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odprawione zostanie nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana,

damia przyjaciół i znójomych

Dn. 26-$o stycznia, w l-ą rocznicę zgonu

Dr. KAZIMIERZA KARAFFY-KORBUTTA
PROFESORA ZWYCZ. UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO

o godz. 9-ej, o czem zawia-

BRAT.

@о ze zmiennem szczęściem pod Makalle
WIARSZAWIA. P.A.T. podaje na- szą, że armja rasa Desta zajęła nowe

stępujący komunikat o położeniu naj pozycje i że posłano jej na pomoc
frontach Abisynji w pierwszej poło- | wojsiia dedzjaka Makonnena liczące
wie dnia 24 stycznia. 175.000 ludzi, Koła abisyńskie są

Na froncie północnym według u- przekonane, że gen. Graziani przer-
rzędowego komunikatu włoskiego wie operacje na froncie południo-
trzydniowa bitwa wszczęta przez wym w kierunku Harraru, a nato-

wojska włoskie dla uprzedzenia ofen miast rozpocznie nowy atak z Dolo
sywy wojsk rasa Kassa zakończyła |na północ. ‘
się dużym sukcesem armji włoskiej.| RZYM. (Pat). Komunikat urzędo-

Źródła angiełskie donoszą nato-|wy nr. 105. Marszałek Badoglio te-
miast z Addis Abeby, że w walkach legrafuże: dowództwo wioskie otrzy-
na iowo-zachód od Makalle |mało sprawdzone wiadomości o tem,
włosi stracili 1700 zabitych, a 800,że znaczne siły zbrojne abisyńskie
oddało się w ręce abisyńczykków do- Ipod wodzą rasa Kassa w ciągu ostat-
browolmie. Większość tych jeńców,nich dni zmieniły miejsce swego po-

stanowią jakoby tyrolczycy. bytu w południowej części Tembien,
Z frontu południowego urzędowe usiłując wszcząć silną ofensywę.

źródła włoskie donoszą wiadomości Wobec tego postanowiono uprzedzić
o zarządzeniach gen. Graziani'ego w przeciwnika i zaatakowano go z ca-
sprawie zniesienia niewolnictwa. Na- łą siłą. Alkcja ta niespodziana dla
tomiast ze źródeł abisyńskich dono- przeciwnika pociągnęła za sobą za-

  

Jednodniowy strajk
akademicki

Wczoraj w związku z żądaniami ne stanowisko
obniżenia czesnego, wysuniętemi akademickich — narodowców.
przez miodzież akademicką całej.
Polski, odbył się jednodniowy mani- były się wszędzie pod egidą
iesłacyjny strajk wszystkich słucha- nich Pomocy rządzonych jak wiado-
czów akademickich szkół państwo-mo przez młodzież narodową.

wych. | W Wilnie strajkowały wszystkie
I tak strajkowali studenci Uni- wydziały U. 5. B. Cały dzień prze-

wersytetu, Politechniki i Akademji szedł spokojnie. Nielicznych  cie-
Weterynaryjnej we Lwowie, Uni-kawskich zawracały z pod drzwi

wersytetu, Politechniki i Szkoły uczelni mocne posterunki strajkowe.

Głównej Gosp. Wiejskiego w War-| Do awantur nigdzie nie doszło.
szawie oraz Uniwersytetów w Po- Jedynie około godz. 11 niewielka
znaniu i Krakowie i Akademji Gór- grupa żydów usiłowała dostać się
niczej w Krakowie. Strajk wykazał do gmachów, ale została przepę-

jednolitą postawę młodzieży i moc- dzona. :

/

Posiedzenie Sejmu
WARSZAWA. (Pat). Dziś Sejm uczcił, Car, wygłaszając przemówienie, poczem

 

przywódców mas

pamięć króla Jerzego piątego, Przed przy-

stąpieniem do porządku dziennego plenar-
nego posiedzenia zabrał głos marszałek

|ksia 2

Miljon dolarów
dla żydów w Polsce
NOWY JORK. (Pat). W hotelu

Waldorf Astoria odbyło się śniada-
nie federacji żydów polskich w Ame
ryce, na  którem inaugurowano
zbiórkę jednego miljona dolarów na
rzecz żydów w Polsce. Na śniadaniu
obecny był konsul polski,

Terror polityczny
W GDAŃSKU.

GDAŃSK. (Pat). W. dniu 20
kwietnia r. ub. przywódca sztur-
mówki Nar.-Socj. Porada zabił cen-
trowca p. Karschnika ma ulicy w
Brzeźnie koło Gdańska sztyletem,

 

izba przez powstanie uczciła pamięć zmar-

łego monarchy.

Skolei przystąpiono do porządku dziea-
nego, na którym znalazły się sprawy kon-

wencji handlowej i nawigacyjnej z Repu-
bliką Czechosłowacką, konwencji handlo-

wej między Połaką a Kanadą, konwencji o
ujednostajnieniu niektórych zasad  odno-

szących się do przywilejów i hipotek mor-
skich i konwemcji w sprawie okrętów szpi-
talnych, Ustawy zostały przyjęte w drugiem

i trzeciem czytaniu.

Skolei odesłano do komisji trzy pro-

jekty rządowe ustaw samorządowych i do-
konano wybooru komisji samorządowo-ad-

ministracyjnej.

Pozatem prezesem sądu  marszalkow-
skiego w myśł propozycji marszałka, wy-
brano przez aklmmację posła Świdzińskiego
a narzecznika pos. Sowińskiego.

Po odczytaniu wniosku i inłerpelacyj,

które wpłynęły do laski marszałkowskiej,
marszałek zamknął posiedzenie.

ciekłe walki, które trwały 21, 22 i

23 stycznia i zostały zakończone

wczoraj późno w nocy całkowitym
sukcesem naszego manewru.

DESZCZE W ABISYNJL
ADDIS ABEBA. (Pat). Zarówno

wAddis Abebiejakiwwielu czę-
ściach kraju pada znowu od 24 $o*
dzin deszcz, któremu towarzyszy
burza gradowa.

Książę Harramm, 13-letni syn ce-

sarza obejmuje dowództwo dywizji
złożonej z 10.000 młodzieży abisyń-

skiej. ь

ZACIĘTE WALKI POD MAKALLE.
piesi Z:skogłasza

następujący komunikat o sytuacji na
Krowa w Abisynji w dn. 24 bm.

Włosi twierdzą, iż' 3-dniowa bi-
twa, która rozegrała się na froncie
północnym zakończyła się ich zwy-
cięstwem Według wiadomości ze
źródeł abisyńskich, bitwa ta trwa w
dalszym ciągu.

Według wiadomości ze źródeł
włoskich, abisyńczycy rozpoczęk: na-
tarcie w ubiegły wtorek na zachód
od Makalle. akcji-po stronie abi-
syńskiej brało udział 25.000 wojow-
nikėw, naprzeciwko których  znaj-
dowały się dwie dywiżje askirów,
broniące prawego “pu wło-

e.№1есе proklamujące strajk Od-;.pieso na odcinku Makal

Brat;kie;obec gwałtowności pierwszego
natarcia abisyńskiego, wysunięte po-
sterunki włoskie musiały się cofnąć.
Po nadejściu posiłków, włosi rozpo-
częli gwałtowny ogień zaporowy,
Który dokonał wielkich spustoszeń
w szeregach albisyńskich, nie po-
wstrzymał jednakże całkowicie ata-
ku. Wewłości wieczorem, abisyń-
czycy mogli uważać, iż dzień ten
zakończył się ich powodzeniem. W
środę rano po krótkiem przygotowa-
niu włosi rozpoczęki kontrofensywę.
Pozycje abisyńskie zostały zasypane
pociskami anmatniemi a następnie
iechota włoska ruszyła do ataku.

iązała się zajadła wałka na
białą air Podczas całej akcji sa-
moloty włoskie bez przerwy rzucały
bomiby i ostrzeliwały z karabinów
maszynowych kolumny  abisyńskie.
W czwartek włoci ponowili ataki i
według ich informacyj, oddziały pie-
choty włoskiej posunęły się у
Ыогас  Кйиве аБзуйстукбм do
niewoli.

urzędnika
MOR. OSTRAWA (Pat). Dzisiaj

w nocy żandarmerja czeska areszto-
,wała w Morawskiej Ostrawie urzęd-
|nika konsularnego R. P. w Mor.
j Ostrawie p. Juljusza Polka, który w
„charakterze
'nego udawał się z pocztą kurjerską
do Pragi. Aresztowanego przetrzy-
mano w komisarjacie i zwolniono
na interwencję miejscowego dyrek-
tora policji, który w godzinach ran-
nych przeprosił kierownika konsula-
iu R. R. za ten incydent.

 Aresztowano polskiego.

PARYŻ. (Pat). O godz. 14 m. 35
„ogłoszono urzędowo następującą li-

stę gabinetu: Albert Sarraut — pre-

į Ber i minister spraw wewnętrz-

psych, Paul Boncour —- minister bez

wm Yvon Delbos -— min. sprawie-

dliwości, P. E. Flandin — minister

spraw zagranicznych, min. finansów

— Marcel Regnier, min. obrony na-

rodowej gen. Maurin, Pietri — min.
marynarki, Binnet — min. handlu,

Mandel — min. poczt i telegraiów,

Chautemps — min. robót publitz-

nych, Deat — min. lotnictwa, Guer-

nut — min. oświaty, Thollier -—
min. rolnictwa, Stern — min. ko-

lonji, Frossard — min. pracy, Ni-

colle — min. zdrowia publicznego,
Chappedelaine — min. marynarki
handlowej, Rene Besse — min. eme-,

rytur, Jean Zay — pods. stanu w

| owy gubin

 
LONDYN (Pat). Wastminsterhali,

gdzie znajduje się trumna ze zwłoka-
mi króla Jerzego 5-go otwarto dla
publiczności. Część ludności czekała
już od północy na otwarcie držwi. Od
godziny B-ej do 9-ej rano defilowało'

JEROZOLIMA. (Pat). W czasie
wczorajszych rozruchów w Damasz-
jku zostali zabici 3 studenci, kilku-,
dziesięciu demonstrantów i 40 poli-|
cjantów odniosło rany. Studenci
zmuszali kupców w dzielnicach ży-|
dowskiej i chrześcijańskiej do zamy-
kania sklepów.

W: Homs doszło do
którem padły .3 osoby zabite,
odniosło rany. *
W Damaszku i Aleppo aresztowa-

słarcia, w
a 20

MOSKWA (Patj. Agencja Tass
donosi z Ułan-Bator o nowym ataku
wojsk japońsko-mandżurskich na te-
rytorjum mongołskie. 22 bm. oddział
japońsko-mandżurski na trzech  sa-
mochodach, mając pozatem 5 samo-
chodów w rezerwie przybył do mon-
golskiego posterunku granicznego
Dżingishan, znajdującego się w po-
bliżu jeziora Kara-Nor, przyczem
otworzył ogień karabinów maszyno-
wych i pod przykryciem ognia roz-
począł atak na posterunek. Nasku-
tek energicznego oporu mongolskiej
straży pogranicznej oddział japoń-

runku granicy. W drodze powrotnej
oddział japońsko-mandżurski upro-,
wadził dwuch żołnierzy mongolskich.

TOKIO. (Pat), Agencja Domei
donosi z Hsin-Kingu: na skutek po-
śwałcenia granicy przez wojska
mongolskie Czang-Yen-Czinga mini-
ster spraw zagranicznych  Mandżu-

sko-mandżurski wycołał się w kie-!

 kuo przesłał do min. spraw zagr.
Mongolji Zewnętrznej depeszę z żą-
daniem natychmiastowego  wycola-
„nia wojsk mongolskich ze strety po-
#

 
t

ot francuski
prezydjum rady ministrów, Beaugu-
itie — pods. stanu w min spraw
wewn., Jacquinct — pods. stanu w

min. obrony narodowej, Bibie —
pods. st w min. sprawiedliwości,
Maze — pods. stanu w min. robót

publicznych i Julien — podsekretarz
stanu do spraw wychowania  tech-

nicznego.

_MASOŃSKI RZĄD.
PARYŻ (Pat). W nowym gabine-

cie Sarraut'a jest 9 radykałów, 4
członków unji socjalistycznej i socja-
listów niezależnych, 10 członków
frakcyj lewicy radykalnej, republi-
kanów lewicowych, centrum  repu-
blikańskiego i republikańsko-socjali-
stycznej, jeden minister — generał
Maurin — nie jest członkiem parla-
mentu.

Minister poczt i telegrafów Man-
deł objął również sprawy Alzacji i
Lotaryngii. ”

Przed pogrzebem Krėla
Jerzego V-g0

przed trumną około 6.000 ludzi,
ATENY. (Pat). Następca tronu

książę Paweł i książę Jerzy repre-
zentować będą króla Jerzego 2-go
na pogrzebie króla Jerzego 5-go.

Rozruchy w Syrii
no ogółem 750 osób. W. obu tych
miastach ogłoszono stan oblężenia.

Wysoki komisarz francuski de
Martel przybył do Damaszku i o-
świadczył na konferencji prasowej,
że Syrja będzie podzielona na 8
okręgów.

Ministerstwo finansów i wyznań
rządu syryjskiego podali się do dy-
misji, a podobno i naczelnik pań-
stwa też zamierza ustąpić.

Ciągłe utarczki na granicy
mongolsko-mandżurskiej,

granicznej Rząd Mandżukuo ©-
świadcza w depeszy, że zdejmuje z
siebie odpowiedzialność za incyden-
ty, gdyby rząd Mongolji Zewnętrz-
nej nie spełnił tego żądania.

Agencja Domei dodaje, że od 1
stycznia 1936 r. Mongolja Zewnętrz-
na trzy razy już pogwałciła granicy
Mandżukuo.

Mrozy w Stanach
| zjednoczonych
NOWY JORK. (Pat) W całym

kraju panują wielkie mrozy. W No-
wym Jorku zanotowano temperatu-
rę — 20 st. c. W Minnesota zanoto-
wano najniższą temperaturę —49 st.
Naskutek mrozów zginęło około 50
ludzi, co łącznie z pozarami, wywo-
łanemi ostrą zimą podnosi liczbę
ofiar do 200. Palacze centralnego
ogrzewania w Nowym Jorku zastraj-
kowali. Tysiące ludzi, pozbawio-
nych opału schroniło się na prowin-
cję lub przeniosło się, do hoteli.

| KOMUNIKAT
}

'5ЕКСЛ ROBOTA:CŽES PR2Y

kurjera  dyplomatycz- W niedzielę dnia 26 stycznia w sali Stronnictwa

STRUNNICTW'E NARODOWEM

Narodowego przy ul.
Mostowej i. o godz. i-ej popołudniu odbędzie się

Zgromadzenie Publiczne
na którem

KOWNACKI, ŁOCH
Wstęp wolny.

zemawiač będą:
, GRABOWSKI, SPERSKL

Wstęp wolny.  



 

Odezwa
Obywateie Woinej Ojczyzny!

Jeśli budujecie Jej przyszłość — to nie umocnicie tej przyszłości
bez polskiej na świat ekspansji.

Świat zrasta się, przesirzenie maleją. Nie jesteśmy ani za górami
nieprzebytemi, ani za morzami niezgłębionemi. Zresztą gór takich i mórz
w naszej epoce niema. Świat żyje jednem tempem. Ten puls świata jest
pulsem Polski, Wszystko, co się gdziekolwiek dzieje, zaczepia o byt
wielkiego państwa jakiem jest Polska.

Obywatele! Na tym świecie tak tysiącznemi nićmi z nami związa-
nym, mieszka osiem miljonów Polaków. Jedni mieszkają na swojej zie-
mi, choć w obcem państwie, inni znajdują się na emigracji. Ale wszyst-
kich łączy przemożna więź miłości dla kraju pochodzenia, która jest
miłością dla własnego jestestwa.

Państwo Polskie ma posłów w pięciu częściach świata. Niechże mu

posłuje osiem miljonów serc.
Szkoła polsika, kursy polskie, książka polska, słowo polskie — to

są te skry, które wzniecają płomień polskości.
W. tym roku przystępujemy po raz szósty do dorocznej styczniowej

zbiórki na rzecz Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą.

Przez ubiegłe pięć lat dała ona w swoim wyniku: w 1931 r. —

205.000 ł., w 1932 r. — 306.000 zł., w 1933 r. — 359.000 zł., w 1934 r. —

428.000 zł., w 1935 r. — 909.000 zł.

Ofiarność Wasza, Obywatele, wzrasta z rokiem każdym, wraz ze

wzrostem zrozumienia, że praca dla Polaków na obczyźnie, to nie filan-

| Dużo, bardzo. dużo mówi się o-
fbecnie we Lwowie i w Małopolsce
| Wschodniej o t. zw. ugodzie z Ukra-
ińcami, Nasz pogląd na tę sprawę
wyrażamy w osobnych artykułach.
Na tem miejscu pragniemy zanoto-
wać nowy szczegół, ilustrujący na-
stroje w obozie ukraińskim  Mało-
polski Wsch.

4 Powszechnie wiadomo, że po
|straceniu bojowców z O. U. N. Biła-
isa i Danyłyszyna za krwawy napad
' rabunkowy na pocztę w Gródku Jag.
|partja ukraińska ogłosiła żałobę na-
|rodową, skutkiem czego w okresie
| karnawałowym mie odbyły się żadne
zabawy, przyjęcia i t: d.

Podobną żałobę ogłosili separa-
tyści ukraińscy obecnie.

| Jak wiadomo, wyrok w procesie
ruczestników w morderstwie na ś. p.
|min. Pierackim został ogłoszony w

|

 

|

Krakowski „Głos Narodu' donosi:

| Ukraińcy ogłosili „żałobę narodową"

Komunizm:na wsi

 

'
!
!

dniu starego roku ruskiego. Wieczo-
rein tego dnia odbywa suę corocznie polowanie, zorganizowane |

ukraińców t. zw, Janusza Jędrzejewicza, miejscowego
senatora. Przybyły 23 osoby z t. zw.

urządzany przez
„Małanczyn weczir
cy naszego Sylwestra.
W bieżącym roku zaraz po ogło-

szeniu wyroku ma wszystkich afi-
szach, zapowiadających tę imprezę
nalepiono paski odwołujące ,„Małan-
czyn weczir'. Podobnie stało się i
w innych miastach i wsiach  Malo-
polski Wschodniej, a jako powód
podano jawnie i gtośnie. zasądzenie
uczestników mordu na śp. Pierackim.

Rzecz jasna, że demonstracja ta
nie ominęła i wrót cerkiewnych, na
których księża ruscy wywiesili od-
powiednie zakazy.

Wysnucie wniosków pozostawia-
my odpowiednim czynnikom, bo pol-
skie społeczeństwo już dawno je
wysnuło,

przypominają”,

„Chcąc — pisze — budować kolektywy

!„pogoda“ nie dopisała,

tropja, a budowanie światowego znaczenia Polski.
Razem zebraliśmy 2.207.000 złotych.
Otwieramy zbiórkę 1936 r.

Wychodzi w Naprawie () pod Jor- trzeba mieć ziemię oswobodzoną z zabój-

danowem (!) pismo „literatów ludo- czych uścisków banków, karteli i wolną odį

wych“ (7) p. t: „Nowa Wieś”, Pismo |dziedziców i kmieci. Chłop rosyjski musiał;

Główny Komitet Zbiórki
na Fundusz Szkolnictw

Warszawa, styczeń 1936 r.

a Polskiego Zagranicą w 1936 roku.

Uwaga. W dniach 1, 2 i 3 lutego odbędzie się w Wilnie zbiórka na

Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą.

iI 7 IIII IIm|(osji bolszewickiej przed zarzutami

Sensacyjne- odktycie w lochach
kościoła Dominikańskiego

Sekcja Alkademicka przy Pol-
skiem Towarzystwie  Krajoznaw-
czem, slkładająca się z kilkunastu
studentów różnych wydziałów USB.,
którzy nieoficjalnie nazywają siebie
Bractwem Złotego Gwoździa, w dal-
szych swych poszukiwaniach zmie-
rzających ku odkryciu przejścia do
dolnej kondygnacji podziemi kościo-
ła Dominikańskiego wreszcie nań
natrafiła.

Przed paru dniami rozpoczęto
kopanie ziemi w przejściu prowadzą-
cem do t. zw. „Hadesu”, Ponieważ w
miejscu tem, przy uderzaniu żelaz-|

oddźwięk, świadczą wyraźnie duże haki wbite,nym drągiem powstawał
świadczący o tem, iż niżej znajduje
się próżnia, z gorączkowym  pośpie-
chem pracowano nadal. '

Po pewnym czasie, po wyłamaniu
kilku cegieł, które okazały się czę-
ścią podziemnego łuku, uczyniono
wyłom, prowadzący do ciemnej
próżni,

Pod łukiem tym sąsiadującym ze
znaną już studzienką znajdowała się
część zamurowanego ze wszystkich
stron korytarza, wysokiego na około
dwu metrów o półtora metrowej
długości i wysokości.
W świetle przenośnych elektrycz-

nych żarówek ujrzano w tem wgłę-
bieniu złożoną na kamieniach czasz-
kę, należącą do zakonnika domini-
kańskiego, oraz szczątki' szkieletu.
Przy oczyszczaniu mowootwartego

przejścia natrafiono ma КИКа cza-
szek ludzikich, kości, zbutwiałych
części trumien do drewnianej zapo-
ry, jak to bywa przy bramach, oraz
części cegieł foremnych, jakich się
używa przy budowie Ikościołów w
stylu gotyckim.

