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Rok XX „Wilno, Piątek 24 Styeznia 1936 roku Nr. 23
 

Zwłoki Króla Jerzego V-tego
przewiezione do Londynu

LONDYN (Pat). Zwłoki króla
Jerzego piątego przewieziono do
Lomdymtu i wystawiono w Westmin- |monarchowie europejscy, przybywa- kie poczucie

od|jący na uroczystość pogrzebu króla|sterHallu Cały ten ceremonjał
chwili wyniesienia trumny z kaplicy|
kościoła wiejskiego w Sandringham jazdu przez La Manche eskortowani |koronacja króla

LONDYN (Pat). Admiralicja wy-
dała rozporządzenie, lże wszyscy

Jerzego 5-go, będą podczas prze-|

pieramiu oto systemu
rządów. Zawsze ożywiało go głębo-

iązku, Zamierzam
kroczyć drogąuc wyznaczoną”,
Baldwin ošwi ł następnie, że

arda .ósmego
aż do chwili gdy zwłoki spoczęty na |przez eskortę honorową w. składzie: |odbędzie się. w przyszłym roku.
katafalku w historycznym Westmin-
ster House cechowała uderzająca
prostota.

Na lawecie działa trumnę ze
szczątkami królewskiemi przewie-
ziono do st. kol. Wolierton. Całą
drogę, wynoszącą 4 klm. synowie
królewscy z królem Edwardem

okręt—dowódcy i cztery kontrtor-
pedowce. :

W IZBIE GMIN.
LONDYN, (Pat), * W izbie gmin |czem izba odroczyła się do 4 lutego. wydziale mat.-przyrod. Przed wy-

odczytano dziś adresy obu izb oraz| Ta sama procedura odbyła się w: iz- „kładem prof. Dicksteina zwrócono
kondolencje nadesłane z zagranicy.
Następnie speaker odczytał orędzie!

Odbyło się następnie krótkie. po-
siedzenie izby $min, na którem jesz-
cze 30 członków izby złożyło przy-
sięgę królowi Edwardowi 8-mu, po-

bie lordów.
LONDYN. (Pat). Ogłoszono urzę-

na czele, kroczyłi za trumną.;króla Edwarda ósmego, które głosi: dowo, że na życzenie króla Edwarda
Za mimijechała królowa wdowa z
księżniczkami. Pochód zamyikai si-/
wy. koń,
zmarłego króla.

Na st. Wolferton. trumnę wsta-|
wiono do pomalowanego. na czarno|
1 fioletowo wagonu. W, innych wago-,
nach zajęła miejsca rodzina królew-|
ska i świta. |

Wzdłuż całej drogi stały tłumy|
ludzi, oddając hołd szczątkom króla
Jerzego piątego. O godz. 14.45 po--
ciąg wjechał ma stację londyńską
Kings Crouss. Trumnę złożono zno-
wu na lawecie działa.  Przykryta
A proporcem królewskim, 2

na fiolętowej uszce spoczywała
brylantowa Alona oraz druga
korona z żywego kwiecia. Pochód
ruszył ulicami Londynu do Westmin
ster House.

Q godz. 16-ej zaczęły bić dzwo-
opactwa _Westminsterskiego,

or-
szaku. Uroczysty Ikondukt żałobny
kroczy ku katatalkowi. i

Najpierw król Edward 8-my, za
nim arcybiskup Canterbury. 8 żoł-
nierzy niosących trumnę ze szcząt-
kami króla ustawiają ją ma kata-
talka.

„ Przy katafalku stanęli

ks. Mary, ks. Yorku, ks. Gloucester,
ks. Kentu i członkowie dworu kró-
lewskiego.

Arcybiskup Canterbury odprawił
otkje. nai ństwo i ceremonja po

10 min. była skończona.
Dziś o godz. 8 rano Wiestminster

Hall otwarty będzie dla publiczno-
ści, która w ciągu 4 dni będzie mo-
gła składać swój ostatni hołd zmar-,
temu monarsze. !

DELEGACJE ZAGRANICZNE МА
POGRZEBIE KROLA JERZEGO М. Sowietami nie może być / przedmio- "posiedzenia

Na uroczy- tem sporu. międzynarodowego i mie Gdańska.WARSZAWA (Pat).
stości pogrzebowe króla Anglji „Je-|
czego V została wyznaczona dele-!
gacja z gen. Sosnkowskim w charak-
terze ambasadora nadzwyczajnego|
ma czele, w skład której wchodzą:|
ambasador Skirmunt, admirał Unrug,,
pik. Trzeska-Durski i kpt. Musiele-,
wicz. |
MASZYNGTON (Pat). Prezydeni

Roośevelt mianował Norman Davisa
CE a ai

<zon na pogrzebie króla Jerzego,i
WIEDEŃ (Pat).  Wicekancierz,

Starhmeberg, poseł austrjacki wi
Londynie Franckenstein oraz ko-
mendant garnizonu wiedeńskiego
Haselmayer reprezentować będą
prezydenta Miklasa oraz rząd au-
strjacki na pogrzebie króla Jerzego.

LIZBONA (Pat).  Portugalja bę-
dzie reprezentowana na pogrzebie
króla Jerzego przez delegację, w
skład której wejdą ministrowie
spraw zagranicznych, wojny i mary-

Rząd ogłosił żałobę narodową,
która będzie obowiązywała do dn.
28 stycznia. я :

*RETMLTETU BW

  

PIĘCIU MONARCHÓW NA PO- |
GRZEBIE. '

LONDYN (Pat). Na pogrzeb Ikró-'
la Jerzego 5-go przyjężdżadoLon-

ięcia monarchów. ,dymupięciu

gmin„Jestem przekonany, że izba
uko-szczerze opłakuje zgon mego

życie służbie swemu narodowi i po-

SABRE aka

T
PARYŻ (Pat). Herriot, który był

przyjęty dzisiaj rano przez prezy-
denta Lebruna, nie podjąłsię propo-,
nowanej mu misji utworzenia nowe-|
o rządu.
PARYŻ (Pat), Po odmowie utwo-

rzenia gabinetu przez Herriota, pre-|
zydent” Lebrim przyjąłdziś” na” au-|
djencji Delbos'a, przewodniczącego
grupy radykalnej w izbie deputowa-
nych.

PARYŻ (Pat), |lvon Delbos nie
przyjął misji
proponowanej mu przez prezydenta
Lebruna.

PARYŻ (Pat). Sarraut
się w zasadzie przyjąć misję tworze-
nia nowego gabinetu, lecz zastrzegł

GENEWA (Pat). Na wezorajszem
posiedzeniu Rady Ligi Nar. zna-
lazła się sprawa zerwania  stosun-
ków dyplomatycznych między Uru-
śwajęm a Związkiem sowieckim.

Jako pierwszy mówca zabiera
głos komisarz spraw zagr. Z.S.R:R.,

który w dłuższem przemówieniu u-
zasadniał skargę sowiecką. *

Na przemówienie Litwinowa od-
powiedział przedstawiciel Urugwaju

Guani, który uważa, iż sprawa zer-
wania stosuników dyplomatycznych z|

 

8-go w dniu pogrzebu dn. 28 bm. nie
będzie zawieszenia pracy w urzę-

ulubiony. wierzchowiec chanego ojca, który poświęcił swe dach i przedsiębiorstwach  prywat-
mych.

 

worzenie gabinetu francuskiego
sobie ostateczną odpowiedź do <cza-
su odbycia pewnych narad ze swy
mi przyjaciółmi litycznymi.
rozmowie z dziennikarzami Sarraut

ъ

|ošwiadezyl: „Nie byłem zbyt skłon-
ny do przyjęcia tej misji i wskazywa-
łem prezydemtowi republiki ludzi,
którzy wydająsię bardziej odemnie
powołani do spełnienia tego zada;
nia”.

PARYŻ. (Pat). . Na. plenarnem
posiedzeniu grupy radykałów  spo-

zakomumikowania Sarraut, że stron-
nictwo radykałów gotowe jest wziąć

zgodził udział w rządzie, w którego progra-|
mie zawarte byłyby
trzy punikity:

następujące

„ао katalalku staack sów POSIedzenie Rady Ligi Narodów
powimna się znaleźć przed Radą Li-
$i Nar.

Po dyskusji Rada powołała jako
sprawozdawcę zagadnienia min. Ti-
tulescu, któremu pomagać będą min.
Munch (Danja) i p. Madariaga (Hisz-

panja).
Następnie Rada przyjęła jedno-

głośnie uchwalony wczoraj raport
komitetu 13-ta. _ Przedstawiciel
Włoch baron Aloisi wstrzymał się
od głosowania. .

'Na porządku obrad dzisiejszego
znajduje się sprawa

Obrady nad budżetem w Sejmie i Senacie
Na posiedzeniu wczorajszem rozpatry-

wany był budżet min. Sprawiedliwości. Pre-;

liminarz tego budżetu zreierował pos. Sio- |

da, omawiając kolejno ustawodawstwo, wy-

miar sprawiedliwości i więziennictwo.

Mówca wskazuje m. in, że ustawy od-

dłużeniowe wywoiały silne zastrzeżenia,

albowiem nietylko nie uzdrowiły one życia

gospodarczego, lecz podkopały jeszcze za-

uianie do osób, objętych przepisami tych

ustaw.

Przechodząc do działalności organów

egzekucyjnych, pos. Siodła zaznacza, że na

porządku dziennym są egzekucje bezsku-
teczne, — a zdarzają się nawet takie dzi-

wolongi, jak zajmowanie przez komornika

zupełnie drobnych przedmiotów, jak  up.|.

kałamarza. ” i

Jeśli chodzi o więziennictwo referent

dochodzi do wniosku, że przy tak szczup-

łych środkach zachodzi obawa, że stan Sa"

nitarny więzień i nadał będzie się obniżał.

W zakończeniu mówca poddał analizie

poszczególne pozycje budżetu ministerstwa

sprawiedliwości, prosząc o ich przyjęcie.

Podczas dyskusji pos. ukraiński Cele-

wicz wystąpił z postulatami, domagające-

mi się ułatwień w sądownictwie dla lud-

stwa min. Pierackiego, twierdził, że wyrok

w opinji publicznej ukraińskiej spowodował

zmianę nastrojów.

* Inni mówcy poruszyli jeszcze sprawę
egzekucji komorniczych oraz wysokich

opłat w sądownictwie i notarjacie. i

W odpowiedzi zabrai gios min, Micha-

łowski, wiceminister Sieczkowski oraz re-

ferent Sioda, poczem komisja budżet min.

sprawiedliwości przyjęła. -

Komisja budżetowa senatu przystąpiła
wczoraj pod przewodnictwem sen. Ewerta

do prac nad budżetem państwa, Budżet

Prezydenta R. P. uchwalono bez dyskusji.

Również bez zmian przyjęto budżet

sejmu.

W czasie dyskusij nad budżetem senatu,
sen, Gwizdz zapytał, jak przedstawia się

sprawa odstąpienia terenu sejmu i senatu
pod budowę gmachu

zagadnienia planu rozbudowy miasta, który
przewiduje przeprowadzenie ulicy przez
ogrody Sejmu i Senatu. Marszałek Senatu
nie zgodził się na wykonanie tego planu.

Budżet senatu przyjęto w myśl wnio- mości ukraińskiej. Przechodząc do procesu

| warszawskiego przeciwko sprawcom zabój-
sku referenta.

ambasady  niemiec- !

Żydzi na wyžszych uczelniach stolicy —
poszczególnych wydziałów uniwer-|
sytetu w Warszawie stawiać opór
powszechnie już przyjętemu porząd-
kowi rozmieszczemia na salach wy-
kładowych, osobno słuchaczy Ży-
dów, osobno słuchączy Polaków.

Najgorzej sytuacja przedstawia
się (co za paradoks!) na polonistyce.
Tu przewaga żydów, uczęszczają-
įcych na wykłady jest tak przytła-
czająca, że oni dylktują słuchaczom-
Polakom normy porządkowe.

zajść doczło na

| Żydzi nadal próbują na terenie

į

Do ostrzejszych

się lojalnie z apelem do słuchaczy-
żydów, by zastosowali się do po-
stulatu zajęcia lewej strony sali. Gdy
to nie pomiogło, przystąpiono do
przeciągania opornych na lewą stro-
„nę. Doszło do szeregu incyndentów,
|przyczem jednego żyda nieco potur-  1) obrona franka przed speku-,
lacją, 2) obrona swobód publicznych

chom, 3) prowadzenie polityki  za-
granicznej w ramach paktu Ligi. !

bowamo. Podczas zajść wszedł prot.
Dickstein. Ponieważ, pomimo wysił-
ków, nie udąło mu się przywrócić
porządku, po kilku minutach opuścił
salę. Wówczas młodzież polska obu-
rzona na żydów za wywołanie zajść,
usunęła ich z audytotjum, poczem
dopiero sama wyszła z sali.

Na pierwszym roku prawa dzień
minął, jak zresztą, z reguły ostatnie
dni ,spokojnie, Żydzi nie chcieli za-
jąć miejsc po lewej stronie istali
podczas wykładów. Na niektórych
wykładach profesorowie, nie mogą-
cy zrozumieć celowości demonstra-
cj, wobec dużej ilości woinych
miejsce, nakłaniali żydów do siedze-
nia. . х

j W sprawie ustawicznych 'incy-
dentów z żydami odbyła się %onfe-
rencja dziekana wydziału prawnego
uniwersytetu prof, Makowskiego z
przedstawicielami Koła Prawników i
syndykami wszystkich kursów pra-
wa.

Frotesor Malkowski domagał się,
by Koło Prawników wystąpiło z ofi-
cjalną odezwą, potępiającą ostatnie
zajścia antyż kie.

Studenci odpowiedzieli, że wy-
dadzą odpowiednią dekłarację, gdy
senat uniwersytetu przeprowadzi

W przeciwko wszelkiego rodzaju zama- oficjalnie rozdział miejsc na wszyst-
kich wydziałach.

Żądanie to uznał prof. Makowski
za niemożliwe do uwzględnienia.

 

Zamknięcie lokali S$. N. w Łodzi
|. ŁÓDŹ (Tol. wł. Zarządzeniem
władz policyjnych w: nocy z wtorku

tworzenia gabinetu, łecznych upoważniono Daladiera do na środę zamknięto i opieczętowano
lokale organizacyjne wszystkich kół
Stronnictwa Narodowego w Łodzi.

Wiadomość ta rozeszła się po
|mieście lotem błyskawicy:i wywoła-

„|jła powszechne zdziwienie. Opieczę-
towano 12 lokali, należących do po-
szczególnych kół, oraz lokal zarzą-
|du okręgowego Stron. Nar. przy ul.
Piotrkowskiej 86 i „Pracy Polskiej”
przy ul „Piotrkowskiej 92. Przed
wszystkiemi ustawiono posterunki
policyjne.
W chwili, kiedy dokonano opie-

czętowania lokalu okręgowego Str.
Nar., przebywał w nim sekretarz, p.j

@о na tron
WARSZAWA (Pat). Na froncie

północnym urzędowy komunikat
włoski stwierdza dalsze zaciekłe
walki w strefie Geralta. у

Źródła włoskie dodają, że rozpo-
częta onegdaj oienzywa ogarnęła
całą prowincję Tembien i że wojska
włoskie zdobyły nowe pozycje.
|  Biegunowo sprzeczne są relacje
abisyńskie z położenia na froncie
północnym. Źródła angielskie i fran-

 
1

Gęgalski. Rano, kiedy chciał wyjść,
nie przeczuwając miczego, otworzył
drzwi i mimowoli zerwał plomby, u-
mocowane  zzewnątrz lokalu.
związku z tem p. Gębalskiego za-
trzymano do dyspozycji władz śledr
czych.
W nocy nastąpiły cównież aresz-

towania.  Zatrzymanę kierownika
Stron. Narod. koło Łódź-Pałudnie,
Franciszka Adamca, sekretarza tego
koła, Dębowskiego i innych, których
nazwisk mie  zdołaliśmy jeszcze
stwierdzić. !

Powody zarządzenia o zamknię-
ciu lokali Stron. Nar, w Łodzi nie są
znane.

cie północnym
cuskie donoszą z Addis Abeby, żę A

Yi
całym froncie Tigre wojska abisyń-
skie odniosły duże sukcesy. Bitwa,
rozpoczęta w ub. niedzielę trwa do-
'tychczas, wojska abisyńskie odparły
otenzywę włoską, przeszły do kontr-
ataku i zajęły liczne pozycje sirate-
giczne. Zaciekła wałka trwa „w są-- й
siedztwie Makalle.

Straty z obu 'stron są bardzo
znaczne.

 

„Królewskie stołecznem. Wilno”
Dyrekcja Archiwum Miejskiego

na podstawie badań dokumentów
znajdujących się w tut. zbiorach u-
staliła, że za czasów miepodległości|
dawnej. Rzeczypospolitej Wilno po-
siadało nadane szeregiem przywile-
jów królewskich miano „królewskie-
go stołecznego miasta'. Dopiero po
rozbiorach władze rosyjskie zdegra-|
dowały nasz gród do rzędu „miast.
gubernialnych“.

Obecnie z okazji
„1 Magistratu

rozważania iłecznego m. Wilna”. za

sprawy oddzielnego statutu samo-
rządowego dla Wilna, Magistrat
przyszedł do przekonania, że nale-
ży ubiegać się, aby to starożytne i
tradycyjne miano zostało Wilnu
przywrócone.

Jest więc możliwe, że niezadługo
wszystkie _ obwieszczenia władz
miejskich, oraz uroczystę akty sy-
gnowane w imieniu Prezydenta

„Królewskiego  Sło-
.

 

ak biura Senatu p. Piasecki wy. SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY STRONNICTWIE NARODOWEM
jaśnił, że sprawa ta jest tylko fragmentem W/ niedzielę dnia 26 stycznia w sali Stronnictwa Narodowego przy ul.

Mostowej 1. o godz. 1-ej popołudniu odbędzie się

Zgromadzen
ma ktėrem

KOWNACKI, ŁOCHT
Wstęp wolny.

ie Publiczne. |
zemawiać będą: |

, GRABOWSKI, SPERSKL
Wstępwolny,
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| Strajk akademicki
 

Wyniki wczorajszego wiecu na U. $. B.
Wczoraj w przepełnionej po brze- skiego. Mówcy p. p. Świerzewski, kowa i Poznania, aby w ten sposób

gi saliŚniadeckich odbyi się wiec

zes Bratniej Pomocy,

Łochtin, Kojer, Zienkiewicz i Bro- poprzeć słuszne żądania studenckie.
ogólnoakademicki w sprawie opłat nakowski oraz cały szereg innych Wniosek ten kurator wiecu uchylił.
uniwersyteckich. Wiec zagaił pre- stwierdzili, iż  niesprawiedliwością Wreszcie, po odśpiewaniu Hymnu

p. Witold jest utrzymywanie obecnych opłat 2 Miodych, zebranirozeszli się mani-

Świerzewski. Następnie, po obraniu razy wyższych nich w 1931 r., wtedy iestując na ulicy Wielkiej na rzecz
na przewodniczącego kol. Juszki, gdy zarobki są niższe dwa razy w strajku i przywrócenia swobód aka-

wnaniu z r. 1932. Występujący demickich.przystąpiono do dyskusji nad reiera-

tem i rezolucją zgłoszońą przez

przedstawiciela Bratniej Pomocy, p.

Swierzewskiego,

. Rezolucja zawierała żądania ob-

niżenia czesnego do norm z roku
1931, powiększenia subsydjów «а

Bratnich Pomocy i rozwiązania Or-

ganizacji „Liga zbliżenia międzyna-
rodowego', jako niemającej nic

wspólnego z terenem akademickim,
a uzurpującej sobie prawa reprezen-
tacji poiskiej miodzieży zagranicą.

W burzliwej dyskusji, w której głos

zabieraio około 20 mówców, przed-
stawiono  katastroiainė położenie

miodzieży, zmniejszenie się ilości

dzieci chiopskich na uniwersytetach,
wreszcie wzrost żywiołu żydow-

 

Dokształcenie rzemieślników
; w Nowogrodzkiem

W. lutym rozpocznie się dokształ- ziół leczniczych. Wi okresie grudnia!
2 a tys. kg. a

‚ * kierunki ; ziół Belgii, Niemiec, Anglji i Cze-

Po Aaa AO 2a chosłowacji Prowadzone były per-
traktacje z rynkiem egipskim, w kie-

NOWOGRÓDEK. lzba Rzemieśl-
nicza w Nowogródku organizuje kuf
sy dokształcające dla różnych rze-
miosł. A

W. dn. 20 b. m. otwarto miesięcz-
ny kure dokształcający dla kraw-
ców w Nowogródku. Na kurs uczę-
szcza 27 majstrów i prowadzony jest
przez starszego cechu krawców
Warszawy p. Wróbla. Wykłady i
zajęcia praktyczne trwają po 4 g0-
dziny dziennie. Koszty kursów po-
dzieliła lzba Rzemieślnicza z cechem
krawieckim w Nowogródku. Wynio-
sąone zł. 1.200.

