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Wilno, Niedziela 26 Stycznia 1936 roku

 

 

Briih
WARSZAWA, ul,

vis a vis Ogrodu Saskiego
POKOJE

Dnia 29 stycznia, w środę, o godz. 10-ej rano odprawiona będzie Msza Święta w rocznicę Śmierci za spokój duszy

„TP.

Hr. OŁADYSŁAGA UMIASTOOSKIEGO
w Wilnie w kościele Św. Jana przy Wielkim Ołtarzu. Tegoż dnia odprawioną będzie o

Święta w Sobotnikach zaduszę Fundatora kościoła parałjalnego Żemłosławia — druga
godz. 9-ej rano Msza
Msza w Sobotnikach

6. odprawiona będzie: w przeddzień Imienin Fundatora, 26 czerwca r. b. o godz. 9-ej rano — trzecia Msza Święta

19 dala.25 lipca:o godz. 9-ej rano za duszę. Rodziców, Brata, Dziadków i Stryja Fundatora, pochowanych w

We wtorek, dnia 28 stycznia roku Pańskiego 1936, o godzinie 11-ej przed
południem, w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Wilnie, przy ulicy
Żawalnej odbędzie się uroczyste nabożeństwo żałobne ku uGž-

czeniu pamięci zmarłego w

$. Т p.

Jego Królewskiej Mości Jerzego V-qo
(Króla Wielkiej Brytanii, Irlandji i D

-— © czem zawiadamia
Cesarza Indyj..

noo —

podziemiach kościoła Sobotnickiego.

 

       

  

dniu 20 stycznia 1936 roku

ominjów Brytyjskich poza morzami,

KONSYSTORZ WILEŃSKI
EWANGELICKO - REFORMOWANY.

Prace
W sobotę w obradach komisyj

budżetowych izb  ustawodawczych

FREDRY Nr. 12 Częściowo

od 5.— Zi.

 

zimna i gorąca.

Centralne ogrzewanie i piece.

Nr. 25

 

przebudoweny. Woda bieżąca

Telefon w każdym pokoju.

 

 

DZIMIERZ PIKIEL| Wzo WILNO, WIELKA, 7. TEL. 11-55.

BIAŁY TYDZIEN|
TOWARÓW BAWEŁNIANYCHI LNIANYCH

NANSUKI
MADAPOLAMY |

PŁÓTNA BIELIŽNIANE
l POŚCIELOWE

OBRUSY *
SERWETY

KAPY
FIRANKI INNEl

WYROBY PiIERWSZORZĘDNYCH FABRYKi

SUKNA — FUTRA — BŁAWAT:-
PROS MY PORÓWNAĆ NASZE WYJĄTKOWE CENYIII

Sejmu
Równolegle obradować będzie

komis'a budżetowa Senatu, która we
nastąpiła przerwa, Prace rozpoczną wtorek 28 b. m. rozpatrzy budżet
się od poniedziałku przyszłego ty-
godnia.

Bardzo długą dyskusję zapowiada
się przy budżecie Ministerstwa W.R.

|i O.P., który rozpatrywany będzie w
komisji sejmowej we wtorek 28 b.m.

Ze względu 'na ciężką sytuację
szkolnictwa oczekiwąć. należy „dys-
kusji na temat znalezienia: środków
na budowę. szkół.

Przygotowania do pogrzebu
Króla Jerzego. V-go

LONDYN (Pat). Orszak pogrze-
bowy króla Jerzego wyruszy z West-
minster Hallu we wtorek o godz. 9,45

kowski —- jako ambasador nadzwy--
czajny i przewodniczący delegacji a
wchodzą: Skirmunt, b. ambasador;

DELEGACJA SOWIECKA.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj

przejeżdżał przez Warszawę
rano. Odjazd pociągu żałobnego z R.P: w Londynie, kontradmirał Un-j Londynu na pogrzeb króla Jerzego
dwerca Paddington do Windsoru na-
stąpi w południe. Z Windsoru or-
szak wyruszy do położonej w obrę-|
bię. zamku  Wimdsorskiego kaglicy |
św. Jerzego, gdzie zwłoki zmariego;
monarchy złożone będą wgrobach;
królewskich. }

Około godz. 1,15 rozpocznie się;
w kaplicy św. Jerzego nabożeństwo!
żałobne, Punktem kulminacyjnym
nabożeństwa będżie 2-minutowa ci-
sza, która zapanuje w całej Brytanii.|

Poprzez ulice Londynu do st. Pad-
dingtom lawetę działa, na której zło-
żona będzie trumna, ciągnąć będzie|
142 marynarzy pod komendą 5 ofi-;
cerów. Orszakowi towarzyszyć bę-|
dzie bataljon czarnej gwardji szkoc-,
kiej. Orszak poprzedzać będzie 16
„piperėw“ gwardji szkockiej, którzy
grać będą szkockie melodje żałobne.

TYSIĄCE OSÓB |
DEFILUJE PRZED TRUMNĄ. |
LONDYN (Pat). W ciągu piątku

110 tys: osób przedefilowało przed
trumną króla Jerzego. Wczoraj zaś
do godz. 5 . naliczono już 100
tys. osób, a obliczają, że do 10wiecz.
przedefiluje 150tys. Uderzającą wiel-
ka jest liczba dzieci, wystających
godzinami w ogonku, ciągnącym się
na odległość prawie 2. km. Najwięk-
szy napływ spodziewaiy jest w dniu
jutrzejszym. Przed 11-tą w nocy od-
„będzie się. złożenie. hołdu przez
wszystkich. członków korpusu dy-
plomatycznego z dziekanem korpusu
ambasadorem brazylijskim na zza

ati

POLSKA. DELEGACJA. NA PO-.
GRZEB KRÓLA. ANGLJI 'WCZO-'

RAJ WYJECHAŁA. į

WARSZAWA (Pat). Wezoraiwy:|
jechała do Londynu RER na|
uroczystości 1 ebowe króla Je-|
rzego:5-$0. ,skład tej delegacji,|
na. czele której stoi gen. dyw. Sosa-

Jków Wioldemarasa.

sielewicz.
"rug, pik: Trzaska-Durski i kpt. Mu-j5-go marszałek armji sowieckiej Tu-

chaczewskij.

 

Echa ostatniego spisku na Litwie
SPISKOWCY SKAZANI NA KARĘ ŚMIERCI I CIĘŻKIE WIĘZIENE.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Ogłoszono: komunikat oficjalny Elty
o ostatnich aresztowaniach stronni-

 Według tego kiomunikatu, skaza-
ni,za udział w nieudałym spiskuz|

7 czerwica 1934 stronnicy Wol-|ia
demarasa — Karusis, Skurauskas i|
iSzimkiewiczius, znajdujący się obec- | naczyń,
nie już ma 'wolności, postanowili
uwolnić Wołdemarasa z zesłania i.
rozpoczęli alkcię przygotowawczą.

rutis nawiązał kontakt z urzędni-|
kiem departamentu bezpieczeństwa|
Zukauskasem, a także wciągnął do|
przygotowań spiskowych podolice: |
rów. Przygotowania spiskowców wy-
kryto i dnia 19 bm. oddano ichpod|
sąd polowy, który wydał następują-
cy wyrok:

Karusis, Skurauskas i Szinkie-
wiczius — jako główni organizato-
rowie spisku, skazani zostają na
karę śmierci, podoficerzy Zuczkus i

FNm
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Preidis — na 15 lat, b. oficer Iwa-
nauskas — па 10 lat i Marma — na
8 lat ciężk, więzienia. Prezydent za-
mienił karę śmierci na dożywotnie
ciężkie więzienie.

Przy cierpieniach serca i zwapnien'u
skłonności do udaru i ataków apo-

plektycznych naturalna . woda  gorz'a
Franciszka - Józeła zapewnia łagodne wy-
próżnienie bez nadwyrężania się.

MINISTER LITEWSKI

O WYKRYTYM SPISKU

RYGA (Pat). Litewski В
spraw wewn. Czaplikas w wywia-
dzie, udzielonym koresp. „Siewo-
dnia“ usiłuje zbagatelizować rozmia-
ry oraz podłoże ideowe spisku,
twierdząc, iż jego uczestnicy sk.adali
się z elementów. awanturniczych i

 

  

„ bezideowych.-

Czaplikas zaakcentował, że spis-

otrzymali oni pieniądze z zagranicy.

do]

Prezydjum Rady Ministrów.
Prace komisji budżetowej Senatu

potrwają do 25 lutego.

* WIZYTY MIN. BECKA
W. BERLINIE.

BERLIN (Pat). Minister spraw
zagranicznych Beck, w drodze. po-
wrotnej z Genewy do Warszawy, za-
„trzymal się na kilka godzin w Ber-
ilinie, gdzie złożył wizytę min. spraw
|zagr. Rzeszy von Neurathowi, prem-
ijerowi pruskiemu i ministrowi Rze-
szy gen. Goeringowi.

szewskiego przeciw red., tygodnika

       

   

oda mag pio
ludzkości.Przeetwtym

leqliwościom stosuje mię
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| WARSZAWA (Pat), Urzędowy
„komunikat włoski poświęcony jest
całkowicie relacji z 3-dniowej krwa-
wej bitwy w Tembien, której wyniki
określa jalko całkowite zwycięstwo

j wojsk. włoskich. Natomiast źródła
j angielskie i francuskie donoszą, że w
j dalszym ciągu wre bitwa, która za-
„decyduje o losach Makalle. Patrole
'abisyńskie są w różnych kryjówkach
dokoła miasta, a działy włoskie
usiłują wydostać się z Makalle. Jed-
na i druga strona nie szczędzą оНаг
w zaciekłych walkach. Trzydniowa
walka była niesłychanie zaiadła. W
pewnym momencie przypominała
wojny dawno minionych czasów.
Słychać było szczęk szabel. Walka
toczyła się przeważnie na białą

 
| kowcy rozporządzali niewspółmier- broń.
| nie wielkiemi środkami pieniężnemi,
| przyczem śledztwo miało ustalić, że

Na froncie południowym dwa sa-
moloty włoskie zrzuciły dziś z rana
przeszło 2500 bomb na Daggabur,
gdzie w pobliżu znałduje się kwate-

KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY STRONNICTWIE NARODOWEM

Dzisiejsze Zgromadzenie Publiczne, organizowane staraniem Sekcji Ro-
botniczej przy Stronnictwie Narodowem, które miało się odbyć o go-

„ dzinie 1-szej, z niezależnych od nas przyczyn, odwołujemy,

 

"Wyrok w sprawie Sieroszewskiego
o karykatury

W sprawie sen. Wacława Siero- literacko - artystycznego „Prosto 2
|mostu', St Piaseckiemu, oraz arty-
'ście-grafikowi J. Polińskiemu o ka-
|rykaturę prezesa Akademji Litera-
tury w mundurze rosyjkim z podpi-
sem „Sen. Sięroszewski trzyma mo-
wę o Berezie”, zapadł w piątek w
południe wyrok, mocą którego red.
St. Piasecki skazany został na 1.000

| złotych grzywny z zamianą na 6 ty-
|godni aresztu, a J. Poliński na 50
złotych grzywńy z zamianą na 5 dmi
aresztu.

Odczytywanie motywów wyroku
trwało akoło godziny.

IWalki o Makalle trwają
‚га główna rasa Nasibu. Ofiarą bomb
|włoskich padło 30 osób zabitych.
| Źródła włoskie donoszą, że od-
działy gen. Graziani wznowiły marsz
w kierunku płaskowzgórza Bengi,
pokrytego lasami, ale nie posiada-
jącego źródeł wody.

Nowy gabinet
CZEKA TRUDNA SYTUACJA.

PARYŻ (Pat). Sarraut objął wczo-
jraj urzędowanie. Dziś odbędzie się
|pierwsze posiedzenie  gabinetowej
„rady celem ustalenia wytycznych

 

'exposė rządowego. W czwartek od-
będzie się posiedzenie rady mini-
strów w pałacu Elizejskim pod prze-
wodnictwem prezydenta, poczem te-
goż dniarząd stanie przed parlamen-
tem.

Na ciężką i skomplikowaną sy-
tuację, jaka oczekuje nowy gabinet
w parlamencie, wskazują liczne in-
terpelacje, zgłoszone już pod adre-
sem nowego rządu.

PARYŻ (Pat). Premier Sarraut odbył dłuższą naradę z przewodni:
czącym komisji finansowej senatu
Caillaux w sprawie sytuacji finanso-
wej, poczem przyjął kilku ministrów
w sprawach, dotyczących poszcze-
gėlnych ministerjów, t AE

. 

\

 



 

Niespodzianki
Niespodziewany wypad warszaw-

skiego dziennika t. zw. grupy puł-

kownikowskiej przeciw | rnym i

nieufnym w obozie pomajowym, roz-

winął się w ciągu dziesięciu dni,

12 do 22 bm., w szereg uzupeł-

nień i wyjaśnień, obfitujących też w

dalsze niespodzianki.
Niespodzianką pierwszego ude-

rzenia — (pod hasłem linji podziału,

jak glosii nagłówek, między  śrupą

pułkownikowską, najwidoczniej prze

konaną, że można nadal rządzić Pol-

ską jak dotychczas przez blisko

dziesieć lat, a tymi w obozie poma-

jowym, którzy mają w tym wzglę-

dzie wątpliwości) — była taka ogėi-

na ocena dotychczasowego stanu

rzeczy, aż do śmierci śp. J. Piłsud-

skiego, oraz obecnego (Gaz. Pols.

nr. 12):
— Okres lat 1926—35 można na-

zwać okresem stopniowego jedno-

czenia się narodu wokół idei Polski

mocnej i rządzącej wedle wskazań

rozumu... Dół po dawnemu pragnie

być rozumnie rządzony, pragnie po-

rządkui ładu... Ale w łonie niektó-

rych kół inteligenckich... powstał

niewątpliwie prąd reakcji przeciw

Najpiękniejsze złośliwości pocho- „Kurjerem Porannym”, Niby dwoje dzieci

dzą zwykle od skłóconych z sobą jednej matki-„sanacji”, niby to samo, a

krewnych. Zasada ta sprawdza się|jednak nie to samo. Gdyby kto chciał tę

na Sanacji i PPS, która w 1926 r. |różnicę skonkretyzować, zdefinjować —

robiła razem z Sanacją przewrot, a znalazłby się w kłopotliwem, jeżeli nie w

później śmiertelnie się z nią kłóci-|zgoła trudnem położeniu.

ła. Obecnie pod adresem awnych Dopiero zgon króla angielskiego i sta-

towarzystw „Robotnik pisze, co na- nowisko, zajęte przez „Gazetę Polską" w

stępuje: й ocenie zmarłego króla, stworzyły moż'iwość

„Każdy czytający prasę „sanacyjną“,įskonkretyzowania zasadniczej różnicy po-

czuje różnicę pomiędzy „Gazetą Polską” a między dwoma organami „sanacji”.

Otóż „Gazeta Polska” jest gorącą zwo-

 

Hemoroidy. Wybitni chirurgowie stwier-

dzają, 6 pa i po SSE: ye Poranny” natomiast jest śmiertelnym wro-

u pacjentów naturalną wodę gorz A | giem fasż 1 Wi h
= ы r yzmu, ale we Włoszech.

„Franciszka Józeła" z najlepszym wynikiem. I to jest ta walka i zasadnicza różnica!

Dr. Thon zgadza się na ghetto
Rabin dr. Ozjasz Thon wystąpił Pomijamy całą charakterystycz-

na łamach „Hajnta” ż wywodami,|ną argumentację @та Thona, której

których ostateczną konkluzją jest|ułam znalazł się w treści zacyto-

apel pod adresem studentów-żydów,|wanego przez nas ustępu. Najważ-

by zaniechali dalszej akcji zwalcza» |niejsze są winioski — a te są niedwu-

nia wprowadzonego na salach wy-| znaczne.

kładowych wyższych uczelni porząd.

ku w rozmieszczeniu słuchaczy-ży-
dów i słuchaczy - Polaków. .

„Stało się faktem — pisze dr.

Thon — że nie chce się siedzieć ra-

  

MOTOPIRIN-oror temu, co wnosiły do psychiki pol-

skiej lata 1926—35... Większość de-

zerterów z pod wczorajszych sztan-

Harów znajduje tysiące wzniosłych

pobudek... Niema właściwie różnie

między tonem oświadczeń prawico-

wego księcia Janusza Radziwiłła i

radykalizującego senatora Felicjana

Lechnickiego...

Trzeba rzeczywiście dużej śmia-

łości sądówi określeń, a małej dba-

łości o ich ścisłość, aby tak ocenić

rzeczywistość naszą ostatniej i dzi-

siejszej doby. Więc ten z bied

sklecony zlepek, który nazywał się

BB i zgasł w rozstroju, to było je-

dnoczenie narodu? A stanowisko t.

zw. dołów, czyli szerokich warstw

społeczeństwa, które tak dobitnie

zem z wnukami Sema, cóż więc mają
począć? Mojem zdaniem, powinni
się ironicznie uśmiechnąć... A co się
tyczy siedzenia? Wiłaśnie siedzieć
osobno. Czegoż bowiem tu się obra-
żać? Oni miałą większość, oni mająj
siłę, cóż miogą z tem wszystkiem zro|

bić, gdy sami u siebie i. ze siebie nie|
czują się dość wysoko? Muszą po-|
siadać iluzję, że znajduje się coś, co!
znajdują, więc póniżają słabszego od
siebie... ы !

A gdy powiedzą wam straszne|
słowo „ghetto”, to też nie dożyjcie.|
Przypomnijcie sobie,

Najpopularniejszy

SNU]
Z

  

Zasadnicza różnica |

lenniczką demokracji, ale w Anglji. „Kurjer!

 

Najpiękniejszy plac w Wilnie, a
jeden z najbardziej interesujących

|placów miejskich w Polsce, Plac

Katedralny, doczekał się tego, że za-

lczęto o nim mówić i dyskutować.

[W piątek dn. 24 bm. na zebraniu
Wil. Stow. Architektów przedłożono

9 projektów uregulowania Placu Ka-

tedralnego, opracowanych przez
członków Stowarzyszenia.

| Na zebranie przybyli między inn.:

Regulacja,Placu Katedralnego
cie połączenia ul. Mickiewicza z

Zamikową dookoła Katedry. Następ-
nie ul. Bonifraterska po wyprosto-

waniu placu, łączyłaby się po pro-
stej linji z ul, Arsenalską, Większość
prac przewidywała zasłonięcie albo

jakimś nowym gmachem, albo ro-

dzajem filarów brzydkiego domu Bo-
hdanowicza.

Naturalnie przewidziane jest tak-

że zabudowanie placu przy zbiegu

jp. wojewoda wileński Ludwik Bo-|ul. Mickiewicza i Placu Katedral-

ciański, p. wicewojewoda  Jankow- |nego.
ski, przedstawiciel Uniwersytetu Regulacja Placu Katedralnego

prof. Morelowski, konserwator wo-

jewódzki p. Piwocki, przedstawicie-
le miasta pp.: prez. Nagórski i Gro-
dzicki.

Jeśli idzie o rozwiązanie komu-

nikacyjne, to większość prac przewi-

iduje zniesienie skwerku przed Ka-

'tedrą, a na jego miejscu utworzenie

placu defiladowego, pozatem przez
Cielętnik miałaby przejść arterja,
łącząca śródmieście z Antokolem,

czy mostem przez Wilję, otwierają-
cym połączenie ze Śnipiszkami. Nie-

które projekty przewidywały otwar-

omawiana była.w związku z projek-

tem budowy pomnika Marszałka

Piłsudskiego, Opinje zebranych co

do miejsca gdzie pomnik ma być po-

stawiony, były dość rozbieżne. Poza
pl. Katedralnym były wymieniane
także inne place wileńskie.

Byłoby rzeczą pożądaną, aby na

|piątkowej dyskusji w stowarzysze-
|niu Architektów sprawa nie została
'zakończona. Jest to zagadnienie tak
ważne, że należałoby rozpisać kon-
/kurs ogólnopolski na regulację Pla-,

(cu Katedralnego.