Po oczyszczeniu wgłębienia od
tych przedmiotów, jak również od

 

į
to chce służyć idei „Frontu Lud.“,
|(na wzór irancuski), tj. porozumie-
niu „Stron. Ludowego”, PPS i partji
komunistycznej (!) Właściwie zaś
'służy Rosji bolszewicikiej Przez ca-
Iły ostatni numer (8) snuje się obrona

'ze strony „burżuazji, M. in. doma-
gając się „plebejskiej* reformy rol-
nej „Nowa Wieś” wskazuje na wzo-
'ry Rosji sowieckiej i pisze o „histo-
rycznych triumfach kolektywizacji w
Związku Radzieckim. — Wpierw
jednak chce złamać potęgę  „dzie-
dziców i kmieci”.

'

jnajpierw przepędzić obszarników i w soju-
szu z robotnikami brać władzę w ręce, mu-

siał w ZSRR. najpierw powstać przemysł

socjalistyczny, musiała być wytrzebiona kla-

sa kułacka i dopiero wówczas można było

pomyśleć o nowych metodach gospodarze-

nia na roli",

Charakterystyczna jest tu niena-
wiść nietylko do „obszarników”, ale
nawet do „kmieci“, t. j. do zamożniej
szych chłopów, czyli do „kułaków”,
jak w Rosji mówią... Mamy więc już

Polityczne polowanie
W Karasinie na Wołyniu, koło

Maniewicz, miało odbyć się wielkie
przez p.

Ponieważ
spędzono 2

dni na dość ożywionych obradach.

Legitymacje
dla cudzoziemców
W, wyniku zarządzonej przez

władze administracyjne zamiany sta-
rych na nowego wzoru dokumentów
regulujących pobyt w Państwie cu-
dzoziemców, do Starostwa Grodzkie
go zgłasza się dziennie po kilku-
dziesięciu petentów, niemniej jednak
wiele osób zaniedbuje przybycie w
terminie do Starostwa, co może spo-
wodować pociągnięcie ich do odpo-
wiedzialności. Ogółem według po-
bieżnych obliczeń na terenie Wilna
zamieszkuje około 4.000 cudzoziem-
ców.

zamknięcie czytelni
T-wa „Rytas”

WILNO. Starosta powiatowy wi-
leńsko-trocki zarządził zamknięcie
czytelni-bibljoteki litewskiego t-wa
oświatowego „Rytas”* we wsi Czebo-
tary gm. olkienickiej oraz rozwiązał
izą antypaństwową działalność dwa
oddziały litewskiego T-wa im. św.
Kazimierza we wsi Tawciuny i Wiel-
kie Sauki gm. solecznickiej.

zlikwidowanie sekty
'Z polecenia władz zlikwidowana

„kol putkownikowskich'.

 w Polsce pismo poświęcone propa-
gandzie komunizmu na wsi Podpi-
suje p. Miarjan Czuchnowski.

.  Rusyfikacja poiskich dzieci
mujemiy wiadomość, że w: szkole
powszechnej, przy ul. Trockiej róg

Od jednego z Czytelników otrzy- prawosławnej. Nic przeciw tej szko-
ie nie mamy. W] Wilnie jest spora
ilość Rosjan - emigrantów i jest rze-

ziemi nasypowej i dużych głazów /awalnej, w zasadzie przeznaczonej czą naturalną, że dzieci ich uczą się
stwierdzono, iż w ścianie znajdują-
cej się w kierunku „Hadesu” (o pię-
tro niżejl) znajduje się zamurowane

przejście,
i

u dołu i u góry do ściany, służące do
zawiasów. Również świadczy o, tem
część wystającej z murów klamry
żelaznej, położonej z prawej strony.

Na wysokości okoio metra znaj-
duje się na lewej ścianie niewielka

|nisza, prowadząca do muru stu-
dzienki, lecz lecz oddzielona od
niej grubą warstwą cegieł.

Mury  mowoodkrytego otworu
zdaniem fachowców pochodzą z po-
czątku XVII wieku. Obecnie praca
skoncentrowana jest około przebija-

\

'nia od wieków zamurowanego przej-
ścia, które [1а wskazuje na to
wszelkie dane niewątpliwie prowa-
„dzi do niższego piętra legendarnych
dolnych podziemi kościoła Domini-

| kańskiego. (e) į

 

Sprzedał
Na skutek skargi, aresztowany

cudzy dom
W tym czasie Mironowiczowa znaj-

dla dzieci rosyjskich, jest również
pewna liczba dzieci polskich.

Sprawa ta wymaga wyjaśnienia,
Szkota Nr. 36 przeznaczona

_ Walka z przemytem
ŚWIĘCIANY. W. dn. 18 b. m. o-

koło godz. 16-ej patrol K. O. P. po-
między  wisią Bukiszki, a wsią Pu-
kiszki, będąc na czatach, użył broni
palnej za uciekającymi przemytni-

Jeden z przemytników został
prawdopodobnie ranny, lecz zdołał
zbiec. (e) я

Ucieczka od rodziców
W, dniu wczorajszym z domu ro-

dzicielskiego zbiegło 2 chłopców,
uczniów szkoły powszechnej, a mia-
nowicie: Józef Samosionek lat 13
(Wielka 9) i 12 letni Horodecki (Ko-
lejowa 17). Rodzice obawiają się,
że chłopcy zbiegli do Abisynji. (h)

Kara za kłusownictwo
W. ubiegły wtorek podczas targu

na rynku Łukiskim policja zat:zy-

w szikole, która w granicach odpo-
wiednich ustaw i przepisów zapew-
nia im prawa przewidziane dla mniej

‹ jest szości narodowej. Ale gdyby było,

O tem, iż tu były niegdyś drzwi wyłącznie dla młodzieży rosyjskiej i prawdą, że do tej szkoły zaplątały|
„się w jakiś dziwaczny sposób dzieci
ipolskie i katolickie, musielibyśmy
"to uznać za rtżecz niedopuszczalną.
iJeśli przyznaje się mniejszości naro-
'dowe jpewne prawa, to tembardziej
|trzeba uznać prawa Polaków w Pol-
sce, a jednem z tych podstawowych
praw jest nauczanie dzieci polskich
w polskiej katolickiej szkole.

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół  chmurno z  przejaśnieniami,

miejscami mglisto. Na północy przelotny

opad.

Temperatura bez większych zmian.

; Umiarkowane wiatry z zachodu i po-

„ łudnio-zachodu.

NEKROLOGJA.
— Za spokój duszy śp. Proiesora

Kazimierza Karoiiy-Korbutta odbę-
dzie się Misza św. w niedzielę 26 bm.
o godz. 9 rano w kościele św. Jana.

został 37-letni Paweł Jakutis, miesz- dowała się w szpitalu dla nerwowo
kaniec osady Horodyszcze gm. jaź- chorych. Po opuszczeniu zaś go zna-

mała Helenę Siatkowską (Turgie!ska!
16), która przyniosła ma targ kosz 2 MIASTA. — Lustracje zakładów _ tryzjer-|

   

wińskiej pod zarzutem bezprawnego
sprzedania domu swej krewinej Mi-
chalony  Mironowiczowej.  Jakuto
posiadając plenipotencję z 1927 r.
wydaną mu przez Mironowiczową w
czasie jej nieobecności w Polsce
sprzedał dom wraz z gruntami emi-
śrantowi z Ameryki Sadowickiemu.

|lazła się bez dachu nad głową, gdyż
dom objął w posiadanie Sadowicki.

Aresztowany Jakutis twierdzi,
iż otrzymał zezwolenie od Mirono-
wiczowej ma sprzedanie gospodar-
stwa. :

Sprawa znajdzie epilog w sądzie.

Strzatem na wiwat zabił stryja
BRASLAW. W dn. 23 b. m. o

godz. 16 do szpitala sejmilkowego w
Brasławiu dostarczono Bosalka Fili-
mona, mieszkańca wsi Gryczewo,
gm .przebrodzkiej, z raną postrzało-
"wą w brzuch. Wymieniony po kilku-
dziesięciu minutach zmarł, nie od-

zyskawszy przytominości.
Bosak Jarema, brat zmarłego,

zeznał, iż w dn. 23 bm. o godz. 14
w: czasie uroczystości weselnej Sie-
mieciejew Jan, siostrzeniec zmarłe-
go, wystrzelił ma wiwat i trafił Bo-
saka. Trupa zabeźpieczono. (e)

StrajkwGminie żydowskiej zakończony
W. dniu dzisiejszym zakończył się

trwający od 6-ciu tygodni strajk pra-
cowników Żydowskiej Gminy Wy-
zmaniowej w Wilnie. Porozumienie
osiągnięto po kilkunastu konferen-
cjach, z których 2 odbyły się u In-
spektora Pracy.

Pożar we
BRASŁAW.  Szulman  Felbel,

właściciel fabrylki terpentyny i smo-
ły, zamieszkały we wsi Zapole, gm.
słobódzkiej, zameldował, iż w dn. 20
b. m.spaliła mu się doszczętnie sto-
doła a w niej 2 wozy; uprząż, brona,|

Zarząd Gminy Wyznaniowej wy-
płaci pewną część wynagrodzenia
pracownikom. za czas strajku.

Wszyscy pracownicy będą przy-
jęci na poprzednio zajmowane  sta-
nowiska.

wsi Zapole
60 worków, 30 desek, oraz pasza dla
inwentarza żywego.

Straty oblicza poszkodowany na|
825 zł. Zachodzi przypuszczenie, iż

ognia. (e)

kuropatw, złowionych w sidła. Po-
nieważ ze względu na czas ochronny
łowić ani polować na kuropatwy: nie
wolno, starosta grodzki ukarał Siat-
kowską grzywną zł, 50 z zamian.
14 dni aresztu, zarządzając zarazem
konfiskatę 15 kuropatw, które prze-
kazano zakładom dobroczynnym.

sport.
; POPIS GIMNASTYCZNY

W SOKOLE.
Upbiegłej niedzieli odbył się w

śnieździe wileńskim publiczny po-
kaz gimnastyczny druhów i druhen.

 
Przed rozpoczęciem popisu prze-

defilowali ćwiczący przed licznie
zebraną publicznością. przy dźwię- „kach marsza sokolego.

; ,W. popisach brało udział 80 osób
,z dorostu żeńskiego i męskiego, dru-
,ken i druhów. Zostały wykonane
ćwiczenia wiolne, na kołach, pirami-
„dy, na przyrządach i drążku.  Naj-

wolne druhen oraz na przyrządach i
en druhów. BRR
, Należy podkreślić, iż popis odbył

jsię wobec przedstawicieli władz
j wojskowych,
zyskując ogólne uznanie zebranych |

Kierownictwu ówiczeń należy się
podziękowanie za pracę, ostatni bo-

rozwój gniazda sokolego w Wilnie.

ąna!

szkolnych i sokolich, |

skich. W dniu wczorajszym władze
sanitarno - administracyjne przepro-
|wadziły lustrację niektórych zakła-
„dów fryzjerskich. Za nieprzestrzega-
„nie przepisów sanitarnych sporzą-
„dzono kilka protokułów karnych. (e)

— O tańsze wyroby mięsne. W
związku z zarządzoną akcją obniżeń
cen artykułów spożywczych, oraz
obniżeniem cen za ubój postój bydła
przez władze miejskie m. Wilna,
władze wojewódzkie zwróciły uwa-

ł

sarskie winne ulec zniżce. Starostwo
grodzikie ma dopilnować obniżki cen,
a jeżeli w wypadku niemożności ob-
niżenia cen wyrobów mięsnych w
drodze, dobrowolnych  pertraktacyj,
nowe cenniki ustalone będą przez
Starostwo po zasięgnięciu opinji ko-
misji cennikowej, która już przystą-
piła do pracy. (h)

— Podział kredytów na remonty
domów. Do Komitetu Rozbudowy m.
Wilna 'poczęły mapływać podania
osób, ubiegających się o przyznanie 

„bardziej udatnie wypadły ćwiczenia kredytów na budownictwo w nad-
,chodzącym sezonie. Znaczna liczba
podań wniesiona została o kredyty
'na drobny remont domów. Ogółem
'na r. b. przyznane będą kredyty w
wysokości 250 tys. zł., które Komitet
otrzymał z Banku Gospodarstwa
Krajowego.

Wobec znikomej sumy, Komitet
|pożar powstał wskutek zaprószenia wiem popis wykazał lżywotność i| Rozbudowy m. Wilna zwrócił się do

Banku Gospodarstwa Krajowego z

& па wszelkie wyroby mięsne i ma-,

została selkta martynistów,  działa-
jąca wśród włościaństwa na terenie
gminy hrudowskiej. Na czele sekty
stał niejaki Martyniak Stanisław,
który zbiegł. (h)

Włamanie do kaplicy
Ubiegłej nocy do kaplicy katolic-

kiej w Mironowszczyźnie włamali
się złodzieje, którzy rozbili skarbon-
kę, zabierając całą jej zawartość
ołiar, a następnie zdjęli wota z posą-
gu N. Marji Panny.

Przeprowadzone dochodzenie do-
prowadziło do ujęcia jednego ze
isprawcow świętokradztwa. Za pozo-
Istalymi zarządzono poszukiwania. h

Spłonęła łaźnia
ŚWIĘCIANY. W dn, 18 b, m, o

godz. 13 we wsi Łyłojcie, gm. świr-
skiej, spaliła się łaźnia wartości 100
zi. na szkodę Bielaczyca Michała.

wileńska
prośbą 0 przyznanie dodaikowego
ikontygentu pożyczkowego dla Wil-
Ina. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
, — Dziś do Wilna przybywa ko-

misja kolejowa do konserwacji dróg.
Dziś do Wilna przybywa muinisterjal-
na komisja do konserwacji dróg. Na
czele komisji stoi inż, Łaguna. Ko-
misja po przeprowadzeniu narad w
„Wojewódzitwie, Dyrekcji P. K. P.
przeprowadzi inspekcję dróg w Wi-
ieńszczyźnie. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska

miczek U. S. B. powiadamia, że w
sobotę dn. 25.1 o godz. 20.15 odbę-
dzie się w Domu Sodalicyjnym (Zam-

 

|

Akade-

kowa 8) Konferencja sodalicyjna.

Obecność konieczna,
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej

Akademików U. S. B. niniejszem za-
wiadamia członków, że w niedzielę,
dn. 26 stycznia o godz. 4 pp. w loka-
lu sodalicyjinym (ul. Wielka 64) odbę-
dzie się zebranie Sekcji  Apologe-
tycznej z rełeratem sod. Wł. Kołow-
skiego pt. Wiara a wiedza.

Goście mile widziani.
RÓŻNE.

— Walka z posiadaczami niele-
$alnej broni. Prokurator Sądu Okrę-
gowego w Wilnie otrzymał z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości zarządze-
nie w sprawie podjęcia energicznej
walki z obrotem nielegalnym bronią
i amunicją. Ponieważ sprzedaż i po-
siadanie broni bez zezwoleń władz
administracyjnych przyczynia się do
wzrostu przestępczości w  Wileń-
szczyźnie, sprawy itego rodzaju trak-
towane mają być narówni z prze-
stępstwami przeciwko  bezpieczeń-
stwu Państwa i załatwiane w pierw-
szej kolejności.

Prokurator Sądu Okręgowego
czuwać będzie nad tem, aby wyko-
nanie wymierzonych kar za tego ro-
dzaju przestępstwa również odby-
wało się w przyśpieszonym  termi-
nie. (h)

 
z



 

   

 

RÓŻNICE,
I ZBIEŻNOŚCI
„Robotnik”, omawiając działalność

i stanowisko polskiego Obozu Naro-

dowego, utrzymuje, że nasze „idee i

pojęcia propagandy maszerują wślad

za jdeami i pojęciami ruchu hitlerow-

skiego w Trzeciej Rzeszy”,

Nie mamy pretensji do „Robotnika”

o to, że nie zadaje sobie trudu głęb-

szego wniknięcia w istotę ideologii i

polityki Obozu Narodowego. W grun-

cie rzeczy jest to sprawa jego redak-

torów i jego czytelników, która nas

nie wiele obchodzi, Dziwnem jednak

musi się wydawać, że kierownicy ru-

chu socjalistycznego nie orjentują się

w otaczających ich zjawiskach i że

nie zdają sobie wcale sprawy z histo-

rji kilku ostatnich lat dziewięciolecia

naszego życia politycznego.

Ruch narodowy w Polsce nie jest
czemś nowem. Istnieje on już od lat

pięćdziesięciu, posiada bogaty doro-
bek polityczny i obszerną literaturę

ideologiczną. Powstał on wcześniej od

ruchów nacjonalistycznych w wielu

krajach na Zachodzie, w szczególności

zaś jest bez porównania starszy od

faszyzmu i hitleryzmu. Nie koniec na

tem. Ruch narodowy w Polsce roz-

wijał się w innych warunkach i w ca-

łym szeregu spraw odmiennie sformu-
łował swoją doktrynę, niż ruchy, o

których tu mowa. My uważamy na-

sze ujęcie polityki narodowej i zasad

państwa narodowego za znacznie wy-

trawniejszę i bliższe rzeczywistych

potrzeb narodu, niż sformułowania о-

raz praktyka faszyzmu i hitleryzmu.

Dlatego też pisać, że koła narodowe

„ulegają asymilacji ideowej, płynącej

z poza granicy zachodniej” i że do-

konują „równania się na Berlin", jest

albo zwykłą demagośją, albo komplet-

ną ignorancją. Wystarczy porównać

chociażby nasz stosunek do Kościoła,

do sprawy wolności obywatelskiej i do

zagadnienia etatyzacji życia publicz-

nego, do kwestji wychowania młodzie-

ży, do zagadnienia praworządności, do

zagadnień ekonomiki narodowej z

tem, co w tym zakresie pisze się, mó-
wi i robi w Niemczech, aby zrozumieć

różnicę, jaka tu zachodzi, Cała do-

ktryna rasistowska obca jest ideologji

nacjonalizmu polskiego, który nie ra-

sę, ale naród uznaje za najważniejsze

zjawisko w polityce i cywilizacji
świata.

Jest w poglądach naszych i w po-
glądach hitlerowców sporo zbieżności,

Wypływa to stąd, że ruch hitlerow-
ców, jako ruch nacjonalistyczny, nie-

które kwestje rozstrzyga w pokrew-

nym nam duchu. Wśród tych kwestyi
pierwsze miejsce zajmuje niewątpli-

wie — sprawa żydowska. Ale i tu

myli się bardzo „Robotnik“, sądząc,

že „slynne ustawy norymberskie ode-

grały rolę jakiegoś objawienia dla pol-

skich nacjonalistów".

Nikt jeszcze nie słyszał o Hitlerze

i o narodowym socjaliźmie, kiedy u

nas, dwadzieścia parę lat temu, Obóz

Narodowy rozpoczął walkę z zalewem

żydowskim i sformułował program

odżydzenia Polski.

Ustawy norymberskie nie są dla
nas żadnem „objawieniem”, Przykła-

damy do nich dużą wagę przede-

wszystkiem dlatego, że jest to pierw-

sza próba na terenie współczesnych

państw zachodnich rozwiązania kwe-

stji żydowskiej w skali państwowej i że
ich istnienie kładzie kres dotychcza-

sowej jedności wpływów żydowskich

w Europie.

Pod tym względem nacjonalizmy

europejskie wyraźnie skłaniają się

w kierunku „międzynarodowości', o
której wspomina „Robotnik“, Wynika

to stąd, że i kwestja żydowska —jest

kwestją międzynarodową, a co za tem

idzie, wymaśa współdziałania zainte-
resowanych narodów w jej rozwiąza-

niu.  

Wielki Wschód i Komintern
W komunikacie Kat, Agencji Pra-

sowej, zamieszczonym wczoraj w na-
szym dzienniku, przytoczono następu-
Pee, z „The Universe“:

„Wielki Wschód masoński i bolsze-
wizm rosyjski utworzyły wspólny front,
aby wywołać chaos, zniszczenie i prze-
śladowanie katolickiego Kościoła”,
Mowa tu o Hiszpanji w związku ze

zbliżającemi się tam wyborami. Kto
pilnie obserwuje rozwój stosunków
międzynarodowych w ostatniem pół-
roczu, ten musi dojść do wniosku, że
gdzieś poza kulisami polityki jawnej
odbyło się porozumienie między ma-
sonerją a komunizmem.
Mówiono wyraźnie o konieczności

współdziałania stronnictw  komuni-
stycznych z partjami socjalistycznemi
i radykalnemi na ostatnim zjeździe
Kominternu. Następnie zaś wspėl-
działanie to ujawniło się we Francji i
w Czechosłowacji. Obecnie dowia-
dujemy się, że istnieje ono także w
Hiszpanii.

Jest to radykalna zmiana zarówno
polityki komunistycznej, jak wolno-
mularskiej,
Wszak pamiętamy dobrze, że z

chwilą przyjścia do władzy bolszewi-
cy w Rosji odcięli się wyraźnie od
grup socjalistycznych, które nazywali
socjal - burżuazyjnemi, a tembardziej
od radykalizmu mieszczańskiego, Mó-
wiono też wówczas, że loże zostały w
Rosji rozwiązane, a należenie do nich
było wzbronione. Zresztą ideologia i
działanie bolszewickie nosiły charak-
ter realistyczny, odrzucały humanita-
ryzm „postępu' mieszczańskiego; w
dziedzinie politycznej nie różniły się
zbytnio od tego, co się działo we
Włoszech i w Niemczech (trzeba o-
czywiście uwzględnić różnice środo-
wiska w Rosji i w krajach Europy za-
chodniej). Pamiętamy też dobrze nie-
ufność, z jaką bolszewizm odnosił się
do Francji w okresie głośnych proce-

 

 

sów moskiewskich, dotyczących sabo-
tażu polityki gospodarczej Sowietów.
Wszystko to było szczere, bo istotnie
między realistyczną polityką  So-
wietów, a polityką liberalną i demo-
kratyczną socjalistów i radykałów
mieszczańskich w Europie Zachodniej
była przepaść prawdziwa,
Z drugiej strony partje socjalistycz-

ne odcinały się stanowczo od komu-
nizmu, a stronnictwa radykalne miesz-
czańskie odnosiły się doń wrogo, W
szczególności obóz radykalno - socja-
listyczny we Francji, opierający się
na drobnomieszczaństwie i włościań-
stwie, był wyraźnie nastawiony prze-
ciw komunizmowi.