Równocześnie w Baranowiczach
trwa kurs budowlany dla murarzy,
zdunów i cieśli Potrwa оп 2 1 pół,
miesięcy. Prowadzi kurs inž. Ja-,
strzębski z Baranowicz. Na kurs
uczęszcza 30 rzemieślników - maj-
strów. |

W b. miesiącu lub w lutym roz- g,yą ; epidemja wróżbiaretwa.
poczyna się dla ślusarzy i blacharzy
kurs splawiania i cięcia metali w
Lidze pod kierownictwem inż. Bo-
lesława Szuppa.

Nowy most na rzece
Wilji

Sprawa budowy mostu na Wilji,
który łączyłby wylot ulicy Zygmiun-
towskiej z brzegiem Elektrowni miej
skiej poczyna coraz bardziej dogrze-
wać. Rozwój Wilna, a przedewszyst-
kiem rozwój Śnipiszek, zmusza do
zrealiżowania tego przedsięwzięcia i
odciążenia starego mostu Zielonego.
Obecna konjunktura, ceny rynkowe

"i warunki pracy Zarządu miejskiego
pozwalają przypuszczać, iż koszt
budowy mostu będzie niższy od tych
kosztów, jakie ustaliły kosztorysy z
dawnych lat. :

Staje się obecnie aktualną spra-
wa ogłoszenia konkursu z nagrodami

‚ па projekt budowy mostu, gdyż przy
gotowania do budowy mostu zostały
już poczynione. Tak więc można się
spodziewać, że w niedalekiej przy-
szłości miasto przystąpi do budowy

mostu, jeśli znajdą się nater|

dyty, (b)   
  

  

W kołach Zarządu m. Wilna roz-
" ważana jest myśl ogłoszenia diwóch
konkursów ma regulację poszcze-
gólnych dzielnic naszego miasta.
Przedewszystkiem wchodzi w grę t.
zw. Rypek Drzewny przy ul. Zawal-
neji jego najbliższe otoczenie. Re-
gulacja miałabyza zadanie umiesz-
czenie na dotychczasowym rynku
stacji autobusów zamiejskich, prze-
niesienie rynku na plac miejski przy,
ul. Wingry, z równoczesnem prze-
prowadzeniem przejścia względnie
ulicy od tego rynku do uł. Zawalnej)
poprzez plac a. zajęty obecnie|
przez skład desek. ł

Drugą dzielnicą, któraby została
uregulowana jest fragment przy-
szłych plant miejskich wzdłuż i

mostem Zielonym i ul. Arsenalską.

-_ Konkursy urbanistyczne

w:

Sądzie

© < rzeki wych przestępców, wielokrotnie ka-
Wilii między Szpitalem św. Jakóba, ranych i adógie i włamania, Na

ławie oskaržon

nieliczni mówcy lewicowi żądali

stworzenia jakichś Komitetów Akcji,

zebrani jednak  przeciwstawili się

demagogji socjalistycznej postana-

wiając powierzyć całą akcję prote-
stu przeciw wysokim opłatom —
Bratniej Pomocy jako naczelnej ог-`
ganizacji akademickiej U. 5. В.

„ Tymczasowy Komitet Organizacyjny
do sprawy podjęcia starań o odzyskanie

wkładów Go b. rosyjskiej Państwowejg
„Kasy Oszczędności $

Wyżej wymieniony Tymczasowy

rzomej akcji.
Alkcja ta prowadzi się zupełnie

bezinteresownie i bezpłatnie.

 

$ytuacja eksportowa wojew. wileńskiego
w grudniu r. ub.

Wi grudniu r. b. wywieziono do runku tranzakcyj zamiennych na zio- szczegółowem uzasadnieniem zarów-
Gdańska około 80 tonn jęczmienia i ła egzo:
owsa w celach dalszego reeksportu

Niemiłymzgrzytem była wiado- morskiego.

mość, iż jeden z zebranych prezes
koła prawników p. Kieńc nie chciał

podpisać petycji do władz Min.
Oświaty o zmniejszenie czesnego.

Na zakończenie zgłoszono wnio--
sek przeprowadzenia w piątek t. j.
dziś jednodniowego strajku  maniie-

stacyjnego solidarnie z środowiska-

mi akad, Warszawy, Lwowa, Kra-
wych znalazły
jów
Lksport ten wyniósł przeszło 15 tys.
kg. Frzeszło 20 tys. kg. ogórków

„ konserwowanych

cający kurs dla szewców w Nowo-
gródku $
szewstwa warszawskiego
Święckiego.

W tymże miesiącu kurs dla mu-
rarzy w Iwju przeprowadzi inż.arch. |
Lenczewski - Samotyja, w. Lidzie:
kurs uproszczonej księgowości dla!
rzemieślników — dyr. szkoły han-
dlowej 00. Pijarów w Lidzie, Weber.

Koszty wszystkich wymienionych
kursów, z wyjątkiem pierwszego,
ponosi Izba Rzemieślnicza wespół.z
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu
Szkolnego.  Rzemieślnicy płacą tyl-
ko po 5 zł. wpisowego.

Plaga wróżbiarstwa
zmęczeniu dzisiejszych ludzi spraś-
nionych poprawy ciężkiego losu i wy
czekujących „lepszych czasów”. Ale
należałoby jednak
podobne
sprzeciwiają się zasadom religii ka-

Od pewnego czasu Polskę nawie-

W codziennych pismach ciągle znaj-
dujemy takie ogłoszenia: „Grafoloś,
chiromanta, jasnowidz widzi prze-
szłość, przyszłość... Powie ci przez
kogo przyjdziesz do wielkich pienię-
dzy... Wskkaże narzeczonego, narze-
czoną... Otrzymasz bezpłatnie szczę-
śliwy numer loteryjny!... i t. p.  Zachodzi pytanie, ilu tych zawo- itego Kościół występował zdecydo-
dowych wróżbitów Polska iada? wanie przeciwko
Statystyki oficjalnej niema. Ale śdy-
byśmy próbowali przeliczyć tych ra w okresie t. zw. odrodzenia nauk
różnych „jasnowidzów”, to okazało-
by się, że jest to specjalny przemysł,
który może najlepiej dziś w Polsce,
prosperuje — „przemysł iczny:,
niestety mnieopodatkowany. Zwłasz-
сга ро Nowym: Roku fala przeróż-
nych wróżb wypełnia rubryki gazet.
Najczęściej są to przepowiednie
świazd', astrologiczne, ale znajdu-

dało się zaobserwować
zmniejszenie obrotów, bowiem więk-  wemi. (e)
sze partje . grzybów
przednio wywiezione do U. S

fatalizmu, twierdzi, że miarą czy-
nów ludzkich powinna być Wola

chrześcijanami swoich zwolenników.

logii tak mówił:
wpływy gwiazd, w fatalizm? A. więc
przestańcie sadzić,
tak wszystko

Zprzywaszem urodzeniu, spełnić się
musi .

Do Czechosłowacji skierowano

Mąki żytniej wywieziono do Gdań

Większe ilości konserw grzybo-
zbyt w szeregu kra-

europejskich i w Palestynie.

skierowano do

Poważny wzrost wykazał й

różnych

CZYTAJCIE TYGODNIK
„WIELKA POLSKA”

Narodowyorganwalki
Nr. 2.

cena 10 groszy

Donabyciawkioskach.
 

+

przypomnieć, że
praktyki  wróżbi ie

tolickiej — gdyż Kościół nie uznaje

Boża i wolna wola człowieka. Dla-

wróżbiaretwu a
zwłaszcza przeciwiko astrologii, któ-

(XV i XVI w.) miała nawet między

Ca 20 konija 70 koni wywieziono do Anglji.
Przęszło 5.tys. sztuk gęsi żywych

wysłano do Niemiec, Wywóz ten od-
100 tonn łubinu i ca 70 tonn peluszki. bywał się na podstawie sztywnych

cen, ustalonych w umowie polsko-
ska dla dalszego reeksportu przeszło niemieckiej.
100 ky,„ans kd now. į

wywozie grzybėw suszonych Ig: sieršci bydlęcej. Spadek wywozu
sezonowe należy tłumaczyć względami sezono- St. Batorski, zamieszkały w War-

Do Angli skierowano ca 22 tys.

Chodzi jedynie o to, ażeby wikła-
Komitet zawiadamia nas, że podjęta dy te, wynoszące około 1.500.000.000
przez niego akcja o tyle posunęła cię zi, wpłynęły do kraju i przyczyniły
maprzód, że do obecnej chwili około się do zwalczania przytłaczającego
25.000 uczestników tych Kas zgłosi- go kryzysu.
ło formalnie swój akces do zamie-, Wobec wymienionej wyżej bar-

dzo poważnej ilości zgłoszeń posia-
daczy wikładów, które to zgłoszenia
w dalszym ciągu codziennie napły-
'wają lawiną, Komitet postanowił
niezwłocznie przystąpić do wiašci-
wej akcji czynnej. W tym celu, sto-
sownie do swej zapowiedzi, złożył w
dniu 20 b. mm na ręce pana wice-
prezesa Rady Ministrów i Ministra
'Skarbu odnośny memorjał, poparty -

'no natury prawnej jąk i formalnej

Ponieważ sprawa rewindykacji
sum złożonych w rosyjskich Kasach
Oszczędności zainteresowała rów-
nież wiele osób w Wilnie, więc 'dla
jich wiadomości zamieszczamy po-
"wyższy Komunikat. й

.W imieniu Komitetu występuje p.

szawie, ul. Wilcza Nr. 53 m. 6.

 

Kronikawileńska, -
JĄKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne i przelotne

! sqięgi, główaie na wschodzie kraju.
Temperatura w ciągu dnia w pobliżu

zera słtopni.

Umiarkowane wiatry północno-zachod-

nie i zachodnie.

—Naznakżałoby
śp.króluangielskim JerzymVod2
dni tkich gmachach S

) 7 kais nio wMar
nie oraz na terenie województwa wi-
leńskiego wywieszone zostały: flagi,
opuszczone do połowy masztu.
— zawi

go. W celu omówienia  kwesji

sak uko»owycowników ur wych z inicjatywy
Unji . Związków Zawodowych Pra-
cowników Umysłowych, Rada Okrę-
gowa w Wilnie oraz kilkunastu
Źwiązków Zawodowych i Zrzeszeń
Fracowników lowych, niezrze-
szonych w Unji, — w niedzielę dnia
26 stycznia 1936 r. odbędzie się w
lokalu Zarządu Grodzkiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie
(ul. Zygmuntowska Nr. 4 m. 5) Kon-
ierencja Porozumiewawcza Delega-
tów Źwiązków Zawodowych Pra-
cowników Umysłowych, zarówno

prywatnych, samorządowych, jak i
we. z terenu miasta

— 00. Redemptoryści w Wilnie,
W niedzielę 26 stycznia br. odbędzie
się przy ul. Zamkowej 8 na I p. Ze-
branie Organizacyjne Komitetu Bu-

stów w Wilnie. Kościół ten ma sta-
nąć na Pošp: Już św. Jan Chryzostom o astro-

„Wierzyci

zasiewać, bo i
było postanowione

W. Piśmie św. dość często:
jemy i wróżby „z kart tarotu', „z znajdujemy wzmianki, potępiające.
roztopionego ołowiw', a nawet „z
klebsėw“, mianowicie niejaka pani
Luce Vidi wróży z plam atramentu
odciśniętych na złożonym w pół ar-
kuszu papieru i z powstałych stąd
plam przepowiada o doniosłych wy-

wróżbiarstwo,

różne rodzaje wróżbiaretwa (Por. I
Kr. 15, 23, IV Kr. 17, 17; Lach. X. 2;'
Iz. 44, 25). Ze strony Kościoła tak“

jako tež czary, jakoį

tępione na licznych synodach (Por.
darzeniach na r. 1936, jak „niepoko- Hefele - Hergenróther, Conc. Gesch.
je w Europie środkowej i na paz | 610).
nach“ į t. p.

Rozumiemy, že 4e praktyki zabo-į
bonne i ogłupiające mają źródło

  

grody za projekity najlepsze oraz
możność zakupu projektów innych.
Myśl regulowania poszczególnych

dzielnic miasta za pomocą konkur-
sów należy uznać za szczęśliwą,
gdyż nie stoi ona w sprzeczności ze
sporządzeniem planu regulacyjnego
m. Wilna, a pozwala na współpracę
szerszego grona architektów urba-'
nistów.

mikołajewskiej
fałszywych monet 1 zł. prowadzony
przez Mikołaja Stefanowicza. Pod-
czas rewizji znaleziono kilkanaście
sztuk falsyfikatów oraz
do tabrykowania monet. '

Stefanowicza przekazano do dyspo- bm. starostwo grodzkie zarządziło
zycji władz śledczych. (h) * . para)

‚ КАР).
 

„Ujawnienie warsztatu
fałszywych 1 zł.

W miejscowości Zuzudzie gm.
ujawniono warsztat

narzędzia

Surowe wyroki sądowe

gdzie OO. Redemptoryści podejmą
Joe |? pracy misyjnej wśród ludu. Ze-

branie rozpocznie się o godzinie
7.30 wieczorem. Wejście wolne dla
wszystkich zainteresowanych tą
zbożną sprawą.
— Internat dla w, Kilku

uczniów z rodzin katolickich zosta-
nie przyjętych do Internatu na wa-

przystępnych. Zgłoszenia
EKsięię godzinach urzędo-

; ; Metropolitalna 1 — Związe
główne formy zabobonu zostały [OR | Pao P kti zo

kl. gimn. humanist, Nowego typu.
konwersacja francuska. |
‚ — Statystyka urodzin, małżeństw
i zgonów. W: ub, miesiącu urodziło
się w Wiilnie 224 osób, z, czego zmar-
ło niemowląt 94 { starszych 102,
przeważnie na choroby organiczne.
; 2o tym maa mał-
żeńs ' z. czego ześcijań-
skich 63. m A
W ciągu grudnia rb. lundość Pn,

sta wzrosła o 28 osób, nie licząc
reemigrantów przybyłych w. tym
czasie. (h) ‚

` SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata „Poprostu”. Dn. 22

zajęcie czasopisma „Poprostu', nr.
12, „za podanie nieprawdziwej wiado
mości o stosunku władz polskich do
mniejszości białoruskiej. Również
zajęte zostały makłądy czasopism

Władze sądowe przystąpiły do wodnieniu winy, Sąd skazał na 6 lat rosyjskiego „Iskra“ oraz zbiorek
zaostrzonej w:
odowem.

Okręgowym rozpatrywane
były dwie sprawy karne 2 zawodo-

„, zasiedli Kwiat-

alki z przestępcami za- więzienia, a po
‚ № dniu wczorajszym w 'zamknięcię dożywotnie w domu po- „Jung

prawy w. Koronowie. l

pierwszy ogłoszony został w
wywarł naoodokA

odsiedzeniu kary na

Surowy ten wyrok, który raz

Konkursy. przewidywałyby na- kowski i Sarafinko, których, pomdo- |wrażenie.

 

ilnie, na
ych, jakoteż i na sowane obniżlej

zgromadzonej publiczności wielkie skich"22 zy
(b) w A Kde

wierszy żydowskich pod tytułem

SPRAWY MIEJSKIE.
— 100 tys, rocznie straci miasto
obniżceopłatmięsnych.  Zasto-

t miej-

rzeźni

ZMIASTA.
po zmarłym

dowy Kościoła OO. Redemptory- d

ieszce za  Antokolem,

kerai
na targowicy, pośrednictwo w handhi žywym towarem, В°

spowodują powažny ubytek  docho-
dów zarządu m. Wilna z tych źródeł.
Według obliczeń przeprowadzonych
przez Wydział finansowy Zarządu
miejskiego, spadek dochodów z ©-
płat mięsnych wyniesie do 100 tys.
'zł. rocznie. (b) }

HANDEL I PRZEMYSŁ.
lmowy zbiorowe, Dziękiini-

cjatywie lnspektoratu Pracy w Wil-
nie w ostatnich 2. tygodniach bm.
podpisano kilka umów zbiorowych
'w przemyśle między pracownikami,
'a pracodawcami, przyczęm zażegna-
no 3 strajki. (h) '

odowe-. — Likwidacja przedsiębiorstw.
W ub. miesiącu zlikwidowano w
„Wilnie 12 przedsiębiorstw „przemy-.
słowych i handlowych oraz 2 war-.
'sztaty prący, skutkiem czego liczba
"bezrobotnych wzrosła o 96 osób. (h)
| SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zumiżki teatralne dla akademi-

"ków. Sekcja Kulturalno-Samokształ-
ceniowa Bratniej Pomocy Pal. Mło-
dzieży Akadem. U. S. B, zawiadamia
"Kol. Kol, że w lokalu Bratniej Po-
mocy (ul. Wielka 24) są do nabycia
|na wszystkie przedstawienia w Te-.
'atrze na Pohulance zniżki następu-
jące: parter 1 zł., balkon I — 0,75
zł., balkon II — 50 proc. Ceny bile-
(tu wraz z szatnią, Prócz zniżek Dy-:
rekcja Teatru zaofiarowała dla Kol.
"Kol. najbiedniejszych członków
„Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B.
30 biletów bezpłatnych na każdą
„wystawianą sztukę. Zniżki ważne
są przy okazaniu legitymacji stu-
© ']

WYPADKL
-— Zderzenie samochodu prywatnego z

ciężarowym. W. pobliżu Wilna, koło za-
ścianka Minojce, samochód prywatny pro-
wadzony przez "A. Kostanowicza zderzył
się z samochodem ciężarowym maładowa-
nym towarami galanteryjnemi, Skutkiem
zderzenia
szkodzona została karoserja i wybito szy”
bę. Wypadków z ludźmi nie było. (b)

— Zaginięcie. Niejaka Fr, Wołodkie-
wiczowa (Filarecka 22) powiadomiła policję,
iż mąż jej Wacław wyszedł' przed kilku
dniami z domu i zaginął w tajemniczy spo-
sób. (b) 2

| KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie złodziei Organa P. P.

zatrzymały wczoraj przy ul. Zawalnej braci

Szukielów, przy których znaleziono całą
kolekcję wytrychów. Szukielowie wybierali
się „na robotę” złodziejską.

Zatrzymanych przekazano

zycji władz śledczych. (h)
— Rozgromienie szajki młodocianych

złodziei. Władze bezpieczeństwa publicz

nego rozgromiły młodocianych złodziej, na
której czele stał 13-letni Witold Kłos z ul.

Legjonowej. Kłos mimo.młodocianego wie-
ku był w okolicy znany jako nałogowy pi*
jak i złodziej, Zdołał om ze swoją szajką
w ciągu ostatnich miesięcy dokonać 15 kra-

dzieży mieszkaniowych. Kłosa oraz jego.
kompanów Kaczyńskiego i Wróblisa prze-
kazano władzom sądowym, które poleciły

do

osadzenie młodocianych złodziei w domu |

poprawezym w Wilucianach, (h) Ša

> Listy gończe za oszustem. Rozesła-
„nolisty gończe za znamym oszustem ma*
trymonjalnym Konem, który będąc dwu-
„krotnie żonatym usiłował dwukrotnie jęsz-
„sze zaślubić bogate żydówki, od których
„wyłudził kilka tysięcy złotych na ewentu-
'alńe koszty związane ze ślubem.

'_ Równoczenśie Kon oskarżony jest o

w samochodzie prywatnym u-.

dyspo*



 

  

INNA LINIA
PODZIAŁU
Echa artykułu „Gazety Polskiej”. w

którym pisano o „linji podziału” i

wzywano zwolenników sanacji do ro-

bienia rachunku sumienia oraz zajmo-

wania miejsc po obu stronach bary-

kady, tułają się jeszcze na łamach pra-

sy prorządowej.

Ostatnio „Gazeta Polska" polemi-

zuje z senatorem Lechnickim, wyty*

kając mu, że przy debacie nad pełno-

mocnictwami rządowemi uznał za

właściwe domagać się... zlikwidowa-

nia Berezy Kartuskiej ,
„Jeśli sen. Lechnicki — pisze „Ga-

Zeta“ — nie zaprzeczy nam, że w skład
zasadniczego kierunku polityki poma-
jowej wchodzi postulat silnej, stabili-
zowanej władzy państwowej — to mu-
si udowodnić, że jest zgodne z tym po-
stulatem odmawianie rządowi prawa
stosowania zapobiegawczego odosob-
nienia w stosunku do terorystów poli-
tycznych, dążących bądź oo bądź do
oderwania siłą jednej z dzielnic Rze-
czypospolitej, bądź do obalenia —
również siłą — jej dziejowego ustro-
u.

Nie ma na świecie państwa, które-

by pozwalało na bezkarne dążenia
„terorystów”” już to do oderwania czę-
ści jego terytorjum, jużto do obale-

nia siłą jego ustroju. „Stabilizowana

władza państwowa” tem się właśnie

różni od niestabilizowanej, że usiłuje

poskromić takie dążenia na drodze

normalnego prawa i wyroku sądo-

wego.