 
Zimowe roboty magistrackie.

| Z uwagi na lekką zimę, Wydział

Techniczny Zarządu Miejskiego, pod

kierownictwem inż. Jensza, prowa-

dzi w dalszym ciągu roboty regula-

cyjne na ul. Piwnej i Rossa. Jeśli
'pogoda dopisze, roboty ziemne
trwać będą w ciągu całej zimy. Z
jobliczeń wynika, że dotychczas wy-
konano 90 proc. robót ziemnych.
*Zniwelowane ulice z nastaniem wio-
sny otrzymają bruk z t. zw. łamane-

 

go kamienia, to zn. będą miały na-
wierzchnię zbliżoną do gładkiej.
Obok prac regulacyjnych Elektrow-
nia Miejska zakończyła prace nad
ustawianiem słupów doKock
dzenia oświetlenia elektrycznego.
Pozatem, jeśli mróz nie uniemożliwi
robót, założone zostaną kable elek-
tryczne. W, chwili obecnej przy tych
pracach regulacyjnych Zarząd Miej-
ski zatrudnia około 70 osób dziennie.

|)

ARS Topienie oywrotowej akcji komunistycznej
literatury talmudycznej w całej jej
objętości, z Halachą, Hagadą, filo-

zolją i poezją etc., powstało w ghe- w Brasławiu otrzymywać
cie“,wyraziło się w wyborach wrześnic-

wych do sejmu, oznacza przywiąza-/
pouine informacje,
istnieniu na terenie powiatu bra-

donoszące ©'
KP" ZEB.

ujawnionych w dn. 2 sierpnia 1931
roku ną drogach w pobliżu wsi Za-

nie i zapał do dalszego rządzenia| CZYTAJCIE TYGODNIK |sławskiego nielegalnych  „jaczejek' |mosza, Rodobów i maj. Rafałowa,

trybem tymsamym? Czy następstwa| WIELKA POLSKA” |K. PZ. B. gmi. jodzkiej.
miepowodzeń politycznych i gospo” s Na podstawie tych informacyj| W latach 1934—35 znowu zano-

Narodowy organ walki
Nr. 3.

cena 10 groszy *

Do nabycia w kioskach,

darczych, a więc konieczność zmia- |

my rządu p. płk. Sławka na inny i;

jawy zaniepokojenia w łonieobo- |

zu pomajowego, nie są zrozumiałe ij

nie były konieczne? Coś się takzda- |
je, że zastosowano strusi sposób pa-;

trzenia na niemiłą rzeczywistość, z p d t i į

głową w piasku. ё ы } ona S ali... rzem 05 a

Ba, ale przyszła jeszcze większa — lie kosztowałyby warstwę ro- samochodu i funduszu. dyspozycyjne-
niespodzianka, — (gdy poczęstowa- botniczą Izby Pracy (pozostające, na |go.

Ozie-
istnieje

ustalono wikrótce, że we wsi
rowcach, gm. brasławskiej
rejonowy komitet K. P. Z. B.

Pierwszym przejawem zewnetrz-

no nas dodatkową powiastką, jak

głosi dalszy nagłówek, o grupie puł-
kowników, demonie Maxwella i ko-

miniarzu), — bo oto dowiedzieliśmy

się, że głos, który nas dochodzi, pły-
mie ...znikąd (Gaz. Pols. ur. 17):

Musimy powiedzieć otwarcie:

grupa pułkowników nie istnieje...

To pojęcie z zakresu rzeczywistości

urojonej... Operowanie fikcją grupy

pułkowników należałoby porównać

raczej do straszenia dzieci kominia-

rzem...
A wszyscy w kraju mają sobie od

tej chwili powiedzieć i przysięgać na;
to, że nikt nigdy mie zauważył, że
w obozie pomajowym, stanowiącym
zresztą całość, która jest łącznie od-
powiedzialna, są różnice, odcienie i

grupy. Nikt nie pamiięta nietylko

bardzo rozbieżnych poglądów i

ocen, ale wreszcie kłótni, między

„Gazetą Polską” pp. płk. Matuszew-

skiego i Miedzińskiego, a „Kurjerem
Porannym p. Stpiczyńskiego, albo
„Czasem“ ks. Janusza Radziwiłła,
nawet zdążono zapomnieć już, że i
tym razem pięć dni wstecz, zaczęło
się właśnie od wypadu na inne od-
cienia, jako na dezerterów! Nikt nie|
słyszał druzgocącej oceny rządów
gospodarczych pod znakiem t. zw.
grupy pułkownikowskiej w przemó-
wieniach wicepremiera i
skarbu nowego rządu p. Kwiatkow-|
skiego. Nikt nie zauważył, że po
doświadczeniu wyborów ostatnich,
> nie zdołał przeżyć rząd p.

płk. Sławika, nowy prezes rady mi-
nistrow p. Košcialkowski wysuwa,
właśnie jalko coś nowego, koniecz-
ność nawiązania styczności ze spo-
łeczeństwem. Tego wszystkiego nie
było, to przywidzenia, to rzeczywi-
stość urojona.

Największą zaś niespodzianką —

maz. miglistym _ projektem),
można sobie wyobrazić, przeglądając
„budżety podobnych Izb. .
| Są np. Izby Rzemieślnicze. Nie-
| stóre gospodarują oszczędnie i dają
rzemieślnikom istotną pomoc, są
jednak i takie, które poprostu mar-
nują grosz publiczny.

Na rok 1936 budżet Związku lzb
Rzemieślniczych wynosi 327.703 zł.
Są w tym budżecie takie pozycje, że

W. kosztach reprezentacyjnych
Związku na samego prezesa przypa-
da 9.600 zł. rocznie, a ponadto 1.700
zł. kosztów podróży. Razem blisko
1000 zł. miesięcznie.
„Skoro dodamy—zauważa „Dzien

nik Polski“, — że p. prezes Związku
Izb jest również prezesem warszaw-
skiej lzby Rzemieślniczej i ma w
budżecie wstawioną sumę na repre-
zentację warszawską 6.000 zł., wte- nawet prorządowy „Dziennik Pol-

ski“ nie mógł powstrzymać się
jostrej krytyki.

nia aż 22 urzędników i 4 woźnych.

|
Mianowicie Związek Izb zatrud- | prawdę zachłagny.

dy zrozumiemy, że reprezentacyjny
rozmach tego pana, który piastuje
również mandat poselski, jest na-

Tym posiem jest p. Snopczyński
To też płace pochłaniają przeszło | z BB. Dyrektorem Związku lzb jest

towano przejawy działalności K. P.
Z. B. na terenie powiatu brasiaw-
skiego w postaci t. zw. akcji komuni-
stycznej, polegającej na wywieszaniu
transperantów i plakatów, oraz roz-
rzucaniu w miejscach publicznych
bibuły komunistycznej.

Informacje pouine, uzyskane przez
policję. od lipca 1934 r. ustaliły, iż

akcja jednostek organizacyjnych K.

P. Z. B. koncentrowała się w rejo-

nie wsi Bilejek, Rysiewicz i Soko-
łowszczyzny i że najbardziej ruchli-

wymi działaczami byli Stefan Sie-

dziukiewicz, Zacharjusz Ławryno-
wicz i Aleksander Cytowicz, ponad-

to obserwacje wykazały, że Siedziu-

kiewicz utrzymuje” ścisłą łączność z

Astratem Łazarowym, oraz  Wia-

czesławem i Leoncjuszem Ławryno-

wiczami, prowadzą agitację wywro-

tową i posługując się przy tem le-

ministra |

133tys. zł. Ponadto na koszty repre- p. Sikorski, otrzymujący miesięcznie
zentacyjne wydaje się 23 tys. zł., na 1800 zi. pensji zasadniczej.
podróże 11 tys. Natomiast na dzia-. Taką to kosztowną „reprezenta-
lalność oświatową i zawodową prze- cję' posiada zbiedniale, banikrutują-
widziano tyliko 7.200 zł. ' ce rzemiosło polskie. Kiedyż naresz-

ka! Jeszcze brak tylko luksusowego ciw takim „obrońcom?

 

Wobec całkowitego wyczerpania się trzeciego nakiadu po koniiskatach

(_ Wileńskiego Kalendarza Narodowego
w dniu 28 stycznia ukaże się czwarty nakład kaleńdarza w sprzedaży

stowa 1) — po cenie i złoty.

Posiedzenie Rady Miejskiej
We czwartek, dn.2 bm., o godz, 8-ej tylko jeden punkt bardziejinteresu-
wiecz. w sali Izby Przem.-Handl. od- jący, mianowicie projekt statutu po-
będzie się posiedzenie Rady Miej mocy lekarskiej dla pracowników
skiej. Na porządku dziennym, poza miejskich m. Wilna.
odpowiedziami na interpelacje, jest! owsa." eż

Nie chcą płacić podatków
W dn. 17 bm. we wsi Bałasze,;poborcy Urzędu Skarbowego.

$m. Kurzenieckiej, Azonczyk Kiryłło W trakcie zajścia Nowik Aleksy

 
'

  

 

PRZÓĆ

| Prawdziwie sanacyjna gospodar. cie rzemieślnicy zbumtują się prze-

we wszystkich księgarniach oraz w Stronnictwie Narodowem (ul. Mo- &

 
wśród sier jubilerskich m. Wiina do-
konane oszustwo na szkodę jubilera

Rywikinda, zam. przy ul, Niemiec-

„kiej 11.

' Ро ianego jubilera zgło-

sił się pewien osobnik, który zapro-
'ponował nabycie olbrzymiego skar-

bu, który jest obecnie zakopany po
Wilnem. Jubiler wyraził swą zgodę.

j Następnego dnia do Rywikinda
zgłosił się ów osobnik z workiem,

lz którego począł wysypywać grudki
liny, które, po rozłupaniu, zawie-

rały 5i 10 zł. ruble złote. Olśniony

tym skarbem Rywkind, sprowadził

hockaka i wspólnie, po naradzie,

wyrazili zgodę nabycia skarbu.
Sprzedawca zażądał wówczas poka-
zania pieniędzy. Rywkind wydobył
paczkę banknotów w ilości 20 tys.
złotych, którą to oszust zapropono-
wał schowania do chustki i wraz z
workiem ze skarbem ułożenia do
kasy ogniotrwałej, zanim on nie

sprowadzi drugiej połowy skarbu,
znajdującego się u niego w domu.
Jubiler zgodził się. Osobnik w trak-

Od roku 1931 policja powiatowa nym działalności tej organizacji było galnemi wydawnictwami  komini-

zaczęła rozrzucanie wydawnictw ji я| stycznej partji.
| "Po przeprowadzeniu dokładnego
wywiadu pod żarzutem  przynaieže-
nia do K. P. Z. B. oraz aktywnej
działalności wywrotowej aresztowa-
ni-zostali w dm. 29 czerwca 1935 r.
Stefan Siedziukiewicz, Zenaida Ma-
ksimowiczówna, Wieczesława i Le-
oncjusza Ławrynowiczów, Aleksan-
dra i Ardaljgona Cytowiczów, * oraz
Asitrata Łazarowa. Ч
W dniu przedwczorajszym wszys-

cy aresztowani stanęli przed Sądem
Okręgowym w Wilnie.

Po przeprowadzeniu rozprawy
sądowej, podczas której udowodnio-
no winę trzem oskarżonym, ogłoszo-
ny został wyrok skazujący: Stefana
Siedziukiewicza na cztery lata wię-
zienia, Zenaidę Maksimowiczównę
na 2 lata, oraz Wiaczesława Ławry-
nowicza na 3 lata więzienia.

Pozostali czterej współoskarżeni
wobec braku dowodów rzeczowych
pozostali uniewinnieni, ;

Oskarżonych bronili adwokaci:
Sukiennicka, Czernichow i Powir-
skier. (e) : 

Niebywałe oszustwo na tie sprzedaży skarb
WILEŃSKIEGO JUBILERA OSZUKANO NA 20 TYS. ZŁ.

Niezwykłe poruszenie wywołało cie tej manipulacji zdołał błyska-
wicznie wyjąć pieniądze, a włożyć
do chustki papiery bezwartościowe.

Jubiler chustkę wraz z workiem
z gliną i rublami złotemi ułożył do
kasy, zaś nieznajomy udał się po
drugą połowię skarbu. Ponieważ w
tym dniu ani nazajutrz osobnik ów

d nie zgłaszał się, > czyj Rywikinda,

pozaniepokojony, ecił zbadać za-
wartość pieniędzy i skarbu i wów-
czas z przerażeniemi stwierdzili, że
zamiast 20 -tys. baniknotami, w
chustce znajdowały się zwykłe pa-
piery. O oszustwie powiadomiono
policję. (h)
Ki UNOALETAVA ITS ARNE

Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku nowy, 4-ty nu-

mer tygodnika  literacko-artystycz-
nego „Prosto z mostu*, który przy-
nosi obszerne ilustrowane sprawo-
zdanie z procesu z Wacławem Siero-
szewskim, przytaczające kompletny
tekst przemówień redaktora Piasec-
kiego i adwokata Z. Hofmolka-
Ostrowskiego, oraz sprawozdanie z

i żona jego Irena stawili opór pobor-
(gdy wreszcie pouczono nas, kto tak
gromko przemawia, pod nagłów-
kiem kolejnym: w czyjem imieniu?)
— było osłonięcie przyłbicy (Gaz.'
Pols. nr. 19):

siędy: .jkryterjum jakiem rządzić
należy, jest interes całości, ...należy | oraz syn Aleksy stawili opór czynny no i przekazano władzom sądowym. |
zawsze patrzeć wprost w oczy rze-
czywistości...

Jakież to proste! Ot poprostu za-
łożyli sobie mo: monopolik: na
przedstawianie dobra całości narodu
i na dar widzenia
Tylko oni, innym nie wolno!

rzeczywistości. |rewizję agend
via”. W

cy Urzędu Skarbowego w czasie za-
bierania rzeczy opisanych za zaleg-
łe podatki. Wojowniczo usposobieni
maiżonkowie odebrali od poborcy

_W. tymże dniu i miejscowości No-
wik Aleksy, żona jego Aleksandra,

jęte koż ;
Uznajemy dwie proste su paz

— syn — usiłował uderzyć poborcę
Ejsmonta siekierą, lecz jeden z do-
branych przez Ejsmonta świadków
siekierę tę wyrwał. Na miejsce wy-
słany został policjant, któremu wy-
mienieni również usiłowali stawić
opór i wyrwać z rąk karabin. Alek-
sego Nowika — syna — aresztowa-

Ponowne aresztowanie właścicieli
b. lombardu

Wczoraj przeprowadzono kolejną
b. lombardu „,Kreso-

ia“, iku rewizji ponownie
Stanisław Strośski.  |aresztowano b. właścicieli tego loin-

„Kresowja”
bardu Lejbowicza i Gordona, któ-

rych przekazano do dyspozycji władz
sądowo-śledczych. (h)

5——————— procesu z p. Korolewicz- Waydową.

, Pożar w Kazanach
W. dniu 21 bm. około godz. 23-ej

we wsi Karany, gm. kurzenieckiej

spłonęła stodoła i szopa z tegorocz-
nemi zbiorami na szkodę  Klemiato

IPelagji. Straty wynoszą przeszło
|1.450 zł. Dzięki szybkiej akcji ratow-

| niezej, zorganizowanej przez  miej-

scową ludność i straż pożarną wsi

 
Żurychy — ogień zlokalizowano.

Przyczyny pożaru narazie nie usta-

lono. (e)

I

'Na czele numeru, artykuł prof. -
lcego Chrzanowskiego O Ea)
Imiłości Asnyka, świetne wiersze K.
l. Gałczyńskiego, kolumnę odpowie-
dzi na ankietę: „Jaką najciekawszą
książkę przeczytałem w r. 19357“
(między innemi: Z. Bartkiewicza,
W. Charkiewicza, prof. O. Forst-
"Battagli, B. Koskowskiego, M. Kun-
cewiczowej, J. Mosdorfa, H. ień- |
skiego, prof. J.i adto
w numerze artykuł A. Witkowskie-
$o „Dwugłos z okopów kapitalizmu”,
J. Pietrkiewicza „Autentyzm i epi-
ka', recenzje, kroniki, teljetony.



 

OFENSYWA
KOMUNIZMU
Staje się rzeczą coraz bardziej

oczywistą, że położenie, jakie się wy-

tworzyło naskutek wyprawy  afry-

kańskiej Włoch, zostało uznane przez
Trzecią Międzynarodówkę za dobrą

okazję do rozwinięcia ofensywy ko-

munistycznej w krajach Europy Za-

chodniej. Z atakiem na naród wło-

ski oczekują czynniki odpowiednie

na moment klęski wojennej, która —

ich zdaniem — ma doprowadzić do u-
padku faszyzmu, a przez to otworzyć

na oścież wrota komunizmowi. Tym-

czasem zaś są skierowane główne
wysiłki na Francję i Hiszpanię. Każdy
dzień przynosi nowe na to dowodyl

Jest rzeczą bardzo interesującą, że

dla walki przeciw „faszyzmowi'” ko-

muniści zdecydowali się na współdzia-

łanie nietylko z socjalistami, lecz

także z „mieszczańskiemi” stronnic-
twami radykalnemi, czy — jeśli kto

woli — postępowemi. W tej nowej

spółce uczestnikiem silnym i decydu-
jącym są oczywiście komuniści, bo

radykałowie są wodzami bez armji, a
socjaliści nie mogą rywalizować z ko-

munistami skrajnością haseł, mających

popularność w szerokich masach, Kto-
by miał co do tego wątpliwości, że

stronnictwa komunistyczne zmierzają
w sposób zdecydowany do swego ce-

lu, a sojuszników swoich rzucą, gdy

im będą już niepotrzebni, niechaj się

zapozna z przemówieniem p. Са-

chin'a, wygłoszonem przed kilkoma
dniami na ósmym kongresie partji
komunistycznej w Lyonie.

„Powiadają — wywodził senator Ca-
chin — że partja nasza jest zwolennicz-
gą zgody narodowej i militaryzmu. Cóż
za głupi žart! Partija jest uczenicą Le-
nina, który powiedział, że jeśli się na-
potka na przeszkodę, której nie można
przezwyciężyć, to należy ją obejść; a na-
wet, gdy tego zajdzie potrzeba, cofnąć
się, by potem posuwać się naprzód x
większą siłą. Kto tego nie rozumie, ten
nie rozumie marksizmu... Tak trzeba po-
stępować, dopóki żyje faszyzm, a prze-
cież żyje on jeszcze”,

A nieco dalej:

podpisaliśmy program Frontu ludo-
wego, ten program minimalny nie jest
komunistyczny. Niech nam pozwolą o-
siąśnąć te cele najbliższe, a potem zoba-
czymy. Nie zapominamy, że naszym ce-
lem istotnym jest zrobienie francuskiej
Republiki Sowietów. Możemy zawierać
sojusze i brać udział w wielkim rucha
ludowym, ażeby powstrzymać rozwój fa-
szyzmu. Lecz obowiązkiem naszym jest
podnieść proletarjat do godności klasy
rządzącej"...

To jest już chyba dość jasne! Je-
steśmy świadkami wielkiej ofensy-

wy komunistycznej na narody Europy
zachodniej. Stronnictwa — socjali.

styczne i radykalne, sprzymierzywszy
się z komunistami „przygotowują grunt

do bolszewizacji narodów europej-

skich, Można jeszcze rozumieć socja-

listów, opierają się wszak na tej sa-

mej doktrynie, p. Leon Blum nie jest
daleki od p. Cachin'a, lecz radykali

odgrywają najoczywiściej tę samą
rolę, co Kierenskij w Rosji — równa

ją drogę, po której pójdzie komunizm.

Ideologja radykalna, wsparta o tra-
dycje Wielkiej Rewolucji francuskiej,
straciła już grunt pod nogami, jest o-
na zupełnym przeżytkiem wraz z tem
wszystkiem, w co wierzył nieza-

chwianie wiek XIX.Stronnictwa rady-

kalne nie opierają się na szerszych

warstwach społecznych „ich kośćcem

wszędzie, a zwłaszcza we Francji, jest

wolnomularstwo, które także prze-

chodzi głęboki kryzys wewnętrzny.
Komunizm natomiast, zarówno przez

ideologię, jak przez formy działania,

jest przystosowany do czasów no-
wych, ma wiele pierwiastków mogą-

cych pociągnąć umysły żywe i ener-

gje szukające zastosowania. Nie jest

objawem pozbawionym znaczenia to,

że we Francji naprzykład szereg wy-
bitnych pisarzy (Barbusse, Gide, Mal-
raux i t. d.), przyznaje się do ideolo-

gii komunistycznej! Tam tedy, gdzie

niemasz silnych prądów narodowych,

a gdzie sunie dotychczasowy po-

rządek i us'rój społeczny, wszystkie

szanse zwyc ęstwa posiada komunizm.

Zwyciężywszy zaś, zerwie on wszel-

| relatywnie,

Poniechanie projektu Laval-Hoare, ;
zmiana ministra spraw zagranicznych
w Anglii, upadek rządu Lavala i t. d.,
wszystko to zdawało się zapowiadać
burzę w Genewie przy okazji zebra-
nia Rady Ligi i Komitetów Trzynastu
i Ogiemnastu. Oczekiwano nawałnicy
i gromów, tymczasem skończyło się
na spokojnym deszczu wiosennym i
załatwiono sprawę typowo po ge-
newsku, to znaczy, że ją odłożono.