Nagle wszystko to się zmieniło. Z
Moskwy padło hasło współdziałania z
socjalistami i radykałami w walce z
„łaszyzmem”, a we Francji współdzia-
łanie to przybrało zupełnie konkretne
formy w postaci organizacji „Frontu
ludowego" i zachowania się odpowie-
dnich grup w parlamencie, Wspólnym
wysiłkiem radykałów, socjalistów i
komunistów został obalony rząd p.
Lavala; w stronnictwie radykalnem
objęcie prezesury przez p. Daladiera
jest niewątpliwem zwycięstwem
skrajnego skrzydła, stojącego bardzo
blisko komunizmu. Kto czytał ostat-
nie i dawniejsze oświadczenia p. Da-
ladiera, ten wie, że w dziedzinie spo-
łecznej i gospodarczej program jego
nie odbiega wyraźnie od programów
komunistycznych. Zmiana prezesury
w grupie radykalno - socjalistycznej
nie jest tedy rzeczą przypadku, ani
wydarzeniem natury osobistej; jest o-
na przejawem, świadczącym o grun-
townej zmianie w taktyce i programie
ośrodka tą grupą rządzącego, a więc
w taktyce i programie Wielkiego
Wschodu.
Dotychczas opierał się Wielki

Wschód głównie na sferach „burżua-  

zyjnych'”, miał decydujący wpływ na
to, co się działo na płaszczyźnie „kra-
ju legalnego", a więc w parlamencie i
w całym aparacie państwowym. Nie
posiadał natomiast dostatecznej or-
ganizacji i sił na terenie „kraju real-
nego”, to znaczy w społeczeństwie,
Porozumienie z komunistami daje ra-
dykałom oparcie społeczne, komuni-
ści bowiem będą siłą czynną w razie
przeniesienia się walki na ulicę, w
razie przejścia do „akcji bezpośred-
niej”. Że zaś p. Daladier i jego
współwyznawcy w łonie stronnictwa
radykalno - socjalistycznego nie cofną
się.przed rozgrywką na ulicy, o tem
świadczy ich zachowanie się w pa-
miętnym dniu 6 lutego 1934 roku.

Rząd p. Daladier upadł w owe pa-
miętne dni lutowe na ulicy, a nie w
parlamencie. Głos opinii, a nie parla-
ment powołał do władzy p. Dou-
mergue'a. Poza -parlamentem i
wbrew zwyczajom i idei parlamenta-
ryzmu padł rząd p. Lavala. Najsilniej-
sze grupy prawicowe przygotowują
się do rozgrywki poza parlamentem.
Porozumienie  radykalno* - komuni-
styczne jest przygotowaniem do roz-
grywki podobnej, Czegóż dowodzą
wszystkie fakty powyżej przytoczone?
Tego — zdaniem naszem — że we
Francji dokonywa się głębokie przeo-
brażenie obyczajów i stosunków we-
wnętrznych i że możliwość rozwiąza-
nia gromadzących się zagadnień na
gruncie pozaparlamentarnym staje się
coraz bardziej prawdopodobna,
U źródła zaś tych wszystkich przeo-
brażeń jest niewątpliwe już dziś poro-
zumienie między Wielkim Wschodem
a Kominternem, porozumienie doty-
czące nietylko spraw wewnętrznych
Francji, lecz całokształtu polityki na-
wet nie europejskiej, lecz światowej.

S.K.
L

P. Mackiewicz broni swych poglądów
ma sprawę sdańską

P. „Cat” (Mackiewicz) wystąpił z
repliką na nasz artykuł, w którym
zdaliśmy sprawę z jego wystąpienia w
sprawie Gdańska,
Replika jego jest dość obszerna — i

trzeba przyznać, zgoła nie wykrętna.
P. Cat wcale nie usiłuje wycofywać
się ze swego poprzedniego stanowi-
ska, w którem zdeklarował się jako
zwolennik ołicjalnego zrzeczenia się
przez Polskę suwerenności nad Gdań-
skiem (a tem samem i możności zer-
wania w stosownej politycznie chwili
umów dwustronnych polsko - $Чай-
skich, ograniczających tam nasze pra-
wa), oraz oficjalnego uznania prawa
Rzeszy Niemieckiej do wtrącania się
w sprawy gdańskie. Nie usiłuje
twierdzić, że go źle zrozumiano, lecz
obraża się na nas za to, żeśmy jego
niefrasobliwej rozrzutności w szafo-
waniu polskiemi interesami, żeby nie
powiedzieć polską ziemią, nie po-
chwalili,

„Angielski system imperjalny stale
używa systemu koncesyj i ustępstw.
U nas sama myśl o rezyśnacji z praw
najbardziej iluzorycznych, najbardziej
fikcyjnych, wywołuje zarzuty igno-
rancji i omalże zdrady narodowej..
Wolne żarty! Czy widział kto kiedy
ustępliwość Wielkiej Brytanji tam,
gdzie chodzi o jej najistotniejsze inte-
resy? Stanowisko Wielkiej Brytanji w
sprawie abisyńskiej, przecie nie więk-
sze mającej dla Anglji znaczenie, niż
dla nas sprawa gdańska, dowodzi chy
ba jasno, iż są sprawy, w których nie-
ma dla Anglii kompromisów. Jeśli w
sprawach tej wagi, co gdańska, ma się
tylko prawa „fikcyjne i iluzoryczne
(w czem jest zresztą sporo przesady,
bo mamy w Gdańsku wiele upraw-
nień zupełnie realnych i wykonywa-
nych faktycznie), to się tych praw
strzeże, jak oka w głowie — nie ze
względu na ich wartość dzisiejszą, ale
na to, aby je kiedyś rozszerzyć i na-
pełnić treścią. Co tu dużo mówić!
Nawet w najbardziej sprzyjającej

konjunkturze łatwiej nam będzie sku-
tecznie podporządkować sobie
Gdańsk — wolne miasto, niż Gdańsk
—dependencję Rzeszy. Ale cóż to p.
Cata obchodzi? Były czasy, gdy wła-
śnie na polskiej Litwie padły słowa:
„Gdańsk, miasto ongiś nasze, będzie
znowu nasze”. Dzisiaj, po raz pierw-
szy w dziejach odrodzonej Polski.
właśnie w Wilnie padły słowa o po-
godzeniu się z faktem (narazie maią-
cym zapewnioną trwałość — aż do
najbliższych gdańskich wyborów) zra-
stania się Gdańską z Rzeszą. Jakże
ucieszyłby się, słysząc te słowa, sta-
ry Fryc, król pruski, ten któr vo-
wiedział, że „ta nostada Gdańsk !
ujście Wisły, jest bardziej panem te-  

go kraju (Polski), niż król, który kró- |
luje w Warszawie!" Jakże ucieszył-
by się stary Bismarck, który przewi-
dywał, jako żelazną konieczność, że
Polacy, o ileby odzyskali niepodległość
„miissten dann Danzig anektiren”,

Ale na szczęście — pan Mackie-
wicz, to jeszcze nie Polska, ani na-
wet nie Wilno. P. Mackiewicz — to
tylko p. Mackiewicz.

(i. 8.)
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_0 emerytach i emeryturach
Od grona emerytów otrzymuje-

my poniższe uwagi na temat
ostatnich reform w dziedzinie
ustawodawstwa emerytalnego

W okresie pomajowym dwa razy do
roku zmienia się ustawę emerytalną.
Każda prawie zmiana pociąga za sobą
uszczuplenie emerytur. Utarło się
mniemanie, że wszystkie te zarządze-
nia dotyczą tylko emerytur państw
zaborczych, które rzekomo nie prze-
kazały skarbowi polskiemu fundu-
szów emerytalnych. Tak piszą dzien-
niki, tak się mówi w Sejmie i Sena-
cie.

Jest w tem tylko część prawdy, Re-
formy te obejmują bowiem także e-
merytów polskich, którzy są bodaj
gorzej traktowani niż zaborczy. O-
becnie obniżą się zaopatrzenie pol-
skim emerytom od 15 proc. do 25
proc., a nawet i więcej, emerytom za-
borczym tylko 10 proc. (dziesięć)!

JAKICH MAMY EMERYTÓW

Mamy emerytów zaborczych i pol-
skich. Tych ostatnich podzielono na
2 grupy. Jaka jest olbrzymia różnica
w uposażeniu tych grup, najlepiej
świadczą cyfry: weźmy ludzi w zu-
pełnie identycznych warunkach — ta
sama ilość lat służby, ten sam szcze-
bel i t d. — tylko zwolnionych w róż-
nym czasie — jeden np. kapitan do-
staje — 331 zł, miesięcznie, a drugi
400 zł! Różnica ta dla podpułkowni-
ków wynosi już 119 zł., a dla genera-
łów aż 290!
Pierwotnie za każdy rok służby li-

czono wszystkim jednakowo po 2,4
proc. Potem procent ten zmieniono
na niekorzyść młodszych. Liczb nie
przytaczam, bo są one nużące, Otó*
olbrzymia większość polskich eme-
rytów są to ludzie młodzi, zwolnie-
ni w wieku lat 28 — 40. Siłą rzeczy
mają oni niewiele lat służby za sobą
(10 — 26 lat). W tem 5 — 6 lat służ-
by zaborczej, co przy doliczeniu cza-
su wojny (podwójnie) ogółem wynie-
sie około 10 lat emerytalnych — za-
borczych,

Są to ci, co w czasie wojny zapeł-
nili szeregi przeróżnych wojskowych
formacyi rolskich, co rozbrajali Niem- |
ców, co jako ochotnicy "ronili W/ar-
szawy, Lwowa, Śląska, Wilna. Gene-

 

rałowie Dowbór, Haller, Żeligowski i
inni mogą stwierdzić, że mnóstwo ich
żołnierzy znajduje się dzisiaj już na
emeryturze,

CO SIĘ DZIAŁO Z POLSKIMI

EMERYTAMI?

Przedewszystkiem zwolniono ich z
czynnej służby przez komisje rewi-
zyjno -gokiiakie, nie dając żadnej re-
kompensaty za wcześniejsze zwolnie-
nie ze służby. W większości wypad-
ków nie doliczono im nawet ani roku
za utratę zdrowia,
W wojsku stworzono 4 stan — „w

dyspozycji', Jedni pobierają za cały
czas pobytu „w dyspozycji” dodatek
funkcyjny, a inni pobierają tylko 1
miesiąc. Szkoda, że na komisji sejmo-
wej wiceminister Lechnicki przyta-
czając wyroki Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, nie przytoczył
wyroków: 3254/27, 346/30 i 4292 z
1934 r. Najwyższy Trybunał Admi-
nistracyjny stwierdza tam, że niema
takiego stanu w „dyspozycji”.
Potem zaczęto obniżać emeryturę.

Grupie jednej w ciągu ostatnich 5 lat
obniżono zaopatrzenie więcej niż o
1/2. Szczególnie dotkliwą jest obecna
obniżka: dla wielu emerytów skreśla
całkowicie służbę zaborczą i front.
Nie ratują sytuacji ani służba ochotni-
cza, ani rany, ani praca niepodległo-
ściowa, Krzyż Walecznych i Medal
Niepodległości są tu bez znaczenia.

O FUNDUSZU EMERYTALNYM
PAŃSTW ZABORCZYCH

Powiadają, że skarb państwa nie о-
trzymał wkładów emerytalnych kas
zaborczych, Tymczasem tak nie jest.
Trzeba pamiętać, że państwo polskie
przejęło mienie zaborczych kas eme-
rytalnych, Przy ministerstwie istnieje
nawet „Komisja Likwidacyjna do
spraw byłych rosyjskich kas emery-
talnych“ (Rymarska 3-5).
Pozatem dzisiejsi emeryci, pracując

na służbie państwowej zaborczej, pra-
cowali nietylko dla zaborców, lecz i
dla Polski, A więc koleje, szosy, elek-
trownie, budynki į t. d. — wszystko to
stanowi cząstkę tej pracy. I to jest
właśnie — tym wkładem emerytal-
nym, którego nie chcą przyznać eme-
rytom zwolennicy „reform'.  

PRZEGLĄD PRASY
METODA COUE'GO W POLITYCE

Od czasu do czasu organy sanacyj*
ne odczuwają potrzebę zapewniania,
że opozycja pozbawiona jest oparcia
w kraju, Widocznie zapewnienie ta-
kie polepsza ich samopoczucie. Jest
to stosowanie metody doktora Couć,
który radził powtarzać rano i wieczo-
rem dziesięciokrotnie: „jestem zdro-
wy”, albo „jestem silny”, albo „nic mi
nie grozi” a skutek miał być nieza-
wodny. Najczęściej stosuje tę meto-
dę „Czas”, który co dwa tygodnie
powtarza artykuł o „złudnych nadzie-
jach'* opozycji”, by się — widocznie—
pozbyć lęku przed rosnącą siłą tej o-
pozycji.

„Szerokie masy — zapewnia organ sa-
PA, — są pod względem politycznym
absolutnie bierne. Oczywiście stan ten
dowodzi między innemi i tego, że ludzie
1 grupy, stojące na gruncie pomajoweśo
SEA nie potrafiły ze społeczeństwem
ębszego kontaktu nawiązać i nie potra-

iły szerokich mas społecznych w kierun-
ku współpracy z systemem zaktywizo-
wać. To też pod tym wzślędem opozycja
ma częściowo rację, ale z tego Ki
mniej nie wynika, by ona sama potrafiła
ze sobą społeczeństwo wiązać. i ab-
stynencja wyborcza, ani antysemickie
rozruchy, które w niektórych okolicach
miały miejsce i, które opozycyjnych lea-
derów wprawiły w stan dużego przeraże-
nia, nie są wszak tego najmniejszym do-
wodem“. į
Gdyby się chciało brać serjo tę ga-

daninę, to należałoby tylko to odpo-
wiedzieć, że obecny system uniemo-
żliwia normalne przejawy aktywności
politycznej kraju. O aktywności tej
i jej zabarwieniu: dobrze jednak są
poinformowani ci, którzy się tem —
zawodowo zajmują. Ci nie bardzo

! dowierzają metodzie Coućgo. Co-
dziennie też czytamy © aresztowa-
niach, rewizjach, procesach, o zakazie
zebrań i t, d.

POLSKA A ZATARG GDAŃSKA
Z LIGĄ

Dzienniki francuskie donoszą, że
min, Eden przed wyjazdem do Gene-
wy, gdzie na Radzie Ligi referować
miał skargę komisarza Ligi p, Lestera
na Senat gdański, poprosił do siebie
ambasadora Polski, p. Raczyńskiego i
zapytał, czy Polska poprze stanowi-
sko Ligi w obronie konstytucji gdań-
skiej przeciw naruszeniom ze strony
Senatu i hitlerowców. P. Raczyński
odpowiedział, że zapyta o to Warsza-
wę. Gdy p. Eden przybył do Gene-
wy, zjawił się u niego p. min, Beck i
zapewnił, że poprze stanowisko Ra-
dy Ligi.

Niektóre dzienniki, jak „L'Oeuvre“,
przynoszą o tej sprawie szczegółow-
sze relacje. Wynikałoby z nich, że p.
Eden zapowiedział wysnucie pew-
nych konsekwencyj z ewentualnej
odmowy polskiej udzielenia poparcia
Lidze w sprawie gdańskiej.

TRZEBA STRZEC GODNOŚCI
NARODOWEJ

Niektórzy profesorowie skarżą się
na akcję antyżydowską młodzieży
polskiej na wszechnicach, Piszą na ten
temat artykuły. Można z nimi się nie
zgadzać, ale należy uszanować ich
przekonania. Sprawa się jednak
gruntownie zmienia, gdy profesoro-
wie ci enuncjacje swe przeciw mło-
dzieży polskiej drukują w prasie ży-
dowskiej w formie artykułów lub wy*
wiadów. Jest to czyn, który ze sta-
nowiska godności . narodowej potępić
trzeba jak najsurowiej. Taki profesor
szkodzi zresztą swem wystąpieniem
nietylko bronionej sprawie, ale i swej
własnej powadze wobec polskich stu-
dentów.  Onegdaj w żydowskiej
„Chwili* wypowiedzieli się o stano-
wisku polskiej młodzieży profesoro-
wie politechniki lwowskiej Sokolnicki
i Krukowski. Obecnie w temże piśmie
znajdujemy wywiad prof. Szymkiewi-
cza, również z lwowskiej politechniki.
Znajdujemy w tym wywiadzie takie
oto kwiatki:
„Dla mnie jest rzeczą jasną. że obecna

akcja ekscesowa pewnego odłamu pol-
skiej młodzieży akademickiej przeciw
kolegom żydowskim „jest jednym z prze-
jawów tego najgorszego nacjonalizmu,
który należy do największychplag tra-
wiących ludzkość. Te objawy faszyzmu
n.e są odosobnione, walczyć z niemi mu-
si każde społeczeństwo, także i żydow-
skie. Po bankructwie kapitalizmu zaczę-
ły żerować na ciele społeczeństw te róż-
ne odmiany faszyzmów, ubierając się w
elektowne szaty obrońców przywiązania
do ziemi i narodu. SAL pomocy haseł
wypływających ze źródeł niewątpliwie
szlachetnych, a naskutek własnych dość
przejrzystych celów szła ta robota dema-
gogiczna faszystów do domów, zatruwała -
atmosierę teraz zbiera swoje plony. To
jest główne podłoże wszelkiej akcje ek-
scesowej w naszej połaci kraju, a szcze-
gólnie na wyższych uczelniach.
Ta naiwna, jakby z komunistyczne-

$o pisma wyjęta, elukubracja „anty
faszystowska”, może tylko czytelnika
rozśmieszyć, Trzeba ją również pod-
ciągnąć pod kategorję wspomnianych
wyżej niedozwolonych dla Polaka po-
stępków. Polski po nie powi-
nieq atakować polskiej młodzieży w
piśmie żydowskiem ,
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Prezes Akademii Literatury i Bereza Kartuska
PROCES O KARYKATURĘ

wą senacką o Berezie. Trzeba ciekawych ; że nie jest on właśnie winien temu, żeMała sala Sądu Grodzkiego XIII przy
ulicy Kruczej 10 zapełnia się, Tłovzno
Wskazówka zegara wskazuje 1-szą po-
południu, Wszystkie ławki zajęte. Ludzie
stoją w przejściach. Siedzą nawet na
stopniach podjum sędziowskiego.
Już są wszyscy. Oskarżeni: red. Sta-

nisław Piasecki i młody grafik Jan Po-
liński Rzecznik oskarżonych adw Hof-
mokl-Ostrowski i rzecznik oskarżyciela
adw. Skoczyński, Przybywa i prezes
Akademji Literatury senator Sieroszew-
ski. Siada zboku.

Dzwonek. Wszyscy wstają. Sąd wcho-
dzi. Sędzia Rudnicki.

Po ustaleniu generaljów pada zapyta-
nie, czy oskarżeni przyzna'ą się do winy.
Odpowiedź: do winy obrażenia senatora
Sieroszewskiego nie przyznają się.

Zabiera głos adw. Hofmokl-Ostrowski
i zaznacza, że przedewszystkiem nie z0-
stał odczytany.. akt oskarżenia, A za-
rzuca on, że w numerze drugim tygodnika
„Prosto z Mostu" (z roku 1936-g0) uka-
zał się fotomontaż Jana Polińskiego
przedstawiający postać Sieroszewskiego
w mundurze rosyjskim, w czapce bez
daszka, w szynelu z podpisem „Senator
Sieroszewski trzyma mowę o Berezie”.
Adw. Hofmokl-Ostrowski stawia wniosek
o umorzenie sprawy spowodu braku cech
przestępstwa. Czemże się bowiem czuje
prezes Akademji obrażony? Czy podo-
bizną, która jest wcale udatna, czy stro*
jem, czy całością oraz podpisem? W
czem leżą cechy przestępstwa karykatu-
ry?

Oskarżyciel adw. Skoczyńskiw długiej,
pełnej frazeologicznego patosu mowie.
Sprzeciwia się umorzeniu sprawy.
Adw. Hofmokl-Ostrowski w dalszym

ciągu twierdzi, że fotomontaż Polińskiego
nie jest karykaturą a wizerunkiem, niema

przecież zniekształceń, mundur, owszem,

dobrze przylega do ciała... tu raczej za-
chodzi fakt zniesławienia. Mowa wypo-
wiedziana w senacie tak się godzi z cha-
rakterem państwa policyjńego, że nie
można oddzielić tego munduru od posta-
wy Sieroszewskieśo sprzecznej z zasadni-
czym charakterem naszego państwa. O-
brona jeszcze raz podkreśla, iż wnosi o
umorzenie sprawy, ponieważ wizeruń-
kiem nie można obrazić.
Na dowód, że karykaturą jest nieraz

bardzo złośliwa przedstawiono sądowi
przykłady następujące: karykaturę Si-
mona przyprowadzającego Edenowi psa.
interesy angielskie („Punch”, styczeń
1934), karykatury: Sławka jako listono-
sza, Bartla nabitego w butelkę, Brianda

. jako pieczeń wołową, Sławka jako pry-
storowego bucefała, Jana Piłsudskiego
jako herlawego rekruta, marsz. Piłsud-
skiego jako atletę (siła i Motz), Skład-
kowskiego jako policjanta, Pierackiego
jako czarnego pirata, Becka trzymające-
go naróżnie.., wiadomo kogo, Sławka jako
mžidchen fiir alles, Boya jako dusiciela
(oczywiście Kadena) — wszystko z „Cy-
rulika“, wreszcie przykład najdrastycz-
niejszej karykatury z „Candide'a“ — pa-
łac Bourboūski jako chambre d'amour,
na topniach Blum jako Freudenmadchen".