Długa ewolucja wewnętrzna  spo-
łeczeństwa, postępująca wraz z roz-
wojem i wzrostem cywilizacji i wy-

twarzająca  „stabilizowaną władzę

państwową”, polegała przedewszyst-
kiem na tem, że ograniczała dowol-

ność rządzących, opierając wzajemny

stosunek państwa i obywatela na za-
<adzię ścisłego prawa i wyroku sądo-

wego.
W Polsce od 600 lat zasada ta była

ściśle przestrzegana i nikomu nigdy

nie przyszło do głowy poddawać ją w

wątpliwość, Naród nasz zawsze był

dumny z tej zasady i uznawał ją, naj-

zupełniej słusznie, za znamię swojej

wysokiej cywilizacji i politycznej kul-

tury,
Dopiero naczelny organ sanacji,

„Gazeta Polska”, uznała tę zasadę za

fałszywą i niebezpieczną, W jego zro-

zumieniu, silna władza nie da się
pomyśleć bez atrybutu obozu izola-

cyjnego, do którego przywiązuje ta-

kie znaczenie, że zalicza go do szere-

gu cech esencjonalnych „zasadniczego
kierunku polityki pomajowej“.

Że pod tym względem pomiędzy o-
ginją społeczeńswa polskiego a zwo-

lennikami takiego pojmowania „silnej

stebilizowanej władzy” zachodzi za-

sadnicza różnica zdań, wyjaśniać

chyba nie potrzeba.

Różnica ta jest na tyle widoczna i

jaskrawa, że nawet pośród członków

obozu rządowego, mocniej zrośnię-
tych ze społeczeństwem i bardziej

wrażliwych na głos instynktu narodo-

wego, budzi ona poważny niepokój.

Ale „Gazeta Polska“ chlubi się

swoim realizmem. Usiłuje ona „pa-
trzyć wprost w oczy rzeczywistości" i

sądzi, że jej obóz bez tego środka nie
będzie w stanie utrzymać się na po-

wierzchni,

Jest w przywiązywaniu takiej wagi
do skuteczności obozu  izolacyjnego
sporo przesady. Wszyscy wiemy, że

Bereza Kartuska nie zaważyła na roz-

woju opozycyjnych sił w kraju. Po-

mimo jejistnienia,postawa społeczeń-

stwa polskiego zmienia się wciąż w

kierunku, który trudno uznać za ko-

rzystny dla ideologji bronionej przez

„Gazetę Polską”.
Niemniej jednak upieranie się przy

istnieniu obozu izolacyjnego jest bar-

dzo charakterystyczne dla umysłowo-

ści i nastrojów zwolenników „Gazety

Polskiej”.

U jednych jest to przejawianie stra-
chu przed zmianami, u drugich świa-

dectwem zupełnej niewiary we wła-

sny naród i ieśo twórcze siły politycz

ne. Jest to dla „Gazety Polskiej” bar-

dzo charakterystyczne.

Na przemówienie min, Becka cze-
kano w Pradze z napięciem, W e-
chach, które ono obudziło, rozróżnia-
my zarówno znane, jak i nowe, Pra-
sa praska twierdzi więc, że spory, któ-
rych przedmiotem czyni się mniej-
szość polską na Śląsku Cieszyńskim,
powstają i utrzymują się na .po-
wierzchni życia politycznego w sposób
nienaturalny od stycznia 1934 r. (pol-
sko - niemiecki pakt o nieagresji), Po-
wtarzane wielokrotnie przedtem
twierdzenie Praga łączy z pytaniami,
Jeśli istotnie chodzi o mniejszość pol-
ską, to dlaczego w exposć niema ani
słowa © ucisku półtoramiljonowej
rzeszy Polaków w Niemczech? Dla-
czego Warszawa odrzuciła postawio-
ne przez Czechosłowację propozycje
zawarcia paktu przyjaźni wieczystej i
zlikwidowania nieporozumień na pod-
stawie obowiązujących umów, w dro-
dze rokowań bezpośrednich, lub roz-
patrzenia przez Genewę? Jak sobie
w takim razie wogóle wyobraża spo-
sób usunięcia rozdźwięków?
Zdaniem pism czeskich, pełne nie-

domówień exposć, choć utrzymane w
/umiarkowanym tonie, nie wyjaśnia
tych kwestyj, W rezultacie opinja pu-
bliczna wraca do utartego poglądu:
rozdźwięki mają służyć za pretekst
do osłabienia międzynarodowej pozy-
cji Czechosłowacji,
Jakby dla ugruntowania tej tezy,

nad Wełtawą omawia się szeroko wy-
dane świeżo przez firmę berlińską
„Volk und Reich" dzieło Kurta Wit-
ta p. t. „Die teschener Frage“ („Za-
gadnienie cieszyńskie'). Przedmowę
do niego napisał mąż zaufania Goeb-
bels'a i przywódca „Verein fūr das
Deutschtum im Auslande", Karol von
Lósch, co rzuca na książkę charakte-
rystyczne światło. Autor staje na sta-
nowisku, że problem cieszyński wy-
kroczył już dziś poza ramy sporu na-
rodowościowego i nabiera znaczenia
zagadnienia europejskiego. P. Witt
jest przekonany, iż polityka polska
przejawia zdecydowaną chęć „wywo-
łania zatargu, ponad wszelkie wątpli-
wości poważnego”. Nie wydaje mu
się prawdopodobne, aby czyniła to
z uwagi na swą stosunkowo niewiel-
ką mniejszość w Cieszyńskiem, Z ja-
kichże tedy innych powodów?

P. Witt stara się wmówić w czytel-
nika, że polityka nasza zamierza
rzekomo postawić w basenie naddu-
najskim pierwszy krok „planowy i
samodzielny". Polska zaopatruje w
węgiel z zagłębia górnośląskiego Eu-
ropę środkową o wschodnią, Konku-
rentką jej jest Czechosłowacja, któ-

We šrodę 22 stycznia Rada Ligi
Narodów zebrała się o godz. 10-ej min.
30 rano pod przewodnictwem delegata
Australji p. Bruce, Po przyęciu raportu
przedstawiciela Rumunji w sprawie ko-
misi mandatowe, przystąpiono do dy-
skusji nad sprawami gdańskiemi.
Pierwszy zabrał głos delegat W. Bry-

tanji, min. Eden, który, stwierdziwszy,
że obecne położenie przedstawia się
bardzo poważnie, wyraził zadowolenie,
iż znajdujące się na porządku dziennym
sprawy nie dotyczą stosunków  polsko-
gdańskich, P. Eden ubolewa jednak, że
Rada musi się zajmować sprawą naru-
szenia przez Wolne Miasto konstytucji.
której gwarantką jest Liga Narodów, P.
Eden wyraził pewne powątpiewania co
do dobrej woli senatu w sprawie zasto-
sowania zaleceń, przyjętych ednogłość
nie na ostatniej sesji Rady, a dotyczą-
cych uzgodnienia prawodawstwa W. M.
z konstytucją.

Następnie zabrał głos p. Leger, sekre-
tarz generalny na Quai d'Orsay, który

Już w roku 1930 pisała ona w ar-

tykule wstępnym:

„Bądźmy szczerzy — społeczeństwo

w dziesięcioleciu ubiegłem, niema za

sobą ani jednego czynu zbiorowego,

któryby wskazywał, iż jest ono zdolne
rządzić sobą i swojem państwem, za-

bezpieczyć sobie warunki egzystencji i

rozwoju, walczyć z przeszkodami, kie-

rować się zbiorową świadomością swo

ich państwowych interesów”.

tważa nasze społeczeństwo za zbioro- wość bez mózgu i bez duszy, stworzo-

 
podkreślił, że jest obowiązkiem senatu |
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Mówiąc brutalnie, „Gazeta Polska" | 

(Od własnego korespondenta)

ra, dobywając węgiel z zagłębia o-
strawsko - karwińskiego, kontroluje
taryfy i wyznacza ceny. W dodatku
terytorjum  Słówaczyzny odgradza
Polskę od państw naddunajskich.
Przesunięcie granicy polskiej o 20 ki-
lometrów na południe, do Ostrawicy,
dałoby Polsce wspomniane zagłębie
i ważny węzeł kolejowy bogumińsko-
koszycki, uczyniłoby ją więc jedyną
panią na rynku węglowym Europy
środkowej. Węgrom mogłyby być
przywrócone ich granice karpackie.
W tym wypadku, gdyby do Polski i
Węgier przyłączyła się Austrja, pol-
skie wpływy gospodarcze sięgałyby
od Bałtyku poprzez Dunaj aż do
Włoch,

Takie to „kuszące” perspektywy o-
twierają przed nami Niemcy... Nie
udało im się odwieść nas od zachod-
niej linji politycznej, wytkniętej przez
Dmowskiego, ani skierować zaintere-
sowań polskich na wschód, na Ukrai-
nę, próbują przeto we własnym inte-
resie popchnąć nas w kierunku połu-
dniowo - zachodnim, do walki z Cze-
chosłowacją. Nie wiemy, na jakich
podstawach Berlin z ogromną dla re-
putacji Polski szkodą imputuje naszej
polityce zewnętrznej zamiary, kryjące
w sobie zarodek europejskiej zawieru-
chy wojennej, Jasne jest, że zachodzi
potrzeba, by powołane czynniki pol-
skie wykazały jaknajrychlej opinii w
kraju i zagranicą przewrotność į nie-
realność koncepcyj niemieckich,  Uderza, że zbliżone do Auswarti-

DZIWNY ZBIEG OKOLICZNOŚCI
„Sprzymierzeniec" niemiecki wyświadcza nam na forum

międzynarodowem niedźwiedzie przysługi
Praga, 20 stycznia.

ges Amt'u wydawnictwo „Volk und
Reich“ rzuciło masowo egzemplarze
„Zagadnienia cieszyńskiego” na półki
księgarskie tuż przed wystąpieniem
min, Becka w Sejmie i przed wizytą
kanclerza _ austrjackiego  Schusch-
nigg'a w Pradze. Tej ostatniej trzeba
poświęcić w związku z poprzednie-
mi uwagami słów kilka, Z komunikatu
oficjalnego, wydanego po rozmowach
p. Schuschnigg'a z prezydentem Bene-
szem i premjerem Hodżą dowiedzie-
liśmy się, że rozstrząsano zagadnienia
gospodarcze oraz sprawę przedluže-
nia i rozszerzenia umowy o arbitrażu.
Z komentarza, który w wywiadzie z
„Neues Wiener Tageblatt'em“ p. Ho-
dža dodal do komunikatu, wynika je-
dnak, że zasięś rokowań był znacznie
szerszy, Toczyły się one pod kątem
dążeń do współpracy państw środko-
wo - europejskich i do zbliżenia mię-
dzy państwami t. zw. „Bloku rzym-
skiego”, a Małą Ententą,

Nad Szprewą uważa się, iż dążenia
te są wymierzone przeciwko Trzeciej
Rzeszy, gdyż stają wpoprzek wysił-
kom realizatorów nowoczesnej idei
pangermanistycznej. Tu prawdopodo-
bnie musimy szukać źródeł natchnie-
nia p. Witta et consortes, którzy pra-
śnęliby rozwiązać zagadnienia $ospo-
darczo - polityczne basenu naddunaj-
skiego tak, by wkońcu wilk germań-
ski był syty, lecz bez względu na to,
czy owce słowiańskie będą całe,

WACŁAW MADEJSKI

 

Masoneria i komuniści
utworzyli wspólny front bojowy w Hiszpanii

W Hiszpanji pod koniec ubiegłego
tygodnia rozgorzała walka wyborcza.
Dekret o rozwiązaniu obecnych „Kor-
tezów” pap PA został

dpisany w zeszły wtorek przez pre-
Sydół I iki Alenia“ Zamorę.
Ogólne wybory mają się odbyć 16 lu-
tego, drugie głosowanie 1 marca, po-
czem ma nastąpić 16 marca otwarcie
nowego parlamentu.

W walce wyborczej nastąpiło prze-
grupowanie sił w ten sposób, że od-
bywa się mobilizacja dwóch zasadni-
czych frontów: zwolenników i prze-
ciwników rewolucji. Do pierwszego
należą żywioły lewicowe, jak socjali-
ści i komuniści, syndykaliści, anarchi-
ści i różne pomniejsze partje lewico-  we, pozostające pod kierownictwem
takich radykałów jak Azana, Marti-

Sąd nad Gdańiskiem
w Radzie Ligi Narodów
szanować prawa ludności gdańskiej i że
senat powinien także poddać się autory-
tetowi praw, które przyznane zostały
przez traktaty Lidze Narodów,

P. Leger uważa, że Rada została za-
wiedziona w swoich oczekiwaniach, O-
becne położenie nie może być przedłu-
żane. Francja przywiązuje specjalną wa- |
gę do praw i obowiązków, które Liga
Narodów posiada na mocy traktatów.

Zabrał następnie głos min. Beck wy-
rażaąc zadowolenie, ze sposobu, w jaki
stosunki codzienne, często złożone
między Polską a Wolnem Miastem są
regulowane na drodze współpracy z se-
па!ет gdańskim, Chciałbym mieć prze-
świadczenie, że senat, zgodnie z oświad-

czeniami, uczynionemi przez ieśo prezy.
denta przed Radą, a ostatnio przed
przedstawicielem rządu polskiego w
Gdańsku,da dowód takiej samej dobrej
woli w swych stosunkach z Ligą Naro-
dów”.
Min. Beck oświadczył następnie, że

„należy wziąć pod uwagę różne czynni-
ki funkcjonowania Wolnego Miasta ©

ną widocznie poto tylko, aby udlu-

dzie z obozu sanacyjnego mieli kim

rządzić i kierować.

Niepotrzebujemy dodawać, że jest

to pogląd nietylko arogancki, ale  nie-

mądry. Wystawia on złe świadectwo

jeśo wyznawcom, a zarazem powodu-

je, że społeczeństwo polskie odwraca

się z niechęcią od całej, myślącej w

ten sposób śrupy.

| ludności

 Jest to także „linja podziału” ale

iejsza i donioślejsza, niż ,

ta, o której pisała „Gazeta Polska”, |

znacznie waż

 

nez Barrio, Sanchez Romaniinni,
Wspominając o tej kampanji wy-

borczej, „The Uniwerse“  pisze:
„Wielki Wschód masoūski į bolsze-
wizm  rosyjski utworzyly wspólny
front, aby wywołać chaos, zniszczenie
i prześladowanie katolickiego Ko-
šciola“,
Przeciw tym siłom rozkladowym

różne partje prawicy i centrum pró-
bują też uformować wspólny front, a-
by uratować kraj od zagłady. Pomimo,
że dzielą się oni na zwolenników mo-
narchji i republikanów, to jednak wią-
że ich wspólny węzeł religjii zdają o-
ni sobie sprawę jako katolicy, że dziś
tylko wspólnemi siłami mogą uchro-
nić Hiszpanię od losu, jakiego udzia-
łem stała się nieszczęsna Rosia,

(KAP)
 

ramach jego statutu. Stosowanie gwaran-
cji Ligi Narodów musi zabezpieczyć wy-
konywanie bez ograniczeń przez rząd
polski jego zasadniczych praw, zapewnić
senatowńjWolnego Miasta pewną swo-
bodę w działaniu, konieczną dla dobre-
go zarządzania sprawami publicznemi,
oraz chronić słuszne interesy i prawa

gdańskiej, zagwarantowane
przez konstytuc'ę,

Przemawiał następnie komisarz L.
Narodów w Gdańsku p. Lester, który
wytaził przekonanie, że lojalność sena-
tu śdańskiego wobec Ligi, wydaje się
być zachwiana, niemniej jednak p Leste:
nie sądzi, aby porozumienie między par-
tją narodowo - socjalistyczną a Radą
było niemożliwe,

Skolei zabrał głos prezydent senatu
gdańskiego p. Greiser, oświadczając, że
rząd Wolnego Miasta nie miał nigdy
zamiaru przeciwstwaiać się statutow:
Gdańska, i że niema mowy o złej woli ze
stronv senatu w stosunku do zalecen
Ligi Narodów. Istnieją tylko różnice w
interpretacji tez prawniczych.

„Liga Narodów jest instytucą powo-
łaną do zabezpieczenia poko'u i, 'ako ta.
ka, powinna zabezpieczyć prawa pizede-
wszystkiem narodów słabych, Przed 12
laty Gdańsk był beczką prochu. Te
stronnictwa, które dają dzisiaj Radzie
sposobność zajmowania się sprawami
gdańskiemi, zawsze dodawały prochu do
tej beczki Stronnictwo narodowo - so
cjalistyczne dopiero opróżniło beczkę
prochu, przyczyniając się w ten "posób
do realizac'i pokoju w Europie. przy tej
sposobności prezydent senatu dziękuje
p min, Beckowi za stwierdzenie faktu
normalizaci stosunków polsko - gdań-
skich.

Ostatni przemawiał sprawozdawca p
Eden, który przyjmuje do wiadomości

| na naszą politykę zagraniczną.

 
|

|
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PRZEGLĄD PRASY
ZA SOJUSZEM Z NIEMCAMI

P. Czapiński cytuje w „Robotniku”
poglądy p. Jana Bobrzyńskiego w
konserwatywnej „Naszej vitai,

1" a-

sza Przysztošė“ malo jest znana, ale
podobno rozchodzi się w kołach kon-
serwatywnych i urabia ich opinję poli-
tyczną.... Otóż miesięcznik ten ataku-
je obu naszych sprzymierzeńców:
Francję, Rumunję i oczywiście także
Czechosłowację,
O Francji pisze, że rządzi tam „am-

basador Sowietów potajemnie, tak
niemal, jak ongiś Repnin w Polsce".
P. Bobrzyński zaleca sojusz z Niem-
cami i Węgrami. Sojusz z Niemcami
miałby na celu wspólny rozbiór Ro-
sji:

„Słychać coś o perspektywach podzia-
łu Rosji na północną strefę wpływów
niemieckich i na południową wpływów
polskich, Na razie to oczywiście tylko
mgła marzeń, spirytystyczna zjawa. Ale
twierdzą ludzie, że zjawy nieraz się ma-
terjalizują',
Takie koncepcje, niedorzeczne i

szalone, lęśną się jeszcze w niektó-
rych polskich głowach, Jest to jakby
dalszy ciąg „budowania Polski wespół
z Beselerem w czasie wojny. Zdać się
na łaskę Niemiec, stać się ich wasa-
lem, związać los Polski z ich losem
przeciw całej Europie — oto idea
przewodnia tej roboty, której prze
wodzi niewiadomo co: nałóg przeszlo-
ści, czy upór, wynikający z braku
wyobraźni politycznej,

WYWIADY Z ŻYDOWSKIMI
DZIENNIKARZAMI

„Hajnt'” zamieścił wywiad z prof.
Strońskim, w którym podał wiele
rzeczy, może ciekawych, ale — przez
prof. Strońskiego nie wypowiedzia-
nych. W „Gońcu'* prof. Stroński za-

  
 

-mieszcza następujące oświadczenie:
„Współpracownik „Hajnta* zwrócił

się do mnie, prosząc o odpowiedź na
kilka pytań oraz powołując się na to, że
przeprowadza takie rozmowy z szere-
iem osób, oraz stwierdzając, że mają to
yć wypowiedzenia się osobiste, a nie

przedstawicieli grup, ZARA
Odmówiłem wogóle odpowiedzi na

dwa pytania: 1) w sprawie ostatnich
zajść w szkołach wyższych, 2) w spra-
wie poglądów Obozu Narodowego na
sprawę żydowską”.

Otóż na te dwa tematy współpra-
cownik „Hajnta“ zamieścił najwięcej
informacyj, które wycisnął widocznie
jeśli nie ze swego palca, to ze swego,
obfitego w atrament, pióra,
Powinno to być wskazówką dla

polskich polityków. by wywiadów
żydowskim dziennikom nie udzielali.

NIEMCY RZĄDZĄ W KŁAJFEDZIE

Litwa przegrała walkę z Niemcami
kłajpedzkiemi. Nowy dyrektorjat, po-
dobnie jak nowy sejmik  kłajpedzki,
jest znowu opanowany przez Niem-
ców. P, Katelbach donosi z Kowna
do „Gaz. Polskiej”, że dyrektorjat p.
Balschusa przyjął ustawę, wymierzoną
. «przeciwko napływowemu elementowi
litewskiemu, nakladająca na giełdę pracy
obowiązek dawania zatrudnienia tylko
tym robotnikom, którzy mieszkają w _o-
kreśu giełdy conajmniej dwa lata. Dy-
rektorjum skasowało również rozporzą-
dzenie z 1934 r.. które ustalało, że imio-
na i nazwiska litewskiego pochodzen'a
muszą być pisane według litewsk'ej pi-
sowni, tak, jak R» wymawiane w języku
litewskim. W da szym ciągu przyjmo-
wało na stanowiska w urzędach autono-
micznych kraju  kłajpedzkiego  Niem-
ców, zamieszanych poprzednio w sprawy
polityczne i usuniętych przez litewskie
dyrektorjum, nie licząc się nawet podo-
bno z tem, czy posiadają dostateczną
znajomość języka litewskiego, czy też
nie.

Wreszcie 8 stycznia zmienione zostało
rozporządzenie litewskiego dyrektorjum
Bruwełajtisa z 24 września 1934 r. o ję-
zyku wykładowym w szkołach począiko-
wych i przywrócono stare rozporządzenie
z 4 kwietnia 1923 r. W myśl tego rozpo-
rządzenia sprawa języka wykładowego
uzależniona jest od nauczyciela”,

ak więc dokonuje się powrotna
urzędowa germanizacja kraju kłaj-
pedzkiego. A Litwini, zamiast wycią-
śnąć z tego niebezpieczeństwa wła-
ściwe wnioski, dalej zaugniają swe
stosunki z Polską. Świadczy o tem
choćby nowe prześladowanie mniej-
szości polskiej.

