczą przyzna,
Że zginie ten, kto teraz jeszcze
Nie może znaleźć swej ojczyzny.

Tadeusz Sosnowski,

Dyspro
Na tablicy dziekanatu wydziału

Prawą i Nauk Społecznych US B.
wisi między innemi następujące ogło
szenie;

„uW powiecie Wołoszowskim wa-
kują stanowiska sekretarzy g$min-
nych. Magistrzy praw, ubiegający
się o zajęcie wymienionych stano-

wisk, winni kierować podania do

|
|
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Turniej krasomówczy
Koło Prawników organizuję tur-

niej krasomówczy, który odbędzie
się w końcu bieżącego miesiąca.
W programie są przewidziane prze-
mówienia przed radą miejską, sej. Wydziału Powiatowego we Włosz-

mem i awa pzysięgłych. Zapisy czowie.
amatorów cennych nagród, jakie Br. Wróblewski, dziekan.
czekają autorów majlepszych prze- Gdy przeczytałem powyższe о-
mawiań, przyjmuje zarząd Koła co- głoszenie przypomniała mi się roz-
dziennie między godz. 16 a 20. mowa, którą dobrych kilka lat temu
Śpieszmy się, В, słyszałem w Warszawie.

Co „Ruch Młodych'' pisał
o listach wyborczych „iewicy akademickiej”?

Rok 1933

* „Będziemy mieli prawdopodobnie demickiej' zeznawał o tem świadek
dwóch przeciwników. jObuchowicz, który jako prezes Le-

Pierwszy, to komuniści, ukrywa- gjonu Młodych" wraz z Kyńcą brał

jący się wstydliwie pod nazwą — udział w konferencji porozumiewaw-

— „Wyborczy Blok Samopomocowyczej z komunistami, mającej na celu

Niezależnej Młodzieży Akademic- utworzenie wspólnego  „antytaszy-
kiej“. |stowskiego frontu". „Ruch Młodych”

Kierują się oni starą takityką ko-, pisał rok temu co następuje:

unistyczną — żerowanie na nędzy,| „Jak się dowiadujemy, na czele

obiecują wszystko i wszystkim, nie sanacyjnych radykałów stanie jeden

dając jednak żadnej gwarancji do-;z towarzyszów Kapały (nazwiska

trzymania tego. Pomijając już wszyst dotąd nie wiemy, zresztą podobno
kie inne względy, zwracamy uwagę pewne objekcje wysnuwa starostwo
na jedno — w Polsce wogóle,
Wilnie w szczególności, z' powodu dziczenie niedobiłków
zbyt groźnego sąsiedztwa Rosji So- hej listy komunistycznej.

wieckiej, komuniści nie mogą otrzy-, A więc tym razem komuniścii
mać „rządu dusz”, | ` |sanacja na jednej liście, Winszujemy.

Czerwona chorągiew nie może Wyłazi szydło z worka.
powiewać na Bratniakuwileńskim”. | 6на

4
'

i

1

zeszłorocz-

Rok 1934. | Co na to wszystko powie „Myśl
„Przedewszystkiem nie możemy Mocarstwowa”, która dopiero w

dopuścić, aby w lokalu Bratniackim 1936 roku dostrzegła „czerwoną
hydrę komunizmu“ na U. S. B. i na-rozlegały się dźwięki czerwonej
wołuje do utworzenia „wspólnegomiędzynarodówki — komuniści nie

 

studenckich. Nieraz można było sły- ы

įdemicki Osrodek Zdrowia nastąpiła

|

a w grodzkie) — chodzi bowiem o odzie- (

dydatėw:

młogą otrzymać „rządu dusz” mło-
dzieży akademickiej'.

Rok 1935.

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
nie podaje jalkiego wyznania są pp.,
nostryfikanci, możemy więc się je-
dynie domyślać.

Ze swej strony współczujemy p. aresztowaniami nie wystawiali wiłłas-

Skóreckiemu Wincentemu, że trafił nej listy.
do tak wyborowego towarzystwa, |

Medyk. wienia listy „sanacyjno - radykal-
j' Podczas procesu „lewicy aka-

Natomiast istniał projekt wysta-

„trontu akademickiego przeciwko ko-
munizmowi''?

My zawsze zwalczaliśmy prze-
W roku tym komuniści rozbici dewszystkiem komunistów — widać borcze

to jasno z przytoczonych wyżej
wycinków prasowych. Z =
A czy wy panowie „mocarstwow-

cy' robiliście to samo? Przypomnij-
cie sobie wasze kampanje pr.

szeć powiedzonka, że „jedna jest
tylko w Polsce Kasa chorych, która
nie jest przedmiotem narzekań —
to akademicka kasa chorych”. +

O tem jak prosperowala kasa
chorych żydowska — nie wiemy.
Jeżeli dobrze, to po jakiego djabła
nastąpiło połączenie! Jeżeli źle —
co jest bardziej prawdopodobne, bo
żydzi na przykładzie innych swoich
organizacyj akademickich  („Wzaje-
mna Pomoc”, kołą naukowe) wyka-
zują, jak są mało uzdolnieni do
twórczej pracy, jeżeli źle powiadam,
to znowu poco ta filantropja i to
przygarnianie  chuderlawych  żyd-
ków?

Fuzja obu kas chorych w Aka-

'pocichutRu, a nawet powiedziałbym
w calkowitej tajemnicy przed: mło-
dziežą.

Nie wiemy
„organizacyjny po

jak wyglądał statuł |
lskiej Ak. Kasy Ch.

ale chyba o takiej kardynalnej reor- |
ganizacji Kasy musieli być powia- |
domieni, a nawet zapytani o zgodę

' studenci, jako ci, którzy płacą na
"=s. 3

resztą całe to połącze
charakter zjeśc» «zk
,„sowano metodę salomonową (znów
ukłon w stronęStarego Testamen-
tu) — Ośrodek, dzieli się na trzy
działy; „A“ — dla młodzieży chrze-
ścijańskiej, ,„B'—dla-żydów i „C“ —
polsko-žydowska  przychodnia prze-
<iwgružlicza.

Teraz jednak jak się dowiaduje-
my owa platforma polsko-žydow-
skiej współpracy wybitnie rozszerza
się. Mianowicie Ośrodek uruchomił
łaźnię w której studenci chrześci- |
jańscy mają się kąpać razem z ży” |

 

 

„dami, tylko nie w te same dni.
, Jak z tego widać, komuś >. teży
na tem, aby Ośrodek Tdstai

SĘ ależ Przymus wą organiza
cią akademicka,@юktórejby należeliPZ jby należeli

Za5 my — a mio:
dziež akademicka — iw się za”
„jać, bo taka „międzynarodówka” nie *
leży w. naszym interesie.

2 Panie, co to będzię za lai dzies |
sięćz tymi, co wówczas będą koń: |
czyli wyższe studja. Przecież wtedy |
już palca nie będzie można wścibić |
w żadnym urzęd: a tymczasem|zie,
uniwersytety fabrykują i fabrykująj
ludzi z Saldi, Po:
— Jak to, co będzie — odpowia

da drugi. Ludzie z akademicki
wykształceniem będą  za'mować
wszystkie, mawet najniższe sta
„wiska. Dziś pokończone uniwersy-|
'tety mają tylko ministrowie, dyrek-|
torowie departamentów, wojewodo-/
wie, kuratorowie — jednem słowem,
„tylko dygnitarze. Ale z czasem į
łączą się do nich i naczelnicy wy-!
działów i starostowie i wszyscy
„nauczyciele gimnazjalni, a jeszcze,
potem i referenci i kanceliści i nau
czycielę ludowi, a wreszcie i sekre
tarze gminni i woźni i dozorcy do”
„mów — jednem słowem wszyscy —
zakończył chytrym uśmiechem.

Mijały lata.  Przychodzily nom/
nacje na ministra Oświaty najpief
p. Janusza, później p. Wacława
drzejewiczów. Słowa warszawskie
interlokutora nie sprawdzały sj
Ale widać teraz zaczynają być a
tualne. z, porządek nieco odwi
cony. a pierwszy ogień i 5
"kretarze inas 2 Po |

    

 

  

  

    
    

  

   
   

   

  

   

 

  
  

 
   

czenie miejscowej Rady Adwokój
kiej, w kitórem są podane nazwiś!
tych, którzy w ubiegłym miesi4j |
zgłosili się o wpisanie na listę ad
katów. ; 4

Oto są nazwiska wszystkich $

1) Blasbalg Karol, 2) DworZ“
Nachemiasz, 3) Haliczer Godel y
Hoch Mateusz, 5) Krant Szloma”
zet, 6) Słucki - Rawicz Lejba,
Szajbe Ide - Arja.

Wszelkie komentarze do tej #
są chyłba zbyteczne. s. 1;   

prowadzone na łamach 44
godnia Akademickiego”, a znajł
cie tam wszędzie tylko walkę z
większym wrogiem ‚ komuni
„hydrą polskiego weż I



   

 

ŻYDOWSKIE PAŃSIWO
NARODOWE

Rozwijające się w całym świecie

prądy narodowe, dążące do zorgani-

zowania państw na podstawach naro-

dowych, mają najzawziętszych prze-

ciwników w żydostwie, które wszę-

dzie zwalcza bezwzględnie ideę pań-

stwa narodowego. Żydzi, występując

stanowczo przeciw budowaniu pań-

stwa narodowego przez inne narody,

wytężają wszystkie siły, aby przy-

śpieszyć budowę własnego pań-

stwa narodowego.

Żydowska ideologja narodowa mia-

ła przez długie wieki podkład religij-

ny, wyrażający się w haśle: „Bóg,

Izrael i Tora stanowią nierozerwalną

całość”,

W 19-tem stuleciu pojawiła się też

świecka (polityczna) ideologja żydow-

skiego państwa narodowego, przecho-

dząc trzy okresy rozwojowe:  syjo-

nizmu, terytorjalizmu i nacjonalizmu
golusowego. Ciekawe są drogi, które-

mi kroczyła myśl żydowska, lecz nie

chodzi nam o te szczegóły, należące

już dziś do przeszłości,

Żydostwo światowe posiada wy-
raźny, ustalony program państwa na-

rodowego, które w zaczątkach juž

nawet istnieje i działa. Myliłby się

ten, ktoby sądził, że narodowe pań-
stwo żydowskie ogranicza się tylko

do Palestyny, Sięga ono dalej, rozcią-

gając się poza granice Palestyny; o-

bejmuje ono (oprócz Palestyny) wszy-

stkie kraje t. zw. rozproszenia żydow-

skiego (diaspory, golusu),

Program budowy narodowego pań-

stwa żydowskiego nie należy już do

„celów tajnych”, Został on ogloszo-

ny urzędowo przez najwyższych przy-

wódców światowej Organizacji Syjo-

nistycznej . Na ostatnim kongresie w

Lucernie prezydent Nahum Soko-
łow uroczyście zapowiedział:

„Nie możemy się wyrzec naszego
programu: Palestyna i równouprawnie-
nie w krajach diaspory.

Ten program proklamujemy na

wszystkich naszych zgromadzeniach, i
uzbrojeni w tenże program, wystę”

powaliśmy na Konferencji Pokojowej.

Oba te żądania są ze sobą spojone,
wzajemnie się uwarunkowują, jedno
bez drugiego jest nie do pomyślenia..

Syjonizm obejmuje wszystkie pro-
blemy całego narodu żydowskiego.
Pod tym względem wśród wszystkich
dobrych syjonistów panuje jedno-
myšlnošč".

Žydzi nie dąžą do tego, by „wrėciė“

masowo do Palestyny:

„— Diaspora žydowska — ošwiad-
czył prez. Sokołow — była zawsze i w
skali mniejszej czy większej pozosta-
nie na zawsze”.

Narodowo - polityczna ideolośja žy-
dowska opiera się więc na dwóch

słupach: 1) na Palestynie; 2) na ży-

dostwie innych krajów, posiadającem

pełne „równouprawnienie i związa-

nem silnie z całością narodu,

Palestyna ma być siedzibą narodo-

wą małej cząstki żydostwa, budowaną

i utrzymywaną przez diasporę, która

pozostanie „na zawsze” główną pod-

stawą siły i znaczenia Żydów w świe-
cie. Największą żywotność (poza

Palestyna) przejawia żydostwo w Pol-

sce. Jest ono przedmiotem trosk i o-

pieki wszystkich politycznych czynni-

ków żydostwa światowego. We wszy-

stkich krajach mobilizuje się wielkie
kapitały celem poparcia pracy ży-

dowskiej w Polsce.

Wpływowy pisarz żydowski, p. Sa-

lom Asz, wołał na wielkim zjeździe w

Lucernie (we wrześniu 1935 r.):

„— Jest obowiązkiem Żydów na ca-
łym świecie strzeżenie skarbów kultu-
ralnych żydostwapolskiego, które sta-
nowi rezerwuar duchowy całego na-
rodu'.

Nie zastanawiamy się nad tem, ja-
kie są dążności żydostwa światowego

w stosunku do terytorjum wskrzeszo-
nego państwa polskiego. Stwierdzamy

tylko, że w obrębie granic polskich

znajduje się olbrzymi kompleks zaga-

dnień obcych, związanych organicznie

Uderzenie sztyletem w plecy
Żywioły sprzymierzone przeciw

| rządowi p. Lavala nie zdołały go o-

   

balić w parlamencie w walce bezpo-
średniej i legalnej. Zadały mu tedy
cios znienacka w plecy przez wycofa-
nie się z gabinetu p. Herriota i towa-
rzyszy. Cios ten wcale nie przypad-
kiem zbiega się z wyrokiem w spra-
wie osób zaplątanych w aferę Stawi-
skiego,

P. Laval opierał się na wyraźnej o-
pinji znakomitej większości narodu
francuskiego, która popierała jego
politykę zagraniczna w związku z wy-
prawą afrykańską Włoch i zatargiem
włosko - angielskim, ceniąc pokojo-
wość tej polityki, oraz jego politykę
finansową, zmierzającą do zrównowa-
żenia budżetu i ożywienia życia go-
spodarczego.

Przeciw niemu były te wszystkie si-
ły ukryte, których narzędziem na
gruncie francuskim jest wolnomular-
stwo i których głównym celem poli-
tycznym jest dziś położenie tamy roz-
wojowi ruchów narodowych w Eu-
ropie przez obalenie Mussoliniego i
faszyzmu,

Na terenie parlamentarnym orga-
mem masonerji jest stronnictwo rady-
kalno - socjalistyczne, w ktėrem
wszystkie stanowiska decydujące są
obsadzone przez członków lóż, w któ-
rem większość: stanowią wolnomula-
rze. Każdy znający stosunki francu-
skie, wie, że partja radykalno - socja-
listyczna i masonerja, to jedno, że na
terenie parlamentarnym  partja ta
ściśle wykonywa postanowienia, jakie
zapadają w lożach i na konwentach
Wielkiego Wschodu. Stąd wynika,
że obalenie rządu p. Lavala zostało
uchwalone właśnie we Wielkim
Wschodzie,

Wiadomo też powszechnie, że afe-
ra Stawiskiego była aferą wolnomu-
larstwa, że przy tej okazji ujawniła
się jego zgnilizna wewnętrzna. To też
dopóki afera ta nie była formalnie
skończona, dopóty loże musiały być
ostrożne. P. Laval — jak to pisaliś-
my — miał dobrego sprzymierzeńca
w Stawiskim, duch tego ostatniego
czuwał nad bezpieczeństwem poli-
tycznem p. Lavala. Obecnie zapadł
wyrok w tej sprawie.Ludzie politycz-
nie w aferę zamieszani, a więc maso-
ni, został wybieleni i uwolnieni; lo-
że odetchnęły swobodniej i nabrały
odwagi, nie jest im już potrzebny rząd
„jedności narodowej”, mośą powró-
cić do polityki z przed afery, mogą
odważnie sięgnąć po pełnię władzy.