Karykatura nie posiadała dotychczas
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żadnych cech przestępstwa. A zresztą cho
dzi o sprawę bolesną, na którą dwa obozy
mają dwa odrębne poglądy, ale już na-
wet w obozie p. Sieroszewskiego są inne
głosy, choćby Radziwiłła i Hutten-Czap-
skiego. Występują one przeciw instytucji
Berezy Kartuskiej,
Obrońcą zaznacza, że 5-go lutego Sąd

Okręgowy będzie rozpatrywał sprawę
red. Stanisława Piaseckiego o przyto-
czenie mowy sen. Sieroszewskiego o Be-
rezie (na podstawie „Gazety Polskiej”)
z dopiskiem, iż były to „,..reminiscencje
z czasów, gdy zesłaniec polityczny Siero-
szewski przedzierzgnął się w stypendystę
Cesarskiego Towarzystwa Geograficzne-
go, którego sumptem wydawał pierwsze
książkiii Wobec tego sprawy te należy
traktować łącznie,"Trzeba przecież mieć
nieco czasu do przygotowania się do pro-
cesu, a w tym wypadku szybkie wyzna-
czenie terminu nosi charakter trybu do-
raźnego bo nie przetrzymano nawet 14-tu
dni!

Sędzie tłumaczy, że spowodu amnestji
jest mało spraw skutkiem czego wyżna-
czono termin tak rzeczywiście szybko.

W dalszym ciągu obrońca stwierdza,
iż sen. Sieroszewski był niejednokrotnie
karykaturowany. Przecież już Sichulski
rysował przyszłego prezesa Akademii
straszącego sołdatów olbrzymiem cza-
kiem ułańskim, czem wyśmiewano prze-
cież czyn bojowy autora mowy senackiej.
Do tej karykatury Schroeder autor książ-
ki o karykaturach Sichulskiego dodaje
objaśnienie, pisząc: „Jakże charaktery-
styczny jest Sieroszewski z temi spod-
niami przypominającemi pewną część cia-
ła pawjana...” i t. d. Ale ktoby interpre-
tował karykatury!

W konkluzji adw. Hofmokl-Ostrowski
wnosi o powołanie biegłych (Filochow=
sk go, Skwierczyńskiego, Zarubę, Si-
chulskiego łub Czermańskiego), którzyby
wypowiedzieli swój sąd o istocie karyka-
tury. Zresztą — aluzja nie jest zniesła-
wieniem. Mundur oficera rosyjskiego?
Ależ nosili go najwaleczniejsi generało-
wie polscy: lwaszkiew'cz, Berbęcki, Ko*
narzėwski...
Adw. Skoczyński sprzeciwia się wnios-

kowi o odroczenie, Czas bowiem pracuje
przęciw sen. Sieroszewskiemu (w tej
sprawie).

W replice adw. Hotmokl-Ostrowski za-
znacza, iż stoj na stanowisku łącznego
rozpatrywania spraw. Gdyby np. p. Pia-
secki, który jest publicystą pełnym tent-
peramentu narysował np. obecnie p. Śie-
roszewskiego w postaci klucznika Bere-
zy, wytoczonoby p. Pidseckiemu trzeci
proces! Nie! — Potraktowanoby wszyst-
ko jakó całość. Obrońca zaznacza, że
gdyby miał do czynienia z oświeconymi...

Adw. Skończyński przerywa.

Adw Hotmokl-Ostrowski nawiązuje raz
jeszcze do nadzwyczaj krótkiego terminu
wyznaczenia sprawy. Adw. Skoczyński
pragnie wyjaśnić »wój pogląd. To samo
czymi ze swej strony sędzia. |
Adw. Hofmokl-Ostrowski: Skoro mi to

pan sędzia wytłomaczył:.. Quod licet Jo-
vi, non licet bovi...

Koncerty uczniowskie w Konserwatorium —
Wieczór Schumanna $. М. 0. М.

Prawdopodobnie wychodząc x za”
łożenia, że kształcąc przyszłych ar-
tystów, trzeba dać młodzieży moż*
ność obycia się z estradą, kierowni-
ctwo Konserwatorium Muzycznego
organizuje w ciągu sezonu cały szereg
koncertów uczniowskich i popisów
umożliwiając młodym siłom wypró*
bowania swych talentów przed szero*
kiem śronem krytycznie nastawionej
publiczności.
Takie koncerty: rzecz prosta, są ©

poziomie różnym co do wartości ar"
tystycznej. Zależnie od tego, czy w
danym momencie produkuje się jed-
nostka o talencie większym lub
mniejszym wzrasta albo też słabnie
wrażenie, odbierane przez słuchacza.
Trzeba jednak lojalnie stwierdzić, że
w większości wypadków wyniki ta”
kich popisów są raczej dodatnie. Cza”
sem nawet wybitnie dodatnie.
Do takich zaliczyć trzeba dwa o”

statnie koncerty. popis pianistyczny
oraz popis młodych kapelmistrzów i
klasy orkiestrowej.

Popis pierwszy składał się z czte”
rech numerów. Każdy z występują”
cych grał koncert ( w całości) z to-
warzyszeniem  drugiego fortepianu.
Wykonano dwa dzieła Mozarta i dwa
Liszta, Program rozpoczęła p. Janina |

Kazurowej)Rybczyńska (kl. prof.
Koncertem Mozarta D-dur. Dobre
zrozumienie stylu, czysta, subtelna

 

nawet precyzyjna, technika, znaczna
samodzielność i swoboda interpreta"
cji — oto cechy gry miłodej pianistki
— z natury jednak nieco chłodnej.
Następnym numerem był koncert

Mozarta D-moll, Wykonawca, p. E*
kier, (kl. prof, Drzewieckiego) swą

rtję solową odtworzył znakomicie,
R zarzutut, chwilami nawet ze zna-
mionami zupełnej dojrzałości arty-
stycznej. Ścisły w rytmie, mocny w
pokonywaniu biegników mozartow*
skich, od czasu do czasu nieco prze*
sadzał w wysubtelnianiu brzmienia,
grając pół a czasem i ćwierć tonem.
W pierwszej części i w finale grał p.
Ekier kadencje własnego układu. Nie
zdradzały one dokładnego zrozumie”
nia stylu mozartowskiego; zwłaszcza
pierwsza z nich — mimo muzykalne-

(o ujęcia — raziła swą obcością sty-
оча
Koncert Es-dur Liszta: wykonany

przez p. Neumanównę (kl. prof. Buc"
kiewiczowej) był trzecim numerem
programu,

Świetne wykończenie szczegółów,
nieskazitelna rytmika, czystość tech*
niki palcowej, pewność rzutów akor“
dowych i oktaw, rozumne prowadze”
nie frazy (może jednak o charakterze
nieco akademickim) — zapewniły
pianistce sukces nielada.

Witold Małcużyński (kl. prof, Tur-
czyńskiego| odtwórca koncertu A-

Zabiera głos oskarżony red. Piasecki,
który oświadcza, iż mundur, w którym
jest pokazany prezes Akademji nie jest
żadnym z istniejących czy byłych mum-
durów armji rosyjskiej. Jest to plastycz-
ny sposób przedstawienia zrusitikowanej
psychiki p. Sieroszewskiego. Jeśli idzie
© rodzaj wizerunku mamy tu do czynie-
nia z fotomontażem. To pewno, że p. Sie-
roszewski z fotomontażem się nie spoty-
kat... (sen. Sieroszewski potakuje kiwa-
jąc głową, czyżby nawet i on nie czyty-
wał „Pionu'”?),

Red. Piasecki mówi zdecydowanie:
— Podkreślam raz jeszcze, że nie uc'e

kam przed odpowiedzialnością. Chcę tyl-
ko do sprawy przystąpić z całą powagą
i przygotowaniem...

Sąd zarządził przerwę. Po przerwie
oświadcza, iż wszystkie wnioski obrony
odrzuca z wyjątkiem załączenia do dkt
sprawy przedstawionych karykatur,

Wobec powyższej decyzji Sądu obrona
wiiosi o powołanie jako świadków pisa-
rzy: Andrzeja Struga-Gałeckiego, Adolfa
Nowaczyńskiego oraz Jana Nepomucena
Millera, którzy zajęli podobną pozycję
w swoich artykułach.
Adw. Skoczyński traktuje ten wniosek

jako demonstrację.

Adw. Hofmokl-Ostrowski mówi, iż
jeden z członków nieśmiertelnej Akade-
mji.. Francuskiej oświadczył, iż sprawa,
która pozostaje w 4-ech ścianach pokoju
jest przegrana. Zadaniem obrony jest
otworzenie żelaznych drzwi skarbca my-
śli p. Wacława Sieroszewskiego. Chociażby
nawet wyrok był skazujący, po oświad-

j czeniach tych trzech wybitnych pisarzy
i publicystów, sprawa będzie miała inny
rumieniec.

Oskarżony Piasecki dodaje, że właśnie
mowa wygłoszona w senacie jest dowo-
dem  zrusyfikowanej psychiki mówcy,
który — prawda walczył z caratem, ale
skutkiem długiego stykania się z rosyj-
skiemi metodami, sam nabrał, wbrew
swojej woli, nieco obcych nam zupełnie
nawyków.

Sąd postanawia wniosek obrony od-
rzucić,

Głos ma oskarżony Poliński. Mówi, iż
obraz zrusyłikowanej psychiki wyrobił
sobię na podstawie wiersza Światopełka-
Karpińskiego i Janusza Minkiewicza z
„szopki politycznej” pokażywanej w
Warszawie przez długie tygodnie i bez
zaskarżenia.

Głos zabiera osk. Piasecki. Zaraz na
początku przerywa mu sędzia proponując
polubowne załatwienie sprawy. Adw. Sko
czyński imieniem swego mocodawcy od-
mawia.

Mówi więc osk. Piasecki, Zaznacza, iż
przez długi okres swojej pracy dzienni-
karskiej nie spotkał się z faktem oskarże-
nia karykatury. Nie zaskarżono również

| ustępu wyżej wspomnianej „szopki”, któ-
ry był przecież mocno złośliwy (nastę-
puje moment odczytywania wiersza). Ta

| satyra stwierdza przecież to co i foto-
| montaż. Zamieszczenie go zostało wywo-
* łane faktem, o którym mówi podpis: mo-

°

 
dur Liszta, zamykał program wieczo”
ru. Jest to materjał na pianistę estra”
dowego w większym stylu. Siła i
dźwięczność tonw rozmach — pra”
wie wirtuozowski — blask brzmienia
i techniki, połączone z wyraźną sa*
modzielnością myślenia muzycznego,
zdają się przepowiadać Małcużyń*
skiemu piękną przyszłość.
Nie mniej dodatnie wrażenie o-

trzymaliśmy z koncertu symfoniczne”
£o, który był żarazem popisem kapel-
mistrzowskim. Tutaj wysunął się na
czoło p. Tomasz Kiesewetter, dyry”
gent niemal zupełnie dojrzały, wła”
dający batutą swobodnie: trzymający
orkiestrę mocna w garści I wiodący ją
po linji swej idei muzycznej. Opanowa
nie techniki kapelmistrzowskiej wyka-
zał p, Kiesewetter w uwerturze „Eu-
ryanthe'' Webera, a zwłaszcza w towa-
rzyszeniu (kamień probierczy dla dy”
rygentėw!) do koncertu organowego
Haendla (solo ucz. Zacharski, biegły
organista z kl. prof. Rutkowskiego).
Dobrze (bo zdradza wyraźny talent
kapelmistrzowski) zapowiada cię p.
T. Wilczak. Opanowany w ruchach,
mocny w rytmie: muzykalny, P. Gel-
brun, o temperamencie gorącym, dy”
ryśent nie bez rutyny, zapala się jed-
nak zbytnio, co grozi mu „straceniem
głowy”, Winien opanować cię nieco.
Kanelmistrzyni, p. Zofja Godlewska,
prezenutje się jako interpretalorka
bardzo muzykalna, obdarzona do-
brym smakiem.W ruchach: niestety,
nie ma jeszcze należytej swobody; rę*
ka lewa związana jest niewolniczo
niemal z prawą, dlatego też nie wy”
pełnia swego zadania kierowania dy”
namiką. 

 
 

dociekań psychologicznych, ażeby wy-
tłumaczyć jak były zesłaniec i więzień
polityczny mógł dojść wreszcie u schyłku
życia do pochwały instytucji Berezy. Sen.
Sieroszewski przeszedł X-ty pawilon. Wy
dawano tam tajne pismo „Głos więźnia”

— czegoś podobnego nawet sobie niemoż-
na wyobrazić w tym —- według słów se-
natora —  „majłagodniejszym środku
kontrterroru“ — obozie w Berezie. Wac-
ław Sieroszewski wiele miał wyroków
rządu rosyjskiego, ale zawsze korzystał
z przejawów dobrego serca, na jaki się
nawet zaborcy zdobyć potrafili w stosun-
ku do Polaków. Dzisiaj, w wolnej Polsce
były zesłaniec i katorżnik, który tyle do-
znał w swych cierpieniach ulg wskutek
dobroci ludzkiej, jako prezes Polskiej
Akademii Literatury przemawia w Sena-
cie przeciw amnestji, z której sam i to
od wrogów korzystał. Kiedyś Sieroszewski
walczył o ideał Polski niepodl. a dzisiaj
nie umie się zdobyć na elementarny obo-
wiązek ludzki niesienia ulgi skazańcom.
Tak jest na całym świecie, że korekturę
dla wybujałości silnej władzy stanowią
pisarze, którzy nigdy nie mogą zapom-
mięć o człowieku. To zadanie brał nieraz
na siebie jego znakomity kolega i dawny
towarzysz walk niepodległościowych An-
drzej Strug. Wacław  Sieroszewski
natomiast  dwirkrotnie wypowiedział
się za Brześciem i Berezą.  Reak-
cja tygodnika „Prosto z Mostu” w
formie fotomontażu anleżała chyba do
najłagodniejszych. Tylko  zrusyfikowa-
niem psychiki p. Sieroszewskiego wy-
tłumaczyć można tę mowę, która dla
walczących o nową Polskę, jest w ustach
przedstawiciela literatury czemś popro-
stu bezprzykładnem. Literatura polska
zawsze bowiem wysoko nosiła swój sztan
dar,
Przemówienie swoje osk. Piasecki za-

kończył temi słowy:

—. Jako dziennikarz, jako pisarz, jako
Polak, jako kierownik placówki literac-
kiej uważam za swój elementarny obo-
wiązek zaprotestować przeciw temu nie-
słychanemu wystąpieniu, które napewno
nie stanowi pięknej karty polskiej litera-
tury.
Adw. Skoczyński po raz drugi wyśła-

sza przemówienie pełne patosu. Zazna-
cza, iż chodzi tu o instytucję, ktėrą
wziął na swoje sumienie marsz. Piłsud-
ski, Wszelka dyskusja na ten temat wy-
pacza profil sprawy. Kończy. Jest wi-
doczne, że się gdzieś spieszy. Dorzuca
jeszcze coś, bez większego związku z me-
ritum sprawy o hitleryźmie, co wywołuje
dowcipną uwagę rzecznika oskarżonych.
Wreszcie zaznacza, ze sen. Sieroszewski
mie tylko prosi o skazanie, ale o wysoki

wymiar kary.
Zabiera głos adwokat Hofmokl-Ostrow

ski, Stwierdza, że red. Piasecki był spro-
wokowany wystąpieniem sen. Sieroszew-
skiego, który swą mową senacką przekre-
ślił swoje czasy zesłania i więzienia. W
dyskusji parlamentarnej na temat obo-
zów izolacyjnych Sieroszewski rzucił au-
torytet swojego nazwiska, Kto stwierdzi,

Z młodszych adeptów sztuki dyry*
gowania widzieliśmy p. p.: B, Lewan-
dowskiego, K. Smolskiego i A. Panu-
fnika. Reprezentują oni dobry mater”
jał, nieco surowy jeszcze,
Wszyscy wymienieni są to ucznio-

wie prof. Bierdiajewa, który po popi-
sie spotkał się z owacją gorącą, istot-
nie zasłużoną.

Orkiestra, złożona z uczniów Kon-
serwatorjum grała naogół dzielnie.
Drobne usterki w dętych były prawie
bez znaczenia.

Stowarzyszenie Miłośników Daw-
nej Muzyki dało trzeci koncert, po”
święcony Schumannowi. Wykonaw-
cami byli: Polski Kwartet Smyczko”
wy w osobach: Z. Jaknke, W. Wit-
kowski. T. Szule, D. Danczowski
(wszyscy z Poznania) oraz Zyśm. Li-
sicki, pianista, profesor Konserwator-
jum poznańskiego. W programie zna”
lazły się dwa Tria, fortepianowe
(D-moll i G-moll) oraz kwartet A-dur,

Mile widziani w Warszawie poz*
nańczycy dali nam pokaz gry solidnej.
poprawnej, starannie wykończonej,
ale nieco zbyt zrównoważonej, a
przeto wątpliwe czy w zupełności
zgodnej z pojęciem schumannowskie-
$o romantyzmu. |

Bądź co bądź dobrze się stało, że
muzycy poznańscy zawitali do stoli*
cy, że mogliśmy zobaczyć ipoznać
chociaż drobny odcinek pracy mu*
zycznej: dokonanej w stolicy Wieika”
polski przez młodych muzyków Po"
laków tamtejszych, z zapałem sze-
rzących poważną kulturę artystycz-
ną.

W. SZELIGA.
 

Bereza do dzisiejszego dnia istnieje?
Trudno mieć tupet, jaki cechuje obrońcę
wysoko postawionej dzisiaj osobistości
skarżącej opozycyjnego dziennikarza.

Senator Sieroszewski obraził się o kae
rykaturę. Karykatura jest tak stara, jake
świat kultury. Sieroszewski jest unika»
tem,

Po krótkiem przemówieniu oskaržo-
nych, sąd zamyka posiedzenie.

Ogłoszenie wyroku w piątek,

Set.

 

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA

Ka czci Reymonta, Związek młodzieży
wiejskiej „Wici” w Warszawie urządza w
nadchodzącą niedzielę 26 stycznia 1936 ©

godz. 12-ej w sali Konserwatorjum uroczy”

stą akademję ku czci Władysława Reymone

ta. Na program złożą się: przemówienie
Stanisława Młodożeńca, śpiew p. Anieli
Szlemińskiej, występy Chóru pracowników
Gazowni miejskiej „Znicz” pod dyrekcją
prof, J. Maklakiewicza, recytacje artystów

dramatycznych Marjusza Maszyńskiego i J.
Trojana.

FILM

„August Mocny”, W Dreznie odbyła się

17 b. m. premjera filmu „August Mocny”.
Akcja filmu rozgrywa się przeważnie w

środowisku polskiem 1 ukazuje Augusta

Mocnego od szczytów jego sławy do tra-

gicznego końca. Wypadki historycznie po-
traktowano naogół swobodnie. Film pow
stał przy wybitnej współpracy Instytutu pol-

sko - niemieckiego w Berlinie i stanowić

ma rzekomo, jak twierdzi PAT dalsze ogni-

wo w rozwoju stosunków kulturalnych poł=

sko - niemieckich.

 

SZTUKA POLSKA ZAGRANICĄ

Wystawa Sztuki Polskiej w Niemczech-—

Ub. niedzieli odbyła się w Szczecinie uro*
czystość otwarcia wystawy sztuki polskiej
w muzeum miejskiem. W ureczystości wzięli
udział przedstawiciele władz, partji i armii

z nadprezydentem prowincji i gauleiterem
Schwede - Cobur$, nadburmistrzem miasta
Faberem i dowódcą ok. gen. Blaskowitzem

na czele przeszło 300 zaproszonych gości.
Z ramienia ambasady R. P. obecny był se-

kretarz Skokowski. Uroczystość zagaił nad
burmistrz miasta dziękując za urządzenia
wystawy, która umożliwi ludności Pomorza
Pruskiego poznanie sztuki polskiej, krótką

charakterystykę wystawy dał komisarz wy=
stawy dyrektor Tow. Szerzenia Sztuki Pole

skiej wśród obcych dr. m. Treter.

aŻEfa

Nowe książki
WYCHOWANIE OBYWATELSKIE

F. W. Foester: „Wychowanie obywatela
w, Książnica - Atlas. Lwów - Warszawa;

1935. Sttr. 320 zł. 7.

W redagowanej przez d-ra Zygm. Ziem
bińskiego bibljotece przekładów dzieł pe-
dagogicznych, ukazało się w drugiem zupeł«
nienowem wydaniu znane dzieło Foerstera.
Pierwsze zostało już dawno wyczerpane.
Potrzeba nowego wydania była tem więk-

sza, że od tego czasu wyszło nowe, znaca-
nie rozszerzone wydanie oryginalne. Obece

ne wydanie polskie pozostało wprawdziew
zasadzie bliskie pierwotnego wydania nie-

mieckiego, uwzględniło jednak z nowege

wydania szereg nader istotnych ustępów i

rozdziałów. W ten sposób — za zgodą auto= .
ra — powstała książka o bogatej, żywotnej
i zapładniającej treści. Odkąd Foerster na-

pisał swe dzieło, stosunki polityczne w
świecie, uległy gruntownej zmianie, wsku-

tek czego zdawaćby się mogło, że książka
straciła obecnie na „aktualności”. Otóż nie
podobnego. Dzieło Foerstera, jak wszelkie
dzieła 6 treści wychowawczo - moralnej, o-
piera się na określonym systemie wartości.