Komitet Trzynastu (Rada bez
przedstawiciela Włoch), miał zdecy-
dować, czy Liga wystąpi z inicjatywą
nowych propozycyj pokojowych, czy
też będzie dążyła do przerwania woj-
ny przez zastosowanie ostrzejszych
sankcyj, a więc przedewszystkiem
niedopuszczenie do Włoch nafty. Wy-
suwanie nowych propozycyj pokojo-
wych uznano za nie będące na czasie,
sprawę sankcyj zaś pozostawiono Ko-
mitetowi Osiemnastu. Na tym Komite-
cie zaś postanowiono najprzód zba-
dać, czy ścisłe przeprowadzenie za-
kazu dowozu nafty jest możliwe. Po-
T

 
Lwowskie „Dilo“ drukuje obszerny

artykuł pos. Stefana Barana, jednego
z przywódców Unda i autorów znane- |
go paktu sanacyjno - undowskiego.
W artykule tym pos. Baran podaje

ogólne dane o kwestji żydowskiej,
przyczem podkreśla, że ze wszystkich
państw europejskich Polska ma naj-
większą ilość Żydów — absolutnie i

Żydzi w Polsce wyparli
Polaków z ośrodków miast polskich:
z okolicy Wawelu w Krakowie i Zam-
ku królewskiego w Warszawie oraz
z tych dzielnic lwowskich, które two-
rzyły stary Lwów.

astępnie zajmuje się pos. Baran
rolą Żydów w historji Polski i jej
ziem wschodnich, podkreślając, że
wielkie ruchy ukraińskie z XVII
i XVIII w. miały charakter antypolski
i równocześnie antyżydowski.

Pos. Baran daje do zrozumienia, że
Żydzi — jego zdaniem — wyświad-
czyli pewne usługi Polsce. Dowodem
tego ma być Berek Joselewicz, obec-
ność Żydów w legjonach Piłsudskiego
i ich rola w powstaniu i działalności
Polskiej Partji Socjalistycznej, a w
czasie znów wojny Naczelnego Komi-
tetu Narodowego w Krakowie. O-  

kie stosunki ze sprzymierzeńcami o-

kresu walki — socjalistami i radyka-

łami — i zorganizuje dyktaturę pro-

letarjatu, której pierwszemi ofiarami

będą pp. Blumowie, Daladierowie i

im podobni...

Wie o tem z pewnością masone-

rja, w planie jej wszakże jest

zagnieżdżenie się w łonie obozu ko-

munistycznego i stanie się jego kość-

cem, podobnie, jak była elitą idących

w jednym szeregu socjalistów i „po”

stępowcėw". Za masonerją zaś stoi

polityka światowa Żydów, dla której

lepiej jest doprowadzić do sowietyza-

cji Europy, niż dopuścić do opanowa-

nia jej przez prądy narodowe, co pro-

wadziłoby z żelazną logiką do usunie- cia Żydów z naszej części świata. Pod

| patronatem polityki żydowskiej do-  

 

wołano tedy specjalną podkomisję,
która się tą sprawą ma zająć. Ponie-
waż rozstrzygnięcie tej sprawy jest
możliwe tylko wówczas, gdy się ustali,
jakiej polityki naftowej trzymać się
będą Stany Zjednoczone, więc pod-
komisja prawdopodobnie pracy swej
nie będzie mogła zakończyć szybko.
Na podstawie informacyj, przyniesio-
nych przez prasę, można wnosić, że
żadnemu z państw nie śpieszno z za-
ostrzeniem sankcyj, że nikt na to
zbytnio nie będzie w Genewie nale-
gał.
Są dwie przyczyny takiej ostrożno-

ści. Po pierwsze, pokaże się, że istot-
nie nie jest rzeczą łatwą uzyskanie je-
dnomyślności wszystkich państw, a
zwłaszcza zmuszenie ich do uczciwe-
go wykonania zobowiązania nie do-
starczania nafty do Włoch. Z tą na-
ftą, to coś jak z alkoholem w Sta-
nach Zjednoczonych w czasie prohibi-
cj. Pomimo ustaw i zakazów, sprze-
dawano wszędzie wódkę, a handel nią
prowadziły specjalne organizacje, 0-

twarcie pisze pos. Baran, że Polska
jest państwem, w którem Żydzi mają
największe wpływy nietylko w Euro-
pie, lecz w świecie. Natomiast — pi-
sze dalej — nie weszli Żydzi do spo-
łeczeństwa ukraińskiego, jakkolwiek
w dzisiejszej ukraińskiej literaturze
sowieckiej są już nazwiska żydowskie.
Naogół jednak Żydzi są poza narodo-
wym organizmem ukraińskim,
W czasie przewrotu w r. 1918 i 19

Żydzi na Ukrainie sowieckiej naogół
austr. parlamentu w r. 1907 partja u-
kraińskiej, Natomiast w Małopolsce
Wsch, w czasie przewrotu listopado-
wego, Żydzi — według świadectwa
pos. Barana — zajęli stanowisko
„przychylnie wyczekujące”. Pamiętali
bowiem usługi, oddane im już przed
wojną przez polityków ukraińskich, a
miąnowicie podczas wyborów do
austr, parlamentu w r. 1907 partja u-
kraińska wybrała własnemi głosami
dwóch żydowskich sjonistycznych po-
słów: w okr. Buczacz — Podhajce dr.
Gabla, adwokata ze lLwowa przeciw
znanemu polskiemu  dzialaczowi ks.
Gromnickiemu, a w okr. Czortków —
Podhajce dr. Malera, docenta uniwer-
sytetu z Pragi — przeciw polskiemu

 

Włoska wyspa Rhodos na morzu Śródziemnem, jako ważny punkt strategiczny,

została obsadzona wojskami, Zdjęcie przedstawia posterunek samochodów pan-

cernych pod gmachem dowództwa wojsk włoskich.

AZ LSS Vlr iŽa

szło też prawdopodobnie do porozu-

mienia między lożami a Trzecią Mię-

dzynarodėwką...

Kończąc, uważamy za potrzebne

stwierdzić, że wszystko to, co powy-
żej powiedziano, nie prowadzi nas

wcale do wniosku, że należy zmienić
! t i lityki to- | 7 U, . 3

Z aA ka pa że Undo oferuje swój sojusz i swoją
; pomoc w walce z ruchem narodowymsunku do Rosji. W polityce świato-

wej Sowietów są bowiem dwie rów-

noległe tendencje — rosyjska i bol-

szewicka. Nasz stosunek do Rosji nie

może być zależny od tego, jaki jest
ustrój wewnętrzny tego kraju i kto w

nim rządzi; o tem, jakim być powi-

nien, wypowiedzieliśmiy się niejedno-
krotnie, Co innego bolszewizm — nie

dopuścimy $0 do Polski, nie pragnie-

my też jeśo zwycięstwa w krajach

Europy zachodniej.

 

 

Z DUŻEJ CHMURY...
bracające milionami dolarów. Któż
zaręczy, że mimo zobowiązań, nie po-
wstaną podobne organizacje do han-
dlu naftą. Kto wie, czy nie przygo-
towuje się już dziś tajny handel na-
ftą, nietylko amerykańską, lecz i in-
ną? Po drugie, jest rzeczą coraz wy-
raźniejszą, że pozbawienie Włoch
nafty nie byłoby możliwe bez bloka-
dy portów włoskich, względnie por-
tów na morzu Czerwonem, Coraz bar-
dziej zaś utrwala się i rozpowszech-
nia opinja, że blokada prowadziłaby
do wojny. Wojny zaś nikt nie chce w
Europie!

Tak tedy wydaje się już dziś fak-
tem oczywistym, że Liga Narodów, po
bardzo efektownym wstępie, raz
jeszcze dowiodła, że nie może być na-
rzędziem, służącem do załatwiania
wielkich i istotnych ko-fliktów mię-
dzynarodewych. Byłoby lepiej, gdy-
by nie była brała na swe barki zbyt
wielkiego dla niej ciężaru. ŚR

 

Oferta ukraińska pod adresem Żydów
kandydatowi narodowemu dr. Sosze.
Ci dwaj Żydzi zostali wybrani wyłącz-
nie głosami wyborców ukraińskich.
Trzeci sjonistyczny poseł, p. Stand,
został wybrany w okręgu złoczow-
skim głosami Żydów i Ukuaińców.
Wtedy to poraz pierwszy sjoniści ja-
ko sjoniści weszli do wielkiego parla-
mentu jednego z państw Europy. Sta-
ło się to dzięki młodej partji ukraiń-
skiej i tej usługi Żydzi Ukraińcom w
Małopolsce Wschodniej nigdy nie za-
pomnieli,

W r. 1918 wielu z Żydów — pisze
pos, Baran — współpracowało z t.
zw. rządem ukraińskim w Małopolsce
Wsch. Jednym z nich był dr. Wald-
man, adwokat z Tarnopola. W.elu
znów Żydów wstąpiło do ówczesnej
ukraińskiej armji i dzieliło z nią losy
po przejściu za Zbrucz, które nastą-
piło w r. 1919 na skutek zwycięstwa
armji polskiej. Już poprzednio były
żydowskie jednostki w legjonie Si-
czowych strzelców, a przy ukraińskiej
armji, walczącej w r. 1918 i 19 z Pol-
ską, istniał nawet cały żydowski ba-
taljon (kuriń), złożony głównie z Ży-
dów tarnopolskich. Oprócz tego wie-
lu Żydów skupiało się głównie w sot-
ni wołyńskich ochotników przy Siczo-
wych strzelcach,

Bezpośrednio po wojnie główny
organ żydowski we Lwowie, „Chwi-
la”, traktował przychylnie postulaty
ukraińskie, Główna jednak masa Ży-
dów zaczęła się od Ukraińców odwra-
cać, a to częściowo wskutek żydow-
skiej literatury, snującej swoje utwo-
ry na tle zdarzeń z w, XVII (Szalom
Asz), a częściowo wskutek postępów
ukraińskich na polu gospodarczem.

Obecnie — pisze pos. Baran — do-
chodzi jeszcze jedna przyczyna nieuf-
ności Żydów wobec Ukraińców na-
skutek paktu sanacyjno - undowskie-
go. Słusznie spodziewają się Żydzi,
że pakt ten wzmocni Ukraińców go-
spodarczo, co jeszcze bardziej ograni-
czy żydowskie wpływy gospodarcze
w społeczeństwie ukraińskiem,

Pos. Baran pisze, że w ten sposób
problem żydowski staje się dla Ukra-
ińców trudniejszy do rozwiązania. O-
bóz pos. Barana przeciwny jest me-
todom hitlerowskim i ze względu na
etyczną stronę sprawy i ze względu
na olbrzymie znaczenie żydostwa dla
pozytywnego rozwiązania  kwestji
państwowości ukraińskiej.

Wobec tego—pisze przywódca Un-
da — sami Żydzi powinni zrozumieć
konieczność dobrych stosunków z U-
kraińcami w swoim własnym żydow-
skim interesie. Dzisiaj, kiedy żydo-
*stwo stoi w obliczu ofensywy ze stro-
ny polskiej w całej Polsce: we Lwo-
wie, w Poznańskiem i t, d. — powinni
Żydzi szukać związku z kołami ukra-
ińskiemi. I

"Tylepos. Baran. Od siebie doda-
my, że stoimy w obliczu wyraźnej po-
litycznej oferty Unda pod adresem ży-
dostwa w Polsce. Należy podkreślić,

polskim nie tej czy innej partji ży-
dowskiej, ale żydostwu jako całości,

Z punktu widzenia polskiego Obo-
zu Narodowego tem lepiej.

Im prędzej Undo skompromituje się
wobec szerokich rzesz ruskich, choć-
by i ogarniętych ruchem ukraińskim,
— tem lepiej dla polskiego Obozu Na-
rodowego i jego programu zarówno
w kwestji żydowskiej, jak į kwestji
orśanicznego zespolenia ziem wscho-
dnich z całością Rzeczpospolitej,

 

PRZEGLAD PPASY
„KULTURA FIZYCZNA”

I CHERLACTWO

Nieraz ulegały konfiskacie w dzien-
nikach realistyczne opisy „tragicznej
sytuacji gospodarczej, zdrowotnej i
kulturalnej szerokich warstw narodu,
zwłaszcza jeśli się ją zestawiało z wy-
skokami luksusowemi naszych „„mo-
carstwowców”, Dziś już to, o czem
pisała prasa niezawisła i za co spoty-
kały ją nieraz konfiskaty, znajduje e-
cho nawet w Sejmie obecnym, złożo-
nym z samych sanatorów. „Express

Poranny" udaje, że po raz pierwszy
dowiaduje się od tych posłów o stra-
szliwej nędzy wsi polskiej.
„W ostatnich czasach Pora — Во-

misje poborowe muszą odrzucać już
prawie połowę powołanych do wojska,
jako nienadających się do służby.
,Z przerażeniem wprost dowiadujemy

się o tym fakcie, o tem, że co piąty po-
borowy nie może być wcielony do sze-
regów spowodu złej budowy cała, że
PE jaglica, ba, nawet wady serca
w 20-tym roku życia!), stanowią prze-
szkodę w odbywaniu >winności woj-
skowej przez naszą młodzież,
> „Rewelacje na sejmowej komisji sięga-
ją jeszcze dalej. Oto dowiadujemy sie o
OI jaglicy nie gdzieś na odlu-
dziach, wśród najmniej uświadomionych
kulturalnie połaci kresowych, ale w cen-
trum Polski i zachodnich jej dzielnicach.
Dowiadujemy się, że wciąż jeszcze fu
źlica zbiera tragiczne żniwo wśród lud-
ności, że jest u nas 75 większych m'ast,
które wogóle nie prowadzą żadnej akcji

| zapobiegawczej w zwalczaniu nierządu i

 

chorób wenerycznych, że wciąż jeszcze
śmierć zabiera około 15 proc. niemowląt,
że rozpanoszyły się u nas wprost fabry-
ki, uprawiające proceder niedozwolone-
$o przerywana ciąży,

I jeszcze jedno stwierdzenie, jaskra-
wo naświetlające stosunki: mamy dwa
razy mniej lekarzy, niż np. Łotwa lub E-
stonja, mamy ich cztery razy mniej, niż

Austrja...“ JEŻ.
Taka jest rzeczywistość w dziesią-

tym roku sanacji. Tak wygląda roz-
wój fizyczny mas, gdy równocześnie
„chlubimy-się — jak podnosi „Ex-
press“ — wspaniałym rozwojem na-
szych instytucyj kultury fizycznej...
W Kielcach zbudowano za grube mi-
ljony gmach poświęcony tej kulturze,
a w odległości kilkunastu kilome-
trów„pleni się cherlactwo”...

KTO BĘDZIE KRÓLEM POLSKI?
NAPOLEON, LUDWIK II

CZY ROBERT?

Obchodzący swe 10-lecie miesięcz-
nik „Glos Monarchistyczny“, redago-
wany od kilku lat żywo i ciekawie
przez p. Leszka Gembarzewskiego, o-
głasza wyniki „ankiety o monarchii”,
Tytuł przypomina głośną „ankietę”
Karola Maurrasa, z której narodził się
progiam i ruch neomonarchistycznej
„Action Francaise". Czy ankieta p.“
Gembarzewskiego będzie miała skut-
ki, choć w części tak doniosłe? Zoba-
czymy. W numerze styczniowym za-
bierają głos w ankiecie: prof, F, Bos-
sowski z Wilna, Karol Stefan Frycz,
Miłosz Gembarzewski, K. M. Moraw-
ski, Edm, Obrębski, Kaz. Pisarczuk,
$en. Kaz. Raszewski, dr. Juliusz Sas-
Wisłocki, b. poseł L. Czerniewski,
prof, Edm, Dubanowicz, A. Trzaska-
Chrząszczewski, Hier. Wójcik i prof.
Marjan Zdziechowski, Wszyscy wy-
powiadają się za monarchją. Ciekawie
pisze p. Frycz, który wymienia dwa
dt, jako możliwe dynastje dla Pol-

ski: i
„Ród Czarforyskich, jedyny (wraz z

Zamoyskimi) z możnowładczych, niczem
niesplamiony i naprawdę zasłużony; a na
obczyźnie My, poślądom  prawdzi-
wych rojalistów — Bonapartych, któ-
rzy do Francji nigdy nie wrócą, a któ-
rych protoplasta zespołił się ściśle z na-
szą historją, stał się bóstwem dla swego
pokolenia, dał nam jedyny w naszych
dziejach porozbiorowych zdrowy odruch
powstańczy i swoją sławę opromienił
pierwszorzędną tradycją bojową świet-
nej epopei, f nej Chocima i Wiednia.
Za tą dynastją przemawia i to, że jest
spokrewniona z tak utalentowaną dyna-

stią beltjską, że jest francuska į że ak-
tua jej przedstawiciel jest miodzień-
cem, którego można jeszcze nauczyć na-
szych ambicyj i chęci ywania miej-
sca_w historji".

odajemy,że książe Napoleon skoń-
czył niedawno lat 21, żyje w Brukse-
li, jest wnukiem króla belgijskiego
Leopolda II po kądzieli, a prawnu-
kiem króla westfalskiego, Hieronima
Bonapartego (brata Cesarza), który
w wyprawie na Moskwę w r. 1812,
dowodził wojskami polskiemi.

Projekt p. Frycza, pomijając jego
możności realizacji, ma elementy, mo-
gące fascynować niejedną polską
wyobraźnię,

P. Sas - Wisłocki widzi króla w
Adamie Ludwiku księciu Czartorys-
kim, ordynacie siemańskim, którego
nazywa już... Ludwikiem II.

Prof, M. Zdziechowski nie może
przeboleć, że arcyks, Karol Stefan nie
został królem polskim. Ma jednak już
na jego miejsce następcę: arcyks. Ro-
berta, syna ces. Karola I a brata ar-
cyksięcia Ottona. Ale — pesymista—
nie sądzi, by dla tej kandydatury zdo+
był więcej, niż 2 — 3 zwolenników.

 



 

Filharmonicy berlińscy w Warszawie
Wilhelm Furtwaengler

Środowy koncert symfoniczny stał
się wybitnem wydarzeniem w arty-
stycznem j kulturalnem życiu War-
szawy. Zwłaszcza polskiej Warszawy,
bo tamta, inna część ludności stolicy
zbojkotowała występ niemieckich mu
zyków, czyniąc to otwarcie, nie bez
znacznej zajadłości,
Przybyła do nas orkiestra słynnej

Filhzrmonji Berlińskiej w pełnym
składzie ze swym dyrektorem, jed-
nym z paru najsławniejszych i najwy-
żej cenionych kapelmistrzów świata,
Wilhelmem  Furtwaenglerem. Fakt
ten o wielkiej doniosłości artystycznzj

 

NA MARGINESIE

Ostrożnie z demonem!
Feljetonista „Gazety Polskiej" w nu-

merze jej z 17 b. m., połemizując z %po-
zycją z powodu artykułu „Gazety Pol-
skie' о linji rozdziału wśród sanacji, w
zapale retorycznym i satyrycznym uży!
niebacznie pojęcia maxwellowskiego de-
mona, jako porównańia z jednym z tra-
piących rzekomo opozycję straszaków.

Fejletonista ów dzięki tej niefortunnej
dla niego analogii znalazł się w sytuacji.
którą dosadnie określa przysłowie rosyj-
skie: słyszał zwon, da nie rnajet gdie on,
€o zaraz postaramy się wy aśnić,
Chodzi mianowicie o to, że genialny

fizyk i matematyk angielski James Clerc
Maxwe!| zastanawiał się nad pewnem ze
gadnieniem z tak zw. teor'i kinetycznej
gazów, według której każdy gaz jest zbio
rowiskiem olbrzymiej ilości szybko poru-
szających się jak grad pocisków cząste-
czek czyki drobin materjąłnym. lm więk-
sza jest przytem średnia przeciętna szyb-
kość drobin danego gazu, tem wyższa
jest 'ego temperatura, z góry jednak przy
tem zakłada się, że szybkość poszczegó!-
nych drobin jest miejednakowa. Gaz pod
dany zzewnątrz sile sprężającej, zagrze-
wa się skutkiem zwiększonej przyiem e-
nerg'! ruchu jego drobin, Jest to zjawisko
analogiczne do inflacji (inflatio — wdmu
chiwanie). Natomiast gar rozpręžający
się samorzutnie w przestrzeni powięk-
szone', oziębia się skutkiem utraty e-
nergji swoich drobin: jest to analogja do
deflacji (deflatio — wydmuchiwanie), W
obu zaś zjawiskach gra rolę cała masa,
czyli wszystkie cząsteczki gazu razem
wzięte szybsze i powolniejsze, Rozważa-
jąc tę teorję, Maxwell przeprowzdził na
stępu'ące zagadnienia; przeprowadzłi na
stępujące rozumowanie;
Wyobraźmy sobie pewną ilość gazu

zamkniętego w naczyniu z przegrodą, za
którą znajduje się inne naczynie zupełnie
puste, W przegródzie powstaje w pewne:
chwili malutki otworek, przez który
wszelkie zarówno szybko, jak i wolniej pę
dzące drobiny gazowe zaczynają wpadać
do sąsiedniego naczynia pustego, dzięki
czemu po pewnym czasie deflac'a <ończy
się równomiernem zapełnieniem obu na-
czyń i równomiernem też obniżeniem
temperatury w całej masie gazu nasku-
tek dokonanej detlacji. | tu właśnie gen-
jalnemu badaczowi angielskiemu nasunę-
ło się następujące zagadnienie: Co było-
by, gdyby tuż przy wspomnianym wyżej
otworku w przegrodzie usadowiła się 'a-
kaś niesłychanie malutka ale uświadomio
na istotka, właśnie ów demon, który
przepuszczałby przez otworek swobod-
nie tylko drobiny pędzące szybko, zatrzy
mywałby natomiast drobiny powolne, o-
pieszałe w swym ruchu, Skutek takiej
kontroli sprytnego demona byłby nadz-
wycza'ny.