Do tego dodać należy fakt zbliżają-
cych się wyborów, Wiadomo, że we
Francji administracja ma decydujący
wpływ na wynik wyborów. Jest więc
dla niej rzeczą: konieczną mieć w
swem ręku tę administrację, czyli ob-
sadzić stanowisko ministra spraw
wewnętrznych swoim człowiekiem,

Nie mogąc —— jak powiedzieliśmy —
obalić rządu w lzbie, dąży się do za-
łatwienia sprawy przez zdekompleto-
wanie gabinetu, co nastąpi, gdy zasa-
dający w nim wolnomularze z p. Her-
riotem na czele opuszczą p. Lavala.
Jest tedy rzeczą wysoce prawdopo-
dobną, że losy gabinetu p. Lavala są
przesądzone, że przyjdzie do władzy
rząd, będący całkowicie w rękach
wolnomularstwa, rząd do przeprowa-
dzenia wyborów w duchu interesów
wolnomularskich i do zmian w dz'e-
dzinie polityki zagranicznej, także

 

zgodnie z interesami tej sekty, sta-
wiającej dziś swoje dążenia ponad dą-
żeniami i interesami narodu francu-
skiego.
Będziemy czekali na dalszy bieg

wydarzeń; trudno jednak już dziś nie
dać wyrazu obawom o pokój w Euro-
pie, nad którego utrzymaniem z takim
wysiłkiem i z tak wielkim nakładem
rozumu i dobrej woli pracował p. La-
val.

*

Tak oceniając istotę położenia we-
wnętrznego we Francji, nie możemy
pominąć milczeniem dwóch ustępów z
telegramów korespondentów  pary-
skich „Kurjera Warszawskiego”.
Donosząc o zachwianiu się gabine-

tu p. Lavala, pisze korespondent:
„W kuluarach Izby mówi się otwarcie,

że awersja lewicy adis sie głównie
tem, iż Laval żywił jakoby zbytnią sym-
patję dla rządów atorjalnych wów-
czas gdy Ameryka, Anglja a nawet Wa-
tykan potępiły ustroje autokratyczne.
Laval nietylko ratował Mussoliniego. lecz
i inne dyktatury. Ewentualny upadek
Lavala bedzie oczywiście dotkliwą stra-
tą dla Włoch i dla wszystkich ustrojów
autokratycznych".
Z powodu zakończenia procesu Sta-

'czenie wyroku.

 

wiskiego, wyraża tenże korespondent
taką opinię:
„Warto omówić osobno polityczne zna-

ziś ograniczyć się na-
leży do zaznaczenia, że dsądni tak
zwani polityczni — wyszli , rocesu
przewažnie zrehabilitowani (jak du Bar-
ry), co potwierdza tezę naszą. że cały
proces Stawiskiego uważać należy га а-
wanturę czysto oszukańczą, która z po-
lityką miała tylko poboczny związek, a
już zupełnie żadnego związku nie miała
z parlamentem'.

Przytaczamy te rzeczynie dlatego,
by polemizować z niemi. Zarówno
wywody dzisiejsze, jak szereg już dłu-
śi zamieszczonych na tem  mie'scu
artykułów, wyjaśniają i uzasadniają
nasze stanowisko. Czynimy to tylko,
dla stwierdzenia, że stanowisko zaję-
te przez korespondenta wyżej wymie-
nionego pisma jest zgodne z celami
wolnomularstwa francuskiego, Ocena
tego stanowiska zależeć będzie od te-
go, jak się ktoś zapatruje na rolę i
znaczenie wolnomularstwa w polityce
światowej. ч

Nasze poglądy na tę sprawę są u-
stałone i powszechnie znane.

: S. K.
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Prasa zagranicznaoošwiadczeniu p. Becka
„Times” londyński daje obszerną

korespondencję z Warszawy o prze-
mówieniu p. Becka „Ma ona charakter
raczej sprawozdawczy; jedyną oceną,
jaką zawiera, jest stwierdzenie pew-
nej ewolucji polityki polskiej w ciągu
ostatniego półrocza:

| „Czuje się obecnie, że płk. Beck po-
stawił nowy krok na drodze prowadzą-
cej do szerszej polityki zagran:cznej”.

Nie jest pozbawiony znaczenia fakt,
że korespondent. pisma londyńskiego
bardzo krótko i pobieżnie potrakto-
wał to, co p. Beck mówił o stanowi-
sku rządu polskiego wobec polityki
sańkcyj (zagadnienie „wojen relig:j-
nych” i precedensów) oraz wobec u-
siłowań pokojowych p. Lavala,

„Obszerniej i wyraźniej wypowie-
dział się „Temps' paryski w  arty-
kule wstępnym. Wytoczywszy szereś
zastrzeżeń do przeszłości, poddawszy
krytyce stanowisko rządu polskiego
wobec usiłowań zorganizowania „bez-
pieczeństwa zbiorowego” w ogėlno-
Ści, a paktu czterech w szczególno-
ści, wyraża „Temps* przekonanie, że
państwo, aspirujące do tego, by się
stać wielkiem mocarstwem, nie może
się kierować w swej polityce między-
narodowej wyłącznie własnym inte-
resem,

„To, że się jest wielkiem mocarstwem,
nietylko daje pewne prawa, lecz także
nakłada pewne obowiązki. łównym z

 

Okó:.nik minis'ra sprawiedliwości
0 prasie

Związek Dziennikarzy Rzplitej
sił komunikat następujący:

ogto-

Związek Dziennikarzy R. P. zawiado-
miony został przez p. m'nistra sprawie-
dliwości o wydaniu przezeń pod datą 14
b. m. pisma okólnego do pp prezesów są-
dów apelacyjnych w sprawie wolności
sprawozdań sądowych. Rzeczone pismo
okólne stanowi spełnienie zapowiedzi za-
wartej w znanem oświadczeniu p. m'ni-
stra Michałowskiego, złożonem w dniu

11 b. m. wobec prezesa Związku Dzienni-
karzy R P.

W sobotę Związek Dziennikarzy R. P.
podziękował p. ministrowi za załatwie-
nie powyższej sprawy w sposób odpo-

 

wiadający zarówno koniecznościom pra-
cy dziennikarskiej jak i waftnkom nor-
malneśo wym'aru sprawiedliwości.  

tych obowiązków jest nie stawianie in-
teresów poszczególnego państwa... ponad
interesy większe, całości międzynarodo-
we] .

Gelmiikewi> byli uznać zasadę
„powyższą, gdyby nam potrafił. wska-
zać, jak realnie poznaći określić owe
„interesy całości międzynarodowej”.
Wyrażając swe zadowolenie z te- |

go, że p. Beck stwierdził, iż Polska
jest wierna swym sojuszom, zauważa
jednak „Temps', że sojusze te są coś
warte tylko wówczas, jeśli są prakty-
kowane w duchu wzajemnego zauła-
nia, i wyraża życzenie, by „współpraca
(oczywiście z Francją) była. bardziej
skuteczna i bardziej pełna, niż to było
dotychczas.
Wreszcie stwierdza „Temps”, że u-

stęp poświęcony przez p. Becka sto-
sunkom z Czechosłowacją „wydaje się
otwierać wrota dla użytecznych ro-
kowań' i kończy w ten sposób:

„Biorąc ogólnie, oświadczenie p. Becka
ma inny zupełnie ton, niž to, co dotych-
czas mówiono w Warszawie. Nie będzie
posuwaniem się zbyt daleko, jak sądzi-
my, wyprowadzenie wniosku, że jest ten-
dencja do tego, by stopniowo i ostrożnie
przystosować politykę polską , do oko-
liczności chwili obecnej”.
Na ewolucję polityki zagranicznej

Polski zwracają także uwagę w arty-
kule wstepnym, noszącym tytuł „Świ-
ta nad Wisłą”, czechosłowackie „Na-
rodni Listy”, Ma to być wynikiem —
jak twierdzi to pismo—zbliżenia mię-
dzy Francją a Niemcami,
„„A to właśnie (zbliżenie francusko-

niemieckie) zmusza politykę polską do
nowej orjentacji w stosunku do Francji
i jej sojuszników, a więc i do nas'.

„Narodni Listy” wyrażają zadowo-
len'e z tego powodu i wypowiadają o-
p'nję, że niemasz nic bardziej zgodne-
$o z natura rzeczy, jak współpraca
polityczna Polski z Czechosłowacją i
braterstwo między dwoma narodami.

| ERWRAZ IRAWRAZ A CZ EUREIEEEAAATEROBACZEK

Sprawy gdańskie w Lidze Narodów
Porządek dzienny

GENEWA, 18.1 (PAT).  Sekretarjat
L'gi Narodów ogłasza ustalony na nowo
porządek dzienny obecnej « sesji Rady
Ligi.

Jako najważniejsze sprawy figurują
na porządku dziennym: zatarg włosko

z ideologją żydowskiego państwa na- | zwalczają z bezwzględną gwaltowno-
rodowego. Kompleks tych zagadnień

nie słabnie i nie pomniejsza się,

Nie można się przeto dziwić, że Ży- i

dzi, będąc gorącymi wyznawcami na-

rodowego państwa żydowskiego, się-

gającego wpływami poza Palestynę—

ścią wszystkich Polaków, pragnących

zamienić Polskę na państwo narodo-

we, w którem nie będzie miejsca dla

interesów żydostwa światowego.

Polskie państwo narodowe musi być
i będzie wypełnione treścią polską.  

nadchodzącej sesji
abisyński, sprawy gdańskie, a mianowi-

 
cie: 1) raport prezydenta senatu co do |
zarządzeń, jakie senat gdański miał wy-
dać wobec petycji niektórych części lu- |
dności gdańskiej,
prawników, który te petycje miał zba-
dać, 2) petycje gdańskich stronnictw po-
litycznych w sprawie dekretu z dnia 29
serpnia 1935 roku, 3) sprawa mianowa-
nia następcy obecnego. wysokiego komi-
sarza, którego mandat wygasa 14 stycz-
nia 1937 roku, 4) petycje stronnictw
gdańskich w sprawie ostatnich vyborow
Wreszcie figuruje na porządku dziennym
skarga rządu Z. $. R. R. spowodu zer-

oraz raport komitetu |

wania przez Urugwaj stosunków dyplo- |
matycznych ze Związkiem Sowietów.
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PRZEGLĄD PRASY
„DOBIĆ FASZYZM...
JAK NAJPRĘDZEJ*

Nienawiść do faszyzmu wprawia
socjalistów w stan graniczący już z
nieprzytomnością, Nie mogą się po-
prostu doczekać sankcyj naftowych i
gotowi są pogrążyć całą Europę w o-
kropność nowej wojny, byle przeklę-
ty faszyzm przestał istnieć. м
Ostatnio „Morning Post“ zwrėcila

uwagę na słabość armji lądowej i lot-
niczej angielskiej, Organ naszej PPS.
widzi w tem... świadomą dywersję
wrogów sankcyj'.... Laval ostrzegł o-
negdaj Hitlera przed remilitaryzacją
Nadrenii, Dla „Robotnika” jest to...
„straszenie opinji' celem odwrócenia
jej uwagi od zatargu włosko - abisyń-
skiego”... Wszyscy, cała Europa, ma
— na rozkaz masonerji i marksow-
skich międzynarodówek—myśleć tyl-
ko nad tem, jak obalić Mussolinie-
go! W swym zapale antyfaszystow-
skim „Robotnik“ uspakaja swych
czytelników, że Hitler nie ukończył
jeszcze dzieła zbrojeń i nie weźmie
na siebie „ryzyka wojny europej-

skiej '...
„Ale gdyby przypuścić, że Niemcy

istotnie już teraz zechcą wywołać wojnę,
to przecież w interesie Europy leży, by
jek najszybciej skończyć z Włochami, by
pozbyć się faszyzmu włoskiego, który w
razie wojny europejskiej napewno sta-
nąłby po stronie Hitlera, a nie Andlji,
rancji i Rosji sowieckiej. Właśnie dla-

tego, że faszyzm włoski jest teraz osła-
biony i łatwiej go dobić, należy to uczy-
nić jaknajprędzej—i w ten sposób wzmo-
cenić swą pozycję wobec hitleryzmu, któ-
ry, osaczony ze wszystkich niemal stron,
nie odważyiby się, a w każdym razie nie
tak łatwoważyłby się, na wojnę”.
Rozumowanie to: jest. zgruntu fał-

się dzisiajszywe. Włochy znajdują
“na froncie antyniemieckim, współ-
działają z Francją, odparły szybką
mobilizacją zamierzony atak Niemiec
na Austrję.

SKĄD ARABOWIE
W PALESTYNIE?

Można patrzeć z sympatją na imi-
grację Żydów do Palestyny — ze
względu na możliwości odpływu żydo-
stwa z Polski „ale argumenty żydow-
skie za Palestyną zdumiewają nieraz
i oburzają swą — bezczelnością.., Oto
np. jak rabin Ozjasz Thon pisze w
„Now. Dzienniku”:

„Idzie o nowe zjawisko, że do Palesty-
ny przybywają z różnych okolic Arabo-
wie. Czy to jest możliwe? Czy to jest
dopuszczalne?"

Ostatecznie — pisze dalej p. Thon
— Anglicy mają prawo do tego kraju,
bo odnieśli zwycięstwo. Ale prawo to
odstąpili Żydom...
„Skąd naśle mają wejść w to prawo—

Arabowie? Toć on: ten kraj, o ile z ty-
tulu okropnie rzadkiego*osiedlenia $o
posadali jako własność, stracili na
wojnie i nie mają więcej żadnego prawa
dysponowania nim. Jakimże sposobem
można teraz tolerować arabską imigra-
cię?” : !
Ta próba argumentacji, tak głęboko

żydowska, tak pogardliwa wobec na-
rodu, który od 13 wieków w Palesty-
nie siedzi, tak pozbawiona nietylko
skrupułów moralnych, ale i prymi-
tywnego taktu i politycznej zręczno-
ści — zasługuje na podniesienie, Wo-
bec interesów żydowskich ustają
wszelkie prawa: historyczne, moral-
ne, etniczne, Wszystko i wszyscy mu-
szą ustąpić przed narodem wybra-
nym... +

NIECH PAŃSTWO LEPIEJ
GOSPODARUJE

Gdy mówi się o podniesieniu do-
chodów skarbowych, ma się zwykle
na myśli podatki i monopole, zapomi-
nając, że przecież państwo posiadą
liczne i bogate przedsiębiorstwa — 0-
woc etatyzmu! — które powinny
przynosić normalny zysk handlowy.
Zwracaliśmy nieraz uwagę na to nie-
wyzyskane źródło skarbowe. Ostatni
„Il. Kur. Codz.* przypomina tę spra-
wę,
« „Rząd, który prowadzi około 1.000
przedsiębiorstw państwowych o kapitale
zakładowym 12 — 13 miljardów złotych,
a który z przeds'ebiorstw tych wedle wy-
ników budżetu 1934-35 roku wygospoda-
rowuje zaledwie 31 milj. zł. — co stano-
wi 1 i pół proc, budżetu, a niespełna
0,3 proc. kapitału zakładowego tych
przedsiębiorstw — ma ośromne możliwo-
ści organicznego podniesiena swych do-
chodów droga przeorśanizowania przed-
siębiorstw zwiększenia ich wydajności,
drośą ich uhandlowiena a nadewszyst-
ko drogą wyeliminowania przerostów 1 o-
śraniczenia nadmiaru imprez  przedsię-
bitorczych Był czas kiedy państwo (w
roku 1927-28] wygospodarowywało z
przedsięb orstw około 7 proc. budżetu.
Gdyby i dziś to okazało się możliwe,
roblem równowagi skarbu bylby w 0-

ej sytuacji niemal rozwiązany”.