System ten u Foerstera ma charakter chrze-

ścijański. Nie dziw, że gdziekolwiek etyka
chrześcijańska została w sposób mniej iub
więcej jawny zarzucona, tam i poglądy Fo-

erstera uznano ra „nieaktualne”, czy nawet
za wręcz wrogie i zasługujące na potępienie.
Gdzie jednak zasady etyki chrześcijańskiej

nie uległy zachwianiu, tam i dzieło Foerste-

ra zachowało swą wartość aktualną a zara-

zem klasyczną, dzięki niezwykłej głębi i
wszechstronności ujęcia, połączońej z nie»

pospolitą prostotą i jasnością wykładu. W,
Polsce, wiernej kulturze i etyce chrzęści-

jańskiej, dzieła Foerstera cieszą się zawsze

uznaniem sier pedagogicznych.  



  

 

 

Zajścia wyborcze w pow. wyrzyskim
Trzeci proces przed Sądem okregowym w Bydgoszczy

Epilogiem głośnych zajść przeciwwy-
borczych w pow. wyrzyskim były proce.
sy przed sądem okręgowym w Byigosz -
czy. Ostatni proces toczył się w drm 21
b. m. Na ławie oskarżonych zasiedh: Ed.
mund Deman i Marjan Cerejewski któ-
rzy po zajściach ukrywali się i zostali u-
jęci przez policę w wyniku rozestanych
za nimi listów gończych oraz Jan Wnuk
który też ukrywał się, ale do władz zgło
sił się dobrowolnie.

AKT OSKARŻENIA
Akt oskarżenia zarzucał Domanowi: 1)

na mocy art. 166 p, 2 k. k., že 6 wiześ-
nia ub. r. zorganizował związek, mający
na celu przeszkadzanie przemocą wybo+
rom do Sejmu; 2) na mocy art. 163 k. 6.

—że 8 września ub. r, w Szuchowi, brał
udział w zbiegowisku publicznem, które
dopuściło się zamachu na lokal i człon -
ków komisji wyborczej, obrzuciło kamie
niami straż graniczną i polic'ę, pełniącą
służbę przed lokalem komisji, ostrze-
liwało policję z broni palnej, wreszcie
wtargnęło do lokalu i zabrało urnę i ak-
ta wyborcze; 3) na mocy art, 164 p. 2 w
związku z art. 163 i 36 k. k., że tem zbie-
gowiskiem kierował.

Wnukowi akt oskarżenia zarzucał: 1)
xart. 166 p. 2 k. k.—že 6 września ub
r, założył w Rata;ach związek, mający na
celu przeszkadzania siłą wyborom d- Sej
mu, że tym związkiem kierował, że do.
starczył do Wiktorówka karabinu, na któ
ry przysięgano i że przemawiał podże-
gająco, zachęcając do przeciwdziaiania
wyborom przemocą; 2) z art, 163 k. k
oskarżono Wnuka o udział w zbiegowi-
sku w Wiktorówku w dn. 8,9.35 r,, napad
na lokal komisji wyborczej, ostrzeliwanie
straży z broni palne', wtargnięcie do lo-
kalu i zdemolowanie go oraz zniszcze-
nie akt wyborczych; 3) z art. 133 p. 1 w
związku zart. 119p, c i 35ke. k.—że
dopuścił się, wraz z innymi, czynnej na-
paści na straż graniczną i policję w ten
sposób, że razem z innymi, rozrzucony-
mi w tyraljerkę wśród zabudowań W kto
rówka strzelali z broni palne'; 4) z art,
248 p. 1 k, k. — że członka komisji wy-
borczej Władysława Pisułę rozbroił i
zamknął d> chlewka; 4) z art, 251 k. k.—
ża rozbroił przeinocą członka komisj wy
borczej Plewę i 5) z art. 251 k. k. — że
żonę komendanta „Strzelca“ Suchonia
zmusił do zrobienia rewizji w je! miesz-
kaniu, gdzie szukał broni, przyczem przy
stawiał jej do piersi i skroni rewo'wer
Trzeciemy oskarżonemu Cerajewskie-

mu alt oskarżenia zarzucał: 1) z art. 26
i 119 lit-c — że 7 września ub, r. w
Szczerbinie na zebraniu Stronnictwa Na
rodowego nakłaniał kierowników i człon
ków placówek Stronnictwa, aby w dniu
wyborów rozlewali cuchnący płyn i rzu-
cali petardy oraz starali się gwałtem prze
szkadzać głosowaniu; 2) z art. 26. 27 1
119 k. k. — że 7 września ub. r. udzielił
pomocy do przeszkodzenia przemocą
głosowaniu przez to, że członkom Stron-
nictwa Narodowego wręczył ampułki z
cuchnącą cieczą i paczki z proszkamiwy
buchowemi oraz polecił to rozlewać i rzu
cać w lokałach wyborczych,

PRZEWÓD SĄDOWY
W komplecie sądzącym zasiadali;prze

wodniczący wiceprezes Wojtynowsk” isę
dziowie Arndt i Kułakowski, oskarżał
wiceprok. Galuba, bronił adw. Bogusław
Jeziorski z Warszawy.
Rozprawa toczyła się cały dzień, O-

skaržony Deman przyznał się, że prze-
jeżdżał parę razy na rowerze przez
Sznchowo, szulcając Polcyna, lecz ani
związku nie organizował, ani nie kiero-
wał zajściami, ani też nie brał w nich u-
działu. Świadkowie odnośnie Demana,
jeśli chodzi o założenie związku, nie po-
twierdzili zarzutów, gdyż nic nie wie-
dzieli, co do udziału zaś w zajściach, po-
ficjanci Ostrowski i Mańczyk widzieli
Demana o 30 — 40 mtr. od lokalu wy:
borczego z kilku uczestnikami zajść, a z
$estykulacji wznosili, że... kierował zaj-
ściami. W ataku na lokal wyborczy De-
mana nie widziano.
W stosunku do osłtarżonego Wnuka

świadkowie o jego udziale w zajściach
nie mogli wiele powiedzieć, natumiast
sąd odczytał wyjaśnienia oskarżowych z
Foprzedniej sprawy wyrzyskie', które ob
ciążały Wnuka b, poważnie, jeśli chodzi
© udział w tyrałjerce, do czego zresztą
Wnuk przyznał się. Pozatem šwiadkowie
stwierdzili rozbro'enie Pisuły i Plewy o-
raz rewizję u Szuchoniowej.

Wreszcie trzeci oskarżony Cerajewski
przyznał się: do rozdawania ampułek z
euchnącą cieczą i proszków wybucho-
wych, etrzymanych od nieznanych osob-
ników w Bydgoszczy. Nie przyznał się
zaś do nakłaniania ludzi, aby przeszka
dzali przemocą wyborom do Sejmu.

Świadkowie stwierdzili, że Cerajewski
istotnie rozdawał ampułki z cuchnącą
cieczą i proszki wybuchowe, ale d'a do-
tęczenią osobom trzecim, bez wskazywa.
mia, co mają z tem robić!  

(Od własnego korespondenta)
Oskarżyciel publiczny żądał surowego

ulkaranią oskarżonych, jako głównych
przywódców rozruchów, których dzia-
łalność była szczególnie niebezpieczna, a
którzy chcieli u'ść karzącej ręki sprawie
dliwości, ucieka'ąc po zajściach i ukry-
wając się przed policją, Przemówienie
prokuratora cechował patos.

OBRAŻONE POCZUCIE PRAWNE
Obrońca oskarżonych adw. Bogusław

Jeziorski podkreślał w przemówieniu ob
rończem, że rozruchy przeciwwyborcze
były wywołane nie przez jakieś określo-
ne stronnictwa czy jednostki, lecz glów-
ną ich przyczyną było obrażone poczucie
społeczeństwa ziem zachodnich, które na
wet w czasach walki z zaborcą pruskim
miało większy wpływ na wybór przedsta
wicieli parlamentarnych, aniżeli obecnie,
kiedy kandydatów na posłów wyznaczają
kolegja wyborcze, specjalnie dobrane.
Omawia'ąc winę oskarżonych adw, Je-

ziorski żądał całkowitego uniewinnienia
Demana, uniewinnienia Wnuka z zarzutu
założenia przestępczego związku i kie -
rowania tym związkiem oraz od zarzutu
udziału w zamachu na lokal wyborczy w
Wiktorówku, a łagodnej kary z art. 25)
(przemoc) i za udział w strzelaniu, gdzie
większą rolę grały nastrój i czynniki e-
moc onalne, aniżeli zła wola.
Odnośnie osk. Cerejewskiego obrońca

żądał uniewinnienia go z zarzutu nakła.
niania do przeszkodzenia przemocą wy-
borom oraz prosił o łagodny wymiar ka -
ry za przechowywanie i wręczanie cuch-
nących płynów i proszków wybucho-
wych.

 

 

Bydgoszcz, w styczniu,

WYROK
Sąd po naradzie skaza. Demana z art

163 za udział w zbiegowisku w Szucho
wie na 1 rok więzienia, z pozostałych zaś
zarzutów uniewinnił, Wnuk za udział w
sprzysiężeniu został skazany z art. 166 p.
1 na 7 mies, więzienia ze zmniejszeniem
kary z mocyamnestii dopołowy; zart.
251 (przemoc) w stosunku do Pisuły —
na 7 mies. więzienia ze zmniejszem kary
z mocy amnestii do połowy, w.stosunku
do Szuchoniowej — na 6 mies, z darywa-
niem kary z mocy amnestji, w stosunku
do Plewy (art. 120 k. Ir.) na 6 mies z da-
rowaniem, wreszcie z art, 133 p. 1, 119
i 36 k. k, — za udział w tyraljerce — na
1 rokk więzienia. Jako karę łączną sąd
wymierzył Wnukowi półtora roku więzie
mia uniewinniającego pozatem z zarzu-
tu założenia związku przestępczego i
zamachu na lokal komis'i wyborczej w
Wiktorowku. .
Wreszcie Cerejewski za rozdawanie

| ampułek i proszków wybuchowyh zo-
stał skazany z art, 26, 27 i 119 lit. c k. k.
па 1 rok więzienia, z zarzutu zaś nakła.
niania do przeszkodzenia wyborom siłą
został uniewinniony.

ZWOLNIENIE OSKARŻONYCH
Wszystkim oskarżonym zaliczono na

poczet kary areszt śledczy oraz wbrew
wnioskowi prokuratora zmieniono śro-
dek zapobiegawczy z aresztu na @ бг
policy'ny i zwolniono po sprawie.
Rozprawie przysłuchiwało się wiele о-

sób ź pow, wyrzyskiego, które urządziły
skazanym owację.

5.  

  

Ź piotrkowskiej Rady Miejskiej
Dodatkowy budżet — świąteczna „gwiazdka” dla żydzi”
w socjalistycznym magistracie—Wnioski Narodowego Kota

Radzi:ckiego w sprawie skasowania uboju rytualnego
i obniżenia ceny światła i energii elektrycznej

(Od własnego korespondenta)

W dn. 20 b. m. odbyło się posiedzenie
piotrkowskiej rady miejskiej, poświęco-
ne budżetowi dodatkowemu,

Zarząd miejski domagał się wprowadze
nia do budżetu dodatkowych pozycyj
rozchodowych w kwocie 306.000 zł., cc
podnosi sumę wydatków miasta do 1,755
tys. zł. Główny motyw to „wzrost kosz -
tów", W gruncie rzeczy chodaiło tu o
przywrócenie sum, skreślonych przez
Urząd Wojewódzki. Charakterystycznem
przy zmianie pozycyj było trzymanie się
w dalszym ciągu rozbudowy wydatków
personalnych przy równoczesnem obci-
naniu wydatków celowych.

Tak zmaie'szono np. wydatki na kon-
serwac'ę dróg, na szkoły i pomoce ńau -
kowe, na zwalczanie chorób zakaźnych
(o 1.246 zł.), na dożywianie dzieci ' та-
tek (o 740 zł.). Zato wykazano znaczny
wzrost kosztów oświetlenia miasta i
szkół (przy wyjątkowej zresztą d: ožyž-
nie prądu) i wzrost wydatków za wodę
i kanały (w Piotrkowice pobiera się 60 gr.
za 1 m. sześć. wody plus 80 proc. dodat-

 

Z CAŁEGO KRAJU
GRODNO
—

Barbarzyńska zemsta. — Właściciel
folwarku i młyna w Grandiczach pod
Grodnem ppułk. dr, Śleszyński uruchomił
przy młynie piekarnię, która po cenach
konkurencyjnych dostarczała do Grodna
tani i smaczny chleb. Zagrożeni konku -
rencją piekąrze, a szczególnie Żydzi po-
częli dopuszczać się aktów terroru, Raz
dokonano napadu na furgon wiozący
chleb, to znów dr, Śleszyński począł o-
trzymywać listy anonimowezpogróżkami,
jęśli nie zaprzestanie wypieku chleba. Aż
wreszcie „nieznani sprawcy” dokonali
iście barbarzyńskiej zemsty, wycinając w
ogrodzie dr. Śleszyńskiego. przeszło 100
drzewek owocowych i to owocuiących
już od pięciu lat,

KATOWICE

Samobójstwo policjanta. — W ponie-
działek popełnił samobójstwo wystrza-
łem z rewolweru w serce w koszarach
Komendy Rezerwy Policji w Katowicach,
posterunkowy policji Franciszek Jawor-
ski z rezerwy policz Województwa Ślą-
skiego, Odwieziony do szpitala miejskie
go w Katowicach, zmarł w kilka chwil.

Powodem targnięcia się na życie było
to, że Jaworski wstępując do policji, za-
taił przed władzą przełożoną fakt, iż był
żonaty, a podał się za kawalera. Polic'a
bowiem pod tym tylko warunkiem przyj-
muje nowychkandydatów. Z obawy przed
wykryciem się tej sprawy, pozbawił się
życia.

KOSÓW
— :

Opłatęk w Domu Ludowym. — Dom Lu.
dowy w Kosowie już stanął dzięki inten-
sywnej pracy komitetu budowy pod prze
wodnictwem sędziego K, Grzegorczyka
Dom jest imponujący i mieści w sob'e

wszystkie polskie organizacje. Jedną 2
pierwszych imprez, urządzonych w fo-
wym Domu Polskim był „Opłatek'* wszy-
stkich polskich Towarzystw. Wszystkie
towarzystwa polskie złożyły się na urzą-
dzenie „Opłatka”, — Pierwszy raz na-
prawdę nie brakowało żadnego Prze.
wodnictwo oddano ks. prob, Leonowi Bo
lesławskiemu, który sprowadził orkie-
strę wojskową 49 pp. z Kołomyji. Liczono
na 300 osób, a przybyło około 500 Ko-
mitet organizacyjny miał nielada kłopot
z pomieszczęniem wszystkich, Z Koło-
myji przybył wraz z muzyką woukową
dowódca 49 pp. pułkownik Ryziński, któ
ry specjalną sympatją otacza Kresy į Hu-
culszczyznę. Pierwszy przemówił ks. Bo-
lesławski.

Skolei przemawiał pułk. Ryzński:
„Jesteście potomkami dawnych rycerzy
broniących granic Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Tworzycie tu na kresach stanice,
które muszą bronić polskości. Music.e po
myśleć, że waszym obowiązkiem jest tak
działać, by nietylko utrzymać słan po-
siadania, ale powiększyć go jeszcze. Pol.
ska tu była od wieków, jest i musibyć

 

 

Kto nie wierzy w to, dla tego niema miej
sca wśród nas, Przez wspólny wysiłek
społeczeństwa i arm'i utrzymamy pol-
skošė na kresach i dojdziemy do świet-
nego jej rozwoju”,

Po przemówieniu Pułkownika nie było
końca oklaskom, widocznie trafił w myśl
społeczeństwa kresowego,

Przemawiała też przewodn. Tow, S.
Lud. inż, Celina Tarnawska, która zazna-
czyła, že T. $, L. powinno łączyć do pra,
cy oświatowej wszystkie towarzystwa.

Powitała przedstawicieli armji i wniosła
toast na ich cześć.
Przemawiał też p. starosta Staniewicz

który podniósł znaczenie matki Polki w
społeczeństwie; — następnie wiceprez. T.
S. L. pułk, Miller mówił o swoim senty-
meńncie do kresów i znaczeniu pracy T.
S, L. — Przemawiali jeszcze prezes kół.
ka Rolniczego z Moskalówki p. Wołosz-
czuk i p. Rzeszótko, urzędnik skarb., któ
ry mówił o zasługach pracy oświatowe'
nauczyciejstwa polskiego i na jego cześć
wzniósł toast. (T.S.L.) |

 

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: piątek — „Nie-

bieski Ptalc”, sobota — „Chimery”,
Kina polskie:
Apollo: Piekło.

Promień: Księżniczka czardasza.
Stella: Azet,
Sztuka: Hrabia Monte Christo,
Świt; C. k, walc cesarski. Ą
Uciecha: Cyrs Saran.

Ze Stronnictwa Narodowego. — W nie
dzielę, 26 b. m. odbędzie się uroczyste
otwarcie nowego lokalu Stronnictwa Na-
rodowego w Krakowie, koła Olsza — Ra
kowice. Nowy lokal mieści się przy ul.
Pięknej 13 (Nowa Olsza). Uroczystość
rozpocznie się o godz. 11 przedpoł, Za-
rząd grodzki Str. Narod. wzywa człon -
ków Stronnictwa do jaknajliczniejczego
udziału w uroczystości.

Wieczór Poezji Narodowej. — Stara-
niem oddziału redakcji „Głosu* w Kra-
kowie odbędzie się wpiątek, o godz,
19,30 w lokalu Stronnictwa Narodowego,
Rynek Gł. 6 m. 17 — „Wieczór poezji na
rodowej” Program: Słowa wstępne kol.
J. Bielatowicz, recytacje w wykonaniu
członków Koła Żywego Słowa S. U. J.
Wstęp wolny.

800 akademikom grozi skreślenie, —
Terminy płacenia I raty czesnego na wyż
szych uczelniach Krakowa, kilkakrotnie
już przedłużane minęły. Mimo to nie za-
płaciło tej pierwszej raty około 800 stu-
dentów wyższych uczelni w tem z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 400 studentów,
Studenci ci, chcąc uregulować zaległą »-
płatę i nie utracić roku zmuszeni są do
opłacenia prócz normalnej raty czesnego
jeszcze 40 zł, tytułem powtórnego wpiso-
wego i opłaty manipulacyjne;

„Nieznani odznaczeni”. — W magistra
cie krakowskim wyłożono ostatnio do
przeglądnięcia listę odznaczonych „Krzy
żem Walecznych”, których adresy nię są
znane władzom.
Szukalski otwiera w Krakowie szkołę

malarską. — Sfery artystyczno - malar-
skie Krakowa oczekują w nabliższych
dniach przybycia do Krakowa głośnego
w swoim czasie artysty - malarza : rzeź
biarza Stanisława Szukalskiego. Szukal
ski zrażony w swoim czasie do krytyk:
krajowej i pewnych sfer artystycznych:
wyjechał do Ameryki — obecnie wraca

 

stamtąd, na pokładzie statku „Piłsudski.
Po przybyciu do Polski zamierza osiedlić
się w Warszawie — wiele czasu chce po
święcić Krakowowi, gdzie zamierza za-
łożyć szkołę malarską,
Rocznica Błogosławionego Szymona z

Lipnicy. — W bieżącym roku przypada
pięćsetna rocznica urodzin Błogosławio
nego Szymona z Lipnicy Murowanej pod
Tarnowem. W związku z tą rocznicą od-
będą się wielkie uroczystości ku czci
Błogosławionego, Uroczystości odbędą
się w Tarnowie i w Krakowie, gdzie w
kościele OO. Bernardynów złożone są
prochy Blog. Szymona.
Krwawy opłatek w Tyńcu. — W nie-

dzielę, dnia 19 b. m. kółko rolnicze i koło
gospodyń wiejskich, organizacje opano-
wane przez sanację urządziły w Tyńcu
„Opłatek*, Rezultat oplatka, to 5-ciu
rannych odwiezionych do szpitala św. Ła
zarza w Krakowie. Mianowicie Józet Ger
mek, Stefan Stępkowski i Karol Stęp-
kowski mieszkańcy Tyńca, zostali ciężko
pobici i poranieni przez mieszkańców wsi
Kostrze, Z tych zaś ostatnich „gościnni”
$ospodarze pobili Antoniego Bukowskie
$o i Karola Jedynaka.
Oświata i kultura w Krakowie uiegnie

redukcji. — Wydział finansowy zarządu
miejskiego prowadzi pracę nad utože-
niem preliminarza budżetowego. 4apo-
wiadają, że mimo znacznych strat, które
Kraków poniósł wskutek ogłoszonych 0-
statnich dekretów państwowych, budżet
będzie realny i zrównoważony. Oczywiś.
cie konieczne są poważne redukce po-
szczególnych działów wobec poważnych
ubytków. Podobno największej redukcj,
ulegnie dział oświaty 1 kultury, ktorego
budżet ma zostać obcięty do połowy w
stosunku rocznym do roku zeszłego Za.
rząd miejski uważa widocznie, że oświa-
ta i kultura w Krakowie stoi tak wyso-
ko, że miast poczynić poważniejsze re-
dukcje pensji dostojnikówmagistrackich,
zredukować różne „państwowotworcze”
subwencje, redukuje wydatki działu prze
znaczonego m, in. na szkoły miejsk'e itp
Również niewątpliwie w związku z sytu
ac'ą finansową m'asta, rozeszły się pogło
ski o mające! nastąpić poważnej reiukcj;
urzędników i funkc'onarjuszy miejskich.
Mówi się nawet, jakoby 200 — 300 osób
miało zostać zwolnionych z- posad.  