Oto gaz w pierwszem naczynia aległby
dzięki umiejętnie przeprowadzonej defla-
cji bajecznemu oziębieniu i bezwładowi,
z przeciwnej zaś strony naczynia malazł.
by się gaz silnie rozgrzany i zasobny w
energję.

©О jakże przydałby się pp. „pułkowni-
kom” z „Gazety Polskiej" demon - cudo-
twórca w tak bardzo przez nich gloryfi-
kowanym procesie deflacji.

Wystarczyłoby wszak tylko wznieść
przed społeczeństwem polskięm odp?-
więdnią „przegrodę”, wykonać w nie:
otworek a przy nim postawić „demona”,
—oczywiście najlepie: z pewnej dobrze
nam znanej genialnej rasy, — któryby
czywał nad należytym przębiegiem de -
flacji z jednej strony dla ruchliwych, «
drugiej dla opieszałych,

Niestety, sam wielki Maxwell uważał
swoją koncepc'ę demona tylko za pomy.
słowe teoretyczne urojenie, Będzie on
również i dla pp. „pułkowników” z „Ga-
zety Polskiej” tylko bardzo ponętne fik-
cją wobec niezbyt wesołęgo obrazu, jak:
przedstawia polska „rzecaywięta rąeczy:
wistość” po ich prawie 10-letnich rzą-
dach w kraių, `
A więc ostrożnie z demonem! (Tertias

gaudens).

 

и
umiała należycie, bęzstfonnie, po-
traktować kulturalna polska część
ludności Warszawy i, praśnąc poznać
arcydzieła wspaniałej literatury mu-
zycznej niemieckiej w wykonaniu
najbardziej chyba wzorowem, stawiła
się na koncert gremialnie. Pokazało
się raz jeszcze, że w sprawach, r
na szalę wagi padają wartości duch
we, miary artystycznej wysokiej, my,
Polacy, umiemy zawsze znaleźć wła-
ściwy punkt oparcia dla swych po-
czynań i, oddając Bogu co boskie, a
cesarzowi co cesarskie, odsuwamy
kwestje polityczne na bok, widząc w
sztuce przedewszystkiem sztukę, ów
najgłębszy wyraz najwznioślejszych
dążeń ducha ludzkiego.

Twórczość muzyczna całego świa-
ta jest w Polsce — fachowcom j oso-
bom muzykalnym oczywiście dobrze
znana. Muzykę niemiecką, która na
przestrzeni dwóch wieków jaśniała z
siłą nieodpartą, która wydała cały
szereg genjuszów i wzbogaciła świat
setkąmi arcydzieł miary niepomiernie
wysokiej, -— tę muzykę cenimy į ko-
chamy, Żyliśmy nią długo i nie wsty-
dzimy się powiedzieć, iż w związku z
muzyką niemiecką rozwinęła się i
rozkwitła muzyka symfoniczna pol-
ska, od tamtej młodsza, ale mająca
ambicje piękne i umiejąca je realizo-
wać niezgorzej,

Przyjazd do Warszawy Furtwaen-
glera z orkiestrą berlińską stał się
siłą TŁ, festivalem muzyki nie-
mieckiej. programie jednego wie-
czoru nie mogły zmieścić się wszyst-
kie wielkie nazwiska kompozytorów
niemieckim; ograniczono się więc do
czterech: Haendel (Concerto =.
Brahms (trzecia symfonia), agner
(wstęp do „Śpiewaków norymber-
skich ') i Beethoven (symfonia siód-
ma). Dzieła te, wykonane u nas po
wielekroć razy, znamy dobrze, ale
z zainteresowaniem najżywszem cze-  

kalitmy na wykonanie ich przez naj-
znakomitszą orkiestrę niemiecką i
najsławniejszego kapelmistrza Nie-
miec dzisiejszych, Chodziło nam o
interpretacje tych utworów, o pozna-
nie tych arcydzieł w wykonaniu naj-
bardziej autoratywnem,
To się stało.
Zobaczyliśmy _przedewszystkiem,

że muzyka umieszczonych w progra”
mie mistrzów, gdy interpretuje ją ar-
tysta, umiejący zgłębić i poznać do-
kładnie wszystkie jej tajniki, jest nie-
zwykle prosta, jasna i zrozumiała.
Jak wszystko, co jest naprawdę gen-
jalne,

Wielki muzyczny umysł Furtwaen-
gleru i jego intuicja wyjątkowa czy*
nią, iż słuchacz odrazu, bez żadnego
mędrkowania widzi i czuje piękno i
siłę myśli twórczych, logikę prostą i ja-
sną ich rozwoju, nieskazitelną w lin-
jach, imponującą zwartością całości
konstrukcję architektoniczną. Ukazuje
mu się muzyka w czystości i potędze,
a jest tak zrozumiała, tak łatwa do
odczucia, że mimowoli każdy, kto nie
zatracił wrażliwości na piękno
dźwiękowe, poddaje się jej z chęcią
iroskoszą, |
Ta prostota, jasność i logika inter-
etacji Furtwaenślera jest siłą jego,
ko artysty, największą, W niej, jak
sądzę, mieści sięprzedewszystkiem
tajemnica jego sukcesów i triumfów.
Ta prostota, rzecz do osiągnięcia

najtrudniejsza, jest koroną mnóstwa
innych walorów Furtwaenglera jako
kapelmistrza, muzyka - fachowca,
Więc: panuje on absolutnie nad ryt-

miką w pojęciu najszerszem; nigdy
nie jest sztywny, zawsze elastyczny,
nierzadko z niemałą swobodą traktu-
je tempa, posuwając się prawie do
rubato, a jednak w gruncie rzeczy jest
bardzo ścisły, niewykraczający poza
ramy najbardziej artystyczne. W
szczegółach, naprz. przednutki w Al-
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legretto symfonii Begthovena, fest do+
kładny do ostateczności, ale właśnie
przez to osiąga tutaj pełnię precyzji,
a zarazem wyrazu,

Dalej: brzmienie orkiestry i jej grup
poszczególnych ©raz instrumentów
pojedyńczych ocenia i waży Furtwa-
engler ze ścisłością iście mateinatycz-
ną, Stąd płynie doskonałość sharmo-
nizowania różnych barw orkięstro+
wych i subtelność w wyzyskaniu in-
strumentów oraz bogactwo odcieni
dynamicznych. Trzeba dodać nadto, iż
Furtwaengier nigdy — ale to nigły —
nie wyzyskuje efektu siły dla samego
tylko efektu. Nie posunie się on ©
włos choćby poza linję, przekroczenia
której grozi wejściem w sterę nadmia-
ru, brutalności i, lubianej przez tłum,
zbytniej potęgi brzmienia, osiąganej
zwykle kosztem piękna tonu.

Jako muzyk Furtwaengler czyni
chwilami wrażenie biegłego anatoma,
tak doskonale widzi i umie posegre-
gować wszystkie człony, nerwy i żył-
ki dzieła, Polifonia, czy to u Haendla,
czy u Beethovena i Brahmsa, czy też
odmienna charakterem u Wagnera,
tak jest przez kapelmistrza ujęta i
przeprowadzona, że słyszy się nie-
rzerwanie nawet trzy różne czynni+
k widzi się wagę każdego z nich, a
jednocześnie wszystko w jedną zlewa
się całość, Jest to oczywiście wyni-
kiem wyjątkowego mistrzostwa.

Pragnący traktować muzykę jako
muzykę właśnie, Furtwaengler w ru-
" swych jest oszczędny; nie sili
się na efektowność, jest więc natural+
ny. Być może przez to panuje nad or-
kiestrą całkowicie.
Czy mam mówić o szczegółach wy-

konania? Było ono wspaniałe, Con-
certo Haendla, tak szlachetne w lin-
ii, nieporównanie subtelne w dyna-
mice, rewelacyjnie piękne w zakoń”
czeniu każdej części, co jest osobistą
zasługą kapelmistrza; symfonja Brah-
msa. genjalność koncepcji, która bo-
daj poraz pierwszy ukazała się w ca-
łej pełni, wstęp do „Śpiewaków no-
rymberskich” — szczyt perfekcji wy-
konawczej, no i siódma symfonja Bee-
thovena, ostatnie słowo sztuki dyry*
genckiej, Finał tej symfonii jest pro-
bierzem techniki i artyzmu kapelmi-
strzowskiego. Dużo osób załamuje się
tutaj i ginie. Furtwaengler przepro-
wadził ów finał z maestrją | blaskiem,
nigdy, ani razu! nie potrącił o brutal-

Ameryka w hołdzie Paderewskiemu
Prawie we wszystkich większych o-

siedlach polskich w Ameryce odbyły
się bardzo piękne i uroczyste ob:hody
na cześć I, Paderewskiego z powo-
du djamentowego jubileuszu jego ży-
cia, Nawet tak zwani dawniej „Koniow
cy", czyli zwolennicy orjenacji austro-
filskiej w czasiewolny, którzy namięt-
nie zwalczali tu niegdyś Paderewskie-

, ustosunkowali się do tych obcho-
w dosyć spokojnie,
Z natury rzeuzy obchody te prawie

wszędzie połączone były ze wspania -
łymi koncertami, w których udział bra-
li artyści nie tylko polscy, ale i angiel-
scy. Inicjatywa do urządzania tych ob
chodów wychodziła spontanicznie od
'ludzi przeważnie prywatnych, Czynni-
ki polskie oficjalne zachowywały się
dość poprawnie i choć żywszego udzia
łu w tem nie brały, ale nie przęszka-
dzały.
Prasa polska w Ameryce, która —

jak wiadomo — żyję przeważnie prze-
drukami, ograniczyła się i tym razem
do przedruków z pism angielskich, .

jówcy polscy obchodowi czerpali
również prawie wyłącznie z literatury
angielskiej o Paderewskim, a zwłasz-
cza z książki Philipsa.

Literatura polska a Paderewskim
jest w Ameryce zupelrie nieznana i
skądinąd zresztą jeszcze bardzo mała.

Sezon obchodów jubileuszowych Pa-
derewskiego w Ameryce zakończony
został wspaniałą akądemją i koncertem
orkiestry symfonicznej pod batutą dr.
Artura pom w Cleveland, O-
hio dnia 29 ub. m. Orkiestra symfonicz
na w Cleveland rywalizuje obecnie z
najsłynniejszą orkiestrą symfoniczną
w Amerycę w Philadelphii, Pa, i jej
koncert na cześć Paderewskiego był
istotnie wielkim sukcesem. Jako soliś-
ci udział w koncercie wzięli pianista
prof, Wiktor Łabuński z Memphis.
Tenn. i skrzypek prof. Feliks Euler z
Cleveland, Oh.
Program koncertu był wyłącznie po!

ski. Odegrano na nim z mistrzóstwem  

pośród innych rzeczy wspaniałą Fan:
tazję Polską Paderewskiego,
Ta tak rządko styszana, a tak bogata w
szczerze polskie warjacje o fascynują:
cem zabarwieniu kompozycja Paderew
skiego wywarła na bardzo licznie zgro
madzonej publiczności wielkie wraże:
nie i oklaskiwaną była entuzjaslycz-
nie.

Do tego artystycznego wysoce tonu
koncertu dostroiło się w pełni głębokie
i w myśli obfite przemówienie ks, prał

dr. Aleksandra Syskiego, profesora Se
minarjum Polskiego zOrchard Lake,
Mich., który był jedynym mówcą na
obchodzie, i którego przedstawił pre-
zes komitetu obchodowego, radca miej-
ski w Cleveland p. Темап,
dowski,

Drugim mówcą miał być były sekre-
tarz wojny w Waszyngtonie p. Newton
D. Baker, ale nie dopisał w ostatniej

chwili i przysłał tylko długi telegram.

 

Psychotechnika w Po!sce
W tych dniach odbył się w Warszawie

III Ogólnopolski Zjazd Psychotechników, na
który bardzo licznie zjechali z całego kraju
psychologowie pracujący w dziędzinie psy«

chotechniki, poradnictwa zawodowego i psy*

chologji szkolnej.

Udział w Zjeździe wzięli również przed-
stawiciele władz, samorządów gospodar-

czych, Instytutu Spraw Społecznych, Fun-
duszu Pracy oraz innych instytucyj zainte-
resowanych rozwojem tej tak dla życia gos-

podarczego ważnej dziedziny nauki i pracy,
Podstaw teoretycznych dotyczyły refera-

Zgon prof.Żurowskieco
W Krakowie zmarł na chorobę serca

w 43 roku życia profesor archeologji i
prehistorji Uniwersytętu Jagiellońskiego,
dr. Józef Żurowski,

$. p. prof. Żurowski był m. in. wiceprę-
zesem krakowskiego Tow. Prehistorycz-
nego, państwowym  konserwaterem za”
bytków przędhistorycznych w Małopol-
sce zachodniej oraz sekretarzem komisji
archeologji i prehistorji Polskiej Akade-
mji Umiejętności Ś. p. prof, Żurowski
przeprowadzał ostatnio z ramienia Pol-
skiej Akademji Umiejętności badania na-
ukowe Kopca Krakusa,  

ty wygłoszone przez prof, dr, Szumana z
Krakowa (Typologja inteligencji) i próf. dr.
Kreutza ze Lwową (Q badaniu osobowości
jednostki), Wyrazem pogłębienia metod
badań psychotechnicznych były referaty o

metodach badania charakteru (dr. Biegelei-

sen, Krakowa), metodach badania skłon-
ności (dr. Z. Lipszycowa z Warszawy)i
zmodyfikowaniu tekstów  psychotechnicz-
nych celem stosowania obserwacji charak-
teru (5. Studenęki z Warszawy).
Przegląd dotychczasowego dorobku {

wskazanie kierunków rozwojowychdały re-
feraty prelegentów warszawskich: dr, Kącz-
kowskiej (Poradnictwę zawodowe w Polsce)
St Sedlaczka (Sten psychotechniki w
Polsce), inż, J, Wojciechowskiego (Odlogi
psychotechniki w Polsce), inż. Jąroszewskie-
go (Rzemiosło a porądnictwo zawodowe),
dr. Hozera (Technika, medycyna | psycho-
technika w służbie bezpieczeństwa pracy).

Konferencja wykazała stały rozwój dzia-
łalności placówek  psychotechnicznych I
poradni zawodowych w sensię obejmowania
coraz szerszego zakresu zagadnień wyguwa”

nych przez życie, jak i pogłębiania metod
pracy. Jako niezbędne warunki dalszego

rozwoju wskazywano  kopieczność powią-
zania poradnictwa zawodowego z pośrednio:
twem pracy, Nawiązanię ścisłego kontaktu
z życiem gospodarczem i ustawowe uregu-

lowania praw i kompetencyj psychotechni-
ków i doradców zawodowych.  

ność, zachowując fon szlachetny, Bee”
| thovena godny,

Orkiestra berlińska jest istotnie
znakomita, Posiada doskonałych, czuj
pych i zdyscyplinowanych muzyków
oraz maim Nas ude*
rzały specja. instrumenty drew*
miane i „blacha oraz kotły — wprost
wspaniałe,

wych kolegów berlińskich ser
decznie witali nasi Filharmonicy I
członkowie orkiestry operowej, da-
rząc ich wieńcami,

Owacje publiczności były gorące
żywe i serdeczne,

PIOTR RYTEL.
|— TSTOK TTTKTSTSS

NOTATKI
O BIURACH PERSONALNYCH

Lwowska „Reduta“, pismo zbližonė do

b. premjera proł, Bartla, poddało ostrej

krytyce działałność biur personalnych w

Ministerstwie W, R. i O. P. oraz w Ku-

ratorjach:
Instytucja biur personalnych szerzyła

w ostatnich czasach w azkolnictwię szko
dliwą demoralizac'ę; stanowić ona bę”

dzie najbardziej smutną i ciemną kartę w

dziejach odrodzonej szkoły polskiej, Po-
lityka stosowana przez te biura, wyłu»
wała nauczycieli ze wszystkich uczuć
szlachetnych, gasiła szczery rapał : zmie
chęcała do naprawdę twórcze! pracy, Po
Ktyka ta upadlała, robiła z ludzi tchó»
rzów i służalców. Szelowie kuratoryj*
nych biur personalnych, bardzo często ną
stanowisko to powołani wprost z urzę -
dów administraci ogólnej lub z wojska.
nie mieli pojęcia o istotnych potrzebach
prawdziwej polityki oświatowej.

Jest to charakterystyka krótka, ale

trafna. Przez szereg lat w tych biurach

rozstrzygały się losy stutysięcznej grmi.
nauczycieli szkół wszystkich typów |
stopni, Decydowanoo każdem nowem
przyjęciu na stanowisko, o licznych bar»
dzo zwolnieniach z posad, przenosze-
niach na emeryturę, przerzucaniach r fe:
dnego mie'sca na drugie itd. itd. Warto
przypomnieć, że w jednym tylko roka
szkolnym 1930-31 ruszono z miejsc służby
13 tysięcy nauczycieli publicznych szkół
powszechnych na 72 tysiące, czyli szóstą
część ogółu,

ZARZĄDZENIE I JEGO WYKONANIE
W końcu września Ministerstwo W, R

1 O, P. wydało zarządzenie w sprawie 0-
graniczenia czynności biurowo + admini
stracyjnych w szkolnictwie, Zdawać się
mogło, że zostanie położony kres przeci
ženiu nauczycielstwa nieprodukcy'ną pb
saniną, robieniem bezustannych staty«
styk, sprawozdań I planów, ciągłych na «
rad | vbrad, posiedzeńpedagogicznych ł
konferencyj, Tymczasem, 'sk się okazuje
nie się dotychczas nie zmieniło, Ani ku+
ratorja, ani inspektoraty szkolne żadnych
konkretnych zarządzeń nie wydały. i na»
uczycielstwo jak dawniej traci czas ! zdro
wie na zajęcia nieprzynoszące żaanegu
pożytku.

ZMIANA

Od początku 1934 roku redaktorem
„Oświaty i Wychowania”, czasopiem?
wydawanego nakładem Ministerstwa W.
R. i O. P,, był Żyd, wizytator Hug: Ka»
ufman, W końcu roku ubiegłego nastąpi«
ła zmiana. Zeszyt przedostatni podpisał
łako redaktor naczelny p. Aleksandet
Kawałkowski, w ostat. zaś zeszycie jest
pod tytułem napis „w, z, redaktora na»
czelnego: dr, Eugenjusz Zdrojewski”,

WOLNA WSZECHNICA

W ostatnim numerze „Dziennika Urzę-
dowego M. W. R. iO.P." (z dnia 31
grudnia Nr 12, poz 210) ogłoszony za.
stał „Statut Wolnej Wszechnicy Pol-
skiej w Warszawie” jako prywatne szko
ły akademickiej. obejmującej cztery wy”
dziąły: 1 nauk matematyczno-przyrodni.
czych, 2. humanistycznych, 3, praw i na-
uk ekonomicznych, 4. pedagogiczny Šių
chacze dzielą się na dwie kategor'e: słu”
dentów i wolnych słuchaczy, Wolne
Wszechnica ma prawo wydawać również
dyplomy stopni naukowych.

Statut ten zatwierdzony był dnia 11
października 1935 r, przez Ministia W.
Jędrzejewicza przed samem jego ustąpie
pieniem ze stanowiska.

„MŁODY POLAK*

Stowarzyszenie chrz. nar, naucz sżkół
pow. wydaje ną Śląsku pismo dla dziec.
p. t. „Miody Polak". Nię 'est ono przez
Ministerstwo W. R. i O. P. zakazane.
Wskutek tego wolno je bez przeszkody
rezpowszechniać na terenie szkół Tym-
czasem niektórzy kierownicy szkół zwią
zkowcy samowolnie zabraniają w podle.
głych im szkołach rozszerzania „Młodę.
go Polaka”, Może władze szkolne im
przypomną, że prawo i ich obowiąztw=.