 



 

Poezja i polityka
Napozór nic bardziej odległego i

przeciwstawnego, niżeli dwa te żywio-
ły: poezja i polityka. Tymczasem cią-
gła i nieprzerwana spaja je we wszy:
stkich literaturach łączność. Niepodob
na z życia wyeliminować tej strony
aktywności, która wyraża się w poję*
ciu polityki, ani też z poezji usunąć
związku z życiem. To też wszyscy wiel
cy poeci świata pisali utwory o ten-
dencji politycznej — czy to Horacy,
Dante, Kochanowski, Goethe, Mickie-
wicz, Norwid, czy Kasprowicz, Przy*
toczyć można tysiąc nazwisk innych
Ale nie chodzi w tej chwili o rozważa”
nie teoretyczne, a raczej o demonstra-
cję kilku faktów, o rzeczy bliskie, przy
niesione falą zdarzeń ostatnich
Więc wojna włosko-abisyńska zna-

lazła nie mały już oddźwięk w poezji*
Duży dziennik włoski „Tribuna* ogło-
sił niedawno (27.12 ub. r.) przekład
wspaniałej apostrofy poetyckiej Mi-
chała Pawlikowskiego da Włoch. Znaj
dzie ją czytelnik obok w polskim ory-
ginale, żałujemy, że niepodobna, przy:
toczyć jej w całości w doskonałym
włoskim przekładzie, Oto ostatnia jei
część:

In alto, in alto le оп! L'ora
dell' alba matura, la rete del crepus-
colo si dirada, svanisce la nebbia oscu-
ra.. la nebbia oscura d'ieri. Andiamo
alla guerra per la verita, andiamo alla
guerra par la salute,. Gia avanzano
gli alfieri, gli alfieri del nuovo ordinę
del mondol

Apostrofa wywarła we Włoszech
duże wrażenie, przedrukowało ją spo”
ro pism włoskich, opatrując odpowied-
niemi komentarzami, Widać z nich, że
wiersz przyjęto jako wyraz nastrojów
nurtujących w młodem pokoleniu na*
rodowem, Apostrofa Pawlikowskiego
zrobiła napewno więcej w sprawie zbl.
żenia polsko - włoskiego, niż całe la-
ta oficjalnej oesie

Zadrażnienia i niesnaski polityczne
czesko - polskie szczególnie żywe echo
znalazły w wypowiedziach poetyckich
głównie jednak — co też znamienne —
po stronie czeskiej. Razem zebrane u-
tworzyłyby już spory tom, w którym,
rzecz szczególna, przewijałaby się
wciąż nuta żalu do Polski, kończąca
się wyrazem nadziei nastania znów
ery braterskiej łączności w imię wspól-
nych ideałów słowiańskich.
Więc np. Antoni Klaszterski w wier

szu z „Z czeskich psalmów" (Zvon.
Praga 24.12,1934) skarży sie; „Czy
wielcy Polaków śpiewacy nie byli tak
że naszymi? Czy myśmy zaczęli swa-
ry? Czy nie była nam plamą w świa
ta dziejach ojczyzna ich rozerwana w
€ary?,,."
Apel poetycki do zbratania obu na

rodów dźwięczy też w apostrofie po-
ety Adolfa Gajdosza „List do Polski“
(Archa XXII), Również znakomity tłu
macz nowożytnej poezji polskiej, Jan
Karnik, ubolewa nad zepsuciem się
stosunków między Polską a Czecho-
słowacją (we wstępie do przekładu
SOW łąk"  Zegadłowi-
cza).

Cały poemat p. t. „Polonia resti-
tuta" poświęcił Polsce dr. Emanuel
Czenkov i przełożył go nawet na ję-
zyk francuski. W czeskiej prasie nie
rzadko spotyka się wierszyki ku nam
zwrócone, Oto np. ostatnio w nowo
rocznym numerze zamieszcza praską
„Nóśrodni Politika" sonet Eugenjusza
Lederera p. t. „Polsce“, ktėry prezen-
tujemy w przekładzie p. Е. 0.

POLSCE!

Cóż Ducha Twego odmieniło,
Że zrywa się ta więź rodzinna,
Co wiecznie łączyć nas powinna,
Wciąż z zwrastającą tylko siłą?

.

Już burzą niebo nasze wre.
Czyś wskazań przodków zapomniała,
Żeś z cudzoziemcem się zbratała,
A na nas rzucasz słowa złe?  

Kiedy wolności nadszedł czas,
Ty patrząc w zorzę wspólnej sławy,
Nie chcesz zobaczyć druha w nas,

Więc zgody niech zakwitnie krzew,
A wróś nasz niech pamięta krwawy,
Że nas braterska łączy krew.

Nietylko jednak sprawy związane z
polityką zagianiczną wywołują poe-
tyckie odezwy.Stokroćjeszcze żywsze
echo znajdują wypadki, zdarzenia i
fakty zaszłe w Polsce. Przedewszyst:
kiem stwierdzić należy istnienie obfi-
tej aktualnej poezji t. zw. ludowej, w
której bardzo znamienny wyraz przy”
biera reakcja na wydarzenia współcze
sne. Odzwierciedla się w niej jaskrawo
opinja tłumu ulicy, Żadnej oczywiście,
z wiadomych względów, nie możemy
przytoczyć, zapewniamy jednak, że
wiele z nich powstało w ub, roku, któ-
ry też obfitował w tak dużą ilość po
ezji funeralnej.  

Nie tylko jednak motyw polityczny
snuje się w piosence wierni, poda
muje go dziś wielu poetów, W głoś-
nym np. zbiorze Konstantego Dobrzyń-
skiego w „Czarne poezji”, cały cyk!
końcowy, zatytułowany „W nowy
idziemy Polski świt”, nosi charakter
wyraźnie polityczny, Wiersze takie
jak  „D'mowski', „Rycerz błękit:
ny', poświęcony J, Hallerowi, „Pro-
meteusze“, dedykowany Przywėdcom
ruchu narodowego, i inne, już w sa-
mych R kondensują swą zawar”
tość, W jednym z nich, „Na nowe to-
ry!“, taka brzmi pobudka;

Pójdziem jak wicher! Płomień! Grom!
Co miażdży, rwie i pali —
„Oczyścić z brudėw Ojcėw dom"—
Jak onkan! Wicher, Piorun! Grom|
W potężnej zwarci fali.

„Oczyścić z brudów Ojców dom";=
czyliż to nie hasło dnia dzisiejsze-

50? (p. $.)
ее

MICHAL PAWLIKOWSKI

wiedzcie:
Z wami jesteśmy — wiedzcie! — ludzi milczących z dalekiej strony

miljony! My także mamy wojnę ; także głodem nas morzą — i także naszą
prawdę zatopić chcą w grzechocie kłamstw i fałszu i w dymach obłudy!
Zaprawdę, nie jesteście sami — my z wami!

Chocieśmy inni wy inni, — choćby nas więcej jeszcze ziem i więcej
dzieliło myśli i więcej jeszcze różnej doli — przez siedem gór i rzek, przez
wasze lato a nasz śnieś, przez cokolwiekby między nami było — w tej
waszej ciężkiej godzinie, myśl nasza ku wzm plynie!

Czekamy z zapartym tchem u południowej bramy... Czekamy poprzez
zgielk, w oparach czczego dymu wieści z Rzymu! — Za was,
w pierwszym szeregu, modli się naszą matka niejedna jak za własnego
syna... Nie ustawajcie w biegu! Nie upadajcie w locie! — Jutro i my pój-
dziemy... a są nas krocie,„ i krocie.. Nie mówcie nic... My wiemy!

Wiedzcie! Jesteśmy z wami i jnż nas nic nie wstrzyma, Wzbieramy
jak Pad na wiosnę, rośniemy jak lawina, co las przed sobą ścina! I naszem
będzie zwycięstwo — naszem jest jutro świata, gdy się dopełni godz

Do góry, do góry czoła! Nic nas już z
ina!

drogi nie odwoła! Dosyć już
mamy fałszu i dosyć mamy obłudy i dosyć łez krokodylich, dosyć tego
miapolkiejo oi miłościwego! Już nas nic nie omylil

My wiemy, że od braci miłość się ludzi zaczyna, że nią Abono zię-
mia, i ona, i ona jedną dusze pobudzi! — Nie mówcie nic.,, y wiemyl

Nas dym nie zaćmi, Wszystkie wielkie narody są wielkich narodów braćmi!
Wiedzcie! to nie nasz gos do licha, te wszystkie trąby Jerycha!

Wiedzcie, tak jak my wiemy

Do góry, do góry czoła! Godzina jutrzni dojrzewa, sieć mroku
się anal zdżsiępra rozwiewa... Idziemy! Idziemy z wojną o prawdę,
Mio z wojną © zdr:
świata

 

owie| — Już poszli chorążowie nowego porządku

 

CHORA WĄTROBA zatruwa o”ganizm..:
Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i wydzielaniu atolzewoddą swojego rodzaju
jakby zatrucić organizmu į na tem tle szereg najrozmaitszych chorób. iola Magistra Wol
skiego ze znak. ochr, „BILLOSA" ,zawięrające znane rośliny egzotyczne Combretum i Bol-
do, pobudzają wątrobę do właściwej pracy i prawidłowego wydzielania żółci oraz powo”
dują naturalne wypróżnienia. Stosują się przy cierpieniach wątroby, woreczka żółciowego,

kamicy żółciowej i žėltaczee.
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ZŁOTA 14  

Z FILKARMONII WARSZAWSKIEJ
Czternasty koncert symfoniczny

„Odrodzonej i Odnalezionej Ojezy”
źnie” ofiarował swą czwartą symfonię
Witold Maliszewski. Dedykacja ta wy”
maga małego wyjaśnienia, Otóż Wi*
told Maliszewski, urodzony w b. zabo”
rze rosyjskim, kształcił się w szkołach
w Rosji. Tam ukończył gimnazjum,
uniwersytet, tam — mianowicie w
Petersburśu — studjował naukę kom
pozycji pod kierunkiem Rimskiego-
Korsakowa, Wciągnięty w orbitę mu-
zyki rosyjskiej, która wówczas pro“
mieniowała bardzo mocno, wywiera”
jąc wpływ na sztukę nawet w krajach
dalekich, o starej kulturze artystycz”
nej, Maliszewski naturalnym biegiem
rzeczy poddał się fluidom, płynącym
z ducha twórczego Rosjan,
Obdarzony talentem wybitnym, po”

siadającym — dzięki nabytej wiedzy—
wielką łatwością pisania, Maliszewski
szybko wzbogacał literaturę utworami
kameralnemi, symfonicznemi etc. W
znanej firmie Bielajewa, tak zasłużo-
mej w dziejach rozwoju muzyki rosyj"
skiej, znalazł Maliszewski wydawcę,
przez co mógł przemówić dziełami
swemi na terenie szerszym,

Powołany na stanowisko profesora
i dyr, Konserwatorium w  Odesie,
rozwinął tam działalność pedagogicz-
па — ale zawsze oczywiście w atmo"
sterze sztuki rosyjskiej,

Kiedy carska Rosja się załamała, a
zwycięską rewolucja zaczęła wszyst”
ko wywracać do góry nogami, w du-
sząch wielu Polaków, w Rosji zamie-
szkałych, nastąpił przełom silny, zde”
cydowany. Po-przewrocie bolszewie*
kim widzimy Maliszewskiego, dążące”
śo piechotą do Polski, do o/czyzny,
Pierwszym jego etapem jest Lwów,
śdzie wśród muzyków znajduje przy”
ięcie serdeczne; drug'm — Warszawa.
Tutaj osiada na dobre i powoli zdoby-
wa sobię stanowisko poważne w na-
szym świecie artystycznym,
Po powrocie do Polski Maliszewski

wykończą swą czwartą symfonię i
kładzie na partyturze ów napis cha”
rakterystyczny.
„Odnalezionej Ojczyźnie”, To nie-

tylko stwierdzenie faktu przeniesie”
nia się z Rosji do Polski, to przede-
wszystkiem szczere, otwarte zazna-
czenie przełomu duchowego, jaki za-
szedł w kompozytorze symfonii, Jesz”
cze w pierwszych częściach słychać
tam elementy muzyki rosyjskiej, jesz-
czę w trzeciej nawet części, w Andan-
te, zużytkowama jest melodja pieśni
mołdawskiej, ale w części czwartej, w
finale, jasno zaznacza się metamorfo-
za duchowa, Jest to wyraźnie, bez ja-
kichkolwiek wątpliwości, muzyka pol-
ska.
Ów odnaleziony pierwiastek polski

w dalszych utworach Maliszewskieso
dominuje coraz bardziej, Dość wymie-
nić jego opery („Syrena” i „Boruta”),
koncert fortepianowy, fantazję į t. d.,

 

ZGON KIPLINGA
Z Londynu nadeszła smutna wiado-

mość o zgonie w dniu wczorajszym
Rudyarda Kiplinga w szpitalu w Mid-
dlesex. W ub. poniedziałek lekarze
postanowili dokonać operacji, w czasie
której stwierdzono wrzód żołądka. Od
48 godzin chory tylko na krótkie chwi-
le odzyskiwał przytomność. Przy zgo-
nie obecna była żona i córka pisarza.
Anglja straciła nietylko wielkiego i

najgłośniejszego swego pisarza, ale
również wielkiego trubądura Imper-
jum Brytyjskiego, jakim mianem da -
rzono Kiplinga, straciła jednego z o-
statnich z plejady wielkich twórców
korica ubiegłego i początków obecnego
stulecia, Tak niedawno w minioną 30
grudnia ub. r, 70 rocznicę urodzin pi*
sarza złożył mu na tem miejscu
hołd prof, Władysław Tarnawski, da-

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD POGRZEBOWY

P. W. ŁOPACKIEGO
Plac Zamkowy Nr. 15, telef. 676-06

niniejszem zawiadamia, że szef firmy p zwiedzeniu
m.fabryk zagranicą wprowadził we własne echanicznej

wytwórni wyrób specjalnych fasonów trumien typu
BELGIJSKIEGGO, FRANCUSKIEGO
i innych WYKONANYCH Z MASYWU MAHONIU,
ORZECHU, DĘBU, wystawiając ich w salonach swej
filji, Plac Trzech Krzyży Nr. 14, tel. 988-06
naśladownictwo zastrzeżone,

Trumny sosnowe od zł. 25-—, dębowe od zł, 75.—, metalowe od zł.
100.—. Załatwia całkowite pogrzeby najstaranniej i najtaniej.

Zaszczycony wieloma podziękowaniami. 160  

jąc świetną charakterystykę autora
„Kima'”, który wszystko, co angielskie
uważał za doskonałe — a więc i ustrój
arystokratyczny, i stary system wy-
chowania z kształceniem przedewszyst
kiem charakterów karą cielesną i obli:
tością sportów, i metody rządów ko-
lonjalnych, i kodeks towarzyski, opar-

 

ZE ŚWIATA
KULTURY

STYPENDJA |

Stypendja miejslcie, — Wydział Oświa-
ty i Kultury zarządu miejskiego w m, sł.

Warszawie podaje niniejszem do wiado-
mości, że w roku szkolnym 1935.36 prze-
widuje s'ę następujące stypendja miej-
skie; 3 stypenda im. Jana Dekerta po
zł. 500 dla uczniów szkół zawodowych; 2

stypendja im. Stanisława Małachowskie-
$o po zł, 750 dla uczniów szkół średnich
ogónokształcących, Do podań o powyż-
sze stypenda im, Dekerta i Małachowe
skiego należy dołączyć prócz świadectwa
niezamożności, także świadectwo о ро-
stępach w naulcach i sprawowaniu się
metrykę urodzenia oraz listę stanu służ-
by э’са, jeśli ojciec jest lub był pracow-

nikiem zarządu miejskiego w m. st. War-
szawie. Termin składania podań o wy-
mienione stypendja w biurze Wydziału
Oświaty i Kultury zarządu mie'skiego w
m, st. Warszawie, Koszykowa Nr. 9, III
piętro, upływa 28 stycznia 1986 r. Szcze-
gółowych informacyj udziela Relerat
Szkół Średnich (Koszykowa 9).

 

ty na powierzchownie nieco pojętym
ideale dżentelmena. Dziś, gdy pełen
sławy żywot przecięła śmierć przy-
pomnijmy najzwięźlej losy tego pisa*
rza, który tak dużą popularnością cie-
szył się w Polsce, a niewątpliwie od-
działał tęż na ewolucję naszej powieś-
ci egzotycznej.