Piotrków, w styczniu.

ku za kanalizację). Zato na koszta podró,
ży dodano 627 zł. na utrzymanie jednej

pary koni wyazdowej — dodano 657 zł,
(ogółem w tej pozycji 4,000 zł.), w deficy
towej łaźni miejskie' wydatki personal-
ne zwiększono o 1.200%zł. dożorcom dro-
gowym i stróżom parkowym pobory
zwiększonoi t. d.
Budżet dodatkowy obiął też i 6.000 zł.

na „gwiazdkę“ dla dzieci, Pięknie! Ale
przy omawianiu te pozycji ujawnł> się,
żę socjalistyczny magistrat wprowadził
osobliwą inowację w kultywowaniu tej
tradycji chrześcijańskie, Obdzielano por
cami gwiazdkowemi oszczędnie, Rodz'-
ny z 3-giem dzieci otrzymywały po jed.
nej, z 4-giem dzieci — po dwie porcje,
zato uznano za możliwe wydać „świazd-
kę' i kilkuset dzieciom żydowskim.

Spotkało się to z mocną krytyką. ze
strony radnych Koła Narodowego Wra-
żenie je! radny i ławnik magistratu z P.
P. S., p. Bocheński, usiłował osłat ć o-
świadczeniem, że radni jego klubu uzna-
ją żydów za „braci*,

Budżet dodatkowy uchwalono głosami
PPS,, Żydów i sanacji Ta ostatnia soli-
darnie oddała swe glosy za budzetem
wbrew niedawno uroczyście złożonej de-

klaracji, że „swój stosunek do rządzącej
większości PPS. i Bundu poddaje zasad-
niczej rewizji”...
Przeciw przyjęciu budżetu głosowali

jedynie radni z Klubu Narodowego. Dal
szy wzrost wydatłzów persynalnych prze
chodzenie w dalszym ciągu do porządku
dziennego nad ostatnimi protokółem kom.
rewizyjnej, który wykazał skandaliczne
niedbalstwo i braki w gospodarce miej -
skie! w okresie rządów sanacy'ne$> komi
sarza, a dawniej PPS. niepozwolił rad -
nym narodowym postąpić inacze' jak
przy uchwalania pierwotnego budżetu.

Skolei przystąpiono do rozpatrzenia
wniosków zgłoszonych przez radnych
Klubu Narodowego, W związku z zapo-
wiedzianem przez min, spr. wewn. obni-
żeniem kosztów uboju w rzeżniach do 40
proc. Klub Narodowy, wychodząc z za-
łożenia, że barbarzyński ubój rytualny
skasowany 'est już w całej poza Polską
Europie, że w Polsce stwarza on żydow-
ski monopol w handlu mięsem, co ułat-
wia Żydom śrubowanie cen i spelzalację.
że obciąża ludność chrześcijańską w Pol-
sce, wynoszącym około 50 mil'onów zł.,
haraczem na rzecz rzezaków i wyznanio-
wej gminy żydowskiej, zgłosił wniosek
skasowania uboju rytualnego zwierząt w
piotrkowskiej rzeźni mie'skiej,
Ustaloną większością głosów wniosek

odesłano do magistratu, a więc. pod
sukno,
W dyskusji radny Berliner z Bundu

ubolewał, że radni narodowcy więcej ma
'ą litości dla bydląt, niż dla dzieci żydow
skich, obdarowanych świazdką* na świę-
ta. Radny PPS. Szwejkowski wyraził
„obawę”, że zniesienie uboju rytualnego
w rzeźni może się odbić wemnie na wpły
wach kasy miejskiej gdyż rzezacy z bi-
ciem bydła przeniosą się poza miasto do
gmin sąsiednich...
Oto manowce, po jakich krąży myśl

„humanitarnych” socjalistów!
Drugi wniosek Kl. Narod, domagał się

powołania komisji, wybranej przez R. М.,
z udziałem rzeczoznawców do spraw
światła i energji elektrycznej w Pistrko-
wie, celem zmnie'szenia opłat za światło
i siłę, Uzyskał on solidarne poparcie wszy
stkich klubów.
W uzasadnieniu wnioskodawcy przy-

pomnieli, że ceny elektrowni piotrkow -
skiej miały być obniżone,o ile uzysk» ona
koncesję na cały powiat. Konces'a zosta-
ła udzielona, ale o zniżce cen niema do-
tąd mowy. Tymczasem zestawienie tych
cen z warszawskiemi wykazuje, że gdy
w Warszawie opłata za klwg. wynosiła
dla oświetlenia 44,7 gr. dla motorów —
21,7, a dla zarz. miejskiego 17.8 gr., to
w Piotrkowie dla tych samych użytków
do 1 stycznia b. r. ceny wynosiły 73, 39
141 groszy, ;

М. Каг.(7

Z kroniki żałobnej. — We środę odbył
się w Krakowie pogrzeb zmarłego w ub.
medzielę, znanego i cenionego w Krako-
wie lekarza dr, Bolesława Kom>rowskie-
$o. Zmarły cieszył się szczególną miłoś.
cią niezamożnej ludności, której bardzo
często i bezinteresownie spieszył z po«
moca
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Niezwykły objaw konkurencji etatystycznej
Zagadnienie t. zw. etatyzmu, wy-

rażającego się m. in. w formie licznych
przedsiębiorstw państwowych, kon-
kurujących z gospodarką prywatną
przy bardzo nierównych szansach
konkurencji — nie schodzi z łam pra-
sy.
Niezwykły objaw tej konkurencji o-

mawia tygodnik „Polityka: Gospodar-
cza”:

„Jak wiadomo, etatystyczna polity-
ka gospodarcza stworzyła zjawisko u-
przywilejowanej konkurencji. Polega
ona na tem, że przedsiębiorstwa pań-
stwowe, półpaństwowe, ćwierćpań-
stwowe, prawnie albo faktycznie pań-
stwowe względnie nawet całkiem pry-
watne, ale będące faworytami skarbu
czy też innych organów państwa —
mają taką sytuację życiową, że mogą

"sobie spokojonie istnieć, abstrahując
od prawdziwej walki o byt, a to dzię-
ki temu, że „w, trybie odnośnych za-
rządzeń i postanowień' zwiększa się
ich wpływy brutto, bądź też zmniej-
sza się im ciężary publiczno - prawne.
Formy, w których „idzie się na rękę"
przedsiębiorstwom państwowym, mo-
żna liczyć na dziesiątki, Pomysłowość
jest tu wprost budująca, troska o ja-
kieś istotne podstawy prawne przywi-
lejów — znikoma, dobro przedsiębior-
czości państwowej — prawem naj-
wyższem.

Tak to wyrosły u nas obok siebie
dwie wielkie gałęzie przedsiębiorczo-
ści przemysłowo - handlowej: prywat-
na, wytwarzająca nowe wartości, da-
jąca państwu utrzymanie i rozwój go-
spodarczy, słusznie pociągana do u-
stawowych świadczeń publiczno - pra-
wnych; druga gałąź — to przedsię-
biorczość państwowa — zakłady
przemysłowo - handlowe, w których
podstawowym wytwarzalnym artyku-
łem jest deficyt, których prawem stał
się niesłuszny przywilej,których g16-
wnem zadaniem polityczno - gospo-

‚ Чагсхет jest przekonanie społeczeń-
stwa, które za te deficyty musi pła-
cić, że „wielkie czasy, które przeży-
wamy”, nie pozwalają na oddanie w
ręce prywatne produkcji rowerów,
perkalików, soku malinowego i drze-
wa, prowadzenia teatrów i drukarń,

Cokolwiek jednak kto myśli o za-
prowadzenia  przedsię-

biorstw na rachunek państwa — mu-
si lojalnie przyznać, że dotychczasowe
napięcie między  przedsiębiorczością
prywatną a państwową obracało się w
ramach konkurencji uprzywilejowanej;
z kodeksem karnym nic ona nie miała
wspólnego.

Ostatnio, niestety, wzbogaciliśmy
się o pewne bardzo przykre przeży-
cie. Ze strony etatyzmu wyłoniła się
konkurencja krymianlna.

Oto w gazetach grodzieńskich i bia-
łostockich ukazała się wiadomość o
skazującym wyroku w sprawie sądo-
wej, wytoczonej przez firmę „Bracia
Konopaccy, fabryka dykt w Mo-
stach”, przeciwko kierownikowi fa-
bryki dykt Dyrekcji Naczelnej Lasów
Państwowych w Białymstoku i dwom
funkcjonarjuszom firmy Konopaccy o
usiłowanie zdradzenia tajemnicy fa-
brykacji dykt lotniczych firmy Bracia
Konopaccy, a to przez wykradzenie w
tej firmie specjalnego kleju do dykt

35)
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lotniczych — celem dostarczenia go
fabryce państwowej.

Charakterystyczną w całej tej spra-
wie jest ta okoliczonść, że u osoby,
przyłapanej na gorącym uczynku kra-
dzieży, znaleziono, jak donoszą pisma,
list kierownika państwowej fabryki
dykt w Białymstoku do pracownika
firmy Konopaccy, w którym to liście
obiecywana jest mu posada w fabryce
etatystycznej, o ile wydostanie z fa-

bryki prywatnej sekret fabrykacyjny.
dotyczący wymienionego kleju i do-
starczy ów sekret wymienionemu kon-
kurentowi,
Wypadek to pierwszy tego rodzaju.

Miejmy nadzieję, że ostatni. Miejmy
nadzieję, że w dalszych  instancjach
kara spadnie tu nietylko na bezpo-
średniego sprawcę, ale i tego, kto nim
kierował”,

 

Rolnicy protestują
przeciwko radiowej mowie p. Kiarnera

Prezes izby przemysłowo - handlowej
w Warszawie, b. minister Klarner, wy-

głosił przed kilku dniami w radio prze-
mówienie, które wywołało liczne prote-
sty w kołach rolniczych. Rolnicy nazy-
wają przemówienie b. min. Klarnera ten-
dencyjnem.
W przemówieniu swem oświadczył b.

min. Klarner m. in., iż „miasta polskie,
które reprezentują jedną trzecią część
ludności, są obciążone w skali 85 proc
na rzecz budżetu państwa, gdy dwie
trzecie ludności zamieszkałej na wsi
przykłada się w 15 proc. do tegoż bud-
żetu. Stosunek obciążeń mieszkańca
miast i mieszkańca wsi wynosi 10:1".

Rolnicy podnoszą, iż b. min. Klarner
przytoczył cyfry nie odpowiadające rze:
czywistości. Przy ogólnej sumie podat-
ków bezpośrednich. wynoszącej około

560 miljonów zł rocznie, udział rolnic-
twa wynosi około 179 milj. złotych, czy-
l blisko 32 proc. obciążenia podatkowe-
go, a nie 15 proc., jak to twierdził b.
min Klarner. Obciążenie podatkowe wsi
występuje tem jaskrawiej, gdy się u-
względni podział dochodu społecznego w
Polsce.

Na ogólną sumę 8,9 miljardów zł. do-
chodu społecznego w 1934 r. udział rol-
nictwa wynosił zaledwie około 1,2 mil-
jarda złotych. Bezmała zatem 75 proc
ludności państwa posiada zaledwie 13
proc udziału w dochodzie społecznym,
pozostałe 87 proc. stanowią udział lu-
dności miast,

Rolnicy podnoszą, iż prócz podatków
bezpośrednich ponoszą ciężar podatków
pośrednich, które koszt utrzymania pań-
stwa zwalają na masy liczne ale biedne 

12 miljonów złotych czystego zysku
przyniósł Bank

Dnia 23-go stycznia b, r, odbyło si
zebranie rady Banku Ne ad
przewodnictwem prezesa dr. а-
wa Wrėblewskiego. Na posiedzeniu tem
rada wysłuchała sprawozdań dyrekcji 0-
raz trzech komisyj rady z alnošci
Banku w grudniu, a następnie zatwier-
dziła sprawozdanie za r. 1935 wraz z bi-
lansem i rachunkiem zysków i strat,

Polski w r. 1935

Po przeznaczeniu na odpisy f rezer-
wy sumy 5,1 milj. złotych, pozostaje czy-
sty zysk w kwocie 12 milj, złotych. Ra-
da postanowiła przedstawić walnemu
zebraniu akcjonariuszy. którego termia
ustalono na 20 lutego rb, wniosek wy-
R dywidendy od ak: Banku
olskiego w wysokości 8 proc.

Ceny zboża w kraju i zagran'cą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 13-go do
19-go stycznia 1936 r. w/g obliczenia
biura Giełdy Zbożowo - Towarowej w
Warszawie. Ceny rozumieją się za 100
kg. w złotych.

GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Warszawa 20.00 12.26 15.623 13.76
Gdańsk 19,00 14,00 16,00 14,92%
Poznań 17,624 12.42 14.75 13.93
Bydgoszcz 17,69 12,62% 14,878 14,00
Łódź 19.25 13.373 15.00 15.50
Lublin 17,83 11.923 — 1268
Równe 17,44 10,673 12,82% 10,69
Wilno 19,29 1269 — 13,22
Katowice 19,55 1417 — 15.70
Kraków 18,67 13,423 — 1443
Lwów 17,50 12,50 16,25 13,94

GIEŁDY ZAGRANICZNE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Berlin 25,54 20,95 2808 —
Hamburg 2079 1188  — 1296

podniósł rękę i na ten
wrzawa,

—(o się stało? — spytał spokojnie.
— Dlaczegoście tu przyszli? Czy jakieś niebez-

pieczeństwo zagraża miastu?

Praga 3734 2940 3014 26,29
Brno 36,30 28,39 29,26 26,07
Wiedeń 36,33 25,75 30,123 25,628
Liverpool 1993 — — 16,70
Chicago 2278 11,23 1664 11,91
Buenos Aires 1783 — 43 "B

WARSZAWA, 23.1 — Na dzisiejszych
giełdach walutowych noiowania iunia
utrzymywały się — z nieznacznemi wa-

—na wysokim poziomie z daia
„wczorajszego. Jak się wydaje, tunt jest
w chwili obecnej jedyną walutą, inten-
sywnie poszukiwaną ŠaRiau w związ
ku z ponownym sem franka, Ponie-
waż angielski lusz walutowy prze-
ciwdziała zwyżce funta drogą sprzedaży
przes ilości brytyjskiej waluty Ban-
owi Francji wzamian za złoto, — od

paru dni trwa odpływ kruszczu z Francji 
sygnał ucichła uliczna

bodnie,

 
|

Próba życia
umowy handlowej z Niemcami

W dniach od 16 do 22 stycznia rb. od-
była się w Warszawie druga wspólna se-
sia Ei rządowych polskiej i nie-
miedkiej, których zadaniem jest stałe
kontrolowanie obrotów towarowych,
między obu kra ami, dokonywanych na

tawie umowy gospodarcze: z dnia 4
istopada 1935 r. oraz nadawanie wy-
miamie handlowej właściwego biegu.
W wyniku 6-dniowych obrad, osią-

gnięto przedewszystkiem porozumienie
w sprawie ustalenia obustronnego planu
importowo - eksportowego na m:esiąc
luty 1936 r.

Ż uwagi na to, że sezonowe natężenie
wywozu niektórych polskich artykułów
rolnych było w ub, miesiącach znaczne,
imoort zaś niemiecki do Polski i W. М.
Gdańska nie osiąśnął dotychczas ustalo-
ne pierwotnie wysokości — komis'e rzą-
dowe postanowiły znacznie obniżyć
„plafon“ eksportowy polski na luty. Ó-
kazało się bowiem wyraźnie, iż możli-
wości rozwoju wzajemneśo wywozu i
przywozi są ze sobą ściśle powiązane.

zczególnie silne ograniczenie ekspor-
tu polsikiego w lutym ma na celu zapew-
nienie sprawnego działania układu roz-
rachunkowego i temsamem niezwloczne-
50 otrzymywania przez eksporterów ich
należności, a zwłaszcza całkowite unie-
możliwienie powstawania jakichkolwiek

Z naszych portów
Prasa gdańska donosi, że rozmowy

polsko - $dańskie w sprawiepa
ES „Polskę portu gdańskiego tyczą
westji obrotu towarowego pod wzślę-
dem gatunkowym, Strona polska zaak-
ceptowała już zasadniczo słuszność żą-
dań Gdańska w kierunku uwzślędnienia
w stosunku do portu $dańskiego nietylko
ilości. lecz również i wartości przełado-
wywanych towarów.

* '

Dnia 21 bm. przybył do Gdyni dyrek:
tor denartameniu morskieśo minister-
stwa przemysłu i handlu inż. Możdżeń-
ski oraz dyrektor państwowego instytu-
tu eksportowego Turski. Dyr, Możdżeń-
ski odbył w urzędzie morskim w Gdyni
dłuższą konferencję z przedstawicielami
ekspedytorów portowych, a dn. 22 bm,
wziął udział w posiedzeniu rady portu,

Na licytację
Aś. PID, podaje:
Towarzystwo Kredytowe Przemysłu

Polskiego wystawia w marcu i kwietniu
r. b. na sprzedaż przymusową szereg o-
bjektów fabrycznych z powoda ni -
czenia zaległych rat udzielonych w swo-
jm czasie pożyczek, M, in. na licytację
wystawiona będzie duża ia - „Port-
land Cementu .„Lazy“ znaidująca się na
terenie Zadlębia Dąbrowskiego, Fabry
kę oszacowano przy opisie na 540.000

EA gdy a a igl sdо-
w fabrycznych sięga sum miljono-

wych. (i)

Cdpływ kruszcu z Francji
Spadek doiera

do Anglji. W ciągu dnia 12 bm. odpłynę-
a4 drogą.jak twierdzą. 300 — 460

r,mily, *
іімовід!с waluty, a więc franki szwaj- -

carski i belgijski, iloren, a przedewszyst-
kiem dolar wykazują osłabienie. Najbar-
A znamienny jest spadek dolara, któ-

ry dotąd w okresach ysu franka fr.
z reguły poważnie zwyżkował. Powodem
są znane trudności gospodarcze rządu a-
merykańskiego, a więc wyroki Sądu Naj-
wyżsześo. spraw abonus'a, wreszcie de-
ficyt budżetowy Stanów Žjednoczonych,

 

dniach umarł Gasrard, ale choć miałem wówczas
dopiero dziesięć lat, nie mogłem zapomnieć San
Triste. Bo Vćrćal może tylko tu oddychać swo-

Mały przemawiał donośnym głosem, tłum od-

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Tymczasem minęli już dzielnicę biedaków i wie-
żdżali w inną część miasta. ulice tu byly równie
wąskie, ale domy wysokie i masywne, obrócone ty-
łem do jezdni. P:ekność ich była widoczna tylko
od strony prywatnych ogrodów i dziedzińcow

—Tu leży klucz do całkowitego podboju
„ San Triste, — mówii Marmoat, wskazując na jeden
1 okazałych budynków,
— Biednych ludzi już sobie zdobyłeś Jeżeli

Alverado stanie po twojej stronie, m.ejscowi boga-
cze pójda za nim, jak stado owiec. Od czasu zni-
knięcia Vćralów, on tu panuie. O ile się iego prze-

, kona, cała sprawa jest skończona i załatwiona.
Zbliżali się do domu Alverada. Tłum zorjentował

się, jak bardzo ważną rzeczą było zdobycie jego
poparcia, bo zaczął wielkim głosem domagać się
jego widoku, Przez jakiś czas żadne światełko nie
ukazało się w wąskich i rzadko osadzonych okien-
kach starego arystokratycznego pałacu. Nagle
otworzyły się drzwi i na wąskim balkoniku umiesz-
czonym nad łukiem bramy prowadzącej do wew-
nętrznego dziedzińca ukazał się Ałverado we wła-
snej osobie. Za nim stanął wysoki giermek trzy-
mając w ręku latarnię, która miała pomóc panu do

-. zorjentowania się w zgromadzonym tłumie, Tłum
zresztą oświecały pochodnie i latarnia rzucała blask
wyłącznie na postać Alverada. Mały przyjrzał sie
uważnie tej wysmukłej i bladej twarzy, Alverado

Setki głosów odpowiedziało mu jednocześnie,
— Vereal! Vereal wrócił do nas,
Mały podjechał trochę bliżej do nieruchomo sto-

jącej postaci,
— Panie Alverado, jeśli mnie pan nie poznaie,

winne są temu dwanaście lat, które upłynęły od
mego ostatniego pobytu w San Triste, Ale wró-
ciłem wreszcie i mam zamiar dopomnąć się o zwrot
mojej własności. Czy pan zechce pojechać ze mną
do pałacu? Udowodniłem tym ludziom, że jestem
Josć Vereal.

Alverado nie zaraz odpowiedział, W tłumie
podniosło się tuzin rąk dźwigających pochodnie
i oświeciło twarz Małego. Alverado przypatrywał
mu się bębniąc leciutko cienkiemi palcami po balu-
stradzie balkonu.
— Panie Josć Vereal, skoro pan nosi to naz-

wisko i pretenduje do własności Vėrėalėw w San
Triste, czyż niema w tem mieście trybunałów. i se-
dziów, którzy pomogą panu wejść w legalne posia-
danie pańskich dóbr? — przemówił wreszcie obo-
jętnym głosem. — Pan się jednak wolał zwrócić
do tłumu.