 

Uczyniło się dziś w naszej litera
turze „laurowo i ciemno”. Dużo „lau-
rowiej i ciemniej” niż kiedy Mirjam
temi norwidowskiemi słowami rozpo”
czynał zapowiedź swej chimery”.
Miała być ona i w znacznej mierze by-
ła istotnie orędowniczką „wiecznych
wartości'. Wszelako głos jej założy”
ciela, chociaż bardzo  górnolotny,
najmniej szczerze i najmniej entnzja*
stycznie brzmiał w jej młodym chó-
rze.

Już dusimy się wszyscy w stęchliz*
nie tej akademickiej i „laurowej“ li-
teratury. Jak świeżego powietrza trze
ba nam znowu szczerości, i wielkości
i piękności, Trzeba ożywczego stru”
mienia z czystych źródeł narodowych,
a nie ze zaułków, gdzie zalega stru-
pieszałość zastoju i rozkładu.
Zakrywała ją przez czas dłuższy u-

służna i wygadana krytyka, lecz na-
koniec przestaje być ona tajemnicą,
Z najmniej oczekiwanych stron roz*
lesają się ostrzeżenia: trwożne o przy”
szłości kultury naszej. Na szczęście
nie jest tak źle, jak się niektórym
wydaje. Niezależna i szlachetna
twórczość polska wprawdzie została
zepchnięta w cień, ale nie zamarła.
Kto w dżungli zawistnych fałszów i
złośliwych przemilczeń zechce szu*
kać na własną rekę, ten może doko*
nać odkryć, niekiedy wprost olśnie*
ających.
O jednem z takich odkryć godzi

się pomówić, zarówno z wdzięczno-
ści. właściwej subtelniejszemu czy”
telnikowi w stosunku do prawdziwie
twórczego dzieła; jak i z poczucia o”
bowiazku, co nie pozwala trzymać
światła pod korcem.
Są niem ..Moskiewskie gody” Sta”

nisława Wyrzykowskiego, który
wbrew mało powołanej krytyce bo”
daj że najwięcej ma do powiedzenia
ze współczesnych pisarzy polskich.
W. epoce: w której niechlu'ne ubėst-
wo języka uważa się nieledwie za
chlubęi miesza się z prostotą, wła-
da on językiem tak bodatym, moc"
nym i doskonałym, jakim od czasów
Sienkiewicza chyba nikt inny u nas
nie pisał. Świadczy o tem proza je”
śo powieści i świadczy wiersz jeśo
utworów poetyckich, zebranych p. +.
„Plon życia”.
Powieść historyczna pozostanie

zawsze jednym z najtrudniejszych ro".
dzajów twórczości literackiej. Nie:
wystarcza do niej sam talent narra-
cyjny. Nie wystarcza również wiedza,
bo gdyby wystarczała, to wpływ jej
na życie byłby dużo większy, niżeli
jest istotnie. Potrzebny jest ponadło je
den z najniezwyklejszych darów twór
czych, który słusznie nazwano zmy*
słem historycznym. Tylko on ma
zdolność wskrzeszania przeszłości 1
wlewania krwi w postacie, co przęd
wyobraźnią naukowca snują się za”
ledwie na podobieństwo niewyraź-
nych cieni: chociaż kiedyś — nieraz
bardzo miedawno — należały do
rzeczywistości, niemniej żywej od nas
samych.
Ten zmysł bywał zawsze bardzo

czuływ dawnej Rzeczplitei. Jemu to
zawdzięczaliśmy _ dziejopisów tak
niepospolitych, że jeszcze w stuleciu
XVIII podziwiali ich nawet niechęt-
ni Niemcy. W powieści pierwszy dał
mu wyraz Niemcewicz. Wszelako

 

Niemcewicz, : chociaż człowiek dużej
miary, był tylko miernym artystą. Po,
nim szeroką falę szlacheckiego ga”
wędziarstwa widzimy w utworach
powiešciowych Rzewuskiego,  Czaj-
kowskiego Kraszewskiego oraz po“
mniejszych jeśo następców. Równo-
cześnie o wiele zwięźlej, głębiej i
szłachetniej, przeiawił się zmysł hi-
storyczny w twórczości poetyckiej
Słowackieśo. Tego poetę nazwaćby
można rodzicem nowoczesnej, histo”
rycznej powieści polskiej. Zwłaszcza
z niektórych pieśni „Beniowskiego“
wziął Sienkiewicz liryczny ton oraz
liryczne zabarwienie swej Trylogii.
Od niego poniekąd pochodzi również
plastyczność"i świetność: obrazowa”
nia: co obok wyczuloneśo zmysłu hi-
storycznego stanowią najcelniejsze za-

lety „Moskiewskich godów”.

W twórczości lirycznej Wyrzykow-
skiego są ślady, / że. przygotowywał
się długo do sweśo powołania epic"
kiego i że nawet wątpił, czy mu po”
doła. W jednym ze swych wierszy,
napewno pisanych przed „Moskiew-
skiemi godami”, pyta:
Czy ma dusza takie berło złote,
że posągi z czczych wywiedzie c.eni?..,

Wątpił, ale posągi istotne wywiódł,
aby na świadectwo przeszłości stanę"
ły obok innych ku chwale, a może też
ku przestrodze nowej Rzczplitej.
Mało który epizod historyczny na-

daje się lepiej od epopei w wielkim
stylu niżeli niewiarogodnych, ba
wręcz fantastycznych dziejów tajem-
niczego awanturnika, do. którego
przylśnęło miano Dymitra Samo"
zwańca. W tem wiekopomnem zda*

| rzeniu jest odwieczna waśń dwu naro”
dów, dwu wiar i dwu kultur, są tra”
gedje zbiorowe i jednostkowe, jest
zawierucha nędzy: świetności, krwi,
pożogi, zbrodni, bohaterstwa, tchó-
rzostwa miłości, nienawiści i chciwo*
ści, Jego wstrząs wywołał długotrwa”
łe następstwa i przeciąśłem echem
rozległ się po.całym cywilizowanym
świecie. Wszelako jak zwykle bywa
z wypadkami tej miary, nieprędko
znalazł swych piewców. Wbrew utar-
temu mniemaniu dotychczas ich było
tylko niewielu. Co prawda znaleźli
się śród nich najwięksi. Pierwszym
był Fr. Schiller. co swego dramatu
niestety nie dokończył. Drugim Pusz*
kin, który jednakże ograniczył się
również -_ do skrótu. dramatycznego
bez rozleglejszego. i szczegółowsze-
go tła dziejowego. Tego tła nie ma
także groteskowa migawka Nowa-
czyńskiego. Romantycznie rOzczo”
chranyi realizmu surowej prawdy hi-
sara zupełnie . pozbawiony
„Agaj Han" Krasińskiego tylko po”
średnio dotyczy Samozwańca, zaś
powieść Gomulickiego jest utworem
zbyt słabym, aby mógł być brany pod
uwagę.

Dopiero Wyrzykowski ło zdarze-
nie arcyważne zarówno w dziejach
Polski jak Moskwy: przeniósł w je”
dynie właściwą dziedzinę epickąibo-
gaty temat wyczerpał do dna. Nie
pozbawiając Samozwańca jego legen*
darnejtajemniczości,owszempodno-
sząc ją niejako do znaczenia symbolu,
ustalił raz na zawsze jego proteuszo-
wą postać, wyposażyłjąwszystkiemi
'znamionami wielkości, lecz zarazem
wszystkiemi skazami ludzkiej ułom-
ności, i postanowiłna pograniczu dwu

 

narodów: zktórych każdy był osob”
nym światem, niezmiernie barwnym
i wyrazistym. Jego żywiołowa buj-
ność staje.się zarazem jeńo fatalno"
ścią. |

Samozwaniec jest postacią główną,
rzechjy możnaosiową „Moskiewskich
godów”. Jednakże nie jest ich boha-
terem, bo w epopeach nie įednostki
bywają bohaterami: lecz całe epoki.
Taksamo bohaterką nie jest Maryna
Mniszchówna. Pomimo wyjątkowej
niezwykłości, co w przeszłości po!
skiej czyni ją jedyną, dano jej być
tylko jednym z niepoliczonych liści,
miotanych podmuchami dziejowej na”
wałnicy. „Jakby dla spotęgowania
kontrastu międzyjej niewieścią i je-
szcze bardzo młodocianą indywidual-
nością a okrutną srośością jej prze”
znaczenia, Wyrzykowski przyodział
ją we wszystkie powaby i uroki swej
poetyckiej wyobraźni, Mógł uczynić to
najzupełniej swobodnie, śdyż w sto”
sunku do jej znaczenia skąpe są sto-
sunkowo źródła historyczne. Z przed
jej zamażpójścia zaledwie tyle jest o
niej wiadomo: że była virgo nubilis,
co po dzisiejszemu znaczy: panną na
wydaniu. Na podstawie pewnvch n0-
szlak miał również prawo przypuścić,
że Dymitra Samozwańca poślubiła
tvlko z ojcowskiego przymusu, oraz
dać jej kochanka w osobie pana Go"
łuchowskieóo, którego bez nrzesady
wypada zaliczyć do najoryginalniej-
szychi najudatniejszych postaci pol-
skiej powieści historyczne. Ma on
szlachetne rvsv ,.Dworzanina' Gór-
nickiego, atoli jest bogatszy od niego
o wielką myśl przewodnią, dla której
z męską bezwzględnością nie zawa-
hał się noświęcić zarówno Maryny
jak siebie samego. Tą myślą prze-
wodnią jego życia jest potęga Rzczpli”
tej, oparta nietyle na przewadze o-
rężnej, co na wyższości duchowej,
maiącej postawić Polskę narówni z
najbardziej twórczemi narodami ów
czesfiego świata.
Nie z nacjonalistycznego uprze-

dzenia: lecz w najzupełniejszej zgo”
dzie z prawdą historyczną Wyrzy-
kowski w bardzo posępnych barwach
przedstawił Moskwę z pierwszych lat
XVII wieku, Po mistrzowsku odma*
lował to piekło, zgnilego barbarzyn-
stwa, rozpasanych chuci, przewroino”
$с nikczemności, „okrucieństwa i
zdrady. 2 godną uznania bezstron-
'nością oddałsprawiedliwość potę“
pieńczej wielkości Borysa Goduno-
wa i może aż nadto przesubtelnioną
pięknością otoczył wdzieczną postać
jeśo nieszcześliwej córki, Kseni. Tak
pełnegoi plastycznego w swej okrop-
nošci obrazu nie da! przed nim nikt,
żadeg pisarz polski, tem mniej żaden
pisa obcy, zwłaszcza rosyjski, Mo-
żnaprzemilczeć, lecz nie można w ci-
chości nie przyznać: że opis rzezi pol-
skich gości weselnych w moskiew-
skiej* stolicy należy do_ najbardziej
wstrząsających kart piśmiennictwa
polskiego.
Dzieło Wyrzykowskiego nie znala-

zło rależytej ocenv w czasach „lau-
rowych i giemnych*. Dlatego chwalo”
no je tylko półgębkiem i pomijano
przy naćrodach i odznaczeniach. Ale
tylko niepoprawne koy mierzą war”
tość dzieł nagrodami i odznaczenia”
mi,

IRENA VOREL-CZEMPINSKA.

 

W. FILOCHOWSKI,

„Nocny tramwaj
Powiastka

Przygoda pana Konstantego Warta była

tak dalece dziwna, nawet nieprawdopodob-
na, że wszyscy jednogłośnie uznaliśmy ją za
wytwór rozigranej jego wyobraźni.

Jak rzecz miała się naprawdę, tego nie
wiemy; faktem jednak jest to że w ową noc

pogotowie odwiozło Warta do domu w sta-

nie opłakanym: ze złamaną rękąi z poważnie

stłuczoną głową. Gospodyni swojej pan Kon-

stanty krótko oznajmił, że uległ wypadkowi,

wyskakując z tramwaju.

W kilka dni potem odwiedziłem nieszczę-

śliwego rachmistrza, Leżał z szeroko roz-

wartemi oczyma, wypełnionemi  przeraże-

niem,
Przejmującym szeptem. jakby bojąc się

brzmienia i treści własnych słów, opowie-
dział mi o tem, jak to się stało.

Owej nocy Wart, ukończywszy nareszcie

bilans czy coś w tym rodzaju, wracał z biu-

ra do domu. Ponieważ panu Konstantemu

potężnie chciało się spać, a późna godzina i

przenikliwe zimno bynajmniej nie sprzyja-

łyby przechadzce, więc stary rachmistrz na |

zakręcie ulicy wskoczył do toczącego się |

tramwaju. Znalazłszy się w wagonie, siadł
na skraju ławeczki — to było jedyne wolne

miejsce is "nie jął się przyglądać pu-
bliczności. Już na wstępie zdziwiło go to,

że tramwaj pędzi z karygodną szybkościa.

całkiem nie zatrzymując się na przystankach

 

Potem taka znów.rzecz,aliswyida, dziwna:

konduktor z szarą inieruchomą twarzą, spoj-

rzawszy zpekisjęzaw. wOCZY; bezbarwnym

głosem rzekł:

—Ah,to pan! Oie vien,pas aigdy ie
opuszczałmiasta? З
— Istotnie— przyznał starusrek, nieco

jednak zakłopotany. — Ale czy to może
mieć jakiekolwiek znaczenie., w nocnym

tramwaju? Proszę o bilet. |

WtedyKEIRAnieoczekiwanie a

mił:

— Pan nie płaci.

Wtedy to zdziwionego Warta arów

szczególny bezwład obecnych w tramwaju
osób, poddawanie się ich ciał.Jakgdyby nie-

żywych każdemu wstrząsowi wagonu. Po
chwili nowespostrzeżenie. *Baczniej przyj-

rzawszy się twarzom, rachmistrz stwierdził,
że są one zupełnie pozbawione tej treści,

którą zwiemy wyrazem. Brak ten sprawiał,

że wszystkie te twarze; pomimo różnie w ry-
sunku i w kształcie, łączyło jakieś przykre
— bal ohydne nawet podobieństwo. Było to

podobieństwo bezduszności czy wręcz mar-
twoty.

Pan Konstanty poczuł dreszcz niepckoin.
"Ystał tędy, podszedi do drzwi. żeby wysko-
-zyć na jezdnię, ale wykonanie zamiaru mu
siał poniechać — skok takibyłby  szaleń-  

atwem, wagon bowiem pędził z oszałamia-
jącą szybkością.

— Jesteśmy za miastem stwierdził rach-
mistrz, nachyliwszy się ku oknu, za któ-

rem była głęboka bez świateł noc.

Lęk jego jeszcze bardziej się wzmógł, kie-

dy zadał sobie pytanie, skąd się wzięła ta
linja, po której zdala od miasta bieźnie ten
dziwny tramwaj?

Po chwili umilkł turkot kół; wagon pły-
nął w ciszy, bez wstrząsów. Za oknami uka-

zały się światła, ale, o dziwo — w dole.

Nieruchome dotąd postacie ożyły nagle,

Ubodzy starcy, spłowiałe baby, smutne i
chude dzieci — wszystko to stłoczyło się te-

raz koło okien milczącą gromadą, wpatrzoną

w ciemne szyby.

—Później, drogi panie — szeptał trzęsący

się z przerażenia Wart— później z nocy

wpadliśmy w pełny dzień. Pod nami przesu-
wały się morza, potem lądy, wielkie Żakieś
miasta, stepy, potem znowu otchłań wód i
znowu noc. Opadliśmy wreszcie na szyny,
rozległ się łoskot kół, a na poziomie okien

błysnęły światła. To była Warszawa. Wte-
dy wyskoczyłem na bruk.

Wart patrzył na mnie szalonemi oczyma.
— Czy uwierzy pan, że ta podróż napo-

wietrzna trwała jakieś minuty, kwadrans

najwyżej.
Minęło kilka lat. O przygodzie Warta

nikt z nas już nie mówił, — ot, zapomnie-

Jiśmv_o niej. nedoknie jak wyszedł nam z

pamięci sam "art, o kłórym tyle tylko wic-

działem, że niema go w Warszawie, że cią-
gle się leczy po przeżyciach owej nocy, że

nie może odzyskać zdrowia,

 
 

Listy ze Stanów Zjednoczonych
W polskim Paryżu w Ameryce

Rozmaicie się plecie na tym Bożym
świecie. Odwiedzałmnie << Oo
Lake tuż przed swiętami Bożego Na-
rodzenia pewien ksiądz polski; któ”
rego osobiście wcale nie znałem, a
który znał mnie aż z Chin.
— Nie wiem, z kim mam przyjem*

ność? odezwałem się do niego.
— Lecz ja za to wiem dokładnie i

jestem księdzu bardzo wdzięczny.
Ksiądz przed laty, gdym był w Chi-
nach już bez wyjścia: wyratował mnie
z nieszczęścia i dał możność, że zo”
stałem tutaj w Ameryce księdzem.

— Ależ ja nigdy nie byłem w Chi-
nach!...
— To nic nie szkodzi. Ja wiem do”

kładnie, że ksiądz tam nie był. Lecz
ja tam byłem i stamtąd właśnie w
czasie wojny wszechświatowej, jako
wyśnaniec z Polski do księdza o po”
moc pisałem, i ksiądz wówczas: choć
mnie nie znał, pomocy mi nie odmó-
wił. Znamy się więc z Chin listownie.

Wysiliłem pamięć i wreszcie w niej
coś odnalazłem. Uściskaliśmy się te*
dy. Lecz nie na tem się skończyło,
Mój rozmówca ks. Józef Koper o
świadczył mi „stante pede': że mu
szę mu jeszcze jedną usługę znów wy-
świadczyć i muszę jechać doń na
święta.
—Ależ ja nigdzie na święta nie my-

ślę jechać, bo chcę spokojnie pod-
czas świąt tutaj już raz się wyspać. '
— U mnie w Parisville na plebanii

jeszcze spokojniej niż tutaj, bo to
maistarsza farmerska parafja pol-
ska w Ameryce zdala nie tylko od
miasta, ale i od świata: do której ani
zm ani kolej nawet nie docho”
zi,
— To jakże ja się tam dostanę?
— Jaknajwygodniej w mym ogrze*

wanym automobilu, który tu czeka
tuż pode dtzwiami. .
Chciałem czemś jeszcze się tam

wymawiać, ale ks, Koper nie chciał
ani słuchać, musiałem jechać. Trochę
mi było to nie na rękę: lecz z drugiej
strony kusiła mnie również cieka-
wość, aby zobaczyć, jak to wygląda
ta najstarsza polska parafja farmer-
ska w Ameryce tam w tem Parisville.

I naprzód, czy nastarsza?
Ks. Kruszka w drugim tomie swo”

jej historji wychodźtwa polskiego w
Ameryce, pisze, że najstarszą para”
fią polską w Ameryce jest Panna Ma-
rja w Teksas: założona w roku 1855.
Ale tenże ks. Kruszka powiada w to”
mie jedenastym tejże historji, że acz-
kolwiek dotychczas uważano Pannę
Marię w Teksas za pierwszą i naj-
starszą osadę polską . w Stanach Zje:

dnoczonych, to jednak wobec no"
wych źródeł i dokumentów historycz*
nych Panna Marja będzie musiała u”
stąpić pierwszeństwa osadzie pol-
skiej w Parisville, czyli w Paryżu w
Michisan,

. To Parisville ma i bez tego zresztą
historię bardzo ciekawą. Polacy
głównie ze Śląska osiedlili się tutaj
już w roku 1852. Lasy tu wówczas
były odwieczne. Ciąć i karczować
trzeba było przez długie lata. Gdzie
się te lasy dzisiaj podziały? Jak sen
znikły, a naokoło: gdzie tylko okiem
 

 

rzucisz, tylko pola czyste uprawne.
Lasu, drzew nie ma tu dzisiaj na le-
karstwo. Czego dłoń ludzka nie wy”
karczowała, to spalił ogień: który

dwa razy przeszedł tędy żywiołowo,
raz w roku 1871, a drugi raz w roku
1881, Nie tylko Parisville, ale i
wszystkie miasteczka okoliczne spło*

nęły wówczas doszczętnie.
Kolonista: który krwawą pracą wy”

karczował las i doczekał się przy”
chówku, w ostatniej dopiero chwili
cofa się przed ogniem, to też bardzo
wielu Polaków zamieszkałych w

Parisville straciło w obydwu tych po-

żarach nie tylko osiedla, ale życie.
Dziś atolijuż — oddawna zažospo-

darowano się i zabudowano nanowo
w całem Parisville. Chłopi polscy są
uparci. Powrócili więc do swej ziemi,
bo ta tylko im została. I znów wzniósł
się tu kościół, już trzeci z rzędu po

spaleniu. Przy nim stoi murowana
plebanja, a po drugiej stronie drogi
szkoła. Uczą w tej szkole polskie sio-
stry Felicjanki, a uczęszcza do niej z
górą setka dzieciarni polskiej, Rodzin
polskich w parafji jest z jakie pięćset.
Kościół-pięknyi obszerny. Zmieści
pewno z tysiąc osób. Odprawiłem w
nim pasterkę. Przepełniony był po
brzegi. Wszyscy prawie bez wyjątku
istarzy i młodzi, którzy byli na па>
sterce: przystąpili też również i da
Komunii św. Przez cały dzień wigilij-
ny zarówno ks. Koper, jak i jego wi*
karjusz siedzieli kamieniem w kon-
fesionale Pomagałem im i ja trochę i
zaobserwowałem przytem rzecz z na”

rodoweśo pumktu dla nas bardzo cie*
kawą. Spowiadali się zgoła wszyscy
w języku polskim bez najmniejszej
przymieszki wyrazów angielskich.
Rozmawiałem o tem z ks. Koprem.