MERYWRZJRZYONADWY"HUMRIZNONICTWO "EM

oświadczenie wysokiego komisarza co
do możliwości porozumienia, Min Eden
podkreślił, że w każdym razie jest nie-
dopuszczalne, aby położenie rozwijało
się w dotychczasowym kierunku.
W kołach politycznych przebieg dy-

skusji interpretowano jako przejaw od-
prężenia w sytuacji, (PAT).  
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№ jieśćO,,wa POWIEŚĆ O ;,
Henry Dupuy-Mazuel: Joanna

d'Arc. Powieść Przekład z tran
cuskiego I. Jakubowicza, Warsza-
wa, 1936, str, 234, Wydawnictwo
Nowoczesne,

P.Henry Dupuy-Mazuel, autor po-
pularnego u nas „Cudu wilków" i po”
wieści z dziejów Polski „Gracz w sza”
chy”, po Jeanne Hachette, bohaterce
„Cudu wilków”, ukazał w powieści
«Joanna d'Arc" prócz monumental-
nej postaci Dziewicy, Jej sobowtóra
„Joannę z Reims“. O tem w jaki spo”
sób natrafił na niespłowiały jeszcze
nieznany wątek legendy. opowiada
ме wstępie, poświęconym dziełu od-
budowy „Bazyliki Królów". Chwa*
lebny ten trud zamierzony jakby dla
zrównoważenia zbrodni i barbarzyń*
stwa Prusaków, podjęty został na
skutek hojnego daru Rockfellera; a
wykonawcą stał się architekt kate”
dry, p. Deneux,

Kręty arabesk niezwykłych wyda”
rzeń; będących treścią legendy, zo”
stał rzucony na barwny obraz $zed-
niowiecza, okres długoletnich wojen
suwerennej naówczas Burgundji, wal”
 

 

czącej ramię w ramię z Anglikami
przeciw bratniemu Królestwu Fran-
cji Romantyczny czar opowiadania
potęguje tło miejscowe, Katedra w
Reims, w obrębie której, ba: nawet
na wysokości jej dachów wewnątrz
krytych krużganków igaleryj, pod
stropami świątyni, rozgrywają się drą”
matyczne sceny powieści.

Gdzież indziej zresztą, jak nie
wśród tłumu zastygłych w ruchu: ka”
miennych postaci: aniołów, świętych
i demonów, zalegających niezliczone
wnęki i tulących się do stóp kolumn
lub szybujacych pod sklepieniami,
wzrosnąć mogła Katarzyna Jofroy,
córka dzwonnika Katedry, istota: nie
znająca ludzi i świata obca w swej
prostocie jego zepsuciu?! Sto stóp w
górze ponad ziemią i jej mrówczem:
sprawami; wichry, jak fale, rozbijają-
ce pierś o dwie wyniosłe wieże; kry”
staliczne na tej wysokości powietrze,
wreszcie samotność w potocznem
znaczeniu tego wyrazu —i jakże bli-
skie, bratnie: a ciącłe przebywanie ze
zbożnym, pozornie tylko martwym,
ludkiem katedry —to wszystko u*
 

SZKOŁA DEMAGOGII
Z pośród licznych źródeł zamętu czyn-

mych w Polsce jednem x najszkodliw-
szych jest bezwątpienia Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego. Reprezentuje on o
be'mującą kraj cały sieć wpływów masoń
skich, Tą drogą sączą się strugi podmywa
jące wiarę religijną, szerzy się specjalna
moralność „niezależna” i swoisty libera-
lizm wobec zagadnień narodowych idzie
propaganda klasowgo ujmowania zarów-
no interesów materjalnych, jak i społecz-
nych oraz kulturalnych, roztacza się to-
lerancja dla wszyst, p'ądów, rozkładają-
cych naród polski, połączona ze ślepą, za
ciekłą nienawiścią do przeciwnikow
wpływów masońskich. Ci są przedsta-
wiani zawsze jako nędznicy, najczarniej
sza reakc'a, wrogowie oświaty i kultury.
przedstawiciele krwiożerczej buržuazį:,
śnębiciele ludu itd, itd. Jest jednocześ-
nie Związek jedną z najlepiej zorganizo-
wanych w Polsce szkół demagogii. Naj.
gorzej, że działa ona wśród nauczyciel -
stwa, które uczy i wychowuje młodzież i
lud.

Dla człowieka inteligentnego wystar -
czy przeczytać jeden numer takiego na-
przykład „Głosu Nauczycielskiego", aby
się zorjentować, że demagogja jest ulubio
ną i wypróbowaną bronią Związku. Ty-
le tam znajdzie pięknych frazesów bez
treści, gromkich haseł, wielkich żądań i
nieziszczalnych obietnic, moc blagi, pozy

bohaterskiej i cały, bogaty arsenał po-
chwał dla siebie i swoich zasług oraz na'
bezwzględniesze poniżanie i oczernianie
przeciwników.

Jednym z najświeższych chwytów de.

magogji związkowej był szeroko reklamu
wuny przez sfery sanacyjne tak zwany
„zjazd stowarzyszeń społeczno - oświa-
towych w obronie oświaty powszechnej”,
Oto walny z'azd delegatów Związku w
trzecim dniu obrad w asyście zaproszo-
nych sąsiadów z tego samego podwórka
„bezpartyjnego bloku współpracy” ode-
grał na scenie teatru wielkiego w Warsza
wie dramat bohaterski, z którego powin-  

na była wypłynąć dla sałej Polski nauka
że niema większego orędownika oświaty
i kultury w Polsce 'ak Związek Nauczy
cielstwa Polskiego, Wystawił on jedenaś-
cie żądań, z których dziewięć wymaga
dla swej realizacji powiększenia wydat-
ków ze skarbu państwa i kas samorządo-
wych o jakie 150 do 200 miljonów zł
Dla większej chwały Związku zjazd „do-
magał się” rzeczy tak niemożliwych w
obecnych warunkach do wykonania jax
„zrealizowania obowiązkowego — @о -
kształcania młodzieży do lat 18 w ra-
mach ustawy o ustro'u szkolnictwa', Na
końcu tej litanji żądań czytaliśmy.
„Przedszkolami powinno zająć się Pań -
stwo. żądamy, aby przedszkola stały się
powszechne i bezpłatne”,
Jednem słowem, mają wszyscy wie-

rzyć, że nikt nie broni oświaty i kultury
lepiej niż Związek, bo ten „domaga się”
największych na nie wydatków, Na tej
szkapie jedzie teraz Związek. Tanio ko
sztuje, a ma zawieźć daleko: zapewnić
rząd dusz nauczycielskich i dobre stano -
wiska rządowe.
Czy się nie zawiodą?
Stara szkapa padła. Niedawno jechali

na innym koniku, Głosik: nasi koledzy
zajmw'ą wsżystkie ważniejsze stanowiska
w szkolnictwie, my niem rządzimy; nada-
jemy mu właściwy kierunek i decyduje-
my o warunkach pracy; kto przeciwko
nam, ten zginie i przepadnie
Teraz tak się nie mówi. Uciekają od

odrowiedzialności za stan obecny szkol
mictwa polskiego, Wolą występować w

roli „obrońców” oświaty, których nikt
nie zdoła przelicytować w stawianiu nie-
możliwych do wykonania „żądań” (Zet)

KAPSCH, I

kształtowało duszę Katarzyny, czy-
niąc ją wrażliwą, na światła i barwy:
grające w witrażach, głosy orśanów
i szepty, zwierzane przez wieczorne
tchnienie zasypiającego dnia geran*
jom, ślącym gorące zapachy w ogród”
ku na dachach. Tam właśnie niewiel-
ką izdebkę zajmował ojciec dziewczę”
cia, inwalida z pod Azincourt: gorący
zwolennik Delfina Karola.

Ciszę i spokój, jakie są pewnie u-
działem błogosławionych, zwyczajne
w małem miasteczku, którego sercem
— Katedra, zamąciła zawierucha wo”
jenna a ostatnio groźne odgłosy to”
czącej się fali... Radosne wieści o
zwycięstwach „krėlewskich“, którzy
pod wodzą prostej pastuszki z marchii
lotaryńskiej, na skutek Boskiej in-
terwencji, zwyciężali i tłukli na mia”
zėę „żarłoków”, jak lud francuski
ochrzcił ' powszechnie brytyjskich
konquistadorów: poruszyły, zamilkły
pod wrażą okupacją, tłum, który te”
raz cały zasadał, odezwał się refrai-
nem szyderczej piosenki.
W sercu Katarzyny również zago”

ścił niepokój... Bo oto przybył do Ka-
tedry i rozgościł się u jednego z kano-
ników kapituły młody i piękny Filip
Deroy, wysłannik Filina Dobrego,
księcia Burgundji, Młodzieniec ma tu-
taj tajną misję do spełnienia: a dla po-
zoru, jako rzeźbiarz z zawodu, pod”
jął się restauracji figur kamiennych
w świątyni, Gorąca miłość, jaka się
wkrótce zrodziła między dwojgiem
młodych, stanie zapewne na przesz”
kodzie politycznym  zamyslom moż”
nych — ale, cóż to czułemu autorowi
szkodzi?

Dalsze zwycięstwa Joanny d'Arc
zajęcie Reims i koronacja Karola VII
— dopełnienie natchnioneśo proro”
ctwa Dziewicy i punkt kulminacyj-
ny Jej ziemskiej chwały — w synte-
tycznym skrócie ukazane, stanowią
niezbędne tło historyczne dla drama*
tu dwóch serc. Filip zostaje wplątany
w haniebny spisek, uknuty przez An*
ślików, do dzisiaj mistrzów szpiego”
stwa i aranżowanych na obcym tere"
nie przewrotów. na życie Patronki
Francji, Jak wszędzie, tak i tutaj nie
zabraknie zdrajcy” który wydaje se”
kret „królewskim”.

I oto na Katarzynę, łudząco zresztą
podobną do Joanny, przychodzi czas
próby: wśród dworaków-gorliwców
powstaje (bez wiedzy Joanny) nie-
ludzki projekt wykorzystania teśo po”
dobieństwa i nie przeszkadzania skry-
tobójstwu.., ale na osobie Katarzyny.
Zaklęta na miłość Boga i króla..i
Dziewicy, o której widoku oddawna
marzyła, z całym heroizmem zgadza
się skromna córka dzwonnika zrobić
ofiare ze sweso życia dla „wyższych
wzóledów" polityki — celu sub'ek-
tvwnie wzniosłego. Tymczasem spi-
skowcy wykryli zdradę, rzucającą,
zresztą niesłusznie, cień podejrzenia
także i na Filipa. Ze starcia zbrojneśo
na dachach katedry z niedawnymi  

 

jeszcze socjuszami wychodzi on ob-
ronną ręką. Jego ukochana zaś na
pamiątkę swego bohaterstwa idla
wynagrodzenia krzywdy, jaką samo”
wolnie zamierzyli panowie — rada:
otrzymuje od Dziewicy imię Joanny z
Reims, śdyż była Joanną przez noc
całą i dzień tę poprzedzający.

Ale tutaj nie koniec cierpień i prze-
szkód na drodze do szczęścia, Filip,
obdarowany wolnością, powraca na
dwór burgundzki: ale tam znów grozi
mu najwyższa kara za rzekomą zdra”
dę i zgładzenie trzech angielskich
asentów, Od niechybnej śmierci ratu"
je śo męstwo i poświęcenie Katarzy-
ny.
Wspaniałym akordem wiary w nie”

śmiertelność dzieła Joanny d'Arc —
dzieła nrzedewszystkiem psychiczne”
go zespolenia Francuzów w obliczu
odwieczneśo wroga... posiewa także
w duszy niejednego Burgundezyka;
kompleksu winy, twórczego w dal-
szych swych konsekwencjach — koń"
czy się książka francuskiego autora.
Albowiem „Instynkt ludu jest nie-
omylny! Czuje on: že Joanna, z ludu
wyszedłszy, aby podążyć na krótko
za królem i panami. wróciła doń te-
raz na zawsze! Czemże Rouen,
stos i śmierć? Wszystko to nieraz już

 

 

bywało i powtórzy się jeszcze niezli*
czoną ilość razy... Ciała... były i będą
zawsze dręczone Ale duch, który cia”
łu Joanny nakazał spełnić to, co speł”
nila: ma odrębne przywileje, niedo”
dujemy w przekonywającym wizerun-
ny jest z nami, i w nas on jest teraz i
pozostanie na wieki przyszłe. Lud to
wie i swoiście to wyraża.
Dodajmy, rzecz, prócz pełnego poe”

zii, nastroju rycerskiego šredniowie“
cza: zalecająca się także ciekawą pro”
blematyką, jakże i dzisiaj aktualną.»
Czy człowiek, pragnący dokonać
wielkich dzieł dla Narodu, nie jest
zmuszony odrzucić pokus zwyczajne"
go, ale jakże w swej powszedniości
słodkiego, życia — odpowiedź znaj-
dujemy w przekonywającym wizerun-
ku Joanny. Co innego i to jest nieste-
ty nieuniknione, że na heroizmie že:
ruje małość, demonicznie wprost, jak
sam grzech egoizmu koszmarna —
małość zśrai zawodowych polityków”
intrysantów: którzy bez żalu ponie-
chają Bohatera, gdy Sława twarz od-
sie Tak było i z Dziewicą Orleań-
ską.
Książka p. Mazuel'a dobrze @й°

zwierciadla tęsknoty tej części naro”
du, którą słusznie nazywamy Francją
wieczną. W. OSTEN.

"Os

Sytuacja szkolnictwa prywatnego
Na 770 szkół średnich ogólnokształ-

cących, jakie były czynne w Polsce w
roku szkolnym 1934-35 do prywat"
nych właścicieli należało 419 czyli
65,9 proc, Uczy się w nich więcej niż
połowa młodzieży. Nic więc dziwnego,
że Tow. Nauczycieli Szkół Średuich i
Wyższych, jak powiada, „stale trzy”
ma rękę na pulsie życia polskich
szkół prywatnych”. Świeżo pezepru"
wzdziło ono wywiad co do ich sytu-
acii i zdaje z tego sprawozdanie w
„Przeglądzie Pedagogicznym”.

Okazuje się, że najlepsze stosun”
kowe warunki! pracy ma nauczycie!*
stwo szkół prywatnych na terenie wo-
iew'«lstw zachodnie) Zupełnie ina"
czej jest na pozostałym obszarze kra”
ju „gdzie od szeregu już lat nauczy-
cielstwo wielu szkół pod groźbą gło”
du znosić musi poniżające jej godność
warunki pracy. Szkoły takie najczę”
ściej spotyka się w województwach
centralnych i wschodnich, nieco rza-
dziej w południowych; у

„Przegląd Pedagogiczny” zwraca
uwagę na niektóre bolączki polskiego
prywatnešo szkolnictwa średniego.
Przedewszystkiem, zużywa się. „nie”
słychana ilość energji na zdobywanie
szkole uprawnień, a po zdobyciu na
nieustanne pilne ich strzeżenie w wa*
runkach o tyle ciężkich, że rzadko
pozwalających ra ścisłą i gruntowną
selekcję elementu uczniowskiego”.
„Poza tem, zupełnie iuž niezależnie

NGELEŃ. RORNYPRON
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od sytuacji materjalnej, szkolnictwo
prywatne żywo i boleśnie viczuwa
dość czente w niektórych Okręgach
Szkolnych narzucanie szkole dyrek
torów, a niekiedy i nauczycieli”. W
tych warunkach właściciel szkoły
„schodzi wyłącznie do roli dostarczy”
ciela we właściwych terminach środ"
ków na utrzymanie tej szkoły”.
Wreszcie. egzystencję szkół średnich
podrywają istniejące przy nich, a
skrępowane różnemi niecelowemi za”
rządzeniami szkoły powszechne. Są
one zbyt kosztowne dla właścicieli, a
przez to trudno dostępne dla szero”
kiego ośółu. Liczba uczni w nich uby-
wa, podczas gdy prywatne szkoły
średnie mają przyrost około 10 proc.

Słusznie zaznacza „Przegląd Peda-
gogiczny“: že należałoby usunąć te
szkodliwe dla rozwoju prywatnych
szkół powszechnych zarządzenie w
momencie kiedv publiczna „oświata
powszechna w Polsce znalazła. sięw
stanie zupełnej ruiny: „kiedy” ponad
milion dzieci nie może korzystać z
dobrodziejstw tej oświaty, a dzieci do
szkół uczęszczające, uczą się w tak
okrojonym wymiarze godzin i w tak
okropnych warunkach, iż o trwałym
pożytku z tej nauki nie może być
mowy”.

Dodać tu trzeba byłoby, że jeszcze
jeden argument przemawia w obronie
prywatnych szkół powszechnych na*
ośół poziom nauczania i wychowania
fest w nich znacznie wyższy niż w pu”
blicznych.

Ale prywatne szkoły powszechne
mają zagorzałych wrogów w różnych
doktrynerach, wyznaczających ślepo
wiarę „szkoły jednolitej”, i zwolenci:
kach powszechnej etatyzacji.

Pamied Władysława Kozickiego
(1879—1936)

Całe życie Władysława Kozickie-
go i jego działalność cechuje poszu-
kiwanie dobra i piękna. Oddaje się
im niepodzielnie, łącząc w sposób
przedziwny liczne swe zaintereso”

wania,
Był z wykształcenia prawnikiem i

filozofem. Stopień doktora  filozofji
zyskał w r. 1905 na podstawie roz"

prawy 2 zakresu historji sztuki. Rów-
nocześnie tworzy poezje: dramaty i

powieści. Twórczość jego naukowa

i literacka rozwijała się równolegle,

a nawet literackość wnikała ponie-

kąd w jego badania naukowe, wno”

sząc poza stylem pięknym i poto“
czystym, pierwiastek | emocjonalny
niezwykle silny. Kozicki — poeta

pozostawał nierozdzielnie związany |

z Kozickim — profesorem.

Rzeczywistością faktyczną dla Ko"
zickiego był więc świat poezji 1 pię-

kna, stąd jego zainteresowania dla

sztuk plastycznych. Poświęca im się

nawet wtedy: gdy jest radcą Wydzia”

łu Krajowego we Lwowie. Od r.1901

—1917— z rzędu zajmuje się i współ"

działa z Gronem Konserwatorów
Małopolski Wsch., redaguje od r.

1902-1910 „, Sprawozdanie Grona
Konserwatorów”, a od r. 1917 powo"

łano go na członka Okręgowej Komi-

sji Konserwatorów we Lwowie, Pra-

 

ca jego w tej dziedzinie byla ofiarna

i owocna, z ramienia bowiem Grona

Konserwatorów badał najcenniejsze

zabytki architektury na terenie Ma-

łopolski Wschodniej i pracował nad

projektem ustawy konserwatorskiej.

Od r. 1923 wykładał jako docent

na UniwersytecieJ. K. ac sztuki

wczesnęgo renesansu we oszech,

wreszcie w r. 1926 został miauowa-

ny profesorem nadzwyczajnym hi-

storji sztuki nowoczesnej na Uniwer”

sytecie J. K. na której to katedrze

pozostawał aż do jej skasowania w r.
1934,

Główne swe zainteresowania nauko-

we skierował Kozicki na sztukę rene -

sansu włoskiego, której był w Polsce

po śmierci prof. Bołoz - Antoniewicza

najwybitniejszym znawcą. WA 1906

publikuje „Św. Sebastjana”, studjum
awcze z dziejów sztuki wło-

skiej, a w r. 1908 monografję poświę-

coną Michałowi Aniołowi, Habilituje

się w r. 1923 na podstawie pracy 0Do

natellu. Niestety stosunki wydawnicze

w Polsce nie pozwoliły na wydruko =

wanie tej cennej pracy. w rękopisie

również pozostają takie prace jak:

Rzeźba wczesnego renesansu we Wło -

szech, Malarstwo wczesnego renesan-

su we Włoszech, Leonardo da Vinci,

Raffael, Rembrandt. Niemożność dru-
kowania tych prac napełniała serce Pro
fesora goryczą, co chyba nikogo nie

zdziwi, gdy zważy się jeszcze komplet-

ny brak polskiej oryginalnej literatury

naukowej w tym zakresie,
W badaniach swych nad sztuką rene

sansu włoskiego uwzględnia Kozicki w

pełni stronę heurystyczną i opanował
w pełni literaturę obcą w tym zakresie.
Wartości jednak prac Kozickiego nale-
ży szukać przedewszystkiem w jego u-

stosunkowaniu się do problemów, ja -
kie wnosił do sztuki renesans. I tak w
„Św. Sebastjanie” przedstawia rozwój
anatomji plastycznej i plastycznej fi

zjognomiki, rozwój nagiego ciałai fi-

zycznego bólu, 0 ile urzeczywistniają

się w przedstawieniach św. Sebastja-

na w renesansie włoskim.