Tłum protestował i mruczał coś niezadowolo-
ny, umilkł jednak natychmiast chcąc usłyszeć od-
powiedź Małego.
— Mogę panu w tej chwili opowiedzieć dzieje

mego życia. Po tej nocy, kiedy to nieprzyjaciele
zdobyli pałac Vćrealów i kiedy Ludwik Gaspard
uciekł ze mną z San Triste, wywiózł on mnie jak
tylko mósł najszybciej koleją z Meksyku, W Vóra
Cruz wsiedliśmy na statek, idący w kierunku No-
weco Orleanu Gaspard mów? mi zawsze. że n.e
powinienem nigdy wrócić do San Triste, Dojecha- liśmy do Stanćw Zjednoczonych i tam po kilku

powiečzial mu ogiuszającym wrzaskiem. Zdawało
się jednak Małemu, że mężczyzna stojący na bal-
konie uśmiechnął się ironicznie na dźwięk tych re-
torycznych elokubracji. Mały zagryzł wargi, rozu-
miał doskońale, że nie może mówić jednocześnie do
tłumu i do tego wielkiego pana, To co entuzjazmo-
wało jednych, wywoływało uśmiech na ustach
drugiego.
— Więc po dwunastu latach zdecydował się pan

wrócić do nas? — spytał Fryderyk Alverado, —
Składam panu najlepsze życzenia z okazji szczę-
śliwego powrotu. Z chwilą gdy prawo usankcjonu-
je pańską obecność, pozwolę bi zaliczyć się do
najpokorniejszych sług pańskich i przyjść z czoło-
bitnością do pałacu Vćrćalów,

Wśród zgromadzonej ludności dał się słyszeć
szmer nieufności, zdumienia i niezadowolenia.
Tłum zakołysał się, W tem rozległ się ostry, twar-
dy, donośny głos. Mały zorjentował się, że to mówi
Anglik, Halsey,
— Dosyć raamy Alverada! On trzyma z Cabril-

lem! Jego karmi ta świnia, która mieszka tam na
wzgórzu. — Halsey władał dobrze hiszpańskim ję-
zykiem i słowa te wykrzyknął z należytym pato-
sem. Tłum — to koń, który staje dęba za lada
dotknięciem ostrogą i tłum w San Triste oszalał
w mgnieniu oka. Przed ich świeżo odnalezionym
bohaterem wznosiła się przeszkoda. Chcieli nietyl-
ko przeskoczyć nrzez nią, chcieli połamać ją na
kawałki, Przed chwilą patrzeli na spokojną, 1го-
niczną twarz Alverada wzrokiem dzieci przygloda-
jących się ojcu, lub nauczycielowi, lub żebraka pod-
noszącego oczy na króla, teraz ryk lwa wydoby-
wający się z piersi Halsey'a zmienił ich zupełnie. IC. d. n.)  

Z „zamrożeń” z tytułu  eksnortu
polskiego do Niemiec. Obydwie komisje
rządowe porozumiały się co do środków,
prowadzących do przewidzianego w u-
mowie listopadowej wzmożenia wywozu
niemieckiego i w konsekwencji także
do powiększenia eksportu polskiego i w
związiku z tem, uchwaliły wprowadzić
dalsze ułatwienia i w obrocie artykwłami
handlu księgarskiego (wymiana wydaw-
nictw. wypožyczanie książek į t. pl. a
także ustaliły warunki importu do Pol-
ski na składy konsygnacyne oraz omó-
wiły szereś kwesty', związanych 'z fun-
kcjonowamiem zarówno samej -. umowy
gospodarcze, jak i załączonego do niej
układu rozrachunkowego,
Pozatem omówiona została przez ko-
ŁA kwestia wierzytelności
Polski, powstałych jeszcze na podstawie
uleładu |kompensacyjnego z dnia 11-go
października 1984 r. i w rezultacie stwo-
rzone zostały możliwości „odmrożenia””
znaczne, części tych wierzytelności.

m

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 23 stycznia

DEWIZY

Belga 89,60 (sprzedaż 89.78, kupno
8942); Holandja 360,30 (sprzedaż 361.02,
kupno 359.58); Kopenhaga 117.25 (sprze:
daż 117.44, kupno 117.06); Londyn 2.27
z26.34, kupno 26,26); Nowy
ork 5.29 (sprzdaż 5,30 i jedna czwarta,

kupno 5,27 i trzy czwarte); Nowy Jork
(kabel) 5.29 i jedna czwarta (sprze а#
5,30 i pół, kupno 5.28 i pół); Paryż 35.00
(sprzedaż 35.07, kupno 34.93); Praga
21.96 (sprzedaż 22,00, kupno 21.92);
Szwańcarja 172.50 (sprzedaż 172.84, kup-
no 172.16); Stokho: 135,45 (sprzedaż
135.78, kupno 135,12); Berlin 213.45
(sprzedaż 213.98, kupno 212.92),

Obroty dewizami nieco większe niż
średnie, tendencja dla dewiznie ednoli-
ta. Baritnoty dolarowe w obrotach pry-
watnych 5.27 i pół — 5,27 i trzy czwarte,
rubel złoty 4.80 i pół — 4,81; dolar złoty
9.07; gram czystego złota 5.9244. W ob-
rotach prywatnych marki niemreckie
(banknoty) 132.00 — 132.25, W obrotach
prywatnych funty ang. (banknoty) 26.27,

PAPIERY PROCENTOWE
7proc. po: ka stabilizacy'na 63,13
— 63.88 — 63.00 (500 dol.) 63,50 — 63.25
(w proc.); 4 proc, państwowa pożyczka
premiowa dolarowa 53.50 — 52.25 —
52.85; 5 proc, konwersyjna 60.00; 6 proc.
pożyczka dolarowa 76.75 (w  proc.); 8
proc, L. Z. Banku gospodarstwa krao-
wego 94,00 (w ach 8 proc. ob. gacje
Banku gospodarstwa kra'owego 9400 (w
Pos 1 proc. L. Z. Banku gospodarstwa
rajoweśo 83.25; 7 proc, obligaceBanku
ospodarstwa krajowego 83.25; 8 proc, L
„ Banku rolnego 94.00; 7 proc L. Z.

Banku rolna» 83,25. 4 i pół proc L, Z.
ziemsicie 47,50 — 47,00; 5 proc, L, Z.
Warszawy (1933 r.) 55.25 — 55,00; 6 proc,
oblisacie m. Warszawy 6 em, 61,50; 8
1 9 em. 58.00.

AKCTE
Bank Polski — 96,50 — 96,25; Stara-

chowice — 32.00,
Dla pożyczek państwowych tendenc'a

przeważnie słabsza, zwłaszcza dla dola-
rowych, dla listów zastawnych cokolwiek
słabsza, dla akcyj słabsza, Pożyczki do-
larowe w obrotach prywatnych: 8 proc
ożyczka z roku 1925 (Dillonowska) 83.50
w proc.); 7 proc, pożyczika Śląska 70.50
(w proc.); 3 proc. pożyczka lana
prem. 27,75 — 27,50 — 28,00.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 23 stycznia

 

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

Žyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,50;
Żyto I1 standart 687 gl. — — — — —i
Owies | st. (niezadeszc.) 497 gl, 13 75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
śl. 14,00 — 14,25; Owies II stan. 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. 13 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
Pw czyszczona 21,50 — 22,50;
ubin niebieski 8,25 — 8,50; Łu-

bin żółty 9,75 — 10,25: Rzepak ziwowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5v —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
RE letni 41.50 — 4250; $s
niane  bassis 90 procentowe  ŻŻ.
— 33.50; Koniczyna czerw sur. b2z 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. — — —; Maka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 3200—
34.00; Mąka pszenna gat. |— B 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; 1-C 0-55 proc.
29.00—30.00; I — D 0 —60 proc.
28,00 — 29.00; I — E 0—65 proc. 27.00—
28.00; IIA 20—55 proc. 26.00—27.00;
П — В %0—65 proc. 24,00:— 26.00;
II-D 45-65 proc. 23.00 — 24,00; II-F 55—
65 proc, 22,00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 21,00—22,00, Maka żytnia wycią*
owa' 0-30 20.50 — 2150; Mąkażytnia
gat. 0-45 20.50 — 21,50; Mąka żyt.' gat.

0-55 proc. 20,00—21 00; I sat. 0-65 proc
19.75 — 20.00; II gat. 15,50 — 16,50; ra-
zowa 15,75 — 16,25; poślednia — — —
— — —, Otrębv nszenne śrube przem.
stand. 11.00 — 11.50; otręby pszenne
średnie przem. stand 10.00 — 10 6; O.
tręby pszenne miałkie 1000 — 1050; O.
tręby żytnie 9,00 — 9,50, Kuchv Inia-
ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepanowe
13:50 — 1400: Kuchv słoneczn kwe
— = — — —, Śmła sojowa 45 proc.

Zógólny obrót 2661 1 Nea šiagólny obr: on, w tem
693 ton. Uspoosbienie spokione,



się „Bratnia Pomoc” jest fakt

 

STRAJK NA WYŻSZYCH UCZELNIACH
W/ dmiu wczorajszym na wyższych u- | stanowiska władz. W tych warurkach

czelniach warszawskich odbyły się wie-
ce młodzieży akademickiej, pod hasłem
obniżenia wygórowanych opłat  Mło-
dzież, pragnąc zaprotestować przeciwko
nieprzejednanemu stanowisku czynników
miarodajnych w sprawie rewizi nad-
miernych opłat, postanowiła w dniu

„ dzisiejszym powstrzymać się od zajęć na

uczelniach.

NA UNIWERSYTECIE

Na uniwersytecie stołecznym „Brat-
nia Pomoc SUJP," zorganizowała wiec
w sprawie opłat za zgodą rektora, proł.
Stefana Pieńkowskiego, Wiec odbvł się
w największe* sali uniwersytetu i. zw.
Auditorium Maximum w nowym gma-
chu. Miarą doniosłości zagadnienia jakie
dla szerokich rzesz studenckich przed-
stawia sprawa opłat, oraz powagi jaką
wśród młodzieży umiwersyteckiej cieszy

że na

wiec przybyło około 2 tysięcy młodzie-
ży, tak, że ogromna sala, obliczona na
1072 miejsca, nie mogła pomieścić zebra-
nych.
Na wiec przybył dziekani poszczegól-

nych wydziałów, kurator Towarzystwa
„Bratnia Pomoc”, prof Władysław Ta-
tarkiewicz, oraz prorektor prof В-;ее

Zebranie otworzył prezes T-wa „Brat-
nia Pomoc” p. Stanisław Boczyńsk., któ-
ry złożył sprawozdanie z dotychczaso-
wej akci „Bratniej Pomocy” w s>"awie
obniżenia opłat, Akcja ta, jak wiadomo
nie dała konkretnych wyników, wobec

 

 

młodzież zmuszona 'est do podjęcia no-
wej zbiorowej akcji, gdyż sytuacja, jaka
się wytworzyła obecnie, grozi wieiu а-
kademikom uniemożliwieniem  da!szych
studjów.

Skolei zabierali głos inni mówcy, ©-
brazu'ąc katastrofalne położenie mater-
jalne młodzieży, zwłaszcza młodzieży
chłopskiej i robotniczej, oraz zwrzcając
uwagę na uprzywile'owane niejako sta-
nowisko akademików - Żydów, <tórzy
zalewając wyższe uczelnie, korzystają о-
bok wszelkich świadczeń udzielanych o-
gółowi studentów, także z wydatnej po-
mocy własnego społeczeństwa.

NIEFORTUNNE PRÓBY

Reprezentanci rozmaitych ugrupowań
sanacyjnych t soajalistyczno - kcmuni-
stycznych usilowali wykorzystač trybunę
wieoową do wygłaszania haseł demago-
gicznych. Jednak młodzież narodowa w
przygniata'ącej większości, zgromadzona
na wiecu dała owym mówcom zdecydo-
waną odprawę.

/ Jeden z przedstawicieli młodzieży na-
rodowej zgłosił wniosek, aby na znak
protestu, przeciwko krzywdzącej polity-
ce władz w sprawie opłat uczelnianych,
młodzież akademicka powstrzymała się
od zajęć na przeciąg jednego dnia,

Wniosek ten zebrani przy'ęli przez a-
klamację, Został on jednak uchylony
przez przewodniczącego zebramia p.
Boczyńskiego, jako zgłoszony niezgodnie

 

Marsz zimowy huculskim szlakiem
Il brygady legionów

Dorocznym zwycza'em w dniach 13—
16 lutego rb, odbędzie się marsz zimo-
wy huculskim szlakiem II brygady Le-
gionów połączony z uczczeniem czynu II
Bryg. Leg. przez złożenie wieńca pod

krzyżem na Przełęczy Pantyrskiej
Program marszu 'est następujący:
Dnia 12.П wszyscy uczestnicy marszu

przybywają do Kołomyi, skąd wyjadą
pociągiem spec'alnym do Słobody Run-
gurskiej, udając się marszem pieszym da
Berezowa Średniego, W dniu tym prze-
prowadzone zostaną również wszystkie
formalności związane z marszem (bada-

* nia dokumentów. ząpoznanie zawodni-
ków z trasą i t. d.),

Dnia 13.II o godz, 8 start do pierwsze-
go etąpu Berezów — Kosmacz i nocleg
tamże.
Dnia 14.11 o godz, 7 start do drugie-

go etapu: Kosmacz — Żabie, nocleg w
Żabiem,
Dnia 15.II o godz, 7 start do trzec'ego

etapu: Żabie — Worochta i zakończe-
nie marszu.
W dniu 16.1II odbędzie się uroczystość

złożenia wieńca i wręczenia ziemi z pod
krzyża na Przełęczy Pantyrskie' zwycię-
skiemu patrolowi. poczem nastąpi rozda-
nie nagród,
Wśród licznych nagród przewidziana

12-letni podpalacz

Służba śledcza otrzymała meldunek o
niezwykłym wypadku podpalenia, doko-
nanego przez 12-letniego chłopca, W ma-
jątku Czajowice pod Ojcowem wynikł
pożar, który spowodował straty, sięga-
jące 2.000 zł. W wyniku energicznego do-
chodzenia ustalono, że podpalenia doko-
mal 12-letni chłopak, Kazimierz Wąsik,
mieszkaniec sąsiedniej wsi Bęble, Oka-
zało się, że czynu tego dokonał on z na-
mowy swego ojca, który na łożu śmierci
polecił synowi podpalić majątek z zemsty
za krzywdy doznane od dzierżawcy. (i)

 

 

łest nagroda ministra spraw wojskowych
zdobywana jednorazowo przez zwycię-
ski patrol kl. I.
Wszyscy uczestnicy marszu wezmą u-

dział jako widzowie w imprezach spor-
towych. organizowanych w tym dniu w
Worochcie.
——

Młedociany nožowiec
Na ul. Wroniej w pobliżu Grzybow-

skiej, 2-ch wyrostków, w czapkach ucz-
niowskich, zaczepiło 15-letniego Tadeu-
sza Dzidowicza (Grzybowska 69) prak-
tykanta, oraz kolegę jego, 14-letniego
Tadeusza Liberę (Grzybowska 76) —
proponując im bójkę — „dla sportu”
Gdy zaczepieni odpowiedzieli odmow-
nie, wtedy jeden z wyrostków zadał Dzi-
dowiczowi cios nożem w klatkę piersio-
wą. Na wszczęty przez chłopców alarm
młodociany nożowiec uciekł wraz z to-
warzyszem. Dzidowicz zgłosił się na
stację Pogotowia, gdzie lekarz nałożył |
mu opatrunek na ranę ciętą klatki pier-
siowej. (k)

Zabici przez pociagi
Na stacji Piastów, została przejechana

| przez pociąg 60-letnia Marja Ježewska,
mieszkanka Piastowa, która poniosła
śmierć na miejscu.
W szpitalu Dz. Jezus zmarł 55-letni

Józet Giziński, robotnik (wieś Jasieniec,'|
pow. grójecki), który na stacji kolejki
Grójeckiej Baniocha, dostał się pod po-
ciąg, odnosząc rany tłuczone głowy, oraz
doznając ogólnych ciężkich potłuczeń.
Na dworzec Gdański przywieziono

mężczyznę nieznanego nazwiska, lat oko-
ło 50-ciu, z raną płatową głowy oraz po-
łamanemi nogami, który został przeje-
chany przez pociąg pod Warszawą. Po
opatrunku przez Pogotowie, nieznajome-
śo, nieprzytomnego i w stanie ciężkim,
przewieziono do szpitala Przemienienia
Pańskiego. (k)

 

Właściciele domów--kasiarze
Z tajników świata przestępczego

Ciekawą pracę na temat kasiarstwa о-
głosił naczelnik centrali służby śledczej,
insp Antoni Sitkowski. Otóż, jak oka-
zsje się, w okresie od 1924 r. do paž-
dziernika 1935 r. dokonano włamań ka-

sowych w całej Polsce 3.251, w tej licz-
bie w Warszawie 397. W warszawskim u-
"rzędzie śledczym jest zarejestrowanych

kasiarzy „fachowców” 144, W tej liczbie

30 procent stanowią Żydzi Bliższe dane,
zebrane przez urząd śledczy, wykazują,
iż wśród kasiarzy warszawskich mamy:
23 handlarzy, 14 ślusarzy, 6 fryzjerów,
8 stolarzy, 9 robótników, 6 malarzy, 5
murarzy, 5 szewców, 5 krawców, 5 bez

zawodu, 4 szoferów, 3 elektrotechników,

3 piekarzy, 3 kamaszników i t. d. Poza-

tem figurują jako kasiarze dwaj właści-

ciele domów, jeden właściciel kawiarni,

dwaj kupcy. Według wykształcenia, na

ogólną ilość 144 kasiarzy warszawskich

było tylko 6 analfabetów. Według wy-

róków skazujących, 2 kasiarzy miało za

sobą 14 wyroków, jeden — 12 wyro-

ków, 2 — 11 wyroków, 10 — 9 wyroków
it d. Kasiarze warszawscy grasuje

nie tylko na terenie stolicy, ale wyjeż-

dżają także do innych miast polskich, a
nawet zagranicę, (Om)

'dził ranę postrzałową kolicy 

z regulaminem zebrań akademickich, u-
chwalonym przez senat uniwersytetu,

REZOLUCJA

Na wniosek prezesa „Bratniej Pomo-

cy”, p. Boczyńskiego, jednogłośnie u-

chwalono następującą rezoluc'ę:

„Młodzież Akademicka Uniwersytetu

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ze-

brana na ogólnem Zgromadzeniu Akade-

mickiem w dniu 23 stycznia 1936 r.

stwierdzając że:

1) nędza materjalna ogóła Młodzieży

Akademickiej przybrała formy  zastra-

szającej katastrofy społecznej, prowa-

dzącej w dalszej konsekwencji do upad-

ku Nauki j Kultury Polskiej, zmaganie

się młodzieży z trudnościami natury ma-

terjalnej zużywa prawie całkowicie jej

enercję, wskutek czego © właściwych

stndjach mowy być nie może,
2) uznając konieczność ponoszenia

świadczeń przez wszystkich obywateli

na rzecz swego Narodu i Państwa M?o-

dzież Akademicka nie uchyla się od nła-

cenia czesnego, nie może jednak dać z

siebie więcej, niż sama posiada.

Biorąc pod uwańę powyższe, zebrani

domatają się obniżenia czesneśo o 33%

obecnej wysokości i wydzielenia onłat

egzaminacyjnych, a jednocześnie wydat-

nego zwiększenia dotacji do kds stowa-

rzyszefi samopomocowych, aby można

było opłacić czesne za te koleżanki i ko-

legów, którzy 1 zmniejszonych opłat

wnieść nie będą w stanie".

Zebranie zakończono odśpiewaniem

„Hymnu Młodych ”,

NA POLITECHNICE

Na Politechnice odbył się również tłu-

mny wiec młodzieży, zwołany przez

„Bratnią Pomoc SPW.* Zezwolen.a na

wiec, udzielił rektor Politechniki, prof,

Warchaloweki,
Wiec zagaił prezes ,Bratniej Pomocy”

p. Ostromęcki, omawiając wyniki inter-

wenci przedstawicieli młodzieży u mi-
nistra oświaty. Na wiecu zabrał głos p.
rektor Warchałowski, który wzywał

młodzież do zachowania spokoju i po-

wstrzymania się od dałszej akc'i dn cza-

su za'ęcia się sprawą przez Se'm Wypo-

wiedział się za stosowaniem zniżek in-
dywidualnych, ;

Skolei przemawiało szereg mówców,

poczem uchwalono rezolucję treśc, po-
dobnej jak na uniwersytecie. Nas:ępnie

  

Prof. Wittg złamał nogę
Prof. E. Wittig, pracujący obecnie

nad wielką figurą Słowackiego dla
Lwowa i jednocześnie dający ostatni
retusz przy gipsowym odlewie monu-
mentalnej grupy, poświęconej pole-

głym sanitarjuszom dla Warszawy, w
ubiegły poniedziałek spadł z ruszto-
wania w pracowni z wysokości 5 me-
trów. Szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności artysta wyszedł z tego wypadku
bez poważniejsźych obrażeń, jedynie
ze złamaną nogą. Dowiadujemy się,
że kuracja złamanej nogi potrwa kilka
tygodni,

Skutki nieostrożności
z bronią

4T-letni Jan Siudyła, urzędnik min.
przemysłu i handlu, (Żaliwskiego 7,
Grochów), przed udaniem się do biura,
sprawdzając broń. nie zauważył kuli
znajdującej się w lufie rewolweru Na-
gle padł strzał, Kula ugodziła S. w klat-
kę piersiową, Lekarz Pogotowia stwier-

serca.
Rannego przewieziono do szpitala Prze-
mienienia Pańskiego, gdzie wkrótce
zmarł, Siudyła pozostawił żonę i troje

dzieci, (k)

Zuchwała kradzież
w pociągu

Policja pow. warszawskiego podjęła
energiczne dochodzenie w sprawie zu-
chwałej kradzieży, dokonanej w pociągu
podmiejskim Nr. 736, podążającym z Zą-
bek do Warszawy. Nieujawnieni spraw-
cy skradli na tym odcinku wszystkie pa-
sy skórzane przy oknach w 2-ch wago-
nach. Należy nadmienić, że kradzież ta
jest tem dziwniejsza, wobec przedziura-
wienia przez władze kolejowe pasów o-
kiennych inicjałami P. K. P. dla unie-
możliwienia ich zbycia, (i)

Nagły zgon aptekarza
Na rogu ul. Poznańskiej i Hożej za-

słabł nagle 48-letni Piotr Barczyk (Mła-
wa), aptekarz. Przechodnie przeprowa-
dzili B do pobliskiego ambulatorjum fi-
Lji Pogotowia, gdzie lekarz stwierdził już
śmierć. Przyczyna — nieustalona. (k)  

jeden z uczestników wiecu zażąda! gło-
sowania nad wnioskiem o prolklamowa-
niu strajku protestacynego w piątek,
przyczem obecny na. wiecu prof. Radzi-
szewski w tym momencie wiec rozwią-
zał, Wniosek jednak przed wyiściem u-
chwalono przez aklamację, — росхет

młodzież zaintonowała Hymn Młodych.