Zapewnił mnie z dumą, że w całej je”

śo parafji język anśielski nie używa*
ny jest prawie wcale,
— My tu na farmach żyjemy tak,

jak w Polsce. Sędzia jest Polak, po-
licjant Polak, sklepikarz Polak: a co
najlepsze nie ma tu u nas i na lekar*
stwo żedneóo Żyda. Żyjemy tedy so”
bie spokojnie po staropolsku. Tylko

po miastach w Ameryce Polacy się
szybko amerykanizują.

Przyznałem mu juścić rację. W jego
Paryżu nie tylko w kościele, ale i na
plebanii nader gościnnej, bażantami

mnie karmiącej, czułem się istotnie,
jak na wsi w Polsce. Tylko że w Pol-
sce gdzieś tam na wsi u proboszcza»
czy tam miałbym ten komfort, to cen*
tralne ośrzewanie na plebanii i w ko*
ściele, które tutaj ma ks. Koper?...
A i chłopi u nas tam w Polsce, czy

zajechaliby na pasterkę takimi luk-
susowemi samochodami, iak w parafji
ks. Kopra.
Ani jeden z nich nie przyszedł :

nie zechciałby może przyjść pieszo
bo kościół stoi samotnie zdala od ich
osiedli, porozrzucanych w pojedynkę

na przestrzeni kilkomilowej. Każdy z
nich musi mieć automobil i stać go na
to Drogi wszędzie są jak stół. Śnieg
z nich wciąż odmiatają. Farmy... tak
farmy, jakże inne jednak od naszych
faim nawet bodaj i w Poznańskiem.

Ks, A. SYSKI.

PIĘKNERE0E GLYCERIJELL
BIAŁE

Aliści Konstanty Wart wreszcie nam się

przypomniał,

A było to tak.
Wracałem kiedyś ze swoim druhem późną ;

nocą z karnawałowego przyjęcia od znajo-

mych.

la wskoczyć do nocnego tramwaju, który,

widocznie nie zauważywszy nas w śnieżycy,
bez zatrzymania się mijał przystanek, kie-

dy poczułem, że ktoś bez ceremonji łapie mię

za rękaw i mocno trzyma.
—Byle nie do tego — rozległ się stanow-

czy głos.
To był nocny kontroler tramwajów. Przy-

glądając się zarysom wagonu, do którego

mieliśmy wskoczyć, rzekł w zamyśleniu;

— Tak, to linja „S“,

— Służbowy? — pytam, trochę zmie-
szany tą obcesowością, z jaką traktował

nas pan kontroler.

Ale on machnął ręką i patrzył w biały

odmęt.

— Linja „S“ — rzekł,PARĄ strzą-

sając z siebie ciężki ornat Śniegu. —Pro-

szę ja panów, to niby od nazwy „„sie-

dziołek'*, którą tramwajarze wymyślili dla

pasażerów tej linji. A siedziolki, to tacy

ludzie, którzy za życia nie ruszali się z
Warszawy. Tacy przecież się zdarzają —
jednych uwięzi bieda, innych choroba dłu-

gotrwała, innych znów bojaźń przed świa-

tem. Nie słyszał pan dobrodziej o takich,

co to siedzą w miejscu i nigdy wolnej nie

powąchają przestrzeni?

— Przepraszam — wtrącił się wtedy mój
przyjaciel. Q ile się nie przesłyszałem, po-

wiedział pan, że to są ludzie, którzy nie ;

, Wychylii się poza obręb Warszawy za,

Mieliśmy właśnie na placu Zbawicie- |
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życia. Co pan chciał przez to powiedzieć,

Upłynęła dłuższa chwila, zanim usły»

szeliśmy odpowiedź.

— Ja tam, proszę panów, nic nie wiem,

Ale wśród tramwajarzy taka chodzi gadka,

że późną nocą, zwłaszcza, kiedy wypadnie

teka noc, jak dzisiejsza, mętna od zadym-

ki, kiedy ulice się wyludniają, wtedy sie-

działki, zebrane z cmentarzy, z Brudaa

przedewszystkiem, bo tam najcięższa spo-

czywa biedota, odbywają podróż naokoło

świata. Niby w nagrodę za to, że nic w ży-

ciu nie widzieli, nigdzie nie byli. Wagon

tej linji, obiegłszy kulę ziemską, wraca od

innej strony miasta, odwozi swoich podróż-

nych i potem znika. Tak coś mi się zdaje,

że wóz, do którego panowie chcieli wsko-

czyć, już zdążył zajechać przed bramę bra-

dzieńskiego cmentarza, Nasi ludzie mówia,

że jeżeliby żywy człowiek do owego wszedł

wagonu...
— To co? — pytam kpiarskim tonem, cho-

ciaż na plecach zimny przebiegł mi ciaf,

oczywiście, od wiatru, który coraz silniej na

nas napierał,

Kontroler zbliżył się ku nam i powiedział

głośno bardzo, żebyśmy mogli go w silnej

wichurze usłyszeć:

— To z takiego pechowca już nic, proszę
panów, nie będzie.

Przed memi oczyma stanął nieszczęśliwy

Wart, który gdzieś w szpitalu czy też w
przytułku powoli gasł w mękach bezsenno-

ści, jeniec przerażeń i majaków.

Z bialych wirów wychynął tramwaj, ciężko

obłożony śniegiem i bezszelestnie zatrzymał
| się przed nami, Kontroler strząsnął z palta
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(ZO) Ponieważ jesteśmy w pełai |
karnawału więc wypada pomówić o
toaletach wieczorowych. Zarówno z
pokazów wielkich firm jak balów:
które dotychczas się odbyły: i na pod*
stawie przeglądu żurnali zagranicz.
wiemy, że mimo kryzysu noszone są
kosztowne i piękne materjały,aksami-
ty, lamy, brokaty i. t. p. stylowe albo
fantazyjne fasony: przedewszystkiem
zaś mnóstwo draperji. Czerpiąc wz”
ry ze sztuki starożytnej nadają one
sylwetce wiele wdzięku i są wyrazem
najbardziej wyszukanej elegancji. Dra
perje mają i tę zaletę, że idealizują
kształty. Odpowiednio ułożone po-
szczuplają osoby zbyt korpulentne a
nie mniej awantażowne są dla bar”
dzo szczupłych. Układane z ukosów
oradają niekiedy na spódnicę pliso-
waną lub układaną w głębokie fałdy.
Dla smukłych osób ładną będzie
spódnica mocno marszczona na bio”
drach, poniżej bioder materjał opada
luźno aż do ziemi i zakończony bywa
u dołu bogatym haftem złotym lub
srebrnym.

Nieodłącznem” uzupełnieniem wie-
czorowej toalety są biżuterie. Niewie
le pań oczywiście posiada kolje,
bransolety czy djademy z prawdzi*
wych brylantów, rubinów lub szafi-
rów, Mamy jednak tak śliczne jakkol-
wiek dość kosztowne imitacje.
Ładnem uzupełnieniem wieczoro-

wej sukni z plisowanego mousseline
de soie jest pasek z cieniowanych pa”
jetek, iryzujących pereł lub barwnych
kamieni. Modną jest też suknia wie-
czorowa z bolerem i rękawami z jed-
wabnych frendzli.
Oryginalną nowością są rękawicz*

ki ze złotej siatki, tworzące wraz ze
złotemi pantofelkami i złotym pa"
skiem przy sukni efektowną całość.

SUKNIE ŚLUBNE

Teraźniejsze suknie ślubne są raczej
skromne i proste, prawie bez trenów
albo z trenem bardzo krótkim.
Miałam sposobność oglądać kilka

modeli sukien ślubnych: suknia z bia-

łego ciężkiego jedwabiu z długą sze”

roką spódnicą i stanikiem o długich

poszerzonych u góry rękawach ze

skromnym wykładanym  kolnierzy-
kiem; suknia z krepy jedwabnej rów"

nież z długimi rękawami. drapowa”

ną spódnicą i drapowanym stanikiem
wysoko odchodzącym pod szyję;
wreszcie najładniejszy może model z

lekkiego mousseline de soie, Spódni-
ca i rękawy były drobno plisowane,
zebrane przy rece małą listewką, sta”
nik prawie zupełnie obcisły.
Welon ślubny jest najczęściej tiulo-

wy, lekko narzucony na głowę i od-

ałaniający zupełnie twarz. Są również

woale krótkie z tiulu albo mousseline
de soie, Kwiat pomarańczowy wy”
szedł zupełnie z mody.

SUKNIE CODZIENNE
W. tej dziedzinie moda przynosi
ryj szykownych choć prostych mo-
deli,

Spódnice są krajane równo, ukła-
dane w łałdy albo zupełnie gładkie.
Do kroju rękawów przykłada się w
dalszym ciągu dużą wagę i niema wi-
dokėw aby raglany, kimona, mar“
szczęnia, pliski i. t. d. wyszły prędko
z mody,

Jeżeli musimy ograniczyć się do
jednej sukni codziennej to najlepiej
zrobić ją z materjału czarnego albo
bardzo ciemnego, który się nie opa”
trzy a nam samym nie uprzykrzy. Nie
mniej ładna będzie jednak suknia po-
pielata z czerwonym paskiem i kra*
watem, albo zielona. Ten kolor jest w
tej chwili bardzo modny i odpowiedni
do czarnego czy bronzowego okrycią.
Mamy рога!ет ładny odcień bron*
zowo'rudawy i nowy odcień bleu
cieszący się ogromnem powodzeniem.
Każdą ciemną suknię można oczywi”
ście ożywić barwnym paskiem, sza-
likiem, krawatem czy klipsem. No-
wością są t. zw. błyskawiczne za”
trzaski w kolorach: stanowiące efek"
towne przybranić sukni,
Na rysunku naszym widzimy suk*

Królewskie Towarzystwo Astrono"
miczne w Anglji, będące odpowied-
nikiem podobnych wydziałów aka-
demji umiejętności w innych krajach,
nadaje corocznie odznaczenie wybit-

nym uczońym w postaci złotego me-
dala. Wyróżnienie to: bardzo przez u-
czonych cenione, przypadło w tym ro-
ku astronomowi japońskiemu p. Hiza*
szi Kimura, dyrektorowi obserwa-
torjum w Mizuasawa i jest nagrodą za
jego prace nad zmiennością szeroko”
ści geograficznych na ziemi.
Jakto więc szerokość geogralicz-

na, oznaczająca położenie jakiegoś
punktu na ziemi nie jest wielkością
stałą, a zmienną? Czyżbyśmy więc
nie mieli nic stalego pod stopami i
wędrowali po ziemi: sami o tem nie
wiedząc? No. tak źle może nie jest,
ale tem nie mniej szerokości geogra-
ficzne danych miejsc powierzchni
ziemi zmieniają się perjodycznie. Ja*
kie są tego przyczyny i jakie mogą
być skutki zobaczymy poniżej.

Szerokość geograficzna danej miej”
scowości jest to, jak wiadomo, odie-
głość tej miejscowości od równika:
wyrażona w stopniach. Liczymy ją od
równika, ale taksamo dobrze mogli
byśmy liczyć od bietuna. Jasne jest,
że wielkość ta będzie stała, t. j. bę-
dzie mieć zawsze tą samą wartość:
jeżeli położenie bieguna na ziemi jest
stałe, czyli innemi słowy, jeżeli oś ob-
rotu ziemi zajmuje zawsze tosamo po”
łożenie w przestrzeni. Otóż tak nie
jest i proste rozumowanie przekona
nas, że tak być nie może. Teoretycz"
niewasobie.że ziemia wiru-
je około osi będącej osią symetrii
geometrycznej, ale jasne jest, że ruch
wirowy będzie się odbywał zawsze
koło tej osi tylko wtedy, śdy również
cała masa ziemi ułoży się symetrycz-
nię do tej osi: inaczej muszą nastąpić
wahania się osi obrotu. Takie syme-
tryczne rozłożenie się masy ziemskiej
względem osi ziemi mogłoby być tyl-
ko dziełem przypadku. bo pomijając

nię z wełn. jerseyu w kolorze gra”
natowvm z karczkiem wycinanym w
zęby. Pasek z aksamitu czerwonego
złożony jest z dwuch części spojo“
nych ze sobą podłużnymi  pierście”
niami ze złotego metalu. |
Obok mamy suknię z krepy weł-

nianej w kolorze zielonym. Wyłosi u
stanika spięte są złotą klamrą, dru"
ga klamra wykańcza pasek.
Suknia w odcieniu noisettet składa

się ze spódnicy i żakieta z baskinką,
która wychodzi ponad pasek i górą
wykrojona jest w szpice. Zwrącamy
uwagę na oryginalny krój rękawów
(rysunek trzeci). :
Mamy wreszcie suknię z dwuch

części z wełny popielatej z dwoma
szerokimi wyłogami na staniku spię”
tymi u góry barwną klamrą. Z pod
stanika wychyla się jasna kamizelecz- ka (rysunek czwarty).

KAPSCH, I NAJNOWSZE RADJOOD.
posiadające7obwodówstrojonych, automatyczneurządzen rze

 

inne zjawiska, już sama zmieniająca
się sezonowo warstwa śniegu i ladu
na powierzchai ziemi wprowadza
zmienność rozkładu masy. To też rze”
czywiścię geometryczna oś ziemi jest
tylko teoretyczną osią obrotu, fak"
tycznha żaś oś zmieńia swe położenie
ustawicznie wraz z niem zmieniają
swe położenie bieguny zi ie, a co

za tem idzie i geograficzne szeroko-
ści zmieniają swe wartości.

Zjawisko to stwierdzono: obserwa*
cyjnie już jakieś 80 lat temu, lecz sy”
stematyczne badania rożpoczęto do”
piero około czterdziestu lat temu: gdy
sześć obsęrwatorjów, położonych w
różnych częściach świata zaczęto

wspólnie prowadzić dociekania; re“
zultąty wszystkich obserwacji prze-
syłano do obserwatorium w Mizusa*
wa i tam p. Hizaszi Kimura zestawił
je i wyprowadźił ożólne wnioski, Za
tę właśnie długoletnią i uwieńczoną

konkretnemi rezultatami pracę otrzy”
mał w tych dniach ów meda! Królew-
skiego Tow. Astronomicznego.

Rezultaty tych badań wykazały, że
faktyczna oś obrotu ziemi okrąża oś
teoretyczną bardzo skomplikowanym
ruchem, opisuje w przestrzeni stożek,
ziemia się właściwie kiwa: tak jak
bąkdziecinny, lub fryga przy końcu
swego ruchu, Bieguny ziemi opisują
koło teoretycznych biegunów zam-
knięte krzywe, wynikające z ruchu
osi, Ruchów tych jest nawet dwa: je-
den wynikający właśnie ze zmienne”
go obciążenia powierzchni ziemi
przez śniegi i lody i teq ma okres rocz*
nv. drugi zaś którego przyczyny nie-
sa dokładnie wyświetłone, ma okres
około 430 dni i ten właśnie drugi ruch
został określony przez wzór matema”
tyczny wyprowadzony przez tego"
rocznego laureata Kimurę.

Szerokość geograficzna danego
miejsca na ziemi zmienia więc swą
wielkość w pewien sposób okresowy
i po minięciu okresu znów przybiera
wartość początkową. Nie należy się
tem jednak przejmować: zmiany są
tak małe, że wykryć. je można tylko
przez bardzo subtelne pomiary astro”
nomiczne. Naiwiększe odchyłenie od
wartości średniej nie przekracza po”
łowy sekundy łuku, co w języku zwy”
kłym oznacza niecałe 15 metrów, Tak
więc, jeżeli mówimy, że Warszawa
leży na szerokości 52 stopni, 13 minut
i 4,6 sekund, to punkt tak określony
przy najwiekszem odchyleniu nie
wyjdzie nietylko poza granice War-
szawy, ale nawet zostanie na placu
Teatralnym i nawęt na niewielkim
gazonie u wylotu Wierzbowej, gdzie
stoi kamienny słupek, znaczący geo”
graficzne koordynaty naszej stolicy.
Wielu z nas pamięta zapewne, że

ulubiony autor wieku młodzieńczego
J. Vere jedną ze swych fantastycz-
nych powieści osnuł właśnie na po"
myśle przesumięcia bięguna ziemskie-
go. Jacyć pomysłowi jankesi, odkryw”
szy: że na biegunie są pokłady węśla
postanowili umożliwić ich eksplaata" 

ZIEMIA SIĘKIWA
cję prżez nadanie osi ziemi innego
kierunku, tak, żeby dzisiejszy biegun

znałazł się w strefie umiarkowanej.

W tym celu zbudowali armatę tak
wielką, że siła uderzenia zwrotnego
przy wystrzale z tej kolubryny, wko-
pańej odpowiednio w ziemię, obró-
ciłaby ziemię o potrzebny kąt. Przed*

sięwzięcie się nie udało jak zwykle

przez kobietę: narzeczona głównego

matematyka tej kompanji przeszkodzi

łą mu w czasie obliczeń, tak że ten о-

szołomiony zapomniał dopisać trzech

zer do jakiejś zasadniczej liczby i

wskutek tego wymiary armaty wypa-

dły mu miljony razy mniejsze, niż być

powinny... Przesunięcie osi ziemi oka-

zało się ponad siły ludzkie, a siły na-

tury jak widzimy dokonują tejsztuki,

ale w zakresie tak małym że prak-

tycznie to nie ma znaczenia,

Jeżeli praktycznie zmiany szetoko-

ści geograficznej są bez znaczenia, to

po co źaprzątać niemi aż sześć, a obec.

nie nawet więcej obserwatorjów? No,

najpierw oczywiście dla zbogacenia

wiedzy, a następnie „jest jeszcze jeden

wzgląd, który czyni te ruchy szcze-

gólnie interesującemi dla Japończy*

ków. Ziemia posiada jak wiemy, dość

cienką skorupę, nasz padoł płaczu, a

wewnątrz wypełniona jest według na-

szych przypuszczeń masą płynną, lub

plastyczną znacznie cięższą, niż masa

skorupy. Grubość stałej powierechm

ziemi w stosunku do całości odpowiada
mniej więcej grubości skorupy jajka

do jego całości, To olbrzymie jaję krę-

ci się bardzo-szybko koło swej 06i-Mó-
wimy bardzo szybko, gdyż wpraw-

dzie robi tyłko jeden obrót na 24 go-

dzin, ale przy jego rozmiarach punkty

na równiku pędzą z szybkością prawie

pół kilometra na sekundę, a w naszych

sżerokościach jeszcze około 250 me-

trów na sekundę, czyli 900 kilometrów

na godzinę. Jasne jest, że gdyby obrót
ten nagle ustał, lub też nagle zmienił
kierunek, to musiałoby dojść do kata-
strofy ziemia rozleciałaby się. Otóż
zmiana kierunku osi obrotu, odbywa
się, jak widzimy, nieustannie. Co
prawda bardzo nieznacznie i dlatego
nie wywołuje katastrofy dla całe: kuli
ziemskiej. Ale tem nie mniej jasne
jest, że ta zmiana kierunku ruchu musi
wywoływać zmianę ciśnienia we-
wnętrznych płynnych, czy plastycz-
nych warstw ziemi na jej powierzchnię
a wskutek tych zmian w ciśnieniu cien.
ka skorupa ugina się, trzeszczy * nie-
kiedy pęka, a my nazywamy te zjawi-
ska trzęsieniem ziemi. Ziemia trzęsie
się, ustawicznie, a jedną z preyczyn
jest prawdopodobne owo kiwanie się
osi, o którem mówimy. Japonja jes*
szczególnie pod względem trzęsień „u-
przywilejowana”. Nic dziwnego, że u-
czony japoński szczególnie się próble-
mem przesuwania osi ziemskiej, czyli
zmiany szerokości geograficznych za*
interesował.