Stanowisko estetyczne zajmuje Ko"
zicki wobec twórczości Michała Anio-

ła. Zarzuca dogmatyczne sądy, dość
wtedy w nauce niemieckiej rozpow -

szechnione, a daje natomiast pogląd o-

party na intuicyjnem wniknięciuwdzie
ła Michała Anioła, dochodzi do psy -
chologicznego naświetlenia jego arty-

stycznej działalności, daje więc zara-

zem przyczynek do poznania problemu
twórczości Michała Anioła.

Od Michała Anioła przechodzi Ko-

zicki do rzeźby Rodina (Michał A-

nioł i Rodin, w „Przeglądzie Warszaw

skim” r. 1924) by wykazać pewne rysy

wspólne, łączące twórczość tych

dwóch mistrzów.  

Zajmując się renesansem zachował
jednak Kozicki stosunek żywy do sztu
ki współczesnej, jak i do sztuki XIX w.
Publikuje szereg studjów, monografij,
krytyk, wysuwając się w tej dziedzinie
w Polsce bezsprzecznie na miejsce czo-
łowe.
Już w r. 1912 wydaje książkę p. t.

„W gaju Akademosa“, gdzie obok po”
ezyj umieszcza krytyki z wystaw pol -
skich, obszernie charakteryzuje twór*
czość Fryderyka Pautscha i Edwarda
Wittiga.
W. „Sztukach Pięknych” drukuje

studja o sztuce Stefana Filipkiewicza
(1926-27) Józefa Mehoffera (1927)
Fryderyka Pautscha (1928) Edwarda
Wittiga (1932). W Monografjach Arty
stycznych wydanych przez Gebethnera
pisze w r. 1927 o Henryku Rodakow-
skim, w r. 1928 o Władysławie Jaroc-
kim, w r. 1928 o Kazimierzu Sichul -
skim.
Wreszcie w r. 1932 publikuje wiel-

ką monografję poświęconą twórczości
Edwarda Wittiga,
Prace Kozickiego z zakresu sztuki

współczesnej posiadają wartość nie-
przemijającą i znaczenie źródła pierw-
szorzędnego do poznania sztuki danych
artystów, Kozicki porusza w tych stu-
djach zasadnicze problemy i założenia
duchowe daje krytyczną analizę, a prze
dewszystkiem interpretację formalną
poszczególnych dzieł,

Ponadto uczuciowo był Kozicki bar-
dziej. związany z artystami, których  

twórczość wyrastała na podłożu naro-
dowem. Sam silnie związany z ziemią,
która go wydała (uczucie to niejedno”
krotnie podkreślał) łączył kulturę hur
manistyczną z poczuciem odrębności
narodowej i rasowej. Omawiając szttr
kę artystów tej miary co Wyspiański,
Mehofter, Sichulski, Pautsch, Jarocki,
wskazywał na elementy emocjonalne t
formalne które płyną z podstaw naro-
dowych ich sztuki,

W Kozickim to właśnie było takie
piękne, że zdołał zachować przy całe
swej prawdziwej kulturze europejskiej
i jej uznaniu, poczucie łączności naro-
dowej.

Przejawia się to w pełni w ostat"
niem jego dziele, w monumentalnej
monografji Henryka Rodakowskiego,
której poświęcił kilka ostatnich lat
życia. Rodakowskiego charakteryzu*
ie Kozicki jako pierwszego polskiege
malarza nowoczesnego w wielkim
stylu. Dzieło to — które ukaże się
w najbliższych tygodniach — posia”
da dla nauki polskiej znaczenie
pierwszorzędne.

Wydania dzieła podjął się Zakł.
Nar. im. Ossolińskich we Tags
przy zasiłku Funduszu Kuitu:v Naro-
dowej, a wiadomość o możności wy®
dania nadeszła w grudniu 1935 r.

Była ona ostatnią radością, jakiej
doznał Profesor. Niestety, nie docze*
kał iej pełnej realizacji.

HELENA BLUMÓWNA



 

Echa z Opoczyńskiego i z Nowego Miasta
KOMUNIKAT PAT'a.

Jak czytelnicy nasi pamiętają, urzędo-
wa Polska Agencja Telegraficzna Inis 29
listopada 1935 r. podała oficjalny komu-
nikat o krwawych zajściach w pow, о20
czyńskim woj. kieleckiego,

Zajścia na tle przeciwżydowskiem
miały miejsce w miasteczku Odrzywół i
we wsi Ossa, pow. opoczyńskiego, zaś w
wyniku ich — jak podała PAT — zostali
zabici od salwy policyjnej rolnicy: ś. p
Onufry Dziuba, Jan Wiktorowicz, Piotr
Szymański i Marceli Jagielski,

WIADOMOŚCI PRASOWE

W owym okresie, t. j. w ostatnich
dniach listopada i początkach grudnia
prasa ukazywała się z licznemi białemi
plamami, Zaledwie drobniutka część wia-

domości z pow. opoczyńskiego ocalała 7
pod ołówka cenzorsk.ego.

Jednocześnie w sąsiednim pow. raw-
sko - mazowieckim w Nowem  Mieścia
wybuchły zajścia przeciwżydowskie Na-
atąpiły aresztowania wśród członków
Stronnictwa Narodowego.  Wywieziońo
do Berczy Kartuskiej dr, med. Stanisła-
wa Gutkiewicza, prezesa zarządu powia-
towego Str. Narod,, lekarza z Nowego
Miasta.

ś$LEDZTWO I ZWOLNIENIA
ARESZTOWANYCH #

W ub. środę, dnia 16 b.-m., zostali
zwolnieni po blisko dwumiesięcznym po-
bycie w areszcie śledczym w Radomiu rol
nicy z pow. opoczyńskiego, członkowie
Stronnictwa Narodowego, pp. Antoni
Gruszecki, Józeł Chrobak i Wrzosek,
wszyscyze wsi Ossy, oraz kpt. Żak z Bru-
dzewic,

W. sprawie o zajścia w Nowem Mieś-
eie śledztwo prowadzą władze sądu 0-
kręgowego w Piotrkowie Trybunalsk'm,
które w ub. sobotę, dn. 18 b. m., zwolni-
ły z więzienia śledczego członków zarzą-
du Str. Narod. w Nowem Mieście, pp. pre
zesa Franciszka Strzałkowskiego, wice
prezesa Piotra Dąbrowskiego, Francisz

ka Świerczyńskiego, Józefa Jarosa Sta-
nisława Głuszkiewicza, którzy przeby
wali w więzieniu w Piotrkowie Tryb. od
dn. 28 listopada 1935 r,

NOWE WŁADZE W OPOCZNIE

W pierwszych dniach grudnia b. r. na-
atąpiła zmiana na stanowisku starosty i
komendanta powiatowego policji pań -
stwowej, Został odwołnay starosta Brzo-
styński, a na jógo miejsce mianowany do-
tychczasowy zastępca starosty w Często
chowie, p, Bielawika, który był współpra-
eownikiem znanego z interpelacyj seimo-

wych Klubu Narodowego starosty Fusta-
chiewicza, a ostatnio starosty Rogow
skiego. P. Bielawka wymieniony był też
w głośnej interpelacji Klubu Narodowego
e „pacyfikację” stra'kujących  robotni-
ków w łabryce „Częstochowianka”,

CHLUBNA TRADYCJA OBOZU
NARODOWEGO W OPOCZYŃSKIEM

Ruch organizacyjny w opoczyńskiem wte
w całej pełni, Warto zaznaczyć, iż pow.

 

 

(Od własnego korespondenta)
opoczyński ma chlubną tradycję kilku -
dziesięciu lat pracy w Obozie Narodo-
wym. W opoczyńskiem włościanie garnę
li się żywiołowo już przed wielką wojną
pod sztandary wszechpolskie, kolporto-
wano słynnego „Polaka”, redagowanego
przez Jana Ludwika Popławskiego, pro-
wadzono walkę o język polski w urzę -
dach gminnych, gorliwie uczono się ;ęzy-
ka ihistorji polskiej w konspiracy'nem
Towarzystwie oświaty narodowej (TON).
Żywym dowodem chlubnej tradycji pracy
narodowej ludności opoczyńskiej było
przekazanie sztandarów narodowych z
1905 r, młodej generacji Stronnictwa Na-
rodowego.

Duży rozgłos w całe! Polsce zdobyła so
bie wieś Smardzewice, pow. opoczyń -
skiego, w której wskutek zdecydowanej
postawy ludności odbyły się trzykrotnie
wybory do rady gromadzkiiej, no i.., pro-
cesy sądowe, w których sąd uznał praw»
ludności do ochrony czystości wyborów!

STRONNICTWO NARODOWE
DZIAŁA

W ub. tygodniu na terenie pow. opo
czyńskiego odbyły się większe zebrania
z udziałem robotnika łódzkiego, b, rad
nego historycznej rady miejskiej m. Ło-
dzi, r. Belki, W Odrzywole zebrało się
zgórą 300 osób na zebraniu Stronnictwa
Narodowego, w Kłudnie także ponad 300
osób, w Ossie 200 osób, w Brudzewicach
200 osób, w Żychorzynie 150 osób, w
Drzewicy zjazd kilkudziesięciu kierowni-
ków Str. Narod.

 

 

Opoczno, w styczniu,

Stronnictwo Narodowe rozwija normal-
ną działalność w pow. opoczyńskim któ-
ra znajduje wdzięczny i mocny grunt
wśród szerokich i dumnych mas chłop-
skich tego typowo rolniczego powiatu.

ROZPRAWA PRZECIWKO CHŁOPOM

Wypadki opoczyńskie zostaną grun-
townie oświetlone na rosprawach sądo
wych. Pierwszą rozprawę sądową wyzna
czył 'uż sąd grodzki w Opocznie na po-
niedziałek, dnią 27 stycznia 1936 r. prza
ciwko kilku chłopom z pow, opoczyńskie
go, m. in. Klacie i Gapysiowi, oskarżo-
nym o to, że pod Odrzywołem zatrzyma-
l jakiegoś Żyda, którego zamknęli wę
własnem jego mieszkaniu.

ODŻYDZENIE GOSPODARCZE

Już kilkakrotnie prasa donosiła o zde-
cydowanej woli ludności pow, opoczyń-
skiego do popierania polskiego handlu i
rzemiosła, Akcja spolszczenia życia go-

spodarczego w pow, opoczyńskim wyda-
je świetne owoce. dość wspomnieć, iż w
ostatnich tygodniach powstały nowe skle-
py polskie w Odrzywole, Drzewicy, O-
pocznie, Przysuchej, Żarnowie, oraz w
wielu wsiach.
Prasa żydowska podnosi lament, iż Ży

dzi wskutek bo'kotu zmuszeni są głodo-
wać i likwidować swe interesy,
Polacy też nie zamierzają we własnym

kraju głodowaćl
STEN.

 

Krakowski docent potępia w Berlinie
polski spis ludności

Lwowskie czasopisma kierunku ukra
ińskiego donoszą, że docent U. J. w

Krakowie, dr. Włodzimierz Kubijo-
wicz, wygłosił dnia 10 stycznia b. r. w
ukraińskim Instytucie naukowym w

Berlinie wykład na temat „Stosunki
narodowościowe we Wschodniej Gali-

cji w świetle spisu ludości 1931 r.”.
Prelegent oświadczył, że na wynikach

spisu ludności w Polsce z r. 1931 nie

można polegać i że tylko ścisłe nau -
kowe badania uczonych ukraińskich

mogą przyczynić się do poznania naro-

dowościowych stosunków i zmian w

kraju.

Doc. Kubijowicz pod nazwą „kraj“

rozumiał oczywiście Małopolskę

Wschodnią.
Nad referatem odbyła się bardzo ży

wą dyskusja, w której wyrażona życze-

nie, żeby greko - kat. parochowie pro
wadzili w swoich urzędach parafjal-

nych dokładną obrzędową i narodowoś

ciową statystkę i aby diecezjalne sche-
matyzmy zawierały więcej i bardziej

dokładnych danych statystycznych,
Jak z tego widzimy, pracujący za  
 

Lwów, w styczniu.

polskie fundusze państwowe na Uni-
wersytecie Jagiellońskim docent. p. Ku
bijowicz, nie ma żadnych skrupułów &
w Berlinie przed audytorjum, nastro-

jonem niewątpliwie wobec Polski nie-
życzliwie, potępia i dyskwalifikuje

przeprowadzony przez państwo pol-

skie spis ludności, Dotychczas p, Ku-
bijowicz uważał wprawdzie za stosow
ne cały swój czas poświęcać pracom

nad geografją i demografją bardzo sze
roko określonych terytorjów t. zw. u-

kraińskich, wydawał nawet w Polsce
w języku ruskim odpowiednie publika
cje, w których dyskwalifikował polskie
spisy ludności, — ale teraz dopiero po-
raz pierwszy z zarzutami temi wystą-

pił na forum zagranicznem.
Tak wygląda lojalność ukraińska wo

bec państwa polskiego i tak wygląda

współpraca Ukraińców z państwem pol
skiem, Dajmy im jeszcze więcej stano:
wisk, dajmy im państwowy uniwersy-
tet ukraiński — a wtedy dopiero bę-

aziemy mieli jeszcze lepszą antypol-

ską propagandę na terenie międzyna-

rodowym.

EAN ЧЯЕЗЕСОНЕЧС
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obecnie we wszystkich aplekach

ASPIRINĘ
gdyż pudełko zawierające 20 lablelek

zł 2.25kosziuje już tylko   
 

auli Domu społecznego walny zjazd okrę

chodniego. Sala wypełniona była po brze
gi delegatami, przybyłymi ze wszystkich
powiatów województwa pomorskiego.
Po zagajeniu zjazdu przez prezesa okrę

gu pomorskiego Łąckiego przewodmictwo
zjazdu obął dyr, Narbutt z Grudziądza,

Część programową zjazdu wypełniły
referaty. przybyły z Warszawy dyrektor
centrali p, Kudlicki wygłosił referat poli-
tyczny na temat współczesnych stosun -

ków polsko _ niemieckich, w którym o
mówił przedewszystkiem polsko - nie
miecki pakt nieagresji, i wpływ jego na
kształtowanie się stosunków między obu
państwami oraz na ludność, zamieszkałą
po tej i tamtej stronie granicy, a wresz-
cie nakreślił zadania polskiego Związku
zachodniego w chwili obecne; na Pomo-

rzu. Dyrektor  okręśu pomorskiego
Związku spółek zarobkowych i gospodar
czych, Prajbisz, omówił sprawę spół -
dzielni, zwracając uwagę na kolosalną ro

lę, jalką na tym tak ważnym odcinku ży.
cia gospodarczego Pomorza odgrywa
mniejszość niemiecka. Wreszcie kierow-
nik okręgu poraorskiego polskigeo Związ
ku zachodniego, mag, Wojnowski, zapo-
znał zebranych przy pomocy ciekawych
cyfr oraz barwnych map ze stanem wpły-
wów niemieckich na Pomorzu, kreśląc
następnie konkretne zadania, jakie Zwią
zek w ciągu bieżącego roku na Pomorzu
spełnić winien.

W blisko trzygodzinnej dyskus'i zabie
та głos około 15 delegatów z rozmai-
tych środowisk Pomorza,

W dyskusji na pierwszy plan wybijały
się głosy z pow, morskiego, podkreślając
w formie jaskrawej niepokojące rozmia-
ry roboty niemieckiej na tym obszarze,
Na zakończenie przyjęte zostały rezo-

luc'e następujące” treści;

I Walny zjazd okręgu pomorskiego
P. Z, Z., stwierdza, że ze strony olicjal-
nych czynników Rzeszy Niemieckiej pa-
dły niedawno słowa o zaniechaniu teroru
i akcji germanizacyjnej. Jednak realne
warunki bytu półtoramiljonowej rzeszy
ludności polskiej w Niemczech pozosta-
ją wciąż w jaknajjaskrawszej sprzecznoś.
ci z temi oświadczeniami, Polacy w Niem
czech narażeni są nadal na dotkliwe trud
ności, uniemożliwiające im rozwój i za- 

 

Z CAŁEGO KEEABU
BIAŁYSTOK

Strajk robotników leśnych na terenie
sześciu nadleśnictw w okolicach Białego-
stoku i Sokółki, rozpoczęty jeszcze w

dniu 4 listopada 1935 r., trwa nada!,
Pracu'e zaledwie 194 robotników, па ©-
gólną liczbę 1560. Robotnicy żądają za-
warcia zbiorowej umowy, opartej na za-

sadach umowy z 1933/34 r., którą to u-
mowę Dyr. Lasów Państw, w Siedlcach
zerwała i poleciła nadleśnictwom stoso-
wać stawki niższe, w zależności od miej-
scowej podaży rąk roboczych. Argumen-
tem dyrekcji I wskazówką orjentacyjną
dla nadleśnictw jest fakt, że na  Kur-
piach za tę samą pracę co pod Białym-
stokiem płacą nadleśnictwa 50 proc, ta-
niej.

BIAŁĄ PODLASKA

Przygodapanawiceministra. — Dnia
18 b. m. pan wiceminister Kawecki, wra-
cając.z Berezy, o godzinie 8 rano zjawił
mię w starostwie w Białej Podlaskiej.
Stwierdził, iż starosta na urlopie, zastęp-
ca starosty podobno w Warszawie, no i
zastał o godzinie 8,10 rano puste biura
Zirytowany kazał woźnemu prowadzić się
do gabinetu starosty, Spotkała go ziespo
dzianka. Pies pana starosty (wspaniały
Bernard) 'ako dobry stróż, rzucił się na
pana wiceministra i poszarpał mu futro,

KRYNKI
—.

Tytus, W Krynkach i okolicy wybu-
chła epidemja tyfusu, w związku z czem

 

 

szkoły zostały zamknięte do dnia 31 b.
m. Władze wydały szęreg ostrych za-
rządzeń sanitarno - porządkowych, gdyż
Krynki, jako duży ośrodek przemysłu
garbarskiego posiadają specyficzne wa-
rumki sprzyjające rozwleczeniu chorób
zakaźnych.

NOWY SĄCZ

Z ruchu narodowego. — Zapoczątkowa
ma przed 3 laty praca Str, Narodowego w
ostatnich miesiącach wydała plon olbrzy-
mi. Na nic nie zdały się więzienia, grzyw
ny groźby, a nawet prośby, na nic odbie-
ranie kawałka chleba ludziom biednym
lud doszedł do głębokiego przekonania,
że tylko pod sztandarami narodowemi
przyszłość ich i narodu.

Dowodem niech będzie wielki zjazd
"ezłonków Str, Narod. w dniu 19 stycznia
b. r. Z naśdalszych okolic powiatu, mimo
błota i zimna, ściągnęli ochoczo człon-
kowie Ste Narod,, a samo zebranie lubo
pod gołem niebem (nikt nawet za pienią-
dze „nie odważył się'' udzielić salį naro-
dowcom) — wypadło imponu'ąco. Zagaił
zebranie mjr. Józef Słyś, prezes powiato.
wy, przemówienię organizacyjnę wygło-

„sił dr. Tadeusz Flis, kierownik grodzki,
zaś obecną sytuację polityczną przedsta-
wił dr. Adam Pozowski, prezes okręgo-
wy Str, Narod. Oklaski i okrzyki na
cześć Polski Narodowej, przywódców na-
rodowych, oraz Hymn Młodych zakończy
ły podniosłą uroczystość, Po zjeździe
prezes dr. Pozowski odbył z kierownika-
mi kół odprawę,  

STARY SĄCZ

Opłatek w Sokole, — W dniu 11 b. m
odbył się w Sokole tradycyny opłatek.
W uroczystości tej wzięło udział około
100 Osób, członków i zaproszonych goś-
ci. Na wstępie wygłosił piękne przemó -
wienie ks, dziekan A, Odziomek, członek
honorowy tutejszego gniazda o „ideologii
sokolej w świetle nauki Chrystusa". Na -
stępnie v.-prezes złożył życzenia goś-
ciom i członkom i połamał się z nimi o-
płatkiem. W podniositym nastroju wśród
śpiewu kolend spędzili zebrani kilka mi.
łych chwil. Po części oficjalnej, odbyła
się zabawa taneczna przy dźwiękach or:
kiestry T. S. L. gra'ącej pod batutą p. Z,
Szeligiewucza,

SUWAŁKI
 

Nowa sekta, — Jest rzeczą ogólnie zna
ną, że ludność kresowa jest szczególnie
podatnym materałem na wszelkie nowin
karstwo religijne i sekciaistwo, Niecn
dojdzie wieść o jakimś „objawieniu”, a
już ciągną liczne tłumy do miejsca sie-
dziby „proroka”, któremu bezkrytyczny
tłamek znosi dary i ofiary, We wsi Jó-
zełowo, gm. Koniecbór, reemigrant z A-
meryki Adolf Stasioniuk poczuł nagle po
wołanie do głoszenia „prawdy absolut -
nej” j założył sektę religijną pod nazwą

„Ewangelicznych  Chrześcian w Duchu
Apostolskim". Sekta ta bierze za podsta
wę swych wierzeń tylko Stary i Nowy
Testament, przyczem zawarte tam prze-

pisy i wskazania pojmuje dosłownie. Koś
cioła nie uznają. Zbieraą się w domach
swych współwyznawców i tam swe mo-
dły odprawiają w sposób zbiorowy i chó-
ralny,

W czasie modlitw wyznawcy sekty
„Ewangelicznych Chrześcian w Duchu
Apostolskim" czytają na głos urywki z
Testamentów, poczem stopniowo wpada-
ją w jakiś trans i szał o podłożu religi'-
nem, a w końcu zaczynają wykrzykiwać
jakieś niezrozumiałe słowa w niepojętym
języku, robiącym wrażenie nieartykuło-
wych dźwięków. Charakterystycze przy-
tem, że ci, którzy w czasie modlitw na'.
głośniej krzyczą, są uważani za takich, w
których wstąpił Duch Święty... Wizerun-
ków świętych i Krzyżów sekta ta nie u-
znaje,

Ciekawy iest też bezwzględny zakaz
dla członków „Ewangelicznych Cirześ.
cian“ — sądzenia się, choćby wymagał
tego najżywotniejszy interes... Wyznaw-
ców niesamowitej tej sekty niebrak na-
wet i w Suwałkach. Ci ostatni przycho-
dzą na modlitwy aż do Józefowa, Prze-
ważnie do sekty wstąpili ewangelicy.