Kipling urodził się w Lahore w Ind-
jach w 1865 r, Był synem malarza i dy
rektora muzeum, Wych: ał się po-
czątkowo w Allahabadzie, szkoły
średnie skończył w Anglji, dopiero w
1882 r. powrócił do Indyj i w rodzin -
nym mieście pracował jako dzienni-
karz. W 1886 r, wydał pierwszy tom
poezji, w następnych trzech latach o-
głosił sześć tomów egzotycznych opo-
wiadań, które bardzo szybko zjednały
mu ogromną sławę. Nie miał wtenczas
jeszcze 25 lat. Odbył szereś dalekich
podróży do Birmy, Chin, Japonii, A-
meryki, W kilka lat później w 1892 u:
dał się w podróż naokoło świata, W
1894 i 5 r, wydał słynne „Księgi cżun-
li", które stały się jedną z najpopu -
arniejszych książek świata, W 1897 r.
napisał imperialistyczny hymn, na
jubileusz król, Wiktorji, Rok 1907 ko-
ronuje jego sławę nagrodą Nobla. By.
już wtenczas autorem kilkudziesięciu
tomów nowel, powieści i poezyj, tłu -
maczonych na wszystkie języki świata
W Polsce jednym z pierwszych entu-
zjastów Kiplinga był Ign, Matuszew-
ski, który już w 1900 r, pisał o jego e-
gzotyźmie. W latach powojennych roz-
poczęto pracę nad nowem poprawnen:
przyswojeniem Polsce Kiplinga, W Bi-
bljotęce Laureatów Nobla ukazało się
kilka tomów w przekładzie Józefa
Birkenmajera.

 

 

przekonać się o besprzecznej praw”
dzie słów tych,

Symfonja czwarta, wykonana w
piątekostatni, jestniejako na rozdrożu
pomiędzy dwoma światami. Z natury
rzeczy nie może mieć ona charakteru
absolutnie jednolitego; nie może two
rzyć całości zwartej. Entuzjazm Pola+
ka, który znalazł ojczyznę, wyrażą
się w finale w obiicie stosowanych
we tanecznych; kontrastują one

zbył silnie z tematami naprz. pierw=
szej części, gdzie wyczuwamy nieco
wpływów wagnerowskich nawet, a
nie wiąże się dość ściśle i z Andante,
o nastroju wręcz odmiennym, :

Ježeli symfonję poddamy  analizie
krytycznej z punktu wyłącznie mu-
zycznego, to wypadnie nam podkre*
ślić piękną, przekonywującą swą liry»
ką linję tematu drugiego w pierwszem

EFORMAC
UžKiz Mans N

STOSUJĄ SIĘ:
HAKO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WATROBY, a

HADMIERNEJ OTYŁOŚCI, Vi
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄ ŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.

UŻYCIE 1-8 PIGUŁKI NA NOC.

 

АМевго, natomiast zakwestjonować
trzeba będzie siłę rozwojową tematu
głównego, który nie zdołał jakoś roz=
rosnąć się szerzej, Jest to zresztą cha*
rakterystyczna cecha Słowian: trud-
ność tworzenia tematów naprawaę

symfonicznych,
Świetnie zrobione jest i doskonale

brzmi Scherzo; co do łormy, to może
na postawić tam zarzut zbytniej dłu"
gości przez wprowadzenie kilku epi-
zodów, których istnienie, nie wiado-
mo, czy jest konieczne,

Trzecia część, w fakturze nieco
pokrewna jednej z symfonij Beetho-
vena, napisana zręcznie j dowcipnie
oraz finał, o którym była już mowa,
wypełniają całość, conajmniej cieka"
wego dzieła,

Prowadził je, doskonale wyzysku”
jąc kontrasty dynamiczne i rytmiczne,
p. W. Bierdiajew. Swój talent kapel-
mistrzowski i umiejętność operowania
barwami orkiestrowemi wykazał nade
to dyrygent w „Rapsodji hiszpańskiej"
Ravela. Dzieło to, lśniące jeszcze
przed lat dziesiątkiem, mocno zbladło
obecnie i straciło już siłę działania,
Nieznany dotąd w Warszawie z

nista, p. Rudolf Serkin, byt solistą
wieczoru. Na pierwszy swój wystę
wybrał on szkolny koncert G-mo!
Mendelsohna, Zagrał go coprawda z
blaskiem, rozmachem i wielką swobo-
dą techniczną, ale czy można wyko-
nanie takiego, zbyt mało mówiącego,
utworu uważąć za zwycięstwo arty-
styczne? Setki osób równie dobrze
mogą grać ten koncert, nie pretendu-
jąc do błyszczenia na wielkiej estra-
dzie,
Więcej powiedział p, Serkin w s0-

nacie C-dur (op. 53) PiE Tu-
taj zobaczyliśmy artystę, umiejącego
myśleć poważnie i wczuć się w sztukę
beethovenowską. Wprawdzie p. Ser-
kin nie może przez dłuższy czas za”
chować równowagi duchowej i zadzi-
wia słuchacza niespodziewanemi ak
centami — nieraz brutalnymi (cz, I);
czasem nieco sentymentalizuje i roz*
wleka tempo — ale mimo to w takiej
sonacie daje dużo z prawdziwego Bee-
thovena, a przeto na uznanie i po-
klask zasługuję sprawiedliwie,

Pianista o wielkiej i wszechstronnej
technice, o sile znacznej i tonie dobrze
brzmiącym, gdyby był bardziej rów*
nym w ekspresji i pozbył się efektów
trochę niesamowitych, mógłby p. Sere
kin naprawdę zająć wybitne miejsce
wśród pianistów dzisiejszych,

Dorzucona nad program (artysta
miał duże powodzenie) utwory Schu-
berta (Impromptu F-moll) i Chopina
(Etiuda Ges dur op. 25) nie zmieniły
wrażenia, jakie odnieśliśmy kon-
cercie Mendelssohna i sonacie Beet+

W. SZELIGA,
hovena,

     

   
  

    

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

JANUSZ RABSKI

ALMA MATER
Powieść

Nakł, Księgarni Św, Wojciecha

Str. 384, Cena6 zł. 



 

 

Rozwój ruchu narodowego
w Kieleckiem

^

W rozvju ruchu narodowego w Pol-
sce, powiaty Kielecczyzny stały donie-
dawna na szarym końcu. Złożyło się na
te parę przyczyn; a głównemi były: pra-

wie kompletny brak niezależnej narodo-
wej inteligencji w powiatach i wyjątko-
we zastraszenie uzależnionego mniej lub
więcej od sanacji inteligentnego środowi
ska kieleckiego, Bardzo powoli budzić
się poczęły „doły* pozbawione jed.
mak odpowiedniego kierownictwa.

Steroryzowane Kielcę drgnęły w dniu
8 września ub. r. Prawie bez agitacji „o-
pozycyjnej”, „plebiscyt milczenia” wy.
padł tu dla sanacji fatalnie, Głosowało
ważnie około 25 proc. uprawnionych, a i
w tem było blisko połowa głosów ży-
dowskich. Przestali się „bač“ nawet licz

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego; niedziela

popoł,; „„Szesnastolatka”, wiecz,; „Trzy
asy i 'edna dama”,
Kina polskie:
Apollo; Piekło,
Sztuka; Hrabina Monte Cristo.
Stella: Azef,
Świt: C. k. Wale cesarski,
Promień: Księżniczka czardasza.
Uciecha: Cyrk Savan,
Sokół: Karnawał i miłość.

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
+= W niedzielę 19 b. m, s godz 11
(punktualnie) w lokalu Str. Narod Ry.
nek Gł, 6 II sch, odbędzie się miesięczne

zebranie członków Stronnictwa Narodo«
wego w Krakowie (wszystkie koła)

Straszny wypadek pod mostem na ul,
Lubicz. — W piątek w godzinach popo-
łudniowych motocyk! wojskowy wpadł

na ul. Lubicz, w pobliżu mostu kolejowe-
go. na dwoje przechodzących jezdnią
dzieci. Na skutek wypadku 7-letnia cėr+
ka urzędnika pocztowego Irena M:cha.
ówna, (Strzelecka 15) uległa złamaniu |e-

wego podudzia i szczęki dolnej, Przecho«
dzący równocześnie chłopczyk nieznane-
go nazwiska, odrzucony z wielką siłą

przez motocyk!, doznał wstrząsu mózgu,
Obie ofiary strasznego wypadku zabrał

lekarz Pogotowia Ratunkowego do szpi.
tala,

Defraudanci przed sądem apelacyjnym
Głośny był we wrześniu ub. roku proces
urzędników 1 i 2 Urzędu Skarbowego w
Krakowie, oskarżonych o to, že przy-
właszczyli sobie wpłacone kwoty pie-

niężne w wysokości około 100.000 zł.
Sąd |-szej instancji zasądził sześciu 0

skarżonych na karę więzienia od ! — 4
łat. Naskutek skargi apelacyjne" sprawa
oparła się o wyższą instancję, Wczora”

odbyła się rozprawa przed sądem apela-
cyjnym w Krakowie, Zapadł wyrok za.
twierdzający wyroki I-szej instancii, ska

 

zujące Czesława Halińskiego na 4 lata:
więzienia, Władysława Ziarkę na 2 i pół,
lat więzienia. Tadeusza Daczkowskiego
na | rok więzienia, z zawieszeniem wy -
konanie kary na 2 lata, i Mar'anna Płas-
kurę na 1 rok więzienia z zawieszeniem

wykonania kary na 3 lata. Natomiast pod
wyższony został wymiar kary dalszym
dwom oskarżonym. Zasądzoneśo pier-
wotnie na 2 lata więzienia Karola Matusz
ka, skazano obecnie na 3 lata, zasądzo
nego na pół roku Władysława Soleckie-
go skazano na 2 lata więzienia.

Wizja lokalna w Krzeszowicach, — Do
nosiliśmy przed liku dniami że Sąd Ape
lacyjny, rozpatrujący sprawę katastrofy
kolejowe' pod Krzeszowicami, dopuścił

wniosek o przeprowadzenie wizji lokal-
nej, wyznaczając ją na 23 stycznia b, r.

Jak się obecnie dowiadujemy, naskutex
starań obrony oskarżonych, termin wizii
został przesunięty. Odbędzie się ona dn.
10 lutego b. r. o godz, 8.30 rano w Krze-
szowicach Dokończenie rozprawy na-
stąpidnia 11 lutego b. r.

Skutki amnestji, — Policja aresztowa
ła Zawadzińskiego Antoniego, lat 30, ślu
sarza, zam. w Bolechowicach pow Kra-
ków (zwolnionego z więzienia na mocy

amnest'i) Zabrzyńskiego Józefa lat 21,

robotnika z Bodzowai Dudka Kazimierza.
lat 38 robotnika z Bodzowa, gdy włamy
wali się do sklepu galanteryjnego Wik-
tori Babiarzowej przy ul. Zwierzyniec-

kiej. Przy aresztowariych znaleziono na-
rzędzia do włamań,

Ukradli „tylko* 50 wagonów węgla. —
W sferach miejskich KrakowaiLwowa
wywołała poruszenie pogłoska o poważ -
mych nadużyciach w kopalniach węgla

 

Każda ziotówku, złożona na akcję

 

(Od własnego korespondenta)

ni urzędnicy i jeszcze liczniejsi emery-
z а

Miesiąc listopad ub, r, stał się dla ru.
chu narodowego w Kieleckiem przelo
mowym, Od tego czasu datuje się stały
rozwój organizacji Stronnictwa Natodo-
wego,

W pracy narodowej przodują Kielce,
w których istnieje już 5 kół dzielnico-
wych z 3-ma lokalami organizacyjnemi
Q nastrojach i dążności szerokiego ogółu
do organizowania się w szeregach Str,
Narod. wiele mówią wydarzenia ostat-
niej niedzieli (12.1),

Na przedmieściu Herby miało się od.-
być zebranie organizacyjne nowego ko-

łą na które miał przybyć delegat zarzą.
du grodzkiego, Gdy licznie zebranym
mieszkańcom tej dzielnicy oznajmiono,
że delegat został w nocy aresztowany
razem z wielu innymi narodowcami, i że
lepiej zebranie odłożyć, zebrani jedno -
głośnie sprzeciwili się temu, i zażądali
by koło założyć natychmiast, Pomimo
braku odpowiednich instrukcyj, koło za.  

Kielce, w styczniu.

stało zorganizowane | wynajęto lokal
dla koła,

Tegoż dnia, wieczorem odbył się w
lokalu koła „śródmieście'* „opłatek”, na
który przybyło przeszło 150 osób, prze-
mawiali robotnicy i rzemieślnicy. Spo.

wodu szczypłego lokalu wielu członków
nie mogło wziąć udziału w uroczystości

Również tego dnia odbyło się liczne ze-
branie koła dzielnicy Piaski , Siepe i
zebranie organizacyjne kołą na przedm,
Szydłówek,

Jeżeli chodzi o wieś, to do zarządu
okr, stale napływają zgłoszenia nowo.
założonych kół, a jeszczę więcej —
próśb o przysłanie delegata, celem zało-
żenia placówki Str. Narod, Zgłaszają się

wsie, w których panowali dotychczas lu-
dowcy.
Ten rozwój ruchu narodowego coraz

bardziej zaczyna niepokoić socjanstów,
którzy w swym organie „Życiu Rob,”
rzucają ną narodowców różne obelgi a

nawet uciekają się do fałszywej denun-
cjacji,

K.

   

Wwrożnedni timowe,w

NIVEA
Kram NIVEA od zł 0,40 dę 2,60 3
Olejek NIVEA od zł 1,00 do 3,50

&  

Žydzi reflektują
na kupno historycznego domu

w Raszynie
Zabytkowy dom w Raszynie, wznie-

siony za czasów stanisławowskich

przez bankiera Teppera, dostosowany
architekturą do sąsiedniego kościoła, i
wspólnie z nim dający charakterystycz
ną sylwetę tak dobrze znaną wszyst
kim przejeżdżającym przez to histo-
ryczne miejsce, jest obecnie z całym
kompleksem sąsiednich  zabudowan
wystawiony na sprzedaż.
Z uwagi na dużą wartość handlową

objektu o kupno ubiegają się Żydzi
miejscowi i w chwili obecnej proponu-
ją najwyższą sumę sprzedażną,
Mamy nadzieję, że zarząd dóbr ks.

Czetwertyńskiej, która jest właściciel
ką Raszyna, nie zgodzi się za żadną
sumę na przejście historycznej pa”
miątki w ręce Żydów.

KTSRSUTDEM,

 
     Żzeciwko bór,
Aspirina, rabiana
t w Polsce. Žnaczek
  

  
  

  

tabletГ
kach daje gwarancję czy»
stości preparatu,

ASPTRINA 6P
Do nabycia we wszystkich apiekach.

Cena za 6 tabl. obecnie już

tylko Zł, 0.90, za 20 tabl. Zł. 2.25

 

Kupiectwo polskie organizuje
walkę z żydostwem

Poznań, w styczniu. |

W/ czwartek, o godz. 20, w „Domu ! szem prowadzeniem prac, mających na
Kupiectwa Pclskiego” odbyło się ple
narne zebranie Stow. Kupców Chrześ-
cijan, Zagaił je prezes p. Reichelt.
Po odczytaniu protokółu z ostatnie

go zebrania sekretarz p, Borys zapo-
znał zebranych z komunikatąmi zarzą:
du, Nad jainym z komunikatów, do-
tyczącym pracy zarządu Stow. w kie-
runku połączenia Stow, Kupców Chrze
ścijan z Konfraternią Kupców, rozwi -
nęla się bardzo ożywiona dyskusja.