NA INNYCH UCZELNIACH

W Szkole Głównej Gospodarstwa
Wie'skiego, gdzie wiec nie odbył się,
wobec braku zezwolenia rektora prof.
Górskiego, rozrzucono ulotki wzywają-
ce młodzież do protestacyjnego strajku
24-godzinnego w dniu dzisiejszym
Na SGH, młodzież postanowiła po-

przeć w dniudzisieszym akcję st:a'ko-
wą na uczelniach państwowych.  

WE LWOWIE

W związku z nieprzychylnem zala.

twieniem przez ministerstwo W. R i O.

P. sprawy opłat akademickich, odbyły!

się wczoraj wieczorem wielkie zebrania

młodzieży. л

Zebrania talkie odbyły się w II-gim

Domu Techników, w Domu Akademio=

kim przy ul. Łozińskiego 7, w Dome

Medyków Weterynaryjnych, w Domu
Studentek i w Domu Medyków.

Na wiecach, po odpowiednich przemów
wieniach, uchwalono  proklamowanie

24-godzinnego protestacyjncjo strajku

na wszystkich wyższych uczelniach

lwowskich,

„ Strajk proklamowany został poi has
słem: „O powszechną i tanią naukę dla

wszystkich Polaków”.

ESR TS LSS i i RECO

Foxtrotty i esperanto

Słówko o programach radjowych
„Polskie Radjo” jest instytuc'ą, któ-

posiadają wogóle 'akikolwiek poziom,

rej działalność powinna interesować i w

istocie żywo interesuje ogół społeczeń-

stwa polskiego, Ze względu na sposób, w

*ąki radjo dociera do mas, 'ak również

ze względu na rangę jego wpływów, kon-

trola pracy radia ze strony opinji jest

uzasadniona i wskazana.

Pomiiamy tu kwestje natury zasadni-

czej; w danym wypadku idzie nam o

rzecz pozornie drobną. ale jednax dla

działalności „Polskiego Radia* charak-

terystyczną,

Poważną część w programach audy-

cyj zamuje codzień t. zw. „muzyka

lekika". Naiczęście' są to produkcje naj-

rozmaitszych tang, foxtrottów, slow-

foxów i innych utworów muzyk: ta-

necznej, nadawanych z płyt gramofono-

| wych.
Już ilość audycyj tego rodzaju może

wywołać zastrzeżenia, a tembardziej

wartość. Wszalkże rad'o ma być między

innemi także krzewicielem prawdziwej

kultury muzycznej, Można i należy wy-

magać od programów radjowych pewne-

go poziomu.
Tymczasem do rzadkości należą wy-

padki, gdy np. piosenki nadawane przez

radio, lub, relreny utworów tanecznych

Na!częściej słyszymy rzeczy, które bra-

kiem jakie'kolwiek wartości i — sens
wprost rażą. Słusznie pisze w tej spra-

wie „Prosto z Mostu":
„Nie mamy, niestety, ustawy, któraby

  

Apetyty burmistrza
Otwocka

Na wczorajszem posiedzeniu rady mia-
sta Otwocka zaszedł incydent, mający
bardzo charakterystyczny posmak,

Burmistrz miasta — dr. Salomonowicz
—wniósł na radę wniosek o uchwalenie
dła niego 3.000 zł., mających stanowić
dodatek za godziny pozabiurowe.
W głosowaniu, za wnioskiem wypowie-

działo się 9 radnych, przeciw wnioskowi

głosowało 10, a 2 radnych złożyło białe
kartki,
Mimo, że wniosek nie uzyskał więk-

szości, p. dr. Salomonowicz oświadczył
radnym, że wniosek przeszedł, co wywo-
łało ogromne oburzenie.
Jak się dowiadujemy, radni wnoszą

skargę na pana burmistrza do władz nad-
zorczych, a w tym wypadku, do warsz.
wydziału powiatowego na pow. warszaw-
ski. Sądzimy ,że wydział powiatowy a'
petyt p. dr. Salomonowicza, pobierają-
cego z tytułu burmistrzostwa około 1.100
zł, miesięcznie — ukróci.

„Nasi” zagranicą
Konsulat brazylijski w Warszawie o-

trzymał wiadomść, iż w stosunku do u-
czestników ostatniej rewolty komuni-
stycznej ,którzy nie są obywatelami bra-
zylijskimi, zastosowane będą represje w
postaci deportacji do ich krajów ojczy-
stych. Do Polski wysłanych ma być 6
osób narodowości żydowskiej, które zo-
stały aresztowane za udział w rozru-
chach w stanie Ryo Grando del Sul. (i)

Apteki w niedzielę
Na podstawie porozumienia między

właścicielami i personelem aptek war-
szawskich, zatwierdzoneśo przez komi-
sarjat rządu na m stoł Warszawę, poło-
wa aptek warszawskich jest w każdą
niedzielę nieczynna Apteki zamknięte wy-
wieszają w oknach wystawowych adresy
najbliższych aptek czynnych. Apteki po-
łożone na krańcach miasta nie podlegają
zamykaniu i są stale czynne. (b)  

cenzurze pozwalała konfiskować  id'o=
tyzmy, Cenzura jest u nas tylko od tro-
pienia nieprawomyślności, Ale gdy ra"
d'o staje się tubą, przez którą Schlech=
tery, Własty i inne Friedwatdy wykrzys
ku'ą na całą Polskę wszystko, co im
ślina na 'ęzyk przyniesie — to już prze=
praszam: stop! Radjo powinno być in=
stytucją, która przez wysokie wymaga<
nia podnosi poziom piosenki, Jest zaś w
tej chwili — instytucją krzewienia zdzi*
czenia kulturalnego".

Słowa ostre, ale słuszne,
A teraz jeszcze jedna uwaga, dotyczą«

ca innej strony programów radjowych.
Oto na wtorek rado zapowiada odczyt z
Krakowa p. t, „Uniwersytety i wyższe ue

czelnie polskie” Odczyt wygłoszony bęe
dzie w.. języku esperanckim!
Nasuwasię pytanie dla kogo przezna«

czony jest ten odczyt?
Jeżeli dla cudzoziemców — to może

lepie byłoby po francusku, a jeżeli dla
swoich Żydów to może wystarczyłoby
po polsku, albo już konsekwentnie w.»
żargonie,

———

'Lekarz z Szanghaju
w Warszawie

Bawi w Warszawie przybyły z ramie=
nia sekcji higjeny Ligi Narodów dr. Tinge
an, szef służby zdrowia w Szanghaju,
który specjalnie interesuje się organiza-
cją służby zdrowia państwowej i samo+
rządowej w Polsce.

Dr. Ting-an zwiedza obecnie państwo*
wą szkołę higjeny, państwowy zakład hie

gjeny, miejski wydział opieki społecznej
i zdrowia, szkoły pielęgniarstwa, miejski
ośrodek zdrowia w Mokotowie i t.p. Dr.
Ting-an interesuje się również wiejskiemi
ośrodkami zdrowia. (b)

Nagrody I. P. S.
Dnia 20 b m. w drugim dniu obrad

komisji nagród salonu plastyków związ=
ków zaw. pol. art. plastyków w Instytu=
cie prop. sztuki przyznano, równorzędne
z nagrodami pieniężnemi, odznaczenia
honorowe następującym artystom:

Saszy Bolnderowi (zw krakowski) (ja-
kiej narodowości? Czy to też polski ar=
tysta - plastyk? Przyp. red.), Henrykowi
Gotlibowi (zw. krak.), Janowi Hryńkow=
skiemu (zw. krak.), Tadeuszowi Potwo-
rowskiemu (zw. poznański), Zbigniewo*
wi Pronaszce (zw. krak.), Czesławowi
Rze„ińskiemu (zw krak.) i Zygmuntowi
Waliszewskiemu (zw. warszawski),

Z życia stowarzyszeń
ZEBRANIE LEKARZY
WARSZAWSKICH

Doroczne ogólne zebranie warszaw*
skiego obwodu Związku lekarzy państwa
polskiego odbędzie się w niedzielę dn. 26
b. m., o godz. 10-ej w lokalu przy Al. U-
jazdowskich 20. Porządek dzienny о-
prócz sprawozdań władz przewiduje u*
chwalenie preliminarza budżetowego na
r. 1936 oraz uzupełniające wybory do
zarządu, komisji rewizyjnej i sądu kole-
żeńskiego,

ZEBRANIE ROLNIKÓW I LEŚNIKÓW

Dnia 30 stycznia br. (czwartek) w los
kalu Ziemianek (ul. Chmielna 29) odbę-
dziePa eisi zebranie 45 sy ne
Oddziału warszawskiego Związku rolni
ków i leśników z wyższem wykształce-
niem z następującym porządkiem dzien
nym: ;
„godz, 4 i pół referat na temat: „M

żliwości eksportu drewna na tle umowy
handlowej polsko _ niemieckie'* wygłosi
p. dr. Jerzy Rawita-Gawroński;

godz. 6-ta popoł. referat na temat:
„Zagadnienie. odporności odmian zię=
mniaków i zbóż na choroby** wygłosi ps
proł. Witold Staniszkis,

 



 

BIEG z JAMY
Bohater ilma „MARADU“ — CHARLES BICKFORD w roli głównej tajemnicza azjatycka dżungla! Wzruszające przygody! Przejmujące groz aiki z drapiožcami! 2

tempo akcji! Nad program: Przepiękny dodatek kolorowy i inue, Ugraszamy 0 przybywanie nasai sów gosia c6, 8 i 10.15 е A

нФ оо СЛБ aTSR — . 2. HE ZEMEDA AO ннн AAS SBA AsiS SAS TT TH BEANES AA RSNA ISTESTKR

Teatr i muzyka. |yzaaczył dzień obchodu jubileuszowego; KRONIKA POLICYJNA. Nowości wydawnicze

: ы p ew kopce ap imere 8 — Wykrycie kradzieży. W dn. 20 b. m.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś|na będzie po raz pierwszy melo: уува оре-1 : ж т ч 2 :

w 3-ch aktach |retka Kalmana „Bajadera”. Czajkowski Aleksander, zam. przy ul. Fin „Czaray._ląd" jlaudkiz SONyka" na cak 1036. Wy:

Bilety w kasie

' sam,

POCZĄTEK O GODZ. ?-ej.

CASINO)
Największy fili
EGZOTYCZNY
wszystkich czasów

 mł

Wanda  Melcer.

Meiera at. Nieakak szłachcicem”. | Teatru „Lutnia” od 11 do 9 w. nej 5, zameldował policji, że w dniach od 17 Warszawa Reportaże z ghetta war ił druk Przewodnik G
p.t „B i | m Ai . . sa ; ; -|szedt z u „Przewodnik Gro-

W akcie Ill-cim ceremonja turecka przy — Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5. |do 20 b. m. ze strychu jego domu skradzio-| „awękiego. 1) Żyd urodził się i za-|madzki i Kalendarz Sołtysa” na rok
no bieliznę wartości 30 zł.

W. toku dochodzenia
| Dzi przedostatni dzień programu p. t.

„Czar walczyka”.
Od 27 stycznia następują dalsze zmia-

1936. Rocznik ten zawiera wszystkoczyna się uczyć, 2) Wi mykwie i pod
cokolwiek potrzebuje do wiadomościbeldachimem. 3) Businessis business.

oryginalnej ilustracji muzycznej Lully'ego.

Balet N. Muraszowej. ustalono, iż kra-

— Koncert Walerji Barsowej. Jutro dzieży tej dokonał złodziej Nowacki ь »

о oz 15 wiecz. odbędzie się jedyny ny w zespole: nowy balet Tanagra liczący Poi od, a a skała 4) Modlitwa i umieranie. każdy sołtys, każdy radny, a także

recital W/alerji Barsowej w Teatrze Miej- parę solistów i zespół 6 tancerek Opery AA a ER ? Janusz Stępowski. „Na morskich] każdy działacz społeczny i obywatel
Iżykowski. Początek|PTZY którym część skradzionej bielizny zna- 2 Wydawnictwo |n: S i Ž й

я
wi: a Si.įszancach  Rzplitej“.

Ligi Morskiej i Kolonialnej. Warsza-
wa 1935. Cena zł. 3.50. Skład Głów-
ny lmst. Wyd. „Bibljoteka Polska“.

„Przewodnik Gromadzki i Ka-
lulu is 2

WYPADKI.
—- Karambol na ul. Chocimskiej. Na ul.

Chocimskiej wóż ciężarowy, należący do

Nochema  Cwejgelsona, zam. przy ul. Po-

marskiej najechał na dorożkę, którą jechała

warszawskiej i Antoni

przedstawień o godz. 6 m. 30 i 9-ej. leziono

— Teatr Rewji „Murzyn*, ul. Ludwi- Sąd Grodzki

teatru „Lutnia”. Ceny specjalne. Wszystkie sarska 4. Dziś przedostatni dzień programu|więzieniu. (e)

kupony: i zniżki nieważne. rewjowego pt. „Używaj póki czas”. Począ-| ‚ sę: = +

— Zapowiedź! W pierwszych dniach tek o godz. 6.30 i 9 wiecz. — Kradzież w komendzie Legjonu Mio-

lutegó r. b. w Teatrze Miejskim na Poku-| W poniedziałek premjera rewji p. t. dych. Stanisław Lipiński, b. członek Za-

lance odbędzie się koncert Stanisława Szpi ! „Kryzysowi prztyka w nos!“ rządu Legjonu Młodych, doniósł policji, iż

nalskiego. PAS, adYdo nabycia w kasie| w maju r. ub. z lokalu komendy Leg. Mi.

zamawiań Leal „Lutnia ‚ 2 К 22 PE

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o $. Polskie Radjo Wiino p M i NEWW) э 5'"“‘.”:

8 ш. 15 w. operetka Falla „Krėlowa Miljar- 6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mų-j"9 BNPYNA AP PRZ objektyw pa

zyka poranna (płyty). Dziennik poranny. |CYjny» membramę od gramofonu i płaszcz
dów” z Elną Gistedt.

Płyty, Giełda rolnicza. Audycja dla szkół. męski ogólnej wartości 945 zł.

skim ma Pohulance. Jest to jedna z naj-,
większych śpiewaczek doby obecnej. Pozo-

stałe bilety do nabycia w kasie zamawiań!

„Przewcdnik” na rok 1936 podaje
podstawowe imformacje o ustroju

Fanstwa, ze szczególnem uwzględ-
nieniem ustroju samorządu gminnego
i gromadzkiego, mówi szczegółowo
o obowiązkach sołtysa, oraz podaje
wzory pism i zaświadczeń oraz for-
mularzy we wszelkich sprawach do-
tyczących sołtysa i każdego miesz-
kańca wsi.

  
osadził Nowackiego w

  

!

\)

— Dzisiejsza premjera dla dzieci w

„Lutni*. Dziś punktualnie o $. 5 pp. dane 8.10: Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał.*

będzie widowisko według utworu J. Kra- 12003 Dziennik południowy. 12.15 Oświata

szewskiego. Widowisko to przedstawiające w wojsku. 12.25 Koncert. 13.25 Chwilka go-

życie i obyczaje z końca XVIII stulecia, ce- spodarstwa domowego. 13.30 Muzyka po-

chuje beztroski humor i morał, bowiem. ty- pularna. 14,30 Dwa fortepiany: L. Boruński

tułowa postać sztuki sierota „Leosia Pucia- i K. Gimpel. 15.00 Jak Eliza Orzeszkowa

tówna" wychodzi zwycięsko z wszelkich przewiozła Traugutta -— opow. 15.15 Mała

skrzyneczka — listy dzieci, 15.25 Życiepokus. Ceny miejsc ad 15 groszy.
Jutro o g. 4 pp. „Rose Marie“. kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Płyty.

Jutrzejszy poranek karnawałowy 16.00 Lekcja języka francuskiego. 16.15 Bra-

w „Lutni*. Jutro o $. 12 m. 15 na poranku wo! mamy gości — słuch. dla dzieci. 16.43

symfonicznym w  „Lutni* wystąpi w peł- Cała Polska śpiewa, 17.00 Małe kłopoty

nym składzie Wileńska Orkiestra Symfo- Temidy. 17.15 Nowości z płyt. 1745 Bóbr,

niczna pod dyr. Mieczysława Kochanow- wygł. Jan Żebiński, 17.50 Wielka legenda

skiego oraz soliści S$. Bestani i M. Wawrzko małego Sztabina. 18.00 Koncert chóru nau-

kowicz. Poranek niedzielny poświęcony bę- czycielskiego, 18.30 Rumuńska muzyka lu-

dzie muzyce lżejszej. Ceny miejsc minima'ne dowa (płyty). 18.50 Płyty. 19.00 Gawęda
regjonalna p. t. „Na miętkie serce nic nieod 25 groszy.

— Jubileusz Józefa Ciesielskiego. 25- poradzisz” wygł. M. Sylwestrowicz. 19.10 No
wości teatr. 19.25 Koncert reklamowy. 19.35lecie pracy scenicznej Józefa Ciesielskiego

upoważniło Zarząd ZASPU. do udzielenia Wiad. sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna.:
20.00 Koncert muzyki lekkiej. 20.45 Dzien,zezwolenia ma urządzenie - wieczoru jubi-

leuszowego. W Wilnie zawiązał się Komitet wiecz. 20.55 Obrazki z Polski współczesnej.
21.00 Audycja dla Polaków z zagranicy.Jubileuszowy z miejscowego  społeczeń-
21.30 Kukułka wileńska. 22.00 Recital śpie-

O kradzież podejrzani są Zygmunt Wie-

ul. Cmentarnej 5, oraz

przy ul. Kalwaryj-
lehorski, zam. przy

Piotr Szywczyk, zam.

skiej 17.

Dziwnem się wydaje, iż o kradzieży га- ,

meldowano policji po uplywie prawie roku

(e)

— Włemanie do mieszkania, Do miesz-

kania A. Czajkowskiego (Finna 5) włamał

się zawodowy złodziej P. Nowacki, ogoło-

cając kompletnie mieszkanię. Skradzione

rzeczy odnaleziono. (hl

— Grozi zabójstwem. M. Dajches (Ko-
panica 5) powiadomił policję, iż niejaki J.

Żylin, bezrobotny (Straszuna 5) grozi mu
zabójstwem. Dajches prosi policję o ochro-

nę jego osoby. (h)

AAAZOT TZ oUNION ERA

2300 Wiad. meteor. 23.05

czasu.

zyka taneczna.

| Malwina Husewiczówna, zam. przy ul. Cho-

! cimskiej 81.

Na skutek zderzenia Husewiczówna

wypadła z dorożki na. bruk, doznając ogól-

nego potłuczenia ciała. (e)

— Znalezienie podrzutka.

jkarska, zam. przy ul. Filareckiej 23 zna-

|lazła w bramie swego domu podrzutka płci

żeńskiej w wieku około 2 tygodni. Za po-

średnictwem władz policyjnych ulokowano

podrzutka w przytułku Dzieciątka Jezus. (e)

Zaginięcie. Jadwiga  Samosionek,

| zam. przy ul. Wielkiej 9, zameldowała, że

syn jej Józef wyszedł z domu jej siostry

Zofji Zemielowicz, zam. przy ul. Antokol-

skiej 130 i dotychczas nie powrócił, Zarzą-

dzono poszukiwania. (e)

  
Helena Pie-

i =

i —Poranienie żyda studenta. Do po:

gotowia ratunkowego przywieziono  pora-

nionego żyda studenta Borysa Kaufmana

(Stefańska 27), który w bójce koło ul. Do-

minikańskiej został pobity, (h)

ojczystego kraju,
stwem, właściwem duszy angielskiej, uka-

Ta
э„Peter ibbetson

KINO „HELIOS“
Wiele jest filmów, których treścią jest

wielka, potężna miłość dwojga ludzi: są to

filmy mniej lub więcej udane, kończące s'ę

, tragicznie lub amerykańskim happy end'em

Ale nowy film Gary'ego Wataway'a wybija

się ponad wszelką miarę przeciętności Po

doskonałym filmie „Bengali“, pełnym patrjo

tyzmu i poczucia odpowiedzialności za losy
graniczącego z bohater-

zuje Gary Hataway piękną, pełną roman*

tyzmu opowieść o wielkiej miłości. „Peter

Ibbetson' przenosi widza w mistyczna

krainę uczuć, gdzie dwie dusze zespelone

nieziemską poprostu miłością  przezwycię-

żało wszelkie ziemskie przeszkody.
Wysoce artystyczna gra głównych bo-

haterów Gary Coopera i Anny Harding *
piękne efekty fotograficzne przyczyniają
się do stworzenia filmu niebanalnego, Za

jedyny minus policzyć można niedość wy-

korzystane efekty muzyczne. espe.

 
stwa, który po odbytych wspólnie z kię-

waczy E. Bandrowskiej-Turskiej. 22.40 Mu- D. c. muzyki tanecznej.rownietwem Teatru „Lutnia” posiedzeniach
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