Tajemniczą rolę w sekcie tej odgrywa
„prorokini” niejaka Emilja Tere, która
przebyła kilkakrotnie już obłęd reiigijny
W jej domu w Józefowie odbywają się
modły (2 — 3 razy tygodniowo) w czasię

| których wspomniana Terej staje się nie-
' poczytalna i wygłasza piorunujące kaza-
| nia, posuwając się do bluźnierstwa.
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Zapedy germanizacyjne
na Pomorzu

omawiano na zieździe okręgu pomorskiego polskiego
Związku zachodniego

Toruń, w styczniu,

W dniu 19 b. m. odbył się w Toruniu w , spokojenie najkonieczniejszych potrzeb
oświatowych, kulturalnych i relig.jnych
Jaskrawym przykładem tych trudności

| stało się ostatnio rozciąśnięcie na lud-
| ność polską mocy obowiązującej ustaw o
zagrodzie dziedzicznej oraz o służbie w
obozach pracy, które to ustawy grożą wy
narodowieniem młodzieży polskiej oraz
stopniowem osłabieniem polskiego stanu
posiadania ziemi, a więc grożą w podsta
wowe warunki narodowego bytu polskiej
ludności w Niemczech,

Zjazd stwierdza, że w przeciwieństwie
do rzeczywistych trudności, stwarzanych
normalnemu rozwojowi życia polskiego w
Niemczech, mniejszość niemiecka w Pol.
sce korzysta z pełni praw obywatelskich
i narodowych, umożliwiających prowadze
nie szerokiej działalności kulturalno-na-
rodowej. Działalność ta, w wielu wypad-
kach wykracza poza środowisko niemiec-
kie obejmuje swemi wpływami element
narodowo - polski. Szczególnie ostatnie
półrocze ujawniło na terenie Pomorza te
go rodzaju silną i planową aktywność, wy
rażającą się w werbowaniu zpośród ele-
mentu polskiego członków do organiza-
cyj niemieckich, a nawet w próbach pozy
skania dzieci do szkoły niemieckiej

Piętnując powyższe zapędy germaniza
cyjne organizacyj niemieckich, prowoku.
jące uczucia ludności polskiej i wywo-
łujące zadrażnienia narodowe, zjazd
stwierdza, że ten stan rzeczy nakłada na
całe społeczeństwo polskie na Pomorzu,
a szczególnie na P. Z, Z., obowiązek sta-
łej czujności, bacznego śledzenia rozwo-
ju życia niemieckiego oraz wzmocnienia
podstaw życia polskiego na Pomorzu,

П. Walny zjazd stwierdza, że stan po
siadania gospodarczego * elementu nie -
mieckiego na Pomorzu w porównaniu z
siłą liczebną jest zbyt wysoki z wyraź -
nem pokrzywdzeniem ludności polskiej,
O uprzywilejowaniu mniejszości niemiec
kiej świadczy szczególnie jej stan posia.
danią na roli,
IM. Zwažywszy wažnošė terena po

morskiego w całokształcie gospodarki na
rodowej, zjazd stwierdza konieczność nie
ustającej pracy nad rozwojem polskiego
stanu posiadania na Pomorzu, a w szcze-
gólności otoczenia przez czynniki rządo-
we przemysłu i handlu należytą, jaknaj-
troskliwszą opieką i pomocą oraz podję-
cia specjalnej akcji społecznej i gospodar
czej, mającej na celu rozwój spółdzielczoś
ci polskiej na Pomorzu,

IV. Zjazd wita z zadowoleniem bez-
sporny iakt jednolitości i zwraoiści spo-
łeczeństwa pomorskiego w stosunku do
potrzeb narodowych tej najbardziej eks-
ponowanej, ale i najważniejszejdzielnicy
państwa polskiego. Oceniając powyższą
zwartość opinji publicznej Pomorza jako
objaw narodowej siły moralnej, zjazd
zwraca się do całego społeczeństwa po-
morsliego z gorącym apelem 0 dalsze
współdziałanie z PZZ. i skupianie się w
jego szeregach w celu spotęgowaniapla-
nowej i twórczej pracy nad dalszą rozbu-
dową państwowej i narodowej siły pol -
skiej na Pomorzu, :
Po udzielenių absolutor'um ustępu'ą -

cemu zarządowi przeprowadzono uzupeł
niające wybory do zarządu okręgu Po-
morskiego P.Z.Z., komisji rewizyjnej i o-
kręgowego sądu organizacyjnego.

KASZUBI WIERNI POLSCE
Na tydzień przed zjazdem delegatów

okręgu pomorskiego polskiego Związku
zachodniego odbył się zjazd delegatów
obwodu PZZ, w Kościerzynie, gromadząc
ponad 200 delegatów i gości,
Przemówienia programowe wygłosili

Pp. prof, Wandycz i prot, Piątek, Po oży
wionej i długiej dyskusji nad referatami,
w której omówiono sytuac'ę na terenie
powiatu, przyjęto rezolucję. Ze szczegól-
nym entuzjazmem przyjęto rezolucję
stwierdzającą, że „Kaszubi stali i stać bę-
dą wiernie na straży polskiego morza i
wiary ojców” Z pośród dalszych reżolu-
cyj należy jeszcze zwrócić uwagę na re-
zolucje, w których zebrani apelują do
władz okręgowych PZZ. o przyspieszenie
otwarcia uniwersytetu ludowego we W.
Klińczu oraz o prowadzenie w dalszym
ciągu akcji kolonij letnich dla dzieci z
Pomorza. 
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0 zmiejszenie ciežarėw publicznych wsi
Zaległości wsi z tytułu świadczeń

publiczno-prawnych (podatków pań-
stwowych, samorządowych oraz ubez-
pieczeń) są bardzo znaczne. Istnieją

„ wprawdzie przepisy, umarzające część
tych należności, pod warunkiem

. wszakże, że podatki państwowe będą
zapłacone w terminie.W dzisiejszych
warunkach jednakże rolnik podatków
bieżących zapłacić nie jest w stanie.
Aby to zrozumieć, aby się przekonać,
że ziema iu żadnej złej woli ze strony
rolnika, należy wziąć pod uwagę
dwie okoliczności,

Zaległości, o których mowa, po-
wstały nietylko podczas kryzysu, ale
już dawniej, przy stosunkowo wyso-
kich cenach ziemiopłodów i produk-
tów hodowlanych. Ponieważ świad-
czenia publiczno - prawne bądź nie u-
legły żadnej zmianie, bądź zostały ob-
miżone tylko bardzo nieznacznie, to
trzeba przypuszczać, że zaległości
będą tworzyły się i nadal, wobec
czego prawdopodobnie tylko bardzo
niewielu rolników skorzysta z umo-
rzenia dawnych zaległości, Dla więk-
szości natomiast świadczenia te okażą
się zbyt wysokie. Jeżeli zaległości
powstały przy wysokich cenach, to
tembardziej powstawać będą przy ce-
nach niskich, jak obecnie,
Do tego samego wniosku dojdziemy,

idąc inną drogą, mianowicie przez po-
równanie stosunku, jaki zachodzi po-
między wpływami państwa i samorzą-
du, a kwotami, płaconemi przez rolni-
ków. W r. 1928 udział rolnictwa w
bezpośrednich podatkach państwo-
wych wynosił 12 proc., a w r. 1935-36
—wzrósł do 15 proc. Udział rolnic-
twa w podatkach samorządowych w
r. 1928 wynosił 40,5 proc, a wr.
1935-36 podniósł się do 46,7 proc, Z
całym naciskiem należy podkreślić,
że rolnictwo ponosi stosunkowo więk-
sze ofiary na rzecz skarbu państwa i
samorządu, pomimo  katastrofalnego
spadku cen, a więc i dochodów, któ-
re rolnicy otrzymują ze sprzedaży zie-
miopłodów i hodowanych zwierząt,
W tych warunkach zaległości z ty-

tułu opłat na rzecz państwa, samo-
rządu i ubezpieczeń będą powstawały
niewątpliwie i obecnie, a o spłacaniu
dawnych niema co mówić. Można
przypuszczać nawet, że położenie bę-
„dzie się coraz bardziej pogarszało. A-
by mieć pieniądze na uregulowanie
swych zobowiązań, rolnik musi sprze-
dawać swoje produkty. O
spadają,rolnik zmuszony jest sprze-
dawać coraz więcej dla otrzymania
niezbędnej sumy, często odejmując so-
bie i swojej rodzinie od ust. Stąd po-
wstaje t. zw. podaż głodowa, która w
dalszym ciągu pogarsza położenie, po-
nieważ im większa jest podaż, tem ce-
ny bardziej spadają, Nawet sprzeda-
jąc dużo, rolnik otrzymuje tak mało,
že nie jest w stanie nietylko nic ku-
pować, ale nie może on zapłacić przy-
padających na niego podatków. Za-
miast zmniejszanie się zaległości, wi-
dzimy, że ciągle wzrastają one jak la-
wina śnieżna,
Związek Izb i Organizacyj Rolni-

czych R. P. w swym memoriale o pro-
śramie gospodarczym wykazuje, że ie-

* dynem wyjściem z tego położenia jest
czasowe zmniejszenie przypadających
na rolnictwo świadczeń. Przeprowa-
dzone to — zdaniem Związku Izb i

34)

G. O. BAXTER.

ile ceny

 | czął spór ze;

Org. Roln. — powinno być w sposób
następujący. Przypuszcza się, że w
ciągu trzech lat rolnictwo o tyle
wzmocni się na siłach, że będzie mo-
gło płacić wszystkie przypadające nań
świadczenia. W ciągu jednak tych
3-ch łat ciężary. te. powinny być
zmniejszone, w 1-szym roku o 80
milj., w 2-gim o 60 milj. i w 3-cim o
40 . milj, zł. Największa redukcja
świadczeń powinna być w. 1-ym roku,
ponieważ położenie obecne jest
wprost katastrofalne. W miarę popra-
wy sytuacji rolnictwa, świadczenia te
będą wzrastały, aż po upływie 3-ch
lat rolnicy płacić będą świadczenia
normalnie, Owe 80 milį. w pierwszym
roku powinny być podzielone w ten  

sposób, że świadczenia wobec pań-
stwa należy zmniejszyć o 40 milį., na
rzecz samorządów — o 25 milj., na
"rzecz świadczeń społecznych — o 5
milj, i składki ogniowe-o 10 milj, zł.

Zmniejszenie czasowe ciężarów pu-
blicznych, ponoszonych przez rolńic-
two, jest konieczne, pozwoli mu bo-
wiem nietylko opłacić bez zaległości
wszelkie świadczenia, ale .umorzyć
przynajmniej częściowo zaległości da-
wne, a następnie wziąć udział w kon-
sumcji artykułów przemysłowych, na
czem zyska zarówno przemysł, jak
handel i skarb państwa przez wzrost
wpływów dzięki zwiększonym obro-
tom,

 

DOBRY SEN — DOBRE ZDROWIE
Przy bezsenności, nerwicy: serca, bólach i zawrotach głowy, histerji stosuje się Zioła
Magistra Wolskiego ze znak. ochr. „PASIVEROSA”, łagodzące zaburzenia systemu ner-

wowego i sprowadzające krzepiący, naturalny sen

WYTWÓRNIA MAGISTER WOLSK
 

Żydzi a
Charakterystyczny fakt i ciekawe

uwagi na temat stosunku Żydów do po-
datków zamieszcza „Kurj. Pozn."*

„Ziemie zachodnie prz y do s0-
lidnych zeznań podatxowych i sumien-
nego płacenia podatków, Ogół płatni-
ków nie zna krętactw i oszustw. Gdy-
by tak było w całej Polsce! Dobrzeby
było, Niestety, tak nie jest. Oto, co nam
opowiedział jeden z przyjaci e
naszego, który wrócił ostatnio ze świąt,
p ye na Podkarpaciu w  Mało-
P $sce
Wszystko mu się tampodobało. i lasy

i góry i lud i dwór i modrzewiowy ko-
ściołek. Tylko, ile razy zaglądnął do po-
wiatowego miasta, nie mógł w niem wy-
trzymać nawet paru godzin. Nie mógł się
bez wstrętu ocierać o chałaty, Aż raz
nie wytrzymał. Gdy mu opowiedziano
najnowszą sacjaiką miasto przeży-
wa, wykrzyknął jszerażony: ależ to na-
wet nie Azja, to Meksyk. A opowiedzia-
no mu następujący iakt:

Kierownikiem urzędu skarbowego w
S, w miejsce Żyda został Polak. Przy-
cisnął on trochę płatników Żydów, zale-
gających z podatkami. Żydzi postanowili
wyśryźć $0 2 5. т
Wśród zalegających z podatkami byli

właściciel młyna.i tartaku: ojciec isyn,
TaEgzeku:z spisał isa wory mą-

. Gdy minął przepisany termin, egze-
kutór polecił PwISAĆ jęte wory mą-
ki do.składów licytacyjnych. Ojciec za-.

za a syn udał się ..
do rd arbonėjo, Tu wyłam.

urzędu i
brutalnie zaatakował go, Doszło do nie-
bywałej sceny. Nadbiesli urzędnicy I
służba, przyszła policja. Młody żyd, wy-

WARSZAWA
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jątkowo rozwinięty fizycznie, rzucał się
1 miotał, Ostatecznie policja
dziła go do aresztu. A całe żydowskie
ghetto mówi: musiał się jeden R:
cić, Kierownik urzędu musi -popuś-
r Władze czasj 4,28 po.
otrzymają go jeszcze, ale potem prze-
losedo m drugi kraniec Polski,
Nasz informator tak zakończyłzwoją

opowieść: A najgorsze — to to, że ogó!
Polaków jest co.do losunaczelnika urzę-
du skarboweśo tego samego zdania, co
i Żydzi, Już teraz litują się nad losem
niezasłużonym i krzywdą urzędnika Po-
Iska. »NITY: =Tgo AŽyi
zą. Bo są larni I m i wy-
trwali A ie władze — jak do-
świadczenie uczy — są często zbyt ustę-
pliwe,
W rezultacie Żydzi w masie swej pła-
znacznie mniejsze podatki od Pola-

ków, Ułatwiają Żydom tę ucieczkę przed
podatkami różne zbyt liczne, a zawiłe
przepisy ustaw podatkowych.
Leży w interesie państwa i ogółu po-

datników polskich, aby polski system
podatkowy był prostyi Jacy i wyklu-
czał możność popelniania oszustw po-
datkowych przez Žydėw“,
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Dalsza zwyżka funta
Londyn o sytuacji franka

* WARSZAWA, 22.1. — Na dzisiejszych
giełdach walutowych zanotowano dalszą
zwyżkę funia angielskiego. Zwyżka ta
pozostaje w związku z kryzysem francu-
sk.m, wywołującym zaniepokojenie,  u-
cieczkę kapitałów z Francji i wzmożony
zakup walut obcych, przedewszystkiem
zaś funta Dewizę'na Londyn notowano:
w Warszawie 26.28 wobec 26.26 wczoraj,
w Zurychu 15.19 : pół wobec 15.19, w
Paryżu przy otwarciu 75.06 wobec 75.03
i pół przy wczoiajszem zamknięciu,
Doiar wykazał w porównaniu z kursa-

mi wczoraiszem' tylko minimalne waha-
nia. Ne doszedi cn'jeszcze do. górnego
punkir złoła Stcsunkowo słaba tenden-
cja dolara w chwili ponownego zaryso-
wania sę kryzysu walutowego we Fran-
cj. musi byś tamaczona ogólnem osła-

| bienem zaułania do waluty amerykań-
sk ej po wypedkach na początku b. m.
Stosunkowo wysoko notowana byla

waluta belgijska, co również pozostaje w
związku z kryzysem franka.
Na giełdzie warszawskiej notowania

Paryża spadły z 35,00 do 34.99 i pół.
*

Zebranie londyńskiej giełdy pieniężnej
w dniu 22 b, m. pozostawało pod zna-
kiem kryzysu gabinetu francuskiego. Wa-
luty „złote'” wykazały osłabienie w sto-
sunku do funta, wynikające z poważnej
podaży z kontyngentu i większych zaku-
pów zarówno funtów, jak i dolarów.

Kryzys franka francuskiego nie przy-
brał jednak rozmiarów paniki, zważyw-
szy na to ,że rezygnacja premjera La-

p"

Na rynku zbytu masła
Z Poznania informują:
Sytuacja na rynku maślanym w okre-

sie od 18 do 21 b. m. — według oświe-
tlenia Zw. Gospodarcz. Spółdzielni Mle-
czarskich w Poznaniu — jest w dalszym
ciągu niewyjaśniona, wskutek sio te:
nuje raczej słaba tendencja. Podaż
znacznie przekracza popyt, zwłaszcza na
rynku krajowym, Nadwyżki kierowane są
obecnie wyłącznie na i angielski,
gdzie notowania masła polskiego w ub.
tygodniu obniżyły się do 88 szylingów za
1 cwt. Notowanie kopenhaskie wykazuje
zniżkę z 214 do 200 koron za 100 kg.

 

 

—№ gieldzie mięsnej
Na zebraniu warszawskiej giełdy mię-

snej zaznaczyła się dalsza zwyżka cen
żywca, zwłaszcza trzody chlewnej... W
pórównaniu do oi. zebrania
am yod 2 do 3zł. na

zaśorięd ogółem 526 sztuk bydła,

Ze Lwowa donoszą, iż 21 i 22 b, m.
bawiła tam międzyministerjalna komisja
dla zbadania spraw przemysłu naftowe-
go. 1
Komisja miała za zadanie szczegółowe

przepracowanie cezyderatów przemys!.
naftowego i przedstawienie ich do decyzji
waze. =

toku obrad przedstawiciele przemy-
słu naftowego wysunęli szereg postula-
tów. _Wygłoszono następujące referaty:
Inż. Damian Wandycz — „Ogólna sytua-
cja przemysłu naftowego", Józef le-
miński — „Kopalnictwo naftowe i isto
problemy“, dr. Ignacy Wygard — „Za-
adnienie poszukiwawecze“, dr. Stanisław

aetzel — „Zagadnienia fiskalne prze-

tego praśnął,

lecz istoty z bajek,
stwa i entuzjazmu,

 
miasta, dając w ten sposób możność każdemu, kto

przyłączenia się do jego oddziału.
A ci co szli za nim, nie byli to już zwykli ludzie,

ogarnięte płomieniem szaleń-

mysłu naftowego”, inż. St. Zarzecki —
„Problemy taryf i przewozów  kolejo-
wych" SE Załuski odczytał referat dr.
T. Mikuckiego p. t. „Kwestje socjalne”.
Po referałach rozwinęła się obszerna dy-
skusja, w której zabierali głos zarówno
członkowie komisji, jak i poszczególnych
ugrupowań przemysłu naftowego '. We
wszystkich referatach i w dyskusji na na-
częlne miejsce wybijała się troska o przy-
szłość i rozwój własneśo kopalnictwa
naftowego oraz o stabilizację stosunków
w przemyśle naftowym.

0 odbyciu końcowej. konferencji z
przedstawicielami robotników przemysłu
naftowego, komisja odjechała do Wac-
szawy.  

cieląt — 508 sztuk, owiec — 23 sztuki,
trzody chlewnej 1.468 sztuk, z czego po-
zostało niesprzedanych 198 sztuk,

Za 100 klś, żywca loco Warszawa pła-
cono woły mięsiste — 60 zł., tłuste 65
do 68 zł, karmne — 50 do 55 zł. bu-
haje tuczne — 68 zł., mięsiste — 60 do
61 zł, karmne — 50 do 56 zł., krowy
tłuste — 65 do 68 zł., mięsiste — 58 do
62 zł,, karmne — 50 do 55 zł,, bydło chu-
de bez różnicy gatunku i wieku — 44 do
48 zi., cielęta mięsiste — 70 do 75 zł,
Trzoda chlewna: słoninowe od 150 kig.
wzwyż — 80 do 86 zł., sioninowe od 130
do 150 klś, — 72 do 80 zł., mięsne od
110klg,wzwyż—65do72zi,

Na hali hurtu za klg. mięsa uboju war-
szawskiego płacono: wołowina gat. I-szy
110 do 1.15zł., gat, Il-gi — i do 1,05
zł., cielęcina gat. I-szy — 1,30 do 1,40
zł., gat, [i-gi — 1.10 do 1,20 zł,, wieprzo-
wina mięsna — 95 gr. do 1 zł. Mięso
przywożone: wołowina gat, I-szy — 95
śr, do 1 zł., gat, II-gi — 85 gr, do 90 gr.,
cielęcina gat. I-szy 1,15 do 1.25 zł, gat.
II-gi — 1 do 1.10 zł,, wieprzowina mię-
sna — 88 gr. do 93 gr.