Zebranie wypowiedziało się za dal-

 

ZCAŁEGO KRAJU
GRUDZIĄDZ

Włamanie do magistratu, — W środę
przed południem dokonano niezwykle
zuchwałego włamania do biur wydziału
opieki społecznej w magistracie w Gru-
dziądzu, Łupem nieznanego włamywaczą
padła kwota 4.000 złotych.
Około godziny 10 przed południem,

gdy urzędnicy miejskiego wydziału opie-
ki społecznej zatrudnieni byli na dzię-

dzińcu ratusza przy wypłacie zasiłów u,
bogim gminnym, a w biurze nie było żad
nego urzędnika, włamał się do biura nie»
znany dotąd sprawca, który rozbił żela,
zną kasetkę z pieniędzmi i zrabował znaj
dującą się w niej zawartość w kwocie
4.000 zł O pośpiechu, z 'akim złodzie!
dokonał rabunku, świadczy fakt, znalezie
nia przez przybyłych do bi"ra po upłv.
wie około 30 minut urzędników większej
ilości drobnych monet, rozrzuconych na
stole i podłodzę,
Dotychczas jednak nie natrafiono na

ślad sprawcy wzgl. sprawców tego zuch.
wałego rabunku,
Odpowiedzialność za stratę znacznej

kwoty 4,000 zł. przeznaczonych na zasił»
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w Jaworznie (kopalnie te stanowią wła-
snošė miastą Krakowa i Lwowa). Jak
stwierdzono nadużycia polegają na tem,
że dwóch niższych funkcjonarjuszy kopal-
nianych Jan Kuśnierczyk i Ludwik Ка -
szoski i sprzedali na własną rękę 50 wa-
gonów węgla, wyrządzaąc w ten sposób
szkodę na około 10.000 zł. Odbiorcami
węgla byli handlarze z małych miaste-
czek m. in, z Makowa i Krzeszowic. Je-
den z handlarzy pochodzi z Krakowa
Obsk tych handlarzy, którzy prawdopo-
dobnie wiedzieli, że kupują węgie! w dro-
dze nielegalne, winę nadużyć ponoszą
także władze nadzoru'ące obu funkcjonar
juszy, które wykazały rażący brak dozo-
ru, W sprawie tych nadużyć ogłoszono
komunikat, w którym podano do wiado
mości zarządzenie Prezesa Rady Nad.
zorcze', powołujące do zbadania nadużyć
ijego szczegółów, osobną komisję rady
złożoną z 5-ciu członków, Komisja ta po-
stanowiła zarządzić doniesienie karne
przeciwko winnym sprawcom nadużyć
Ludwikowi Kaszowskiemu i Janowi Kus,
nierczykowi.  

ki dla biednych spada bezpośrednio na
czynniki nadzorcze zarządu miejsk'ego.
które zezwoliły na przechowywanie więk
szej ilości pieniędzy w lokalu biurowym
niezabezpieczonym, zamiast w lokalu
głównej kasy mie'skiej, zaopatrzonym w
urządzenia alarmowe.

ŁOWICZ
————

Nielojalne jasełka. — Stowarzyszenie
Młodzieży Katolickie', pragnąc dostar-
czyć młodzieży godziwej rozrywki, zor-
ganizowało wystawienie  „Jaselek“.
Przed przedstawieniem na odegranie
„Jasełek" uzyskano zezwolenie miejsco
wego starostwa, któremu uprzednio prze
stano do przejrzenia egzemplarz pięcio

aktówki p, t. , Wśród nocnej ciszy”, na-
pisanej przez ks, Pawła Wieczorka a wy
drukowanej w r. 1927 w Poznaniu, Teu
właśnie utwór zdegrano,

Po pierwszem przedstawieniu, cieszą-

cem się olbrzymiem powodzeniem, poli-
cją zabrała jedyny egzemplarz sztuki i
'ednoczešnie rozpoczęła badanie człon-
ków S, M, K., kto był inicatorem wy-
stawienia sztuki, kto brał udział w grze,
skąd wypożyczono kost'umy itp.

Przedstawienia „Jasełek” zawieszono.

Tragiczny wypadek w czasie eksmisju.
W czasie przeprowadzania przymusowej
eksmisji z mieszkania przez komornika
sądowego u b, sekretarza magistratu p.
Zielińskiego, syn tegoż ostatniego. żoł -

nierz 4 pułku ułanów, przejęty ciężkiem
położeniem ojca, w zamiarze pozbawie-
nią się życia przeciął sobie żyły na rę-
kach, Młodego desperata w stanie cięż-
kim przewieziono de szpitala, (Z,Z,)

PIASECZNO

Sprawa o wybicie szyb w Piasecznie—
W początku grudnia ub. r, nieznani
sprawcy wybili w Piasecznie w sklepach
żydowskich 3 szyby, Nikogo na miejscu
wypadku mie schwytano, Na skutek po-
sądzenia Żydów aresztowano i pociąg.
nięto de odpowiedzialności 4 Polasów z
tych 2-a na mocy decyz'i sędziego Idzi-
kowskiego przebywa'ą dotąd w więzie-
uu w Warszawie, W poniedziałek, dniz
20-go odbędzie się rozprawa w sądzię
grodzkim w Piasecznie przeciwko oskar
żonym, W sprawie tej prokurator sądu
okręgowego w Warszawie objął oskar.
żenie.

PŁOCK
—————

4 księży niosło trumnę swej matki, —
W dniu 14 b. m, odbyła się eksportac'a
zwłok ś. p, Marji Malinowskiej do koś-
cioła  poreformackiego,  Wzruszający

 

 
 

był widok, gdy trumnę ze zwłokami wzię
li na swe ram;ona i nieśli do kościoła 4-ei
synowie zmarłej, kapłani.
Kondukt żałobny w otoczeniu licznego

duchowieństwa prowadził J, E ks. bi-
skup Wetmański. Przemówienie żałobnz
w kościele wygłosił ks. kanonik Włady.
sław Mąkowski. Mszę św. żałobną przy
zwłokach przed wyprowadzeniem na
cmentarz odprawił J, E. ks. arcybiskyp
Nowowie ski,

ROPCZYCE

Opłatek w Sokole, — Dzięki stara-
niom zarządu Towarzystwa ginm, Sokół,
odbył się w niedzielę dnia 12 stycznia o-
płatek przy licznym udzialę druhów
Podczas opłatka wygłosili ks, A, Rogoż,
wiceprezes, Szpar i Grodecki przemó -
wienia, którę wywołały u druhów wielk:
entuzjazm, W końcu do prezesa główne
go zarządu Sokoła w Warszawie pułk.
Arciszewskiego uchwalono jednogłośnie
wysłać telegram gratulacyjny. W odpo -
wiedzi pułk, prezes Arciszewski prze
słał podziękowanie tutejszęmu gniazdu

STASZÓW

Zwolnienie aresztowanych narodow.
ców, — Aresztowanych w dn, 12 b, m
Grzegorza Szczurka kierownika i Ada-
musa Aleksandra sekertarza Str, Narod
i wywiezionych nazajutrz do Kieic, u.
dząd śledczy w Kielcach po zbadaniu
zwolnił Na wieść o powrocię wyżej
wspomnianych w dn. 14 b, m. tłum ludzi,
dochodzący do 500 osób, podnosząc ręce
do góry, powitał zwolnionych okrzykiem
„niech żyą”, panie wręczyły im bukiet
kwiatów, zebrani wznieśli okrzyki na
cześć Polski, Obozy Narodowego i Ro-
mana Dmowskiego.

 

TORUŃ

Zmiany w województwie. — Dotych-
czasowy wicewoewoda pomorski p, M.
Starzyński mianowany został wojewodą
stanisławowskim. Stanowisko wieewoje-
wody pomorskiego zjamię dotychęzaso-
wy naczelnik wydziały politycznego w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, p.
Zygmunt Szczepański, Dotychczasowy
inspektor samorządowy województwa p.
dr, Aleksander Banaś mianowany został
naczelnikiem wydziału społeczno - pol:
tycznego Pomorskiego Urzędu. Woje +
wódzksiego,

TOMASZÓW LUB.

Hurtownia dla sklepów wiejskich, —
W ostatnich dniach z inicjatywy Okrę-
gowego Towarzystwa Organizacji i Kó-

 

Stronnictwa Narodowego,
przykhliża cię do "olski Narodowej

 

celu połączenie wspomnianychorgani-

zacyj w jedną silną reprezentacjęku-

piectwa polskiego w Poznaniu,

Skolei kierownik biyra -Stowarzy-
szenia p, M, Potocki omówił program

działalności Stow. Kupców Chrześcijan
na 1936 r, w kwestji odžydzenia han-
dlu polskiego, Stowarzyszenie ustali
listę fabryk chrześcijańskich i żydow=

skich, co z jednej strony umożliwi
kupcom polskim zorjentowanie się, ja-
kie fabryki żydowskie można śmiało
pominąć przy zakupach towarów, z
drugiej zaś pozwoli w przyszłości, po
zebraniu odpowiednich kapitałów,
skierowywać fabrykantów polskich na
placówki dołąd opanowane przez Ży-
dów. O ile kupiec zmuszony będzie z

| braku polskich firm nabywać u Ży-
da, powinien w tym wypadku żądać
pośrednictwa polskiego, Stowarzysze*
nie Kupców będzie wreszcie dążyć do
zakładania PEC kas, któ-
re pozwolą kupiectwu polskiemu osie-
dlać się na wschodzie kraju i odżydzić
w ten sposób handel,

Nad tym programem działalności
Stowarzyszenia rozwinęła się dłuższa
dyskusja. Poszczególni mówey wypo”
wiadali się zarówno w sprawie kas bez
procentowych, jak i w kwestji żydów”
skiej, podkreślając przytem silnie ko-
nieczność przejścia ze stanowiska ob-
ronnego do ofensywnego. Z pomocą
kupiectwu polskiemu musi przyjść
prasa, której obowiązkiem winno być
uświadomienie ogółu społeczeństwa o
grożącym nam zalewie żydowskim.
Jako groźne memento występuje fakt,
że w Poznaniu coraz bardziej zwięk-
sza się ilość rzemieślników žydow-
skich, nad czem nie można przejść do ..
porządku dziennego,

W kierunku odżydzenia handlu pra-
cuje specjalnie Związek Polski, dlate-
go wszyscy winni mu okazywać swor
je poparcie, a więc nietylko kupcy, ale
również wolne zawody i rzemiosło.
Kupiectwo polskie w zrozumieniu do”
niosłej roli Związku Polskiego, opo"
wiedziało się za moralnem i materjal-
nem poparciem Związku,

W czasie zebrania p, Aleksandro-
wicz zadeklarował na rzecz kasy bez- |
procentowej 100 zł., p. Konkiewicz zaś
100 zł. na cele Związku Polskiego Pu- |
szczone w kurs listy doraźnych skła-
dek na cele Związku były bardzo chęt-
nie podpisywane przez obecnych Na
cele ZwiązkuPolskiego zebrano 393 zł,
na bezprocentowe kasy 1.190 zł, w
tem 1,000 zł. w towarze.

Posiedzenie ,które zgromadziło du-
żą ilość członków, skończyło się © go-

dzinie 23-ej,

SATASAGKS LS TRESTETO

łek Rolniczych odbyło się zebranię w
sprawie założenia Powiatowej Hurtowni
Sklepów Kółek Rolniczych z siedzibą w
Tomaszowie Lub Należy tu podkreślić,
że na terenie powiatu tomaszowskiego
czynnych 'est obecnie 63 sklepów przy
Kółkach Rolniczych, których obrót w |
stosunku rocznym wynosił około 700.000
złotych, Ma'ąca powstać właśnie w naj.
bliższym okresie czasu Hurtownia będzie

miałą na celu zaopatrywanie wym enie
nych wyżej sklepów we wszelkiego ros |
dzaju artykuły.
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PIANINA, FORTEPIANY
najwyższej jakości, własnej produkcji

RADJOODBIORNIKI
A

15 | rę З
Philipsa, Telefunkena i innych marek światowych. Rip

Wielki wybór. Niskie ceny. Dogodne warunki. =
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POLECAMY:
Obuwie wieczorowe, ba-

lowc oraz kalosze i poń-

czochy

 

| PRZODUJE
RĘCZNE OBUWIE

JREDŽINSKIEGO+
  

  

   
   

 

"WARSZAWA |
KOWSKA RóG MONIUSZKI

  

 

 
 

 

 
 

KALOSZE
 

ŚNIEGOWCE, KALOSZE
w wielkim wyborze

w f. „H. i Z. Bobrowscy"
Warszawa, Marszałkowska 79

KSIĘGI HANDLOWE

 

 

KS:ĘGi
handlowe

dzienniki
amerykańskie
własny wyrób

ST. WINIARSKI
Warszawa, Nowy - Świat 53
 

 

 

 

W WIELKIM
М Е В & Е wysorzE

gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

MEBLE wykonane solidnie
z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

życzącym spłaty.

 

 

 

Ceny niskie

M EBLE J. Fodiel
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6.
Poleca meble gotowe i na zamówienia

Wyrób własny. Ceny fabryczne.

 

 

 

 

n SKLAD FABRYCZNY

MEBL B. PRZYBYSZ
NOWY ŚWIAT 34

Poleca meble gotowe i na zamówienie

 

 

 

 

 

ANTYKI BIELIZNA KONFEKCJA CENY FABRYCZNE DUŻY WYBÓR

PAWEŁ GRODECKI BIAŁY TYDZIEŃ MAGAZYN WYKWINTNEJ MYDLARSKO KOSMETYCZNE ART.

diet dbac RY: m madapolamy, nansuki, mater- BIELIZNY Artykuły Mydlarsko - Kosmetyczne
azy, 1a ы P- 4 A 1 ы

>
$ 5

ALEJA-JEROZOLIMSKA 31, tel. 99950| || <iezadła, ręcznik, -cieskt bielieia A <ORIER|
solowa, _ pościelowa, damska 1 mę, TRYKOTAŻE, KRAWATY Z. SOBIERAJ
ska oraz ko i ыAPTECZNE ARTYK. isa polsi o cenach RĘKAWICZKI Warecka 12

I AD WIN'
=

JÓZEFA JARKIEWICZA F. B. B l E L l C K l PW
SKŁAD APTECZNY i PERFUMERIA Złota 45 tel: 267-49 Nowy Świat 7.
 

 

Brada SZAMOTULSCY
FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 Marszałkowska 61
   

KAPELUSZE
 

  

Warszawa Nowy Świat Nr. 21

Telefon 646-45

e

 

 

'ARMATURY PAROWE I WODNE Warszawa,

 

 

Mazowiecka 3. Tel. 608-00

 

NAPRAWA
aparatów fotograficznych

lornetek, piór wiecznych

i ołówków

E. KRZYŚKO
  

 

   

 

FUTRA
 

POMPY. KOMPRESORY
„A! DO RÓŻNYCH CELÓW

RUR WODOCIĄGOWE
i KANALIZACYJNE

WODOMIERZE i FILTRY do WODY
WANNY i PIECE KĄPIELOWE
Hamerliński i Fulde, Jerozolimska 11
 

FUTRA
B. GRYGO

Mokotowska 45, tel 841-57

Wykwintna robota Ceny przystępne

NOWE oraz
wszelkie przeróbki

KRAWCY

 

 

 

   
JAN WOLSKI

Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51
Instytucjom aa spłaty. Własna pracow.     WANNY zł..1.80, ŁAŻNIA 2zł.

W ŚRODY ŁAŻNIA DLA PAŃ
UWAGA!!! Pomimo obniżonych cen
dla propagandy, przy kupnie normal-
- mych biletów dodaje się kupony.

6 KUPONÓW upoważnia do otrzyma-
nia BEZPŁATNEGO BILETU

BIŻUTERJA S. PROSIŃSKI Zaklady „Gr
KĄPIELOWE ZAKŁ. Ś-to Krzyska 26, | tel. 2-85-09 NE

BIŻUTERJA ZEGARKI poleca: Garnitury, palta jesienne, zi- PIONIER"

Zakład kąpielowy i łaźnia nowoczesna mowe, futra w różnych jakošciach, | э о

“ burki, kurtki i inne. wł. Kazimierz Makowski

„WENECJA Przyjmujemy bony Kupców Polskich Warszawa,

u. OBOŻN s 5 (obok Dynasów)
Marszałkowska 111

tel. 5135-66
ARA

CENY ZNIŻONE! MEBLE TAPCZANY

 

M.CIESZKOWSKI
> NowyŚwiaTf2

ŁUSZE CZAP
l + Р » Р
wojskowe, spartowe i uczniowskie

| KAPELUSZECZAPKI,

 

 

wf. „H.i Z.Bobrowscy”
Warszawa, Marszałkowska 79

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów    
OPTYCY
  

MAGAZYN OPTYCZNY

vszdfd |
П5в

MARSZAŁKOWSKA G5

 

  `
\
  

PIÓRA WIECZNE

ZŁOTE PIÓRA WIECZNE
E od 6 do 120 z:.į

Centrala Piór Wiecznych
Graiiczno - Intr,

 

 

 

ul. N.-Świat 39 i PI. 3-ch   Wyrób własny

M EB LF. Ciežkowski

Poleca mebie na Sh Ma
eny fabryczne.