ARCTURUS.
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swego białe mchy, zasalutował i wskoczył
pa pusty pomost. Tramwaj stał — czekano

na nas. W zaśnieżonych oknach majaczyły
wątłe cienie,

— No co? Wsiadamy?
Ja atoli biegnę naprzód — chcę zobaczyć

numer linji. Próżny trud: tablica z nume-

rem oblepiona bylo białą nieprzeniknioną
masą.

— Wsiadamy?

W żóltem mżeniu żarówki, oświetlającej

pomost tramwaju od rozchwianego tła, in-

tensywrą czernią odcinał się kontroler, sto-

jący przy drzwiach w cierpliwem oczekiwa-

niu naszej decyzji. Wydał mi się wyższy, niż

przed chwilą, a przedewszystkiem odpycha-

jąco, nieprzyjaźnie czarny.„ Gdzie jest kon-
duktor? Pewnie wewnątrz wagonu wydaje
komuś reszty? Może, ujrzawszy kontrolera,

pośpiesznie sprawdza bilety? Ale kondukto-

ra nie widzę ma pomoście. Dziwne, do-

prawdy. r

Z przeciwległej strony cicho wypłynęła ku

nam taksówka. Swoją czujnością ruchów

wzbudzała zaufanie, Powiem więcej — sym-
palję. Na mój znak pojazd miękko, zwinnie

przysunął się pod sam chodnik. W tej sa-
mej chwili równie cicho, bez sygnałów, od-
płynął od nas i zczezł w zawiei podejrzany
tramwaj.

Działo się to przed dwoma laty.

Azeszłegoroku, mniejwięcej otejsa-

mej porze, skończywszy robotę w redakcji,

wskoczyłem do pierwszego, jaki mi się pada-

rzył, trarowaju, z zamiarem odwiedzenia zna-

jomych, u których w tę właśnie noc odby-

wały się jakieś bardzo zachęcające igrzyska

towarzyskie. Jedyna dwuzłotówka, jako
fundusz rozrywkowy i reprezentacyjny, mia-

ła mi wystarczyć do białego rana, a więc na
środki przewozowe, na stróża, i wreszcie na

skromne honorarjum dla pokojowej, o ile się
okaże, że tak zwane wyjście po angielsku
miedasięuskutecznićbezasysty.Młodzień-

czy wskok do tramwaju wykonać mogłem ©
tyle bezryzyka,że wagon z powodunocnej
naprawylinjiwtemmiejscu toczyłsię o-
strożnie, nawet niemrawo. Ledwom atoli

znalazł się na mrocznym pomoście, rozkieł-
znałysię motory i ostroruszyliśmynaprzód.

Miasto majaczyło we mgle lekkiemi tęcza-
mi. Wilgotny ziąb szczypał w policzki, prze-
nikał przez węłnę rękawiczek. Stójka na

pomoście rychło mi się sprzykrzyła, wsze-
dłem tedy do wagonu. Jeszcze kiedym był

ma ulicy, zwróciło mą uwagę słabe oświetle-

nie wzgonu izasłony na oknach,naktórych

wątłe majaczyły kontury.

Zaledwiemzdążyłzamknąć za sobądrzwi,
gdy poczułemżywiołową, niewytłumaczalną

naraziepotrzebęwycofaniasięna pomost.
Rękamoja,której jeszcze nie zdążyłem
oderwaćodklamki,silnem targnięciemusi-
łowałaterazrozewrzeć zatrzaśnięte drzwi.
Podczastegoszamotaniasięzzamkiem,tro-
chęzawstydzonygwałtownieujawnionąchę-
ciąucieczki,rozglądałemsiłę po wnętrza
wagonu. W mizernemświetlejednejjedynej
lampyspokojńie, nieruchomosiedziało0s0-

| biiwe towarzystwo,złożonęzkilkunastugłu-
| piojakośporozmieszczanychosób.Grupęta
| byłatakdaleceziezwykła,jeżelichodzi ©

strój,o wyraz igest,takgroteskowa,żezdzi-

 
wienie moje miało już się stać ciekawością,
kiedy oto jedna zpostaci,wmascenatwa-

rzy, w czarnym  trójgraniastym uszu,
sztywnooparta o okno, zsunęłasięnapo-
dłogę. Faktten,bądź cóbądźintrygujący,w
niczem nie zmienił zachowania się obecnych,
którzy trwali w swej niewygodnej pozycji,
pólsiedzącej przeważnie „biernie poddając się
wstrząśnieniom wagónu.

Wtedy to nagle odalosicia wrażenie, że
tło sytuacji i rodzaj towarzystwa, które mia-
łemprzedsobą, są miskądcić znane. Ale
skąd? Ze złych snów, czy też z rasłyszanej

kiedyś bajki?

Chłód w okolicach serca i słabość w no-
gach były zatychmiastową reakcją na znale-
zioną odpowiedź.

Prawda: Konstanty Wart. Liūja „S“!

— LINJA „S“!

Podróżni pustemi oczyma patrzyli w nie-

uchwytnym kierunku: ponademuą; czy prze+
zemnie, czy mimo mnieł W twarzach ich,
nieruchomo poważnych lub bezdusznie u-
śmiechniętych, nie bylo api odrobiny świa-
tła, jakiem odwównątrz przebija życie.

Następne spojrzenie posłałem przez szybę
drzwi, jedyną, której nie zasłaniała storą.
Bez trudu mogłem stwierdzić, że jesteśmy
koło hal-za Żelazną Bramą. Ze zgrzytem
tramwaj nasz wpadł na Chłodną i biegł szyb:

kością stale wzrastającą. Zą chwilę przeto
i wyciem załoczywszy ma zakręcie łuk,
znajdziemy się poza obrębem miasta i wa-
żonwzbijesię w powietrze na stręsziiwy
lot dookoła świąta.

Ogarniętytrwogą,oburączwalczę zzanik-  

niętemi drzwiami. Jak długo trwały moje
rozpaczliwę wysiłki, tego nie wiem, ale kie-

dy nareszcie zfrzytnął nerwany zamek, by-
liśmy już u wylotu Wolskiej...

Strach mówiłmi,żejeszcze parę chwiltej
jazdy i już mie będzie ratunku. Jeżeli teraz
nie wyskoczę,toczeka mię los Konstantego
Warta. Ale tramwaj nietylko że nie zwalnia

biegu,alefużjakgdybyodrywasięod rięmi.
Jeszcze mgnienie oka, a porwie mię wir do-
znawań, których należącą do zięmskięgo ży”

To też bóz chwili wahania wyskakuję.
Przez sekundę wiszę w powietrzu, poczem
ciężko padam na prawy bok. Musiałem je-
dnak głośny berdzo wydać krryk, tdyż roz-
pędżony wagon zśrzytnął hamulcami i ostra

się zatrzymał, mnie zaś otoczyło kilku robot.
ników, zajętych przy oczyszczaniu torów. Z

mgły wypłynął też policjant, poważny, nie-
rychliwy, czujny, pogromca przywidzeń, mie-
omylny zwiąstam rzeczywistości.

- się pan węiął w moim wagonie?
— tramwajarz z mosiężną kolbą w
garści,sqaćtensam,którymię wiózł.I cre-
mupas wbiegu ?

używymiludźmi. jc jeszcze,tłumaczę
się zuśmiechemnieme!żerozrzewnienia.

POZ byłem, żetolinja

Przedstawicielwładzy dóśtojsie chwieje
głową, nicwidocznie z owejodpowiedzinie
zrozumiawszy. Jednaksłowamojeosobliwie
podzialalynarobotników,którzyzpewnym
lękiemkucichemozerknąwszywagonowipy-
tsjącywzrokprzenieśli skoleinamotorni- 

czego. Ten dziwował się sobie, że też nie
wię jeszcze, o co mi chodzi,ażdopieropo

dłuższym namyślezarżał. —

'— Atocitęgiwyszedł ztegokawałi

Zwracającsiędoaudytórjum, wesoło spre-
węwyjaśnił:
— Nanaszbal,ва bal tramwajarzy, na

Mtynarską,wiozę dwanaście S,
nieczabawytemoje siedziolki,w tyjatrze
wypchane, a takie delikatne,że—iešė ich

ciężarówką nakupiew mokrąnoc niepo-
zwolono, tylko osobnym tramwajem,dlenie-
poznaki nocą—onetomajązasiąśćw buch-
fecie, jakżywe,żebyśmiech byłziegoi
zdziwieniepaństwabalowników,

Trysuąłnademnąchóralnyśmiech. Wsper-
ci na szpadłach robotnicy,trzęślisięwprzy-

stępiewesołości.

Tramwaj z koszmarnym ładunkiem ruszyt

byłjużwdalsządrogę,kiedynareszciepod
niosłem się z bruku, żęby wykonać wstydli-
wycdwrótkuśródmieściu, Stłuczonebiodro
bolało nienażarty, zgnieciony melonik ie-

dzież wyglądały nader żałośnie, Na szczęście
nadarzyła się jakaś drynda. Moja dwuzło-
tówka,ówtundusz reprezentacyjny,przezna-
czony ną wydatki noty karnawałówej, ‘ро-

myślnie rozwiązuje sprawę powrotu do
domo.

Już mam wejść dodorożki, kiedyotogra-

tztowypanłagodnię wciska midorekija-
kowąśkartkę.

—Zawyskoczenie ztramwajudwazło-
te —rzęki,sęlutując z perfidną uprzej-
mością.

zzEmm
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Kronika
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno i mglisto z przejąśnie-

niami. Miejscami drobne opady.

Nocą lekki (w górach umiarkowany)

mróz, w ciągu dnia temperatura w pobliżu

zera stopni.

Słabe wiatry miejscowe.

NEKROLOGJA.

Łazarówny, dyrektorki Gimnazjum
im. ks. A. J. Czartoryskiego, jako w.
4-tą bolesną rocznicę śmierci, cdbę-
dzie się nabożeństwo
stycznia r. b., o godz. 8 m. 10, w ko-
ściele Serca Jezusowego.
— Za spokój duszy śp. Profesora

Kazimierza Karaffy-Korbutta odbę- |
dzie się Msza św. w niedzielę 26 bm.
o godz. 9 rano w kościele św. Jana.
— Zarząd Stow. Kupców i Prze-

mysłowców Chrześcijan -w Wilnie,
zawiadamiając o śmierci &. p. Fran-
ciszika Zienikiewicza, członka: Stowa-
rzyszenia, prosi p. p. Członków przy-
jąć udział w eksportacji jeśo zwłok,
w niedzielę 26 b. m., o godz. 8 w., do
kościoła Św. Jana, oraz w pogrzebie
w dn. -27 b. m., o godz. 9 r., na cmen-
tarz po-Bernardyński.

Z MIASTA.
— Zatrudnienie bezrobotnych, W

ciągu ubiegłeśo tygodnia stan zatru-
dnienia przy robotach miejskich w
Wilnie uległ zmniejszeniu o około
600 osób i wynosi obecnie — 282 ro-
botników zatrudnionych.

"SPRAWY PRASOWE.
— Konfiskata czasopism. 'Wczo-

raj Starostwo Grodzkie zarządziło
konfiskatę czasopisma w języłku bia-
łoruskim „Białoruska krynica" Nr. 3
oraz czasopisma rosyfskiego „„Iskra'
Nr. 9 za umieszczenie kilkuniepraw-|
dziwych wiadomości. |

Z ŽYCIA STOWARZYSZEN.'
Posiedzenie WiL Oddziału

Polskiego T-wa Historyczneśo odbę-
dzie się w poniedziałek 27 bm. o
godz. 7 wiecz. w lokalu Seminarjum;
Histor. U. S. B. (Zamkowa 11).

Na porzadku dziennym odczyt
mgra L. Žytkowicza pt. Rzady Rep-
nina na Litwie w 1. 1794—%6. Wstęp
wolny.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Wyjazd proł. Birżyszki W

dniu wczorajszym opuścił Wilno,
udafąc się przez Łotwę do Kowna,
prof. ««niwersytetu kowieńskiego Mi-
chał. Birżyszka, b. prezes Związku
Wyzwolenia . Wilna. Prof. Birżyszka
bawił w Polsce. 6 miesięcy, poświę-
cając ten czas badaniom naukowvtm..

ZABAWY.
— Dnia 1.IL 36 r. w Salor ich

Izby Przem.-Handlowej odbędzie się
tradycyjna ikostjrmowa włóczęsa z
tańcami „Na Dno Oceanu”. 2 orkie-
stry. Moc atrakcyj. Oryginalne de-
koracje. Nastrój włóczęśowski.
Wstęp 5 zł., alkademickie 2.50 zł. Za-
proszenia codzien. od 19—20 w lo-
kalu klubu — ul. Sawicz 15. |

NADESŁANE.
— Komunikat Jednoty Wileńskiej

'mieci J. K. M. Króla Wielkiej Bry-

|
| `
|Kościoła i Głowy Państwa, zasłużo-
'nego dla ludzkości, odbędzie się w

— Za spokój duszy śp. Walerji,

żałobne 28,

wileńska Dalsze
ściele Wileńskim Ewangelicko - Re-|  uyczoraj w godzinach przedpołu-

formowanymi przyulicy Zawalnej * kńowych Sekcja Alkademicka Pol-
PE ka 86- „skiego Towarzystwa Krajoznawcze-

tanji Jerzego V-go, Obrońcy Wiary, Pa: as gg S
Najwyžszego  Dostojnika Bratniego kańskiego, oraz poszukująca wejścia

do niższego piętraO
RA a е

dniu pogrzebu zmarłego. Monarchy,|, Peg udziemaia,położcnego go
dnia 28 styczna 1936 roku UTOCZY” «prawej stronie, na wysokości półto-
ste nabożeństwo żałobne o godzinie | „metrowej, nową, zamurowaną се-

li-ej przedpołudniem. ; głami, nieznaną dotychczas kryptę.
O tem podaje do wiadomości Kon-;" Krypta owa, zamurowana jedną

pok Wileński Ewangelicko-Re- | rstwą cegieł, podobna jest do 0l-
ormowany. . Ino ое O dać

KRONIKA POLICYJNA.zziefo pieca, słuącego do wypie
— Groźbą wymuszali pieniądze. Toren- | Po usunięciu resztek ściany, uj-

berg Fiszer, zam. przy ul. Ludwisarskiej 7, rzano wewnątrz szczątki zamurowa-
właściciel sodowiarni przy ul. Trockiej 7, nej tu przed wiekami, spróchniałej
zameldował policji, iż w czasie od 28 listo- " trumny, wśród których leżały rów-

pada ub. roku do 24 bm. 5-ciu nieznanych n;jęż spróchniałe zupełnie szczątki
mu osobników pod groźbą zdemolowania ludzkie, przykryte zbutwiałą szatą.

lokalu sodowiarni — systematycznie wymu-j Są toprawdopodobnie zwłoki za-

szało od niego pieniądze w ogólnej sumie konnika, pogrzebanego w obrębie
do 80 złotych w gotówce. Na skutek donie-:murów kościelnych.

sienia wszczęto dochodzenie. (e) Prace nad przebijaniem zamuro-

— Kobiety zbiły napastnika. Mszcząc wanego przejścia, znalezionego przed
się za najście na mieszkanie, niejakaAle- paru dniami, a prowadzącego nie-

ksandra Trynes (ul. Bakszta 9), w towarzy- : chybniedo dolnej kondygnacji pod-

stwie swej córki, dotkliwie pobiła Wincen-izjemy posuwają się naprzód, lecz* ze

tego Klimuka, zam. przy ul. Letniej 2: Gor-; względu na mocne spojenie cegieł,
szące zajście zlikwidowała policja. (e)

odkrycia w podziemiach
Kościoła Oominikańskiego

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek podczas sa-

neczkowania, W dn. 24 bm. o godz 16-ej
Janina Krejstynówna, zam. przy ul. Bołtu-

pie 6, w czasie saneczkówania trafiła pod

przejeżdżający ulicą wóz i wskutek tego

doznała obrażeń ciała.
Pogotowie Ratunkowe odwiozło ;ą do

szpitala św. Jakóba w stanie niebudzącym

obaw o życie.

— Grosz w nosie trzyletniego chłopca.
Pozostawiony na chwilę bez opieki 3-letni

Zyśfryd Kamiński (ul. Niedźwiedzia 17), ba-

wiąc się drobnemi monetami, wpakował so-

bie do nosa grosz. Ponieważ środkami do-

mowemi monety z nosa nie można było wy-

brać, zaniesiono dziecko do ambulansu po-
gotowia ratunkowego, gdzie grosz usunięty

został z nosa przez lekarza. (e)

 

Dziewcze 7 Budapesztu
KINO „PAN”.

Kino „Рап" ma zawsze najlepsze filmy
w Wilnie. Po doskonałej, ponurej tragedji

Dostojewskiego „Zbrodnią i Kara'*. zoba-
czyliśmy wesołą i lekką komedię wiedeń-

ską „Dziewczę z Budapesztu”: Treść obfi-

tująca w wiele dowcipnych sytuacji, toczy

się wartko, może trochę przedłużają akcję

partje śpiewu, ale to zjawisko normalne w
komedji muzycznej. Zresztą Marta Eggert
ma -bardzo miły głos i chociaż nie jest
ładna — to jednak bardzo sympatyczna.
Jeśli chodzi o postacie charakterystyczne,

to doskonały jest Slezak w roli kamerdyne-
ra. Widać, że doskonale czuje się w roli
niezaradnego totumfackiego, któremu wola

pani kazała pilnować małżonka aby cnotli-
wie zachowywał się w mieście.

Pod względem fotograficznym film bez! 
Ewangelicko-Reformowanej. W ko-
„(PT 4

 

WACŁAW ODYNIEC.

zarzutu.

!

1 ovdronicto wileńskich
„Ilekroć zapatrzę się w  'skiejś

dobrej chwili na przepiękny świat bo-
ży, porywa mnie zgroza. Wnet ulatuje

ze mnie urok i czar, budzi się szalony

bunt przeciwko ohydzie naszego życ:a,
przeciwko  zdradzieckiemu  kłamstwu
we wszystkiem co żyje”.

Andrzej Struś.

Takie słowa wielkiego pisarza w
całej rozciągłości dałyby się zastoso-
wać do ponurej naszej «dzisieiszej
rzeczywistości, zwłaszcza do tych
jej odcinków, gdzie talk jaskrawo za-
znacza się miszczycielska działai-
ność człowieka. Mam na myśli nie-
życzliwy stosunek pewnej kategorji
ludzi do naszych lasów, które, jak
wiadomo, przeżywają obecnie ciężki
swój.kryzys, rzec by można, tragicz-
ny okres swego bytowania. Ażeby
zdać sobie sprawę z konsekwencji
owego kryzysu, należy się odwołać
do wiele mówiących zestawień sta-
tystycznych.

Lesistość Polski jest mniejsza od
całego szeregu państw europejskich,
importujących  materjały drzewne
(Niemicy, Czechosłowacja); lasy w
Polsce stanowia 22 proc. powierzch-
ni państwa, nieużytki zaś, powstałe
w następstwie rabunkowej gospodar
ki leśnej zajmują powierzchnię, wv-
noszącą nie mniej 10. proc. całego
obszaru Państwa (w przybliżen*"
2.400.000 ha); do niedawna jeszcze
roczny ubytek powierzchni lasów
wynosił w Polsce około 50.000 ha.
Ekspansja siekiery szerokie zatacza
u nas lkręgi, z niesłabnącą siłą top-
nieje drzewostan lasów polskich, we
wzrastającem tempie kurczy się za-

warty w lasach majątek narodu Po-
dobny stan rzeczy nie mósł nie wzbu
dzić wśród mającej odwagę spojrz 2-
nia w twarz prawdzie części społe-
czeństwa uczucia  zaniepokoienia,
niezależna i nieskrępowana opinia
publiczna nie mogła nie zareagować
na podobny stan rzeczy, ustosunkc-
wując się negatywnie do wantos-i
dotychczasowych metod gospodarki
leśnej, szczera troska o las znalazia
swój wyraz w rozsianych po pismach
artykułach, popularyzujących myśl
o konieczności roztoczenia lkoatroli
nad lasami, o potrzebie zorganizo-
wanej akcji społecznej, zmierzaiącej
do ochrony tego, co pozostało dotąd
z resztek puszcz naszych i lasów.
Publicystyka nasza za nieliczneri
wyjątkami niedwuznacznie  wvypo-
wiedziała sie przeciw wandalizmowi
w lasach polskich, wystarczy zazna-
czyć, że w sprawie niszczenia w
związku z przeprowadzeniem kolej-
ki na Kasprowy Wierch szaty leśnej
w Tatrach, ukazało się w prasie 360
artykułów, nie mówiąc o niejedno-
krotnie zgłaszanych w pismach pro-
testach z powodu eksploatowania w
dużej mierze zdewastowanych ob-
jektów i partji leśnych (np. Puszcza
Jodłowa, Puszcza Rudnicka, Iasy
Augustowskie), nad któremi w nor-
malnych warunkach powinna być
zorganizowana troskliwa i racjonal
na opieka Państwowej Rady Ochro-
ny Przyrody.  Powiedziałby  nieje-
den, że głos opinji publicznej nie
znalazł należytego oddźwięku i zi-
gnorowany został, Wydaje się, ze
talk nie jest. Utwierdza mnie w tem

oraz grubą ich warstwę, przejście

| A

' Z za kotar studjo. >
| RADJOODBIORNIK šWIETLICOWY,

Coraz bardziej rosnące zainteresowanie

organizacyj spolecznych i zawodowych ra-

| djofonją wysuwa zagadnienie odbiornika,

przeznaczonego do zbiorowego słuchania

programów radjowych w ośrodkach organi-

zacyjnych, jak świetlice itp.