 

kończy ich — Denis przypatrywał się strasznym
twarzom, rozsianym w tłumie. — Zresztą te typy
są zawzięte. Nawet karabiny nie powstrzymałyby
ich. Upili się trunkiem, który idzie do głowy, a nie
do żoładka, — To była prawda i Jones wiedział

| 5,9244. W obrotaci

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

'Biegły przed małym oddziałkiem, wszędzie ich
było pełno. Wpadały do domów, wywlekały stam-
tąd zdumionych mieszkańców, chwytały za ręce
i ciągnęły za sobą mężczyzn, którzy wybiegli na
ulicę, chcąc się przekonać co znaczy ten krzyk, Ich
entuzjazm był niesłychanie zaraźliwy, Histerja wy-
wołana u mężczyzn politycznemi przyczynami mo-
że być rzeczą sztuczną, kobieta krzycząca w parok-
syźmie podniecenia, jest zawsze szczera,
W jednej chwili, za pomocą kilku wybełkota-

nych, nieprzytomnych słów i okrzyków „Vórćal'"
przekonały najsolidniejszych obywateli San Triste,
że nastał czas cudów, że umarli zmartwychwstają,
że krótko mówiąc, można się spodziewać wszy-
stkiego,

Chwytano za broń, ci co mieli konie siodłali jei
- dosiadali w dzikim pośpiechu. W drodze zdobywano

okruchy informacji, fruwające z ust do ust. Prze-
* dewszystkiem dowiadywano się, że przyjechał Vó-
rėal we własnej osobie, piękny, młody, wesoły, od-
ważny, chce on wejść w posiadanie swej ojcowizny
i wyrzucić znienawidzonego potwora, zamieszku-
jącego dom na wzgórzu,
W przeciągu dziesięciu minut garstka trzydzie-

stu ludzi wzrosła dziesięciokrotnie i ciągle nowe
zastępy zalewały ulice, Tłum rósł i rósł a Jan Jones
jechał wolniusieńko krętemi drogami przez środek

 

 

Ktoś biegł przed nim, drżąc cały z  podnie-
cenia.
— Panie, panie, — krzyczał podnosząc ręce—

naucz mnie, jak mam umrzeć za ciebie, Pokaż,
w jaki sposób... 3

— Idź na wzgórze, — odparł tonem wytraw-
nego dowódcy Jones — i dowiedz się, co tam robi
Cabrillo.

Człowiek, do którego wypowiedział te słowa,
zawrócił konia na miejscu, uderzył go szpicrutą,
ut ostrogami i znikł w mgnieniu oka. Inni, nie

czekając rozkazów, podążyli za nim, Taki to duch
ogarnął ludność San Triste, Tych, którzy mieli ja-
kiekolwiek wątpliwości, chwytano i ciągniono na
21010 pochodu,
— Patrzcie, — mówiono

własnemi oczami. у

I rzeczywiście jedno spojrzenie wystarczało.
W takich okolicznościach, najczarniejszy kolor wy-
daje się niepokalaną bielą.

Nagle koło Jones'a skłębiła się i zawirowała
masa ludzka: trzech jeźdźców, strzemię przy strze-
nieniu torowało sobie drogę. Podjechali blisko

i w drżącem świetle pochodni, które skąpo oświe-
tlały tłum, Jones poznał swoich trzech wspólników,
Anglika, Amerykanina, Francuza. Wreszcie dotarli
do niego i Si Denny mógł mu szepnąć:

— Elegancka robota, elegancka, Okręcisz ich
sobie koło małego palca, .

— Co będzie, jeśli Cabrillo wystawi dwudzie-
stu porządnych żołnierzy i zaatakuią tę ciżbe?.
— My czierej wstrzymamy atak, a reszta wy-

im — — sprawdźcie

o tem, Fala płynąca wkoło niego, składała się
z ludzi przeistoczonych do głębi „z ludzi, o wykrzy-
wionych twarzach, klnących, krzyczących, rozśpie-
wanych, Wokoło kłębiła się. . niezmierzona ciżba
kobiet, Pierwszy posłaniec wrócił do nich na koniu,
który wskutek okrutnego tempa jazdy, pokryty
był pianą i drżał ze znięczenia. Goniec przyniósł
następujące nowiny: Cabrillo od dawna wiedział
o wszystkiem. Zebrał w koło siebie w pałacu na
wzgórzu kilkudziesięciu ludzi, zupełnie zależnych
od siebie, ludzi, których dobrobyt lub nędza zale-
żała całkowicie od jego zwycięstwa lub porażki,
pozatem zgromadził swoją służbę i tych, którzy pra-
cowali na jego warsztatach w obrębie miasta lub
poza niem.

Zdając sobie sprawę z tego, że miasto go nie-
nawidzi, pośpiesznie zgromadził wkoło siebie po-
kaźną ilość łotrów, którzy niby to zarządzali jego
fermami, a w rzeczywistości nie robili nic, prócz
bezczynnego korzystania. z dochodów płynących
z tychże ferm. Tego rodzaju typy gotowe były wal-

ich tak wielu, pod odpowiedniem dowództwem mo-
gli siać straszne spustoszenie. A Cabrillo potrafi
poprowadzić ich do bitwy! Mały nie mógł przewi-

rawpół uzbrojona zbieranina ludzi,
nim. Ale Hum rie miał
tłum chciał nietylko wprowadzić do domu domnie-
manych przodków teśo uzurpatora, ale jeszcze do-
stać w swoje łapy Cabrilla, który oddał zarząd po-
siadłości obcym najemnikom, posiadaiącym silne
i dobrze uzbrojone pięście. (C. d. n.)

ciągnąca za 
czyć i mordować i choć prawdopodobnienie:było:

(dzieć, jak się zachową wobec takich przeciwników,

ani chwili wątpliwości, °  

vala była już w angielskich kołach gieł+
dowych przewidywana od pewnego cza-
su, jak również i dlatego, iż utrzymuje
się przekonanie, że nie znajdzie się we
Francji mąż stanu, który odważyłby się
dewaluować franka przed powszechnemi
wyborami. :

Angielski fundusz walutowy w dniu
22 b. m. współpracował z Bankiem

Francji, dążąc do podtrzymania franka,
Dzięk' tej interwencji udało się nie do-

puścić do zniżki franka w Londynie po-
wyżej kursu 75,04,

—н

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 22 stycznia 1936 r.

AKCJE

Belga 89,80 (sprzedaż 89,98, kupno
89,62); Holanda 360.65 (sprzedaż 361,37,
kupno 359.93); Londyn 26.28 (sprzedaż
26.35, kupno 26,21); Nowy Jork 5.30 i pół
(sprzedaż 5,31 i trzy czwarte, kupno 5.29
i edna czwarta); Nowy Jork (kabel) 5.30
itrzy czwarte (sprzedaż 5,32, ku 5.29
i pół); Oslo 131.95 (sprzedaż 132.28. kup-
no 131.62); Paryż 34.99 i pół (sprzedaż
35,06 i pół, kupno 34.92 i pół); i
21.98 (sprzedaż 22.02, kupno 21,94);
Szwajcarja 172.85 aż 173.19, kup-
no 172.51); Berlin 213,45 sprzedaż 213.98
kupno 212,92),

PAPIERY PROCENTOWE

17 proc. pożyczka stabilizacyna 63.88—
63.75 odcinki po 500 dol.) 64.50 (w proc.l;
4 proc. państwowa pożyczka premjc
dolarowa 52,75 — 53.00; 5 proc. koni .
syjna 60,00;'6 proc. pożyczka dolarowa
71.50—— 78.00 (w proc.); 8 proc. L. Z. Ban
ku gospodarstwa krajowego 9400 (w
proc); 8 proc, obligacje Banku gospodar
stwakraowego 94,00 (w proc.); 7 proc.
L Z. Banku kia kra owego
83.25, 7 proc. obligacje Banku gospodar-
stwa kra owego 83,25; 8 proc. L. n-
ku rolnego 9400; 7 proc. L. Z. Banku rol-
nego 83.25; 4 i pół proc. L, Z. ziemsxie
41,50 — 47,25 — 47,50; 5 proc. L. Z. War
szawy 54,75 — 55,50 — 55,25; 5 proc. m.
Piotrkowa (1933 r.) 46.25; 5 proc. m. Ra-
domia (1933 r.) 38.50; 6 proc. obligacje m.
Warszawy 6 em. 61,50 — 62,00,8 i9 em,

DEWIZY

Bank Polski — 97,00 — 96,50 — 97,00;
strowiec — 16.50, .
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla. dewiz nieednolita. Baniknoty dolaro-
we 'w obrotach prywatnych 5,28 i trzy
czwarte; rubel złoty 4.79 i pół — 4.80;
dolar złoty 9,05; - gg czystego złota

RSAmarki
niemieckie ais) 132.25 — 132,00;
funty anś. (banknoty) 26.28. Dla poży-
czek państwowych i listów zastawnych
tendencja mocniejsza; akciami obroty mi
nimalne. Pożyczki dolarowe w obrotach
prywatnych: 8 proc. pożyczka z r. 1925
(Dillonowska) 93.75 (w proc.); proc.
poż. Śląska 70,50 (w proc.); 3 proc, poż.
budowlana premjowa 27,25 — 27,50;
4 proc. pożyczka inwestycyjna prem:owa
55,00. ь

"Notowania z dnia 22 stycznia 1936 r.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 $l. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 20,00
— 20,50; Pszenica zbierana 742 gl. 19,50
— 20,00.

Žyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,50;
Żyto Il standart 687 gl. $
Owies | st. (niezadeszc.) 497 gl, 13,75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
śl 14,00 — 14,25; OwiesIIstan. 460 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień - browar+
niany 689 gl. 15,25-15.00; Jęczmień 678—
673 gl. 14,00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—
13,75; Groch polny 19,00 — 20.00; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
odwó'nie czyszczona 21,50 — 22,50;

Łubia niebieski 8,25 — 8,50; tu-
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak zimowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5U —
42,50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
ax letni 4150 — 42.50; Šiemi
Ia bassis 90 procentowe 32.
— 33.50; Koniczyna czerw. sur. bżz gr.
kanianki 100,00 — 110,00; Koniczyna
czerw. bez kan, o czyst. 97 proc. 130.00—
140.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80.00 — 90,00; Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad, — — —; Mąka
pszenna gat. I — A0— 20 proc 3200—
34.00; Mąka PA. — Во —
45 proc. 30.00 — 32.00; I-C 0-55 proc.
29.00 — 30.00; I — D 0 — 60 proc.
28.00—29.60; II—A 20—55 proc. 26.00—
П— В 20 — 65 proc. 24,00 — 26.00;
45—55 proc. 23,00 — 24,00; II-F 55 —
65 proc, 22,00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 21,00—22.00; Mąka żytnia wycią-
owa" 0-30 20.50 — 2150; Mąka żytnia
gat. 0-45 20.50 — 21,50; Mąka żyt,| gat.

0-55 proc. 20,00—21.00; I gai 0-65 proc
19.75 — 20.00; II gat. 15,50 — 16,50; ra-
zowa 15,75 — 16,25; poślednia — — —

Otrębv nszenne grube przem.
stand. 11.00 — 11.50; otręby zennę
šrednie przem. stand. 10.00 — 1056; 0.
treby pszenne mialkie 1000 — 10 50; O.
tręby żytnie 9,00 — 9,50; Kuchy Ina.
ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepakowe
13.50 — 1400: Kuchv stoneczo sowe
= — — — —; бго!а sojowa 45 proc.

Ogólny? obeót. 2297 żytągolny obrė! ton, w tem
952 ton. Usposobienie spokojne.
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ZAWIESZENIE KRZYŻA NA WYDZIELE PRAWA.
napotkało na zastrzeżenie... artystyczne

We wtorek, po wykładzie proł. Jarry
w nowem audytorjum I-go roku prawa

_ na Uniw. Warsz., jeden z akademików —

_chologiczne i

narodowców wygłosił krótkie przemó-
wienie, w którem stwierdził, że mowe
audytorjum jest wprawdziepiękne, ale

brak jest w niem jednej bardzo ważnej
rzeczy; krzyża. Wobec tego, mówca za-
profonował urządzenie doraźnej skład-
ki na zakupienie krucyiiksu,

Składkę natychmiast zorganizowano.
Z groszowych oiiar setek studentów, ze-
„brano kwotę 40 złotych, Obrana na po-
czekaniu komisja, zakupiła tegoż dnia
krzyż, dostosowany kolorem do tła ścia-
ny, za cenę złotych 30-tu, Pozostałą
kwotę 10. złotych, zbiorową uchwałą
młodzieży z I-go roku prawa, powziętą
we środę, przeznaczono na misje kato-
lickie.
Tegoż ranka zwrócono się do władz

  

Ze studjumfil.-relgijnego
Dziś o godz. 20 odbędzie się w audyt

VII odczyt ks. dr. Piotra Chojnacxiego,
prof. Uniw. na temat: „Podstawy psy-

etyczne współczesnych
koncepcyj o społeczeństwie”,

„M” spóźnia się

Ze strony Czytelników, korzystających
z komunikacj; tramwajowe na linji „M”
"dochodzą nas skargi, że wagony na te;
linji kursują bardzo nieregularnie, wsku
tek czego, bardzo długo trzeba wyczeki-
wać na przystankach, Należałoby te u-
sterki corychle, usunąć.

Z Notatnika
WIELKA KARJERA MOJEJ JÓZI
Mój minister spraw kuchennych — Jó-

zia — zbuntowała się.
— Co mi ta kucharować, nie będem już”

więcej za kucharkie.„ i tak dalej, i tak
dalej. Jednem słowem, pożegnała się ze
mną i już,

„ Moja Józia została — jasnowidką. A
było to tak. Otóż pewnego pięknego po-
ranku narachowała w jednym numerze
pewnego warszawskiego pisma ni mniej,

ni więcej, tylko osiemnaście ogłoszeń sa-
mych „jasnowidzów*, więc przyszła do
przekonania, że skoro ich jest tylu (a
ilu się jeszcze nie ogłasza!) — to zna-
kiem tego fach jest popłatny. °
— Ależ Józiu — to przecież trzeba u-

*„ mieć — probowałam jej wybić z głowy
podobny projekt. у
— Bajdurzyć ludziom zawsze się u-

mie — odpowiedziała mi niezwykle pro-
sto, ale mimo to nie chciałam się poddać
(chodziło mi przecież o zatrzymanie jej,
bo perłą była między perłami).
Więc złapawszy numer tejże gazety,
przeczytałam na głos — pierwsze z brze-
gu ogłoszenie tego rodzaju:

„Najsłynniejszy Mistrz Międzynarodo-
wego Instytutu Wiedzy Tajemnej, daje
w transiejasne odpowiedzi we wszelkich
najbardziej zawikłanych kwestjach!“
— Wie Józia, co to jest trans? Nąle-

ży Józia do Instytutu Wiedzy Tajemnej? |
| kiegoś mężczyznę lat około 50-ciu, nędz-Nie! Oczywiście nie! A więc nic z tego

' nie będzie! — ; już czemprędzej czyta-
łam następne ogłoszenie:

„Nadworny astrolog cesarza Abisynji,
(jedyny europejski astrolog dyplomowa-
ny) sporządza talizmany tybetańskie".
— Zna Józia cesarza Abisynji? Ma Jó- |:

zia dyplom? — a więc...
Ale Józia wpadła mi w pół zdania:
— Niech panienka lepiej przeczyta tam

niżej.
Czytam:
„Cygańsko - królewskie uznanie. Wró-

żę z kart i ręki..."
— No właśnie — mówi Józia, — albo

ja to panience kabały nie stawiałam, a
że brunetka jezdem, to mogę mieć i cy-
gańsko - królewskie uznanie .
— Ale ło nie chodzi o włosy, a tamta

kabala się nie sprawdziła — przypomnia- |
łam sobie akurat w porę.

Józią jednak wcale nie stropiła się.
— No tak, ale wierzyla mi panienka

wiedy, kiedy stawialam?! Wszystko wy-
chodziło jak na prawdę. Wróżkom bende
i już. I ogłoszenie mi panienka także ›
musowo piękne wymyśli z cyganami i ce-
sarzami,
„ " * a *

/ Józia nazywa się teraz Mełistołelesą i
jest kapłanką starożytnego boga Hum-

pa - Humpa ze środkowego Sudanu, O- , Na szczęście obeszło się bez ofiar w lu-
głasza się, a jakże. I powodzenie ma.
Wzięła nawet dwupokojowe miesżkanię i |
gabinet przyjęć wytapetowała sobię na
czarno w srebrne pioruny. A w dzisiej-
szej gazecię wyczytałam w ogłoszeniach,
że poszukuje inteligentnej sekretarki,
pensja dwieście żłotych „tak, żę zacży-
nam się anmyślać, czyby nie wziąć tej o-
ferty pod uwagę. Może mi się opłaci le-
piej,niż. dziennikarstwo?

CI „Ala R. K.  

uniwersyteckich z prośbą o zezwolenie
na zawieszenie krzyża. Senat zgodził
się, ale delegację młodzieży skierowano
do komisji artystycznej uniwersytetu,
Tu jednak niepodobna było przezwycię-
żyć oporu, wobec zastrzeżeń natury ar-
tystycznej.

Wobec tego, w czasie przerwy przed
wykładem doc, Koszubskiego, zniecier-
pliwiona młodzież, zawiesiła krzyż bez
zezwolenia,
Dodać należy, że od r, 1927 wisiał

tylko jeden krzyż na uniwersytecie — w
wielkiej auli.

Z Sekcji akademickiej S.N.
Zapisy codziennie od 13 do 15, Ale-

je Jerozolimskie 17, m. 5,
*

Kierownictwo Sekcji Akademickiej

zawiadamia, že w dniu dzisiejszym, o

godz. 19, odbędzie się zebranie człon-

ków Il-ej grupy kursu wstępneżo. O-
becność obowiązkowa,

Tegoż dnia o godz, 19.30 odbędzie
się zebranie członków Sekcji Akade-

mickiej. Obecność obowiązkowa,
*

W lokalu Sekcji o godz. 20-ej odbę-

dzie się „Czwartek akademicki”, na
którym referat n, t: „Entuzjazm

twórczy” wygłosi kol, Jan Bajkowski.  

Wiece w sprawie opłat
na uczelniach

Zwołuje dziś młodzież akademicka
Dziś, odbędzie się w Aditorium Maxi-

mum na Uniwersytecie, o godz. 13,1* ze
branie młodzieży akademickiej uniwer-
sytetu poświęcone omówieniu sytuacji/
materjalnej młodzieży, w związku z wy.
nikiem konierencji p, ministra oświaty
* prezesami „Bratnich Pomocy”,
Na zwołanie tego wiecu „Bratnia Po -

moc S. U. J. P,* uzyskała zgodę rektora
uniwersytetu, prof. Pieńkowskieśo. Na-
leży zaznaczyć, że wiec ten będzie pierw
szym tego rodzaju zgromadzeniem о-

puszczonem przez władze uczelni od

roku 1932.
Również na dziś, na godz, 13,15 zwo-

łuje wiec „Bratnia Pomoc studentów Po
litechniki. Rektor Politechniki wyraził
swą zgodę na zwołanie wiecu, na któ.
rym rozważana będzie, tak jak i na uni-
wersytecie sprawa wygórowanych opłat
akademickich.
Nie wiadomo natomiast czy zezwole

nia na urządzenie takiego wiecu udzielł

rektor S. G. G. W., prof, Górski.

Rocznica powstania styczniowego
Uroczyste nabożeństwo w kościele garn:zonowym
We środę, jako w 73-cią rocznicę

wybuchu Powstania Styczniowego, o

 

Zamiast hodowii koni

Niepotrzebne popieranie hazardu
‚ Sprawa dotacy] dla wyścigów konnych w Warszawie
W dniu 27 b. m.,jak donoszą wzmian-

'ki prasowe, odbędzie się w min, rolnic-
twa zebranie komitetu do spraw wyści-

gów konnych. Ze zdumieniem przeczyta-

liśmy przytem, że oprócz ustalenia ilo-

ści dni wyścigowych oraz terminu sezo-

nu na poszczególnych torach, komisja

zajmie się ustaleniem wysokości dota-

cyj min. rolnictwa na rzecz wyścigów

konnych.
Wielokrotnie już podnosiliśmy na tem

miejscu, że t, zw. popieranie hodowli ko-
ni w Polsce, przewidziane statutowo w
towarzystwach zachęty do hodowli koni
ogranicza się do organizowania wyś»

cigów konnych, na których zgrywają się
wielotysięczne rzesze _ mieszkańców

miast, Wwiększościwypadków w tota-

lizatora gra ludność najuboższa, zwabio-

na złudnemi nadziejami wygranej. Ileż
to tragedyj życiowych rozgrywa się na
tle hazardu wyścigowego, ile wypad-

ków załamania moralnego ludzi wsku-
tek gry na wyścigach notują kroniki kry-
minalne. pati r * » w i w

"W swoim czasie obszernie omawiali-

śmy sprawę wyścigów konnych, będą-
cych. źródłem niejednego zła. Analizo-

„Dzień trzech L"
Komunistyczny „dzień trzech L" mi-

nął na terenie Warszawy niemal bez'ża- |

dnego echa, Jedynie przy ul. Bonifrater-
skiej, grupa „złożona z okołó 20-tu wy-
rostków, usiłowała słormować pochód

Manifestańtów rozpędziła policja, aresz-
tując 4 osoby, które przekazano do dy-

„spozycji policji: politycznej.