TAPCZANY HYGIENICZNE,
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

Krzyży 12 + ‚

ФИ E. Pietruszewski Kowogrodzka 36    Ceny niskie Życzącym spłaty.

stanisław SKWARA i S-ka
Bracka 10

 

 

   
PERFUMY
 

VEGETALE
„DIVETTA“

Wł. GUSTAW HERTEL
 ARTSTENISO

Do nabycia w skladach
aptecznych i  periumerjach

 

RADJO
 

z prądem czasu
ODBIORNIK bateryjny wraz 3 lampami

i z wbudowanym głośnikiem 9% zł.

ODBIORNIK do sieci wraz 3 lampami.
Ceny gotówkowe 90 zł.

ŻARÓWKI gwarantowane na 120 i 220
wolt od 70 gr.

LAMPY radjowe Tungsram najtaniej.

ST. ŁUKASZEWSKI
Warszawa, Chmielna 46.
 

SPORTOWE PRZYBORY

+ NARTY, SANECZKI, ŁYŻWY,
BUTY. Cały sprzęt zimowy.

SPRAWDŹ!

że najtaniej w Składnicy Przy-
borów Sportowych Z. Uhmowej>

Žėrawia 3, tel. 9-77-93, =

 

 

WŁÓCZKI I WEŁNY
 

Spółka Akcyjna

dla Handlu i Przemysłu
Włóknistego

„Włókno Polskie”
BIURO I SKŁADY:

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

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10

Farbiarnia, bielnik, merseryzowanie
Gostyńska 13 (d. wł.) tel. 5-08-13

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

SPRZEDAŻ HURTOWA
 

WÓZKI DZIECIĘCE

 

Niedoścignione w

jakości wózki

lec) „SUPERIOR"
E. HERMAN

MŁYNARSKA 19, tel. 534 25
Założ 1882 r.

      
 

 

 

WSKAŻE CI POLSKIE ŹR

 

31)

G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Tłum przestał panować nad sobą. Ludzie za*

częli krzyczeć ochrypłemi głosami, o uszy Jonesa

odbiły się one ogłuszającem: potężnem echem.
— Na ten widok oniemieli, Słabo im się zro”

biło, zgłupieli zupełnie. To nie mogło być prawdą!

Porozumieli się oczami: ponury duch przyszedł ich

nastraszyć. Jakie były pierwsze słowa, które duch

— a może to jednak był człowiek — wypowie-
dział?... Jak myślicie?...
= Tłum wstrzymał oddech i cały drzący cze”

ał..;
—Pierwsze słowa były takie:
— Dzieci moje, ja...
Westchnienie radości i ulgi wyrwało się z ust

tego zbiorowiska ludzkiego! Tłum zakołysał się,

mężczyźni i kobiety patrzyli na siebie oczami peł-

nemi łez.
—Powiedział tak: „Dzieci moje słyszałem

o smutkach, które was gnębią od czasu, kiedy obcy

człowiek zamieszkał na zamku na wzsórzu. Nie

bójcie się, przyjechałem was pocieszyć. Przybyłem

tu i zostanę z wami i będę się wami opiekował tak

jak robili to zawsze moi przodkowie”.

— Wówczas Quate i Gomez padli na kolana

chcieli wołać i błogosławić go ale poczuli, że stał  

się cud i nie mogą wydobyć głosu z gardła. Z całych

sił pragnęli go błogosławić: cóż kiedy nie mogli

mówić, W oczach im stanęły łzy. Pan Bóg widzi,

że gdybym ja tam był, tobym tak płakał, że nie

mógłbym dojrzeć własnych rąk. A jak przetarli

wreszcie oczy Vereala już nie było, znikł.

Z tłumu wyrwał się jęk rozpaczy.

—Nie, nie — krzyczano — on: nasz jedyny

ratunek nie mógł nas znów opuścić.
—Cicho tam, milczeć — krzyknął ostro Pedro.

— Durnie! Jak śmiecie wogóle mówić o Verealu

i o tem co powinien zrobić! On znikł... senne wi-

dziadło rozchwiało się.. Ale widomy znąk po nim

pozostał! Kiedy Quate i Gomez spoirzeli na ziemię,

każdy z nich zobaczył leżącą tam złotą monetę.

Podnieśli ją uszczęśliwieni, że jednak oglądali pra-

wdę a nie zjawę. Przyjrzeli się monetom. No i co

na to powiecie? Daty na pieniądzach były jednako-

we i z przed dwunastu laty! ! A co się stało tu

przed dwunastoma latami? Wówczas to» niestety,

zdradziliśmy Vereala i pozwoliliśmy psom rozszar*

pać go i zajać jego dom!
Podniósł się ryk gniewu i protestu.

— Nie mów teso — zawołał Cabera tonem

pełnym powagi. — Gdybyśmy mieli wówczas czas

skupić się koło niego... Ale Vereal chciał odnieść

zwycięstwo sam, powagą swej osoby „Jak szale”

niec popedził na spotkanie nieprzyjaciela! Patrza*

łem na niego i — Bóg widzi — rwałem sobie wło-

sy z rozpaczy.
Jan Jones nie miał poco dłużej się przysłuchi*

wać. Krzaki, w których się ukrywał, zaszeleściły

cichutko. Wysunął się z nich i zaczął biec, długie-

mi. lekkiemi susami jak to robią Ind'anie śpieszył

nad laśunę lśniącą w księżycowej poświacie.

Pierre powitał go radosnem rżeniem, osiodłał  
 

go szybko. Wskoczył na siodło i puścił się pędem

w stronę San Triste, Pchał go do czynu impuls wy”

wołany chwilą, nie ponadto, ale czuł, że ten impuls

to pewniejszy i silniejszy przewodnik niż rozsądne
rozumowanie.

Rozdział XII.

ŁATWOWIERNY TŁUM

Na skraju miasta zatrzymał się i poczynił

ostatnie przygotowania. Oczyścił jak tylko mógł

najporządniej ubranie z kurzu i stosując się do

wskazówek Simona dodał do nie*o kilka akcesor-

jów. Z torby przytroczonej do siodła wydostał

czarne okrycie i zarzucił go sobie na ramiona. W ko-

ło pasa zawiązał jaskrawą, czerwono-żółtą szartę.

Sombrero pięknie wygiął. ściągnął lekko uzdę i do*

tknął konia ostrogą, co worowadziło Pierre'a w ra-

dosny szał. Tanecznym krokiem wiechał Jones do

San Triste, śdzie miał rozpocząć pierwszy rozdział

nowego, pełneśo dziwów życia. Początkowo nikt

$o nie zauważył. Na placu tłum tłoczył się wciąż

koło Pedra, który z niestrudzonym zapałem powta”

rzał swoją opowieść po raz viąty. Wymaśano od

niego szczegółów, dorabiał je naprędce.Opisywał

konia: opowiadał ile miał stóp wysokości i starał

się przypodobać słuchaczom, śdy wtem na pery'

ferjach tłumu podniósł się dziki okrzyk i przerwał

potok jeśo wymowy. Krzyk ten podobny był do

głosu ducha w złowrosiej bajce:
„Vereal“

Obrėcili sie wszyscy držąc ze zdumienia i trwo-

gi. W krąś światła, które wydobywało się z otwar-

tych drzwi jakieśoś dworku wieżdżał rycerski jeź”

dziec na pięknym, lśniącym: czarnym ogierze.

ĮC. d. n.).  
 

ÓDŁA ZAKUPÓW
+

 

Tabela Loterji Państwowej
(Nieurzędowa).

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

10.000 zł. — 3508 38548

5.000 zł. — 2084 68785 179341 192658

2.000 zł, — 7666 10596 22103 50593
56827 64851 71088 107973 112634
110795 127577 140230 165009 173059
179781 186041 191027

1.000 zł. — 1730 2569 2829 5413 5216
7348 15078 21798 26013 28900 29654
34593 38378 37925 39868 42617 47831
54215 56666 62501 63154 63793 69239
70142 92072 92055 101955 — 106389
107717 107789 121029 122094 126794
146974 148755 148542 150019 165489
168822 170342 171601 172241 185073
192711 194220

100.000 zł. — 145364.
30000 zł. — 33802.
10.000 zł. — 30374 32785 156603

"160796.
5000 zł. — 78736.
2.000 zł. — 10062 46322 54062 114389

118689 125798 129167 129891 143758

147681 153755 182402 186202 192950.

1.000 zł — 266 10062 19037  *9927

20803 26966 34457 35506 37772 38316

48422 53055 58721 58777 19542 81093

89259 90411 101121 119168 131935 134333
134928 140705 146903 148927 — '59415
160188 165971 168898 171366 193115.
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Przeciw narzucaniu Žydėw

W obronie honoru rzemiosła
Słuszny protest przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

„Przymierze", jakie zawarły .,usano-
wane' organizacje zawodowe rzemieślni-
cze z Żydami wydaje plon coraz obfitszy
i coraz — ciekawszy, Jednym ze skut-

ków tego przymierza jest wprowadzenie
zwyczaju, iż do komisyj egzaminacyjnych
Izby Rzemieślniczej, badających kwaliii-
Kkacje kandydatów na rzemieślników, po.
wołuje się z reguły obok delegatów —
Połaków, także i żydów.

Jaką do tego uczestnictwa Żydów w
komisjach egzaminacyjnych przywiązuje
się wagę, tego dowodzi list. jaki otrzy-
mała Izba rzemieślnicza od przewodni-
czącego komisji eszam:nacyjnej czeładni-
czej krawiectwa damskiego, p, Hieroni-
ma Powiertowskiego,

P. Powiertowski do komisji, egzami-
macyjnej, mającej zbadać  kwaliiikacje
dwóch czeladników — Polaków, powo
łał wyłącznie Polaków. W związku z
tem otrzymał monit ustny, w którym mu
zarzucono pom:nięcie żydów, Zakwe-
stjonowano też ważność przeprowadzo-
nego egzaminu, stając nastanowisku, iż

niezależnie od tego, czy egzaminuje się
Polaków, czy Żydów, w komisji pówinni
znajdować się Żydzi.

Rea$ując na ten monit, p. Powiertow-
R TDIPLĖTRAIETENS

SZKOLA KUCHAREK
Polsk Związku Zaw Chrz Służby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe. na świeżem maśle —

mięsne i jarskie

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

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
1. Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.

II. Al Jesozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
III. Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek).
109

‚ЗКМЛНИЛНОКИБЫУУЛИСЯЕNATZKUABOERAGKOTEWY CAOSZWONDREADYI

DALSZY PRZYROST WKŁADÓW
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W K. K. O.

MIASTA ST, WARSZAWY
W grudniu ub. r. stan wkładów o

szczędn. wzrósł o 2.874.863.66 zł. i wyno
si na dz. 31,XII.1935 r. zł 78.877.722.91
Nowych książeczek oszczędn, przyby-

ło w tym okresie 1,188, dzięki czemu na
dz. 31.XI1.1935 r.ogólna ilość ks. oszcz
wynosi 85,701.
—-;3-3

Pod światło
KARNAWAŁOWE DROBIAZGI
—Tatusiu,chciatabym z tobą pomówić.

Czy masz chwilkę czasu?
— Owszem, słucham cię,
—Jak się pewnie orjentujesz, mamy

obecnie karnawał...
— Mo tak. Zaczął się przecież od. Syl-

westra. +

— Widzę, że się nie orjentujesz, Te
parę dni, to był dopiero wstęp. Właściwy

 

karnawał dopiero się zacznie, Otóż w
związku z tem...

— Wiem, co mi powiesz: — suknia.
Ale przecież sprawiłaś sobie suknię na
Sylwestra?
— Tatusiu! Nie przerywaj mi, skoro

zdecydowałeś się słuchać. Otóż po pierw-
sze, suknia na Sylwestra, a suknia na
karnawał, to są dwie różne rzeczy, któ-
rych nie można utożsamiać ze sobą...
—Jak ty się zręcznie wyrażasz, Alu.
— Och, Tatusiu, ty jesteś naprawdę

niemożliwy, Słuchaj mnie nareszcie.
—Ależ słucham!
— О czem to ja mówifam?...

Po drugie, sama suknia, to oczywiście nie
wszystko. Nie żyjemy przecież w Abi-
synji Do sukni trzeba masę innych rze-
czy, Pomijam już kwestję przybrania su-
kni, to są drobiazgi. Ale potrzeba mi też
pantofli, pończoch, torebki, no i różne ta-
kie drobiazgi... Rozumiesz tatusiu, praw-
da? :
— Rozumiem. córeczko, Chcesz pienię-

dzy.
— Ach, jaki ty jesteś — prozaiczny,

tatusiu. Ja myślałam o czem innem. Ro-
zumiesz wszak, że młodej kobiecie, któ-
ra zamierza bawić się w karnawale, po-
trzeba wiele innych rzeczy, napozór ni-
by drobiazgów, ale bardzo istotnych. Po-
mijam już puder, wodę kolońską, perfu-
my. To jest oczywiste. Ale ja sama so-
bie przecież ondulacji nie zrobię...
— Krótko, Alu, ile chcesz?
— Wiesz co, tatusiu, ja myślę, że bę-

dzie najlepiej „jeśli ty będziesz poprostu
płacił rachunki. Ja będę oszczędna, obie-
cuję!
Pan Tomasz westchnął głęboko i wziął

do ręxt gazetę. Machinalnie przeczytał
" notatkę:

BERLIN. — Organ t, zw.„Frontu Pra-
cy” — „Arbeitsmann* domaga się spar-
tańskiego wychowania dziewcząt niemiec-
kich Wedle pisma, winny one sypiać na
słomie, nie używać kosmetyków i słody-
czy, nosić najzwyklejsze ubrania, które

uniemożliwią wszelką kokieterję.
wist.

Aka!  

ski zwrócił się do Izby Rzemieślniczej z
protestem oświadczając, iż „obowiązko-
wą obecność na e$zaminach rzemieślni-
czych delegata — Żyda i to pod rygorem
nieważności egzaminu uważa się za po-
stulat, obrażający rzemiosło polskie" i za_
powiada, że tego rodzaju przepi-
sów stosować się nie będzie, a jeżeli
zmuszać go będą do tego złoży godność
przewodniczącego.

Obywatelskie wystąpienie p. Powier-
towskiego w obronie honoru rzemiosła
polskiego wywołało w Izbie Rzemieśl-
niczej duże wrażenie. Ma ono oparcie w
opinji olbrzymiej większości rzemieślni
ków polskich,
Paradoksalny „postulat* obowiązko-

 

wego udziału żydów w komisjach egzam.
może mieć tylko jedno wyjaśnienie, a
m'anowicie takie, iż wpływy Żydów na
terenie rzemiosła są w ich mniemaniu
tak silne, że pozwalają Żydom na prze-
prowadzenie bezwzględnej kontroli do.
pływu nowych sił do rzemiosła i prze-
szkadzanie w ten sposób procesowi od-
żydzania tej dziedziny,
Sądzimy jednak, że Żydzi przecenili

swoje siły i posunęli się za daleko, Sy-
tuacja w rzemiośle polskiem stała się
zbyt jaskrawa. Spowoduje to niewątpli-

wie odpowiednią reakcję zdrowo myślą-
cego ośółu polskich rzemieślników i w
ostatecznym wyniku skończy się zasłużo_
ną klęską Żydów.

 

Pogrzeb Ś. p. prof.Przybylskiego
Minister oświaty udekorował trumnę orderem

„Polonia Restituta”
Pogrzeb ś. p. prof. Czesława Przy-

bylskiego stał się wielką żałobną ma-
nifestacją świataarchitekturypolskiej,
w hołdzie pamięci jednemu z najwy-
bitniejszych _ współczesnych — jego
przedstawicieli,
Nawy kościoła Powązkowskiego

zapełniły tłumy publiczności, Rząd re-
prezentował p. minister W, R. i O.P.,
prof. Świętosławski, Obecni byli pro-
fesorowie Politechniki in  corpore
Niezwykle licznie stawili się byli
uczniowie zmarłego profesora.
Po nabożeństwie,  odprawionem

przez ks. kan. Szkopowskiego w licz-
nej asyście kleru, ruszył na cmentarz
kondukt pogrzebowy, poprzedzony
przez długi korowód wieńców, niesio-
nych przez uczni zmarłego.