Jakim wymogom musi odpowiadać po-
pularny odbiornik, przeznaczony do zbioro-
wego użytku, a więc tak zwany „odbiornik

świetlicowy”?

W odróżnieniu do odbiornika typu „lu-
dowego”, przeznaczonego do użytku indy-
widualnego, odbiornik  świetlicowy, prze-

znaczony do zbiorowego słuchania, winien
być rozwiązany specjalnie pod względem

konstrukcji mechanicznej i technicznej.

Pod względem konstrukcji mechanicznej

odbiornik taki winien odznaczać się silną,

prostą i jednolitą budową skrzynki, dużą

odpornością na wstrząsy i uderzenia, wresz-

cie małą wywrotnością. Wymiary jego

winny ułatwiać przenoszenia go z miejsca
na miejsce. Głośnik i odbiornik winien

Stanowić jedną całość.

Należy też podkreślić kwestję estetycz-

nego wyglądu odbiornika, ze względu na

honorowe jego miejsce w świetlicy, oraz

sugestywność odtwarzanych audycyj.

" Pod względem rozwiązania techniczne-

go zasadniczem zagadnieniem, jest kwestja

zasilania odbiornika. Odbiornik „bateryjny”
winien odznaczać się ekonomicznem zuży-

ciem bateryj, odbiornik typu „sieciowego'

winna cechować możliwość przystosowania
go do różnych napięć sieci.

/ Strojenieodbiornika winnobyćuprosz-
czone do minimum, możliwość nie wyłącze-

nia odbiornika przez nieuwagę, zreduko-

įwana do minimum,
 
mniemaniu Kalendarz Leśny Infor-
macyjny rok 1936 (Wydawnictwo
Oddziału Wileńskiego Związku Les-
ników Rzeczypospolitej Polskiej) z
którego treścią warto się zapoznać.

Na urozmaiconą treść tego ka-
lendarza złożyły się zarówno arty-,
kuły o charakterze specjalnym, za-
wierające praktyczne uwagi dla fa-
chowców, jak i artykuły niepozba-
wione wartości dla szerszego ogółu
czytającej publiczności. Z tych o-
statnich na odnotowanie w pierw-
szym rzędzie zasługuja: notatka Inż.
W. Dankiewicza pt. „Troska o las u
nas i zagranicą”, tudzież „Higiena
Lasu' S. Sokołowskiego, jalko nace-
chowane szczerym sentymentem do
lasów i głębokiem zrozumieniem
obecnej ich sytuacji. „,Żle się dzieje
z naszemi lasami — pisze W. Dan-
kiewicz, — musimy szukać dróg ra-
tuniku dla naszych borów, jeśli nie
chcemy, aby przyszłe pokolenia
słusznie nam zarzucały brak po
cia obowiązku, brak miłości do naj-
więjkiszego piękna naszego kraju”.
Trudno się nie zgodzić z przytoczo-
ną oceną smutnej sytuacji, w jakiej
się znalazły nasze lasy, nie sposób
natomiast dopatrywać się wsamej|
li tylko propagandzie lasów, czy to
przez organizowanie dni i tygodni
leśnych, czy to w drodze popular-
nych odczytów i wydawnictw, mogą-
cego coś na lepsze w tej dziedzinie
zmienić. Kardynalna przyczyna 0-
płakanego stanu lasów naszych, we-
dług przeświadczenia większości
społeczeństwa, tkwi w systemie go-
spodarki leśnej, systemie
stety, nie zasłużył od' kochającego
swoje lasy społeczeństwa na votum
zaufania. O bardzo zmniejszoneji
dalej się kurczącej „powierzchni leś-
nej mówi w swym interesującym ar-

który nie-

Inie zostało jeszcze przebite.
Zaznaczyć należy, iż praca ta,

prowadzona na głębokości paru me-
trów pod powierzchnią poziomu pod-
ziemi, przedstawia  niebezpieczeń.
stwo dla pracujących pod osłabio-
nem sklepieniem murów, które gro-
żą zawaleniem się.

Wprawdzie pracujący tu mają
zamiar sklepienie to wzmocnić od-
powiedniemi podpórkami, lecz nara-
zie pracują, narażając się na nie-
bezpieczeństwo.

Ciekawym jest objawem to, iż
pracująca tu sekcja zazdrośnie strze-
że przed prasą tajemnic każdego na
nowo zdobytego zakątka lochów,
oświadczając, iż o podziemiach wo-
gėle nie wolno nic pisać.

Krwawy incydent
*strajkowy w Lidzie

LIDA. W związku ze strajkiem w
fabryce Ardal rw dniu 24 bm. w go-
dzinach rannych, patrol strajkują-
cych robotników, składający się z
jednego mężczyzny i dwu kobiet,
przechodząc w pobliżu objektu fa-
brycznego, zatrzymał Józefa Du-
dzicza, udającego się do pracy.
Członkini patrolu Helena Nowiko-
wa zwróciła się do Dudzicza z we-
zwaniem wstrzymania się od pracy.
Dudzicz. uderzył Nowikową dwu-
krotnie nożem w klatkę piersiową.
Po udzieleniu pierwszej pomocy le-
karskiej, Nowikową odwieziono do
szpitala państwowego.

W CYSKE ATYTEWA

plamisty | Jeden z czołowych pracowników
sekcji, zapytany o przyczyny tego
dziwnego i niezrozumialego zabra-
niania, niebacznie rzekł, iż sekcja
chce mieć na to monopol. '

Wydaje się jednak, iż podobne;
motywy, aczkolwiek sekcja mieć
może motywy bardziej poważne, lecz
ukryte, nie mogą w żadnym razie de-
cydować o tem, czy prasa ma pra-
wo, czy nie ma bezpośrednio infor-
mować społeczeństwo © pracach,
prowadzonych w podziemiach. (e)

AVA DU NSA TYKW TĄZCZIOORATKAÓR |

Sila akustyczna odbiornika winna za-
pewnić wyraźny i przyjemny odbiór o nie-

dużej powierzchni w obecności kilkudzie-
sięciu osób,

Ponieważ odbiornikowi świetlicowemu
ze względu na jego przeznaczenie odbioru
w pierwszym rzędzie stacyj krajowych, nie

stawiamy zbyt dużych wymogów pod wzgle-
dem selektywności, jako układ teoretyczny

nasuwa się odbiornik jedno-obwodowy, z
reakcją, dwu-trzy lampowy. Celem zmniej-
szenia możliwości promieniowania reakcyj-

nego anteny, oraz zwiększenia selektyw-

ności odbiornika należałoby stosować an-

tenę aperjodyczną lub półaperjodyczną, sła-

bo sprzężoną zmiennie z obwodem wejścic-

wym odbiornika.

Zagadnieniem jednak  najistotniejszem
jest cena odbiornika. Niska cena, a więc i

wszechdostępność może być osiąśnięta tyi-

ko na drodze masowej produkcji i tanich

części składowych. Ponieważ najdrožszą

częścią składową odbiornika w naszych wa-
runkach są lampy radjowe, kwestja ich ta-

niości decyduje o możliwościach taniego °

jgobeydo „odbiornika świetlicowego”.

„CZARNĄ POEZJĘ”,
zbiór wierszy znanego młodego au-

|
|
|

 

Tyfus
e "w lidzkiem

| LIDA. Na terenie 6miny doku-
dowskiej pow. lidzkiego powstała
epidemja tyfusu plamisteśo. W związ
ku z tem udała się z Lidy specjalna
kolumna epidemiczna i rozwinęła
swą akcję zapobiegawczą. Naukę w
szkołach powszechnych zawieszono.

Lustracja sanek
W dniu 23 b. m. miał się rozpo-

cząć doroczny przegląd sanek do-
rožkarskich, zarzadzony przez Sta-
rostwo Grodzkie. Ze względu na cał-
kowity brak śniegu przegląd w ter-
minach ogłoszonych w obwieszcze-
niu Starosty nie zie się. O no-
wym terminie przeglądu podadzą
oddzielne ogłoszenia.

 

Polskie Radło Wilno
Niedziela, dn. 26 stycznia.

9.00: Pieśń poranna i sygnał czasu. 9.03:
Gazetka rolnicza. 9.15: Płyty. 9.40: Dzien-
nik poramny. 10.00: Płyty. 10.30: Transmisja
nabożeństwa z kośc. Św. Jana w Wilnie.
Kazanie w środku nabożeństwa z Krako-
wa. 11.57: Svgnał czasu i hejnał. 12.03: Żv-
cie kulturalne miasta i prowincji. 12.15:
Poranek symfoniczny z Poznania. 13.00:
Życie snem — fraóment słuchow. z dramatu
Calderona. 1320: D. c. noranku svmfonicz-
neśo. 14.00: Róża czv Ewelina? — fradm.
z powieści Kuncewiczowej, 14.20: Koncert
życzeń. 15.00: ..Paganini". oprac. S. Hała-
sowei. 15.45: Od koszuli do snencerka —
$awedadlarolników. 16.00: Samowar zno-
wu sie odzywa — onowiadanie dla dzieci.
16.15: Tańce i melodie hieznańskie w wvk.
M. Jonasėwnv (forten.). 16.45: Migawki re-
gionalne — audvcia z Poznania. 17.05 Mu-
zvka taneczna. 18.00: Historia o żołnierzu,
słuch. poetvckie w przekładzie z francns- tora narodowego

Konstantego
| Dobrzyńskiego
„można nabywać po cenie 1zt. 80 gr.

'za egzemplarz w Administracii na-
szego pisma i w Sekretarjacie Stron-

Narodowego, Mostowa 1.| nictwa

tykule pt. „Piaski zwiewne i ich za-
lesienie" K. Biehler, nie wspomina
'— jednak, że owe nieużytki poleśne

, powstały wskutek zbyt intensywnej,
krótkowzrocznej, nie liczącej się z
'realnemi możliwościami eksploatacji
lasów. A szkoda, że p. profesor,
człowiek niezależny i niekieruiacy
się, należy przypuszczać, względami
kariery i oportunizmu, nie ujawnił w
swej pracy istotnej przyczyny kur-
czenia się bogactwa narodowego, —
śdy to uczvnił, głos jeśo mósłby
znaleźć oddźwiek.
— W pieknym artykule $. Soko-

łowskieśo („Hisjena lasu") poruszo-
ne zostały zagadnienia z dziedziny
biodynamiki lasów z uwzględnieniem
szkodliwych wpływów na rozwój i
zdrowie ich ingerencii człowieka,
usiłuńącego badź w drodze odnowie-
nia sadzenia bez udziału czynnika
'samosiewnego, badź przez  ignoro-
wanie „harmonijnego współżycia
wszystkich organizmów, w skład la-
"su wchodzących”, wytworzyć niena-
jturalną, sztuczną, obcą przyrodzie
jstrulkturę lasów. Ostateczne  rezul-
taty długoletniej $ospodarki leśnej w
„Europie — czytamy na str. 27 Ka-
lendarza — oraz wyczerpujacych i
mozolnych studiėw niezbicie do-
wiodły, że najwyższy stopień zdro-
wia i odporności posiada las pier-
wotny, že las zagospodarowany bę-
dzie tem zdrowszy i odpornieńszy,
im więcej w składzie swym i budo-
wie zbliżony będzie do Tasu pier-
wotnego". U nas, jak wskazuje
smutna! rzeczywistość leśna, zgoła
inne obowiązują zasady, zasady su-
prymujące kanony Mistrzyni Przy-

I...
Uzupełnieniem niejako „poglądów

S. Sokołowskiego są krytyczne uwa-
gi inż. A. Hławiczki, zawarte w je-

kieto z muzyką I. Strawińskiego, 19.10:
Koncert reklamowy. 1920: Wilefskie wla-
domości snortowe. 1925: Płvfy. 19.45: Co
„czvta6? 20.00: Arje i duety operowe i ope-
retkowe w wvkon. Z. Fabrv i W. Rredv'ego.
20.50: Dziennik wieczornv. 2100: Na weso-
łei lwowskiej fali. 21.30: Padróżujmy — Ka-
jakiem przez pnstvnie Svrji — Korabie-
wicz. 21.45: Wiadomości snortowe ze
wszvstkich rozetošni. 22.00: Muzvka ta-
neczna. 23.00: Wiadomości meteorologicz-
ne. 23.05—23.30: Muzyka taneczna.

TREE TORTREOTW WE PPETORYTTWYPE ROEEOOEZORZOZERCTE WOZPOOTYSZOT ZTORREREOREOOCZS."TRECRETRO PY PEEFTETYCESE омнЧ

60 notatce, zatytułowanej „Las trwa-
ły”. sdzie autor kładzie nacisk na
celowość odnowienia naturalnego.
pod osłona macierzysteśo drzewo-
stanu, równocześnie podkreśla nie-
racjonalność tak szeroko stosowa-
nych przez naszych „fachowcėw“
czystych zrebów (str. 110—114).

Na wzmiankę zasłucuja ponadto
dwie notatki: H. Orłosia „Minimum
wiadomości leśnika o grzybach”,
oraz dr. W. Niedziałkowskieśo „Ty-
py florystyczne naszych borów 60-
snowych”. Pierwsza sprawia — тот-
czarowanie, — leśnik, naszem zda-
niem już z tytułu swego winien nieco
wiecej posiadać wiadomości o śrzy-
bach, aniżeli przeciętny inteligent,
druga — zainteresuje nietylko bo-
tanika ale i każdego miłośnika przy-
rodv rodzimej.

Pomijajac z bralkku miejsca arty-
kuły z zakresu łowiectwa („Próba
sztucznej hodowli głuszców”,  „Do-
karmianie zwierzyny łownej w le-
sie”, „Z biologii naszych drozdów”),
nie można nie zatrzymać się na mi-
łem opowiadaniu Wł. Korsaka (,Kli-
ka Strzałów”), któremu las nasz od-
krywa-swą duszę, a który już tylo-
krotnie w. swoich utworach i rysun-
kach piórkowych dał dowód, że po-
trafi wczuć się w poezję lasu i pięk-
no jego uchwycić. Nie należy się
dziwić. że w zamiłowaniach łowiec-
kich Piewcy kniei polskiej, jak sam
on o tem nadmienia, dokonał się
zwrotny moment, — strzelbę my-
śliwską na” aparat fotograficzny za-
mienit... Któż inny, jeśli nie :
Korsak mógł zaopatrzyć omawiane
wydawnictwo w piękne z puszczań-
skich motywów ilustracje.

| , Tegoroczny Kalendarz leśny wy-
„wiera dodatnie i sympatyczne wra-



 

Milionowe dostawy, które wymagają wyjaśnień
Od czasu do czasu zjawiają się w pra-

sie codziennej wzmianki, dotyczące

większych zagranicznych dostaw dla P.
K; P., o specjalnych warunkach, w któ-
rych odpowiednie transakcje zostały za-

warte, wreszcie o dużych stratach, z
któremi te dostawy są połączone,

Zadaliśmy sobie trochę trudu, zby te
sprawy zbadać i dzisiaj posiadaniy ‘и
dostateczny mater'ał, aby móc konikret-

nie mówić o zakupionych przez  mini-

śterstwo komunikacji aparatach  „Py-

ram” i hamulcach zespolonych dla  to-

warowych wagonów.
Aparaty „Pyram” zostały zakupione

we Francji z tem, że pewne części do

tych aparatów mają byćwyprodukowa-

ne w Polsce, Dostawa jest poważna, po-

nieważ wynosi ponad 35 mil'onów fran-

ków, Aparaty mają dać znaczne  osz-

czędności na węglu, przy spalaniu go w
parowozach.

Nie zważałąc na to, że aparaty po-
„wyższe nie zostały wypróbowane w
praktyce, a zakupione poprzednio apa-

raty Langera (podobno od tegoż Towa-

rzystwa), miały być wyrzucone jako nie-

zdatne, zakupiono Pyramy odrazu dla
trzech tysięcy trzystu parowozów. Pan
wice-minister Piasecki oświadczył  nie-
dawno w wywiadzie „Gazety Polskiej"

że aparaty powyższe а’а do 9 proc

oszczędności, a więc oszczędności b, po-
ważne. Zebrane dane u źródła w dwóch
dyrekcjach kolejowych świadczą niezbi-

cie, że w 'ednej dyrekcfi grupa parowo-

zów wyposażona w aparaty „Pyram” w

porównaniu z drugą grupą, niewyposa-

žoną w powyższe aparaty, dała dotych-

czas większy rozchód węgla. W drugiej
dyrekcji parowozy wyposażone w apa-
raty „Pyram* żadnego efektu oszczęd-

nościowego wogóle nie dały,
Skąd te rozbieżności pomiędzy pu-

blicznem oświadczeniem pana wice-mi-
nistra, a danemi faktycznemi, osiągnię-

temi przez dyrekde koleiowe?
Fakt, że ministerstwo komunikacj. nie

poleciło ustalić zmnie'szonych norm na
węgiel dla parowozów wyposażonych w
aparaty „Pyram”, a tem samem, że na-
węt w razie oszczędności maszyniści о-
trzymywaliby niczem nieuzasadnione

premje oszczędnościowe dz'zki samo-

czynnym aparatom „Pyram”, co byłoby
niedopuszczalnem marnotrawstwem, po-

zwała przypuszczać, że nawet samo M,
K. nie ma pewności co do oszczędno-

ści, osiągalnych zapomocą „Pyramów”.

A w takim razie dlaczego zostały te a-
paraty w tak dużej ilości, przytem —
zagranicą — nabyte, skąd wzięło się

twierdzenie publiczne wice-ministra o
dużych  oszczędnościach, osiąganych

dzięki powyższym aparatom?

Również ; dostawa hamulców przez
firmę zagraniczną na sumę około 150
miljonów złotych budzi powszechne za-
interesowanie wskutek specyficznych о-
koliczności, w których ta ogromna tran-
sakcia została zawarta. A
Wywiad „Gazety Polskiej* z p, wice-

ministrem Piaseckim, nietylko te“ spra-

wy nie wyświetlił, lecz ją jeszcze bar-
dzie zaciemnił.
Dowiadujemy się z wywiadu, że p:kup

hamulców został dokonany zagranicą
rzekomo dlatego, że patenty na hamul-
ce posiada'ą firmy zagraniczne. Czyżby
pan wice-minister nie wiedział o tem, że 

przemysł polski eftsploatuje masę  za-
granicznych patentów, posiadając odpo-
wiednie umowy licencyjne, że polskie
wytwórnie hamulcowe mają również ta-

kie umowy licencyjne na produkcę ha-

mulców, Wreszcie mogło i samo mini-
sterstwo komunikacji bezpośrednio za-
wrzeć taką umowę licencyjną z aką-
kolwiek firmą zagraniczną i odnośne za
mówienie na hamulce rozmieścić w kra-
jowych wytwórniach, pozosta'ących bez
pracy, Przy takiem rozwiązaniu sprawy

— hamulce zostałyby dostarczone z kra-
jowych surowcówi byłyby wykcnane
przez polskich robotników z požy:kiem
dla naszego bilansu handlowego i olat-
niczego. Skarb polski zyskałby poważne
wpływy z tytułu odnośnych podatków.

Pomiiając powyższe, zwracają na sie-

bie wwagę zupełnie anormalne warunki i

okoliczności, w których sama dostawa

została oddana firmie zagraniczne: i ta

tajemniczość, którą otoczone był» od-

danie dostawy.

Trudno znaleźć usprawiedliwien'a na

oddawanie tak dużej dostawy bez prze-
targu, bez wezwania innych firm zagra-
nicznych i zainteresowanych kra'owych,

Jeśli nawet stanąć na tem stanowisku,
że ministerstwo komunikacji chciało

wyposażyć