_ Trup nad Wisłą
Na Wybrzeżu Kościuszkowskiem, w

pobliżu mostu Kierbedzia, znaleziono ja-

nie odzianego, który nie dawał oznak ży-

cia. Nieznzjomego przeniesiono do sieni
domu Nowy Ziazd 6. dokąd wezwano
Pogolowe. Lekarz stwierdził śmierć z
przyczyny nieustalonej. Zwłoki przewie-
ziońe do prosektorjum. *

Wybuch w huceszklanej
Przy ul. Radzymińskie* 116, w hucie

szilanej „Targówek*, nastąpił -wczorą”
wybuch, którego ofiarami padły dwie
robotnice, 21-letnia Bronisława Turk:e-
wiczówna (Rądzymińska 113) ; 25-letnia
Apolonia Białkówna (Targowa 18), Ule-
gły one poparzeniu twarzy, sżyi i rąk 1
“po opatrunku przez lekarza Pogotowia
przewiezione zostały do szpitala Dz. Je:
Zus.

Tramwaj bez hamukėw J
Wczoraj wieczorem w Alejach Jero-

zolimskich tramwaj lmiji 25, podążaiący
od strony ul, Marszałkowskie', wskutek
zepsucia hamulców minął przystanek
przy ul, Brackiej, wpadł i rozbił prze-
'eżdżającą przez tor dorożkę i zatrzy-
„mał się dopiero przy Nowym Świecie,

dziach, został jedynie poszwankowany
dorożkarz który spadł z kozła.

 

 

waliśmy również obszernie gsopodarkę
stołecznego towarzystwa wyścigów na
podstawie cyfr jego budżetu i domaga-
liśmy się wkroczenia w tę gospodarkę
czynników państwowych, t. zn. sprawu-
jącego nadzór nad towarzystwami ' za-
chęty do hodowli koni mia. rolnictwa.
Nie wiemy,jakiskutek odniosły wy-

dobyte przez nas na światło dzienne
szczegóły działalności warszawskiego

towarzystwa wyścigów konnych, W
związku zaś z zapowiedzianą konieren-
cją w min, rolnictwa a zwłaszcza za-
mierzonem ustaleniem dotacyj z fundu-
szów państwowych, jeszcze raz pragnie-

my podkreślić problematycznošė „po-
pierania hodowli koni* przez towarzy-
stwa wyścigowe. Z funduszów publicz-
nych ani złotówka nie może być prze-
znaczona na cele wyścigów konnych!

Restauracja Zamku królewskiego
Program prac

Program robót przy odbudowie Zamku
Królewskiego w Warszawie w 1936-37
r. przęwidu'e między in. restaurację wie-
ży grodzkiej i barokowej fasady Zamku

Restauracja wieży grodzkiej będzie
polegała na wzmocnieniu iej fundamen-
tów i nadbudowie. Jest to część od stro-
ny Zjazdu, położona nad kaplicą króla
Starisława Augusta. Na te' wieży wzno-
sić się będzie maszt z banderą Prezy-
denta Rzeczypospolitej,

« od strony: Wisły,

Odnowienie fasady od strony Wisły | na r, 1936-37. (b)

zakończy zewnętrzną restaurację całego
Zamku. Pozostanie tylko do wykończe- |
nia niezabytkowa część Zamku od stro-
ny Kanonji. Pozatem przewidywany jest
szereg drobnych robót «wewnętrznych.
Nadto ukończona ma być budowa domu-
dla funkcjonarjuszów zamkowych. za-
wierającego 20 mieszkań i kasyno Od-
powiednie roboty rozpoczęte będą przy
sprzyjającei pogodzie, Natomiast nowe
roboty przy restauracji Zamku wykona.
ne będą z nowego kredytu budżetowego

Ponad 200 szkół--1000 bibljotek
Akcja Macierzy Szkolnej przedmiotem konferaicji u ministra

ośw.aty

Pan minister oświaty prof. Święto-
sławski przyjął delegację Polskiej
Macierzy Szkolnej w osobach prezesa
zarządu głównego P. М. 5. p. Włady-
sława Sołtana i dyrektora towarzy-
stwa p. Józefa Stemlera.
Omówiono obećny stan i potrzeby

Polskiej -Macierzy Szkolnej (8 gimna-
zjów, 37 szkół zawodowych, 160 szkół
powszechnych, 20 burs i ponad 1000
bibljotek), Pan minister położył prze-
dewszystkiem nacisk na obowiązki
Macierzy Szkolnej w zakresie utrzy-
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mania szkół zawodowych i powiększe-
nia ilości szkół powszechnych w wo-
jewództwach wschodnich. W dalszym
ciągu rozmowy, p. minister zapewnił,
p. prezesa Sołtana i p. dyr. Stemlera
o swoim życzliwym stosunku do prac
Macierzy Szkolnej.

 1——

Zjazd b. wychowanków
szkoły kolejowej

Z ckazi 60-lecia istnineia średniej
Szkoły Technicznej b. kolej żel. War-
szawsko - Wiedeńskiej, jedynej w swo-
im czasie uczelni technicznej w b Kon-
gresówce, odbędzie się w lutym r. b.
zjazd b. wychowanków szkoły technicz-
nej i szkoły ogólnokształcącej koleowej
w Warszawie,

Komitet organiżacyjny z'azdu prosi o
nadsyłanie pod adresem p, St. Lecha
najpóźniej do dn. 8 lutego (Warszawa 2,
ul. Chmielna 88):

1) zgłoszeń na zjazd,
2) nazwisk kolegów poległych w wal-

kach o niepodległość. (Zamierzone jest
ufundowanie tablicy pamiątkowe:),

3) wspomnień historyczńych, a nawet
anegdotycznych z czasów szikolnych i

4) adresów najbliższych kolegów,
Ostatnie trzy punkty mają związek

także z zamierzonem wydaniem iedno-
dniówki z okazji zjazdu.

PAMIĘTAJ

| © BEZROBOTNYCH

NARODOWCACH  

godz. 10-ej rano w kościele Garnizo*
nowym przy ul. Długiej, zostało od+
prawione nabożeństwo żałobne za po*
ległych i zmarłych powstańców.
Przy symbolicznym katafalku usta=

wiły się poczty sztandarowe organie
zacyj b. wojskowych, zw. rezerwistów
i strzelca.

Żałobną Mszę świętą odprawił w
asyście duchowieństwa ks. biskup po=
lowy W. P. Gawlina, Na nabożeństwie
obecny był generalny inspektor sił
zbrojnych gen. dyw. Rydz-Śmigły,
woj. Jaroszewicz, generalicja, przed
stawiciele władz, weterani z 1863 i de«
legacja szeregu stowarzyszeń oraz Or
ganizacyj społecznych.

  

Nabożeństwo żałobne
za zmarłego króla

W Warszawie odbędzie się nabo*
żeństwo żałobne z powodu zgonu kró-
la Jerzego V, we wtorek, dn. 28 b. m;
o godzinie 11-ej rano, w kościele еч
wangelicko - reformowanym przy uli-
«cy Leszno. Weźmie w niem udział
ersonel placówek angielskich w
arszawie, przedstawiciele rządu

polskiego i posłowie państw obcych
w Warszawie. Uroczystości żałobne,
związane z pogrzebem króla Jerze-
go V w Anglji, transmitowane będą
przez radjo. [i)

Sona ŻESWO,

Z życia stowarzyszeń
ODCZYT W STOW. TECHNIKÓW

W piątek dnia 24 bm, o godz. 20-ej w
wielkiej sali Stowarzyszenia Techników
Polskich w Warszawie (ul. Czackiego
3-5) odbędzie się posiedzenie techn'czne,
a którem p. arch. JULJUSZ NAGÓR=
KI wygłosi odczyt na temat: „Wraže-

nia architektoniczne z Ameryki'. Od-
czyt ilustrowany będzie przazroczami.
Wstęp na posiedzenie mają czł ia
S-nia i gošcie wprowadzen',

SEKCJA OGÓLNA
ZWIĄZKU ROLNIKÓW

Wobec dużego zainteresowania spra-
wami leśnemi, Zarząd główny Związku
Rolników j; Leśników z wyższem wy-
kształceniem, powołał d> życia sekcję
leśną. Przewodnictwo sekci objął p.
proł, Jan Miklaszewski, Pierwsze zebra-
nie sekcji odbędzie się dnia 30 stycznią.
br. o godz. 10 rano w sali Związzu izb
i organizacyj rolniczych R. P., ul, Ko-
pernika 30.

Referat na temat: „Środki znacznego
podniesienia dochodów w gospodarstwie

A. wygłosi p.lnż. Stanisław Chmie+
owiec,

Karnawał w stolicy

BAL S, N. P.
W dniu 1 luteśo odbędzie się dorocza

ny bal Szkoły Nauk Politycznych w gma»
chu przy ul. Wawelskiej, organizowany
przez wszystkie stowarzyszenia studen=
tów i dyplomantów S. N, P.
Początek o godz. 23-ej. Bilety w cenie

zł. 6,— i studenckie zł. 3,70 (łącznie z
opłatami) — nabyć można u P. P. Gospo-
dyń i Gospodarzy, braz w lokalu „Brat-
niej Pomocy” w godz. 18 — 20, tel.
8.68.40,

„KARNAWAŁ KUPIECKI*
„Centralny Związek detalicznego ku-

piectwa chrześcijańskiego RP. organizu=
je tradycyną zabawę taneczną p m.
„Karnawał kupiecki" w dn. 1 lutego w
saląch Kolonji akademickie" przy ul.
Grójeckiej 30, Początek godz. 22.

AKADEMICKA CZARNA KAWA

W sobotę, 25 bm w Salonach Dol'ny
Szwa'carskiej, Szopena 3. odbędzie się
reprezentacyjna „Czarna Kawa* Aka-
demickich prowincionalnych kół studen=
tów Politechniki Warszawskiej, Począ=
tek o godz, 22. Orkiestra Braci Bro.
dzińskich.
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Największy film

EGZOTYCZNY :

wszystkich czasów т
HARLESBICKFORDw roli głównej.

tempo akcji! Nad program: Przepiękny dodatek kolorowy i inne.

(7773. 27 III NS,

Bohater filmu „MARADU* —

 

 

— Teatr dła dzieci w „Lutai” W :c-

© z JA
"Tajemnicza azjatycka dźungła: Wzruszające przygody! Przejmujące grozą walki z

Upraszamy © przybywanie na początki seansów punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15.

  WI
Wielka kradzież w „Bazarze

Przemysłu Ludowego"
Bezterminowe zamknięcie w Koronowie
W mocy z 5 na 6 września 1935 r.

dokonana została kradzież w firmie

„Bazar Przemysłu Ludowego miesz|

czącej się przy ul. Zarzecze Nr. 2.

Złodzieje dostali się do składu

od strony rzeki Wilenki po uprzed-

niem wyłamaniu krat w oknie, za-

suwy okiennej i wybiciu szyb. Skra-

dziono ma szkodę firmy 1500 mtr.

płótna, oraz 329 par rękawiczek

wełnianych. Wartość skradzionych
rzeczy wynosiła 2.300 zł.

Wszczęte dochodzenie doprowa-

dziło do ujawnienia nazwisk spraw-

ców kradzieży. Według doniesień

konfidencjonalnych byli to miesz-
kańcy Wilna: Jan Kwiatkowski,
Franciszek Gryszkiewicz, ' oraz je-
szcze jeden osobnik, którego nazwi-

ska marazie nie udało się stwierdzić.
Technika dokonanej kradzieży była
identyczna ze sposobem, w jaki
Kwiatkowski okradł tenże Bazar w
roku 1929.

W dniu 9 września st. posterum-

1 nika Bazaru jako część

jest u Jozeta Bohdanowicza w Po-

narach.

W. trakcie «przeprowadzonej u

Bohdanowicza rewizji wykryto w

stodole, schowane w sianie, 45 rolek
płótna i 80 par rękawiczek. Bohda-
nowicz zeznał, iż zakwestjonowane

przedmioty przywiózł -mu dn. 61X
35 r. Kwiatkowski w towarzystwie
dwuch nieznanych mu osobników i
na jego prośbę Bohdanowicz zgodził
się rzekomo za zapłatą 10 zł. płótno
i rękawiczki przechować. Kwiatkow
ski jednak zaprzeczył słowom Boh-

danowicza, oświadczając,iż w dn. 9

września zgłosił się do niego niejaki
Witold Mikłaszewicz, który zapro;
ponował mu nabyć wspólnie .prze-
chowywane u Bohdanowicza płótno.
Zakwestjonowany.u Bohdanowicza
towar poznany został przez kierow-

skradzione-
go płótna i rękawiczek. W. dalszym
ciągu dochodzenia ustalono, iż trze-
cim uczestnikiem  kradzieżył był
Aleksander Piotrowski, który jednak

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. Teatr Miejski na Pohulance

gra w dalszym ciągu komedję w 3 aktach

Moljera „Mieszczanin Szlachcicem“. Dosko

nała gra całego zespołu z: Wł. Czengerym

(reżyser sztuki) w roli tytułowej. Dekoracje

projektu W. Makojnika. Tąńce N. Mura-

szowej. Kier. muzyczne S. Czosnowskiego.

Kupony i bilety bezpłatnenieważne. - Bilety

kupione na dz. 21.] ważne są na dziś.

— Premjera w Teatrze na Pokalaaci.!

Najbliższą premjerą. Teatru Pohulanka bę-

dzie pogodna komedja współczesna p. t.

„Arletta i zielone pudła" z gościnnym wy-

stępem utalentowanej artystki Teatru Ka-

towickiego p. Zofji Barwińskiej. Premjera

wyznaczona jest na środę dn. 29.1
— Teatr Muzyczny  „Lutnia”,

Marie“ po raz 25-ty. Dziś grana będzie po

raz 25-ty operetka amerykańska „Rose Ma-

rie! W = )тга wiedj m

— „Krėlowa miljardėw“. Jutro Elna

Gistedt, wystąpi w  melodyjnej op. Falia

„Królowa miljardów'. Ceny zniżone.

dzie Okręgowym ogłoszony został
wyrok, skazujący Jana Kwiatkow-

skiego na osadzenie.w więzieniu na
lat 6 z pozbawieniem praw na lat 10.
oraz na zamiknięcie. po odbyciu kary
więzienia w zakładzie dla niepo-
prawnych w Koronowie na okres
bezterminowy.

Józef Bohdanowicz skazany z0-
stał na 2 łata i 6 m. więzienia, oraz

„Rose|

botę o godz. 5 pp. „Luinia“ zapełni się
najmiłszemi gośćmi bowiem o tej godzinie '
dane będzie widowisko specjalnie dla dzie- |
ci i młodzieży według J. Kraszewskiego
„Leosia Puciatówna”. Są to dzieje sierot-
ki, która znajduje «ię - na-wychowaniu: w
domu magnackim, jej dole i niedole, w koń-
cu zwycięstwo dobra. i cnoty. Widowisko
urozmaicone tańcami oraz licznemi chóra-
mi. Ceny od 15 gr. do 1 zł. 5

— Strauss, Lehar i Kalman na poranku
'w „Lutai“. Na niedzielnym poranku symio-
nicznym w „Lutni* usłyszymy szereg utwo-
rów Straussa, Lehara i Kalmana. Będzie to
koncert poświęcony muzyce lżejszej. Wy-
konawcami programu będą Wil. Orkiestra
„symfoniczna pod. dyr. M. Kochanowskiego,
Ceny od 25 gr. ё |

-- Teatr „Rewja”, uL Ostrobramska 5.
(Dziś rewja w 2-ch częściach i 14 obrazach|
"z udziałem T. Puchalskiej dd |

Nowy zespół w „Rewji“. W bieżącym
programie występuje już nowozaangażowa-
na artystka Taissa Puchalska, zaś w na-
|stępnym programie pt. Książę Karnawał"
|zaprezentuje się piosenkarz Antoni Ižy-
kowski. Jednocześnie też wystąpi balet

| Tanagra, składający się z pary solowej i
zespołu 6 tancerek. Początek przedstawień
fo godz. 6 min, 30 i 9-ej. /

— Koncert Mieczysława Miinza.
IW dinu 25.1. o godz. 19.30 w sali
Państw. Gimn. im. kr. Zygmunta

| Augusta odbędzie się koncert piani-
'sty światowej sławy Mieczysława
Miinza, urządzony staraniem Centr.
Opiek Rodzicielskich szkółśrednich

kowy Roman de Lambert udał się
do wsi Dolnej, dokąd prowadziły
ślady przestępców i tu zauważył Wszyscy: podejrzani o kradzież

idącego w kierunku Ponar  Kwiat- |Kwiatkowski, Gryszkiewicz, Bohda-

kowskiego, za którym jechała fur-|nowicz i Mikłaszewicz pociągnięci

manka. Po zatrzymaniu Kwiatkow- zostali do odpowiedzialności sądo-

skiego wyjaśniło się, iż część skra- wej. i

dzionego towaru przechowywana Po całodziennej rozprawie w Są-

WylątkoweP_A N| powodzenie zggęrth
MARTA
nam Dziewczę
| Budapesztu
fliimie

Reżyserja: W. TURŻAŃSKL Muzyka: F. LEHAR. Kolorowy nadprogram i inne.

NIEŚMIERTELNE ARCYDZIEŁO!
HELIOS | GARRY COOPER, Ann: Harding,

oraz Ida Lupino w epokowym fiłmie

PETER IBBETSON
reżyserował twórca „Bengali* Gary Hataway. Nad program: Atrakcje.

Pocz. o godz. 4-ej.

zdążył ukryć się.
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pozbawiony praw publicznych: na,
okres lat pięciu. я

Franciszek Gryszkiewicz, or:
aeo. spowodu bra-
u dowodów zostali uniewinnieni., й ы

Oskarżonych bronili adwokaci Mar- „skaT ans

jan Kowalski i Mieczysław W: ściach i 17 obrazach p. t. „Używaj' pók:
e „czas”.

na rzecz niezamożnej młodzieży
аз Szkół średnich. Karty wstępu dla

'uczni, uczenic i ich rodzin w cenie
50 gr. i1 zł ‘

TEATR REW.JA” BASIA RELSKA, KONRAD OSTROWSKI, EDMUND ZA-
” YENDA, JAN ROGOYSKI i BALET zapraszają wszystkich

na swój POŻEGNALNY WIECZÓR

Bb £ K -£/F.LSBW1
który odbędzie się w sobotę dn. 25 bm. o godz. 11.30 wieczorem. Łaskawy współu-

działprzyjmą artyści zaproszeni: Wanda Biszewska, Zolja Makowska, J. Kropiwnicki,

A. Zyngier, Duet Rostowscy oraz cały zespół: Taissa Puchalska, Lili Rostańcka, Wa-
cław Jankowski, Zbigniew Opolski Trio Albatros i mani

—
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Komunikat śniegowy Z

Przemówienie p. Ministra l. Matuszewskie

go. 19.55: Biuro Studjów rozmawia ze słu-

chączami, 20.05: Koacert

22.30: Wiadomości sportowe ogólne, 22.35;

Skrzynka techniczna.

neczna. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: D. <

Pocz. codziennie o godz. 6.30 i 9 w. muzyki tanecznej.

Z za kotar studjo. |
Mieczysław Fogę przed mikrofonem.

Chór Dana posiada w swym zespole

doskonałych artystów, to też cieszy cię za

równo w kraju, jak i zagranicą sławą nie

powszednią. Jeden z najstarszych i nżjwy

bitniejszych członków Chóru Dana,Mieczy

sław Fogg. dobrze zresztą znany publicz-

ności radjowej | zawsze z entuzjazmem

przez nią witany przed mikrofonem, wystą- /

pi w Polskiem - Radjo dnia 2411 o godz

15.30. Artyście akompanjować będzie twór-

cą Chóru — Władysław Dan. - Zarówno

sposób interpretacji, jak i sam repertuar

wywołają u radjosłuchaczy duży zachwyt

Ą więc uwaga! w piątek!

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dn. 24 stycznia 1936 r.

6.30 Pieśń poranna, Gimnastyka. Mu-

zyka poranna (płyty). Dziennik poranny.

Płyty. Giełda rolnicza. Audycja dla szkól.

8.10: Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał

12.03: Dziennik południowy. 1.215: Audycja

dla szkół. 12.40: Płyty. 13.25: Chwilka go-

spodarstwa domowego. 13.30: Z rynku pra-

cy. 13.35: Muzyka popularna. 15.15: Co*

dzienny odcinek powieściowy. 15.25; Życie
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