Nad otwartą mogiłą wygłoszono
liczne przemówienia. Pierwszy zabrał
głos naczelnik Wovdziału Sztuki min.
W. R. i O. P., dr. W. Zawistowski, po-
czem p. min. W. R. i O. P. Święto-
sławski udekorował trumnę krzyżem
komandorskim orderu „Polonia Re-
stituta“. Skolei zabierali głos rektor
Politechniki prof, Warchałowski oraz
szef budownictwa wojskowego płk.
L. Toruń, który żeśnał zmarłego w
imieniu p. min. spraw wojsk., prof.  

Lalewicz, w imieniu profesorów wydz.
architektury Politechniki  Warsz.,
arch. K. Jakimowicz w imieniu Stow.
Archit, Polskich.
Pozatem przemawiali przedstawi-

ciel Tow. Naukowego Warszawskie-
go, koledzy i b. uczniowie zmarłego,
etc,
We wszystkich przemówieniach

podnoszono wielkie zasługi zmarłego
jako wielkiego architekta - artysty,
któremu Warszawa zawdzięcza sze-
reg monumentalnych budowli, Wyra-
żano też serdeczny żal po stracie wy-
bitnego pedagoga i nieskazitelnego
człowieka.  

Dnia 20 b. m. o godz. 10 rano w kościele

zostanie odprawiona

Św. Anny (po bernardyńskim)

msza św. żałobna za duszę

š. 1P.

ALEKSANDRA KARWOWSKIEGO
b obywatela m stołecznego Warszawy, b. współwłaściciela

Zakrzewski inż.”, członka Straży Oby watelskiej,

Obywatelskiego i Stronnictwa Narodo wego,

firmy „Karwowski,

Komisji Przedmieść Komitetu

zmarłego dn. 20 listopada 19%5 r-

Na nabożeństwo wszystkich krewnych, przyjaciół : znajomych zapraszają  ŻONA, CÓRKA, SYN I RODZINA

 

Nowe wystawy w Zachęcie
Otwarte w sobotę

W sobotę o g. 12 w poł. nastąpiło w
Zachęcie uroczyste otwarcie wystaw
styczniowych z wystawą portretów.mar-

szałka Piłsudskiego na czele, W imieniu
gen, E. Rydza - Śmigłego — wystawę o-
tworzył gen. W, Stachiewicz,

Przy otwarciu obecni byli reprezen-
tanci państw zagranicznych: amb, Fran-
cji L. Noel i radca amb. P. Bressy, min,
Finlandii G. Idman, min, Łotwy M Val-
ters z małżonką, min. Estoni H, Markus,
charge d'affaires Czechosłowac: J.
Smutny z małżonką i inni. Komendant
miasta st. Warszawy płk, St. Machowicz,
w imieniu prezydenta miasta — w,-pre-
zydent J. Pohoski, przedstawiciele mi-
nisterstwa w. r. i o. p, nacz. dr, Wł. Za-
wistowski, radcowie Wł. Woydyno i dr,
J. Sienkiewicz, rektor T, Pruszkowski

oraz liczni reprezentanci innych mini-
sterstw i wyższych ster woskowych.

Z pośród bardzo wielu nadesłanych na
konkurs portretów marszałka Piłsud-
skiego wystawiona została tylko część
wyróżniających się prac, oraz pewna ilość
dzieł wybitnych malarzy wystawionych
poza konkursem. Jednocześnie otwarta
została wystawa jubileuszowa prac zna.

 

109 tysięcy strat

Wskutek nadużyć w lombardzie miejskim
W środę. dn. 22 b, m, rozpocznie się

w wydziale III karnym sądu olręgowego
nowy proces o nadużycia popełnione na
terenie instytucyj miejskich, Na ławie
oskarżonych zasiądzie trzech b. urzęd-
ników Lombardu Miejskiego z taksato-
rem i kasjerem, Deręgowsk'm na czele
pod zarzutem fałszywego oceniania

przedmiotów zastawianych w lombar
dzie i dokonywanie fikcyjnych zapisów
w księgach. Nadużycia te trwały przez
czas dłuższy i naraziły magistrat na po-
ważne straty. W dniu wczorajszym do
sądu okręgoweśo wpłynęło w związku
z tym procesem powództwo cywilne $mi-
ny m. st. Warszawy w wys. 100,000 zł.

 

Hr. Brassow w SądzieNajwyższym

Proces 6 carskie dobra
Wyrok ogłoszony będzie 31 b

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę
hrabiny Natalji Brassow z powództwa je;
przeciwko skarbowi państwa o dobra
Kłobucko i Ostrowy, wartości kilku mil-
jonów złotych.
Aleksander III, występując ako oso-

ba prywatna, nabył te dobra od Niemca
hr. Gwido von Donnersmarka, a następ-
nie M'kołaj II w myśl życzenia swego oj-
ca przekazał je swemu bratu w. ks. Mi-
chałowi, którego bolszewicy zamordo-
wali w czerwcu 1918 r,
Dobra te przyjął skarb państwa na

mocy Traktatu Ryskiego z dnia 21 mar-
ca 1921 r., wychodząc z tej zasady, że
dobra te należały do członka domu car-
skiego Romanowów,

Powódka zaś twierdziła, że będąc
morganatyczną żoną w. ks. Michała, ni-
gdy do domu carskiego nie należała i że

ma 

 
|

'est osobą prywatną, której majątek nie
ulega wywłaszczeniu, gdyż traktat w Ry.
dze został zawarty w trzy lata po śmier-
ci w. ks, Michała, kiedy już 'ego mienie
w drodze spadku przeszło do niej i prze-
stało należeć do zmarłego w. księcia,
Jednak zarówno sąd okręgowy, jak i

sąd apelacyjny powództwo Natalji Bras-
sow oddalił, na tej zasadzie, że hrabina
Brassow należała do domu carskiego
Romanowów.
W Sądzie Na'wyższym obrońcy Na-

talji Brassow twierdzili. że powódka
Brassow, z którą w, ks. Michał zawarł
małżeństwo w cerkwi prawosławnej w
Wiedniu wbrew statutowi domu Roma-
nowów i bez zezwolenia cesarza Mkoła-
'a II. wcale do domu cesarskiego nie na-
leżała, co wynika nawet z tego, że miała
tytuł hrabiny, gdy tymczasem każdy

 

50 zł. na miesiąć dla rodziny

Klęska świętówek na koiejach
Na miesiąc styczeń przewidziano w

ikole nictwie „świętówki* w zwiększo-
nych rozmiarach. Ilość dni bez pracy do-
chodzi do 12 na miesiąc, Zarządzenie t:

wywołało przygnębienie wśród pracow-
ników kolejowych tem większe, iż plan
świętówek na kolejach trwa już od dłu-
giego czasu.
Znane są liczne wypadki, iż za mie-

siąc grudzień ub. r. pracownicy służby-

drogowej w dyrekcji warszawskiej, za-
trudnieni od wielu lat i obarczeni ro-
dzinami, otrzymali wynagrodzenie w wy.
sokości zaledwie 50—70 złotych.

Pracownicy kole'owi podnoszą. iż sy-
stem świętówex w kolejnictwie nie od-
powiada powadze przedsiębiorstwa PKP.
i domagają się takiej organizaci robót,
aby świętówki przestały być plagą licz-
nych rzesz kole'arzy, (pr)

Dotkliwa omyłka ustawy
Podatnicy podwójnie opodatkowani

Związek pracowników bankowych zło-
żył na ręce ministra skarbu memorial, w

|.którym prosi o wydanie wyjaśnienia w

sprawie obciążenia podwójnym podat-
kiem pracowników instytuci, opartych
na t. zw. funduszach publicznych.

W memorale wskazano, że nawid :cz.
niej wskutek niedopatrzenia ostatnie de-

| krety obciążyły pracowników wspomnia-
nych instytucji podwójnem opodatkowa-

niem.z tego samego tytułu, a mianowi-
cie pracownicy ci płacą zarówno, jak
pracownicy prywatni, ; odwyższony po-
datek dochodowy oraz równocześnie, na
równi z urzędnikami państwowymi, po-
datek specjalny, ,

Memor'ał wyraża nadzieję, że to nie-
dopatrzenie będzie w najkrótszym cza-
sie sprostowane. (pr)  

m.

członek domu cesarskiego miał tytuł
wielkoksiążęcy lub cona mniej książęcy.
Sąd Najwyższy postanowił ogłosić wy.

rok 31 stycznia r. b.

—;—

Žydowska reklama
Jeden z Czytelnikėw zwraca nam -

wagę na następujący drobny, ale cha-

rakterystyczny szczegół, Żydowskie ki-

no „Światowid” wpadło na pomysł re-

iklamowania się przy pomocy dwóch o-

słów oprowadzanych po ulicach Warsza-

wy z napisami: „Tylko my nie byliśmy

na filmie 1 , @'.

Z tego wynika, że kto nie pójdzie do

żydowskiego kina jest osłem. Głupie, or.

dynarne j typowo żydowskie nadużywa-

nie cierpliwości przechodniów.

„dówcipy” żydowskie

nie powinny być przez władze tolero.

Tego rodzaju

"wane.

 

 

 

nego dekoratora i akwarelisty Stanisła-
wa Śliwińskiego, wystawa nowego ze-
społu grafików p. n. „Czerń i biel", oraz
kolekcje prac pejzażowych artystów
Henryka Szczyglińskiego i prof. Kon-

stantego Wróblewskiego. kolekcja wnętrz

B. Zinserlinga oraz wystawa ogólna, x

wieloma wybitnemi pracami,

у—;

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,

Pegotowie dra Altkaufera
Wobec próśb, pochodzących z kół le-

karskich, zmuszeni 'estešmy  przypom-
nieć, iż pogotowie lekarskie, którego
wlaścicielem jest dr, Altkauter, oskarżo-
ny o przewiezienie trupa karetką p +40-
towia, ma numer telefonu 11666 Nie
należy go miesząć z innemi przedsiębior=

stwami lekarskiemi tego typu.

Udogodnienie
dla konduktorów tramwajowych

W tramwajach warszawskich zaczęto
montować na tylnych platformach skła-
dane siedzenia dla konduktorów. Nieba-
wem wszystkie wagony zaopatrzone bę=
dą w tego rodzaju urządzenia, umożli
wiające konduktorom odpoczynek pode
czas chwilowych przerw w pracy,

0 miijardową fortunę
Do jednego z adwokatów warszaw-

skich zwróciła się bratanica zmarłego w
końcu ubiegłego stulecia podróżnika i
odkrywcy Edmunda hr, Strzeleckiego,
głośnego szczególnie ze swych podróży
australijskich, w czasie których m, inn.
zmierzył i nazwał górę Kościuszki oraz
odkrył złotodajne tereny, z propozycją.
zajęcia się wznowieniem przerwanego
przed wielką wojną procesu o spadek.
który pozostawić miał jej stryj w Au.
stralji głównie w postaci kopalń złota,
ocenianych dziś na miljardowe sumy, Ad-
wokat sprawę przyjął i wszczął starania
o uzyskanie testamentu Edmunda hr.
Strzeleckiego.

 

Pamiętaj

o bezrobotnych

narodowcach

Przyznanie nagród w I. P.S.
Na wystawie prac członków Związku Zawodowych plastyków

W „Salonie Plastyków" w instytu-
cie propaśndy sztuki, gdzie wystawio-
ne są prace członków związków zawo-
dowych polskich artystów plastyków
z Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania i
Warszawy, odbyło się w sobotę przy*
znanie nagród,.
Komisja nagród w składzie: prze-

wodniczący prof, F, Kowarski, Józef
Czapski, T. Cybulski i St, Kramar-
czyk rozdzieliła nagrody w sposób na-

stępujący:
Nagrodę honorową związków Z. P.

A. P. przyznano Janowi Cybisow:
(zw krakowski). ,
Nagrodę p. ministra spraw wewn

w sumie 500 zł. otrzymał Wa.ław
Wąsowicz (zw. warszawski).
Nagrodę p. ministra spraw zagra-  

nicznych w sumie 500 zł. — Tytus
Czyżewski (zw. warszawski)). !
Nagrodę p. prezydenta m. st. War:

szawy w sumie 750 zł. przyznano Han-
nie Rudzkiej - Cybisowej (zw. krak.).
Nagrodę Funduszu Kultury Naro*

dowej w sumie 500 zł. — Zenonowi
Kononowiczowi (zw. warsz.).

Pozostałe naśrody otrzymali:
. Nagrodę prezesa Państw, Banku
Rolnego w sumie 300 zł. — Wacław
Taranczewski (zw. poznański).

Nagrodę prezesa BankuPolskiego w
sumie 250 zł, — Wacław Zawadowski
(zw. warsz.).

Nagrodę prezesa P. K. O. w sumie
250 zł. — Władysław Krzyżanowski
(zw. lwowski).
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2 A k | Ostatni dzień

krcydzieło DOSTOJEWSKIEGO

  

W następnym programie:

Najpiękniejszy z naf-
piękniejszych filmów
wyprodukowanych dotychczas z

ZBRODNIA „Dziewczę
IKARA.
poczatek o godz. d-ej

| z Budapesztu”
TURŻZAŃSKI Muzyka: FRANCISZEK LEHAR. W rol męsk. Hans Moser, Leo Slezak i

Cygańska muzyka. Skrzący dowcip.
Reżyserja: W.

 

 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano chmurno i miglisto. W ciągu dnia

większe przejaśnienia.

Nocą i rano lekki mróz, dniem tempe-

ratura w pobliżu zera (w 'śórach mroźno).

Słabe wiatry z kierunków południowych.

Z MIASTA.

—Zamknięcie 2 piwiarń, W wy-

niku ostatniej inspekcji sanitarnej

piekarń w mieście, władzewydały

decyzję zamknięcie 2 piekarń nieod-

powiadających warunkom  sanitar-

nym i technicznym. (h)
HANDEL I PRZEMYSŁ.'

— Nowe stawki obowiązują

1 stycznia rb. Nowe stawiki podatku
obrotowego obowiązują już, poczy-

nając od 1 stycznia rb. Wszelkie za-

liczki, wpłacone na poczet tego po-

datku, będą obliczone według no-
wych stawek.

Co się tyczy lekarzy i adwoka
tów, opłacających podatek obroto-

wy, nowa stawka wynosi obecnie 3

procent od obrotu rocznego. Wynos'
to o 0.2 procent więcej, niż wynika

łoby z arytmetycznego zesumowa-

nia podstawowego podatku, dawniej

pobieranego, wraz z dodatkami, sta-

nowiącemi obecnie jedną całość z

podstawową stawiką. (h)
— Terminy płacenia zaliczek w

podatku przemysłowym. Nowa usta-,
wa o podatku przemysłowym usta-

 

JUŻ JUTRO W KINIE „HELIOS*

GARRY COOPER, Anna Harding,

с konłeremcje

—

 

nawia nowe terminy wplacania zali-

czek kwartalnych przez przedsie- |

biorstwa, prowadzące księgi handlo-|
we z wyjątkiem kat.: I—V przemysło
wej i Ii II handlowej. Zaliczka za
pierwszy kwartał mą być wpłacone
do 15 czerwca, za drugi do 15 sierp-i
nia, za trzeci kwartał do 15 paź-

dziernika i za czwarty do 15 lutego

roku następnego. Przedsiębiorstwa

większe wymienionych wyżej kate-

ryj, płacą co miesiąc zaliczki do 25,
każdego miesiąca. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
Lotna lustracja szkół po-

wszechnych. Kurator Okręgu Szkol-
nego Wileńskiegc przeprowadza lot-
ną inspekcję szkół powszechriych,
położonych w Okręgu Kuratorjum
Wileńskiego. Kurator poza inspek-

cją samych szkół, przeprowadza
je z nauczycielstwem w
podniesienia poziomu pro-

Inego w szkołach. (h)
KRONIKA POLICYJNA.

—. Ujęcie bandy złodziejskiej. Organa

P.P, zlikwidowały w Wilnie bandę złodziej- |

ską, która grasowała w mieście. Areszto-

sprawie
śramu szko

*wano kilku złodziei, których przekazano do!

dyspozycji władz śledczych. (h) |

— Bójka na zabawie przy ul. Orzesz-|

kowej. W dniu wczorajszym podczas zaba-|

wy w lokalu przy ul. Orzeszkowej 11 wy-|

nikła wśród uczestników zabawy bójka.| 

NIEŚMIERTELNE ARCYDZIEŁO!

oraz Ida Lupino w epokowym filmie

PETER
IBBETSON
reżyserował twórca „Bengali“ GaryHataway. Nad program: Atrakcje.

HELIOS| ==
WESOŁA R

Pocz. o godz. 4-ej.

Najwspanialsza atrakcja sezonui
Największy festiwal taneczny świata.

OZWÓDKĄ
Królgigkrólowa tańcu FRED ASTAIR i GINGER ROGER wykonają po raz 1-szy w Wilni:

ostatnt przebój „CONTÓNĘNTAL*, któty zelektryzował ealv Świ»t

2) Mecz bokserski:
Nad program! Atrakeje

b. Mistrz Świata MAX BPEĘR i gwlezda
murzyńska JÓĘ LUU.S
Poez. 0 4 w niedzłaię od 2-ej
 

POLSKIE kino

ŚWIATOWI
/_ Mięk'ewicza 9

  

Patrjoty

NIEBYWALE POWODZENIE!!!

czny film najnowszej produkcji sezonu 1936/37

CHOPIN — PIEWCA WOLNOŚCI"
ozdobną treść! Niezapomniane melodjeChopinowskie! Chopin jako bojowiec o nie-

podieglošė Polski. Uprasza się o punktualse
i 10.15; w święta

UWAGA: Każdy Polak musi zobaczyć to

przybywanie na początki seansów 4, 6, 8
od godziny 2-ej. :
arcydzielo, osnute na tle powstan'a

listopadowego

ORADNIA BUDOWLANAWILNO,7W.FILIPR |
TELEFON 20-25

INŻ. ARCH. В. SWIECIMSKIEGO covz. 3-5 ro

  

 

  

ad
wietinych przeb

zimna  

urządzenia wystaw i wnętrz, rekla
udowy, remontow, izolac

   

 

     

 

Nowość.
Tapczany automatycznie podnoszone oraz

inne meble wyściełane poleca

Wacław Mołodecki
WILNO, Ul. JAGIELLOŃSKA 8.

$ Ceny konkurencyjne.

Dom z ogrodem
Poszukiwany jest dom z ogrodem warzyw”
nym (osobniak) na pomieszczenie Sióstr
wraz z zakładem wychowawczym, Kto do-
pomoże do założenia zakładu dla najbied-
miejszych dzieci? Oferty przyjmuje 2|
wdzięcznością Zarząd Związku „Caritas“

„w Wilnie, Metropolitalna 1. |
OPOROWE OOPS TEA

 

 

 

 

 

Teatr i muzyka.
-— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o

godz. 8 wiecz. poraz

„Szczęśliwe małżeństwo”. Ceny propapan-

dowe. Przedstawienie dzisiejsze zakupione

jest przez U.S.B. -— Pozostale biłety

nabycia w kasie teatru na Pohulance od

godz. 5-ej popol.

-- Uwaga! — Dnia 23.1. (czwartek, o

godz. 8 m. 15 wiecz.) recital fortepianowy

Mieczysława Miinza. Ceny zwyczajne.

do

| Dotkliwe pokaleczenia i poranienia nożami

odnieśli: Możejko Paweł, szatniarz i Mosz-

ko Włodzimierz (Ufańska 9), których opa-

|trzyło pogotowie ratunkowe. (h)
— Okradzenie firmy bławatnej. W dniu

wczorajszym do sklepu bławatnego „Poltex”

przy ul. Niemieckiej włamali się złodzieje,

którzy wywieźli około 50 bel różnego su-

kna. Straty są znaczne. (h)

— 7 protokułów karnych sporządzos?

za niedozwolony handel w niedziełę. VW

ciągu dnia wczorajszego sporządzono 7 pro-

tokułów karnych za uprawianie zakazanego

handlu w niedzielę. Właścicieli sklepów,

trudniących się handlem w niedzielę, wła-

dze administracyjne pociąśną do odpow'e-

działności karnej. (h)

— Masowe zaczadzenie. Podczas
zaczadziała cała rodzina Andrzejewskich

mieszkańców wsi Michałowo, gm. porzec-
kiej. Qd niechybnej śmierci zdołano urato-

wać troje dzieci oraz matkę. Andrzejewski

lat 69, zmarł w dniu wczorajszym w drodze

do szpitala: (h)

REWJA| s»
„CZAR W

snu

Martą Eggerth
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: — Teatr Muzyczny „Lutnia Dziś o
;godz. 8.15 w. rewja noworoczna „W Wilnie

| życie wre!”

Jutro wraca na repertuar „Królowa

Miljardów” z Elną Gistedt w roli tytułowej.

— Teatr &а dzieci w „Lutni* Od so-
boty bieżącego tygodnia przedstawienia dla

dzieci i młodzieży w „Lutni” będą się roz-

poczynały o 4. 5 popoł. W najbliższą so-

botę ujrzymy widowisko staropolskie

špiewami i tańcami „Leosia Puciatówna”,

przygotowane muzycznie przez dyr. M.
Kochanowskiego, tańce zaś układu J. Cie-

sielskiego.

— „Bajadera“, jako przedstawienie ju-

bileuszowe Józefa Ciesielskiego. Kierując

się względami artystycznemi, na przedsta-

ze

wienie jubileuszowe wybrano  melodyjną

operetkę Kalmana „Bajaderę”, do której

przygotowuje się malownicze wschodnie

balety. 2

— Teatr „Rewja“, ul. Ostrobramska 5.
Dziś, w poniedziałek, 20 stycznia premjera
programu rewjowego w 2-ch częściach i 15
obrazach p. t. „W takt walca”, z udziałem
pieśniarki Taissy Puchalskiej, komika Jar-
kowskiego, piosenkarza Zayendy, Rostań-
skiej, Opolskiego oraz zespołu baletowego
Konrada Ostrowskiego. Początek przedsta-
wień o godz. 6 min. 30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 20 stycznia.

6.30: Pieśń poranna. 6.33: Gimnastyka.
Płyty. Dziennik poranny. Płyty. Informa-
cje. Audycja dla szkół. 8.10—-11.57: Przer-
wa. 11.57: Sygnał czasu i hejnał. 12.03:
Dziennik południowy. 12.15:W naszej spół-
dzielni — aud. dla szkół. 12.35: Muzyka
salonowa. 13.30: Płyty. 14.30—15.15: Przer-
wa. 15.15: Codzienny odcinek powieściowy.

25 gr. Progrem Nr. 57 p. t:

ALCZYKA'-
Rewja w 2 częściach i 14 obrazach z udziałem nowozaangażowanej
TAISSY PUCHALSKIEJ, Zayendy, Jankowskiego, Rostańskiej,
Ostrowskiego. Codziennie 2 seanse o 6.30 i 9 w. W. niedz. i święta o 4,15, 6.45 i 9.15.

Re stolicy
Opolskiego, Relskiej,

Nowości wydawnicze
Ostatnio wydany Nr. 3 (57) tygo-

dnika artystyczno-literackiego „Pro-
sło z Mostu”, pod redakcją
seckiego, przynosi na wstępie rewe-,
lacyjny artykuł Jana Gwalberta-
Pawlikowskiego i St. Kulczyūskiego,
omawiający na zasadzie dokumentów
sprawę kolejki na Kasprowy Wierch
W tymże numerze rozpoczyna re
dakca druk odpowiedzi na ankietę
„Prosto z Mostu* p. t. „Jaką najcie-
kawszą książkę przeczytałem w r.
19357 (J. Andrzejewskiego, W. Bą-
ka, K. Czachowskiego, K. Ilłakowi-
czówny, W. Miłaszewskiej, M. Jas-
norzewskiej-Pawlikowskiej, W. Lu-
tosławskiego, St. Niewiadomskiego,
F.A. Ossendowskiego, St. Wasylew-
skiego, T. Zielińskiego). Numer uzu-
pełniają artykuły: W. Charkiewicza

  

„Wilenski bilans zamknięcia”, Sta-
nisława  Miłaszewskiego „Misja i
taktyka”, W. Filochowskiego „Baj-
ka“, J. Andrzejewskiego „Szary
człowiek i „sól ziemi”. Pozatem,
jak zwykle, ciąg dalszy powieści A
Świętochowskiego „Twinko”, recen-
zje muzyczne K. Regamey'a, prze-
gląd prasy, panopticum radjowe St.
Piaseckiego, recenzje z książek: A.
Mikułowskiego, kroniki.

Cena numeru w prenumeracie:
30 gr. Adres redakcji i administracji:
Warszawa, Książęca 6, m. 12-a,
tel.: 7-02-50.
i L

15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30:Muzyka lekka. 16.00: Lekcja języka
niemieckiego. 16.15: Koncert. 16.45: Życze-
nia noworoczne, sketch. 17.00: Gospodar-
stwo domowe, a przemysł — pog. 17.15:
Minuta poezji — wiersze Or-Ota. 17.20:
Recital skrzypcowy Stelli Dortheimer. 17.50:
Żywe spadochrony — pogad. 18.00: Recital*
fortepjanowy Leona Ginzburga, 18.40: Kon-
19.10: Barokowy kościół św, Piotra i Pawła.
19.10: Barokowy kościół Piotra i Pawła.
19.20: Chwilka społeczna. 19.25: Koncert
reklamowy. 19.33: Wyniki ciągnienia loterji
państwowej. 19.35: Wiadomości sportowe.
19.50: Pogadanka aktualna. 20.00: Audycja
żołnierska. 20.30: Płyty. 20.45: Dziennik
wieczorny. 20.55: Obrazki z Polski współ-
czesnej. 21.00: Komcert. 21.30: Wieczór li-
teracki, poświęcony Wacław. Sieroszew-
skiemu. 22.05: Koncert symfoniczny. 2300:
Wiadom. meteorologiczne. 23.05—23.30: Mu-
zyka taneczna.
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widoki: Dżungla. Przejmujące grozą walki
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WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY ZE=

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,—

u W. JUREWICZA,
MISTRZA FIRMY P. BURE
WILNO, MICKIEWICZA 4.

 

ROLNIK |
samodziełny, samotny, z praktyką o skrom-
nych wymaganiach, potrzebny na rok do

 

ZBIEG z JAWY=:
W rel._gł. Charles Biekford, (ipajajaca mvzyka wschodnie. Czarowne piosenki Przepiękne

z drapleżeami. Film wiekszy od „Maradu*
Wkrótce w kine SCHNNO:. „UNIWERSAL“ pod „Leliwa“.

OSTATNI DZIEŃ!

Nad program.

Poi POCZE
OSOBA

łat 30
| poszukuje
zakresie

1 SREBRA, ZEGARY,
IKI. dyni domowej lub po

kojowej. Oferty kie  

  
  

Wi.“ dia „H. W.“.

Aupno

lub sprzedam

 
 
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnie A, Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa Nr. 1

 

rować do adm. „Dz.

Oasis |—— y
RUTYNOWANA

ś | sprzedaż b! czycielka z kilkolet-
SbLRS

 

Zamienię |magania b. skromne.
iol-

wark na Litwie na po- vysjońsk.*

Mieszkania
i I pokoje „DWOr
| | pragnące
| ———.— ku, 75 zł. miesięcznie.

TANIO! Piękna i zdrowotna
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

| BIURO Komunikacja autobu-
Е |юид 2 razy dziennie.POŚREDN. MIESZK. Zonda 4ь ТАЙа

aostało PIES — CZARNY
aa ul. Mickiewicza 4 mace

| m. 6-a, tel. 22-11. |z namordnikiem # о-
A więc każdymusi spieszyć, podziwiać najulubieńszą aktorkę filmową, 'Biuro przyjmuje zgło” |prożą, 2 białe znaczki

przemiłą trzpiotkę ekranu

Franciszke GAAL
w jej cukcesowym filmie „KATARZYNKA“,

szenia wolnych miesz па piersiach, został
|kań i pokoi umeblo- wyciągnięty z ruszto-

jwanych. Opłata odlwania na Zielonym
P. T, Właścicieli nie-|Moście i jest do ode-
ruchomości po Wy-|brania: ul. Trwała

najęciu. 27—1, Borowski Bo-
„— — - |lesław.

POKÓJ ża
z osobnem wejściem
z klatki schodowej do/

inteligentna wynajęcia.

S
Fomožmy7 Lt

pracy w towska 20, m. 15: 4 bliźnim
podręcznej _-_— 4 Pliźnim=(

En krawcowej, gospo- — paginkunišuliktiunsious,|-
 

jį NAUKA. ń
ROAKRA KAC

CALA RODZINA
bezrobotnego, chora,
bez żadnych  środ-
ków do życia, odwo-
łuje się do miłosier-
dzia bliźnich o  po-
moc. Mało-- Środko-
wa 8—5 lub adm.
„Dz. Wi“.

 

wychowawczyni - na-

mią praktyką przyjmie
posadę do dzieci. Wy-

RODZINA J. F.
składająca się 2 6 о-
sób bez środków do

Adres w Admin, „Dz.

 

 

 

miczną, kilkoletnią 0, siadiość w Polsce.ganizowania pracy w folwarku (20 ha к życia błaga o pomoc

doraźne Snrawdzanie rachu R»OE ornej, 30 łąk, las). Oferty z życiorysem, chanielska Nr. 15/.| | STUDENT w kupienin czy leż
R kłerownictwa ma- referencjami i wymaganemi warunkami do IU. S.B. udziela lek-|darowaniu | maszyny
CO a. „Dziennika Wileńskiego" pod: Narodowiec- |WYDZIERZAWIĘ — c-.',, zakresie gimn. |do szycia. Najstarsza

— |akromne. Poslada! wia *. sprzedam dobrzeo. specjalność: — łacina, córka moglaby zara:ące prz - ® й u| bii E
: Kasjerka |aną młocarnię z mo-| BoAWO: GiG niemiecki. Zgłoszenia =*a-z

torem, którą może| GOSP: miasta na dogodnych sub. _„Wszechpolak = a 1 incen-

PRACA. z kaucj Zukuje oddać na usługi go-| "7 = |. „GOSPODYNI | |omnkach, ewent. do adm „Dz. WiL“, [180 aulo prosi

posady. beda cliub spodarstwa. _ Adres; GARNCARZ R 2SVbė po ipisinnų Kujo аН, bardzo ze

A świadect > Wilno, Połocka 4 m, lachowy — poszukuje modzielnie prowadzic | o przyjście z pomocą
śoletaiej pracy. Adres 2, Feliks Tronowski naprawy, _przeróbki Gospodarstwo domo.a.Nomejtack16.|  MATEMĄTEK, -|ksosa ANS W

e Wožnego w Adm. Ni PRACY _ akt Śisktej Fila- wo, wykwintna ku-|12 m. 2. 354—1 | absoiwent USB, u-

prasy poszaknie zaae| MAJ,  zędniękiriiwi cha 96 ое robia| mażyki 1Byki "osz JJIDA
jący się na ślusar- 04 iadówia ode Sm |Poszukuję posady so-| (KUPI latam aa Lia
stwie i  ciesielstwie KRAWCOWA "slowem lub innem w SŁUŻĄCA |spodyni. najchętniej ęjiwark ha. ary egzaminów kon
mężczyzna wsile wie- |cutynowana przyjmuje charakterze — prakty-|2 dobrem gotowaniem szonp, „Gospodyni: (ora, las, łąki woda, kursowych na wyższe CZYTAJCIE

gar a.ks ZEOd = kantki poszukuje ab-|i sprzątaniem, how Wilno, Popowska 4|20že br bez budyn- uczelnie.= Posiada ROZPOWSZECH-J
E i is Kola Gia kia: LAsolwentka Szkoły wa, czysta i pracowi- m 1, ków) blisko Wilna. długoletnią praktykę,| NIAJCIE PRASĘ

Posada b. dobre|dres: Łakka | Me |agieszdla -Prakiy- mlecmie=powalae RE ommaskeel Ada, | КАЙОН
2 e м 032 y. je OGŁ. - |sumiennie, es: za-

świadectwa iręko.jotelowa 13230 p|kaatki" „de” Admia. świadectwa. Paz W.DZIENNIKU|gad do, Adm,Dries:iek, Debra LSSSSE
endacje. 300—0| „Dzien. ‚ tamże —. > ‚ К.", 298 m. 10. 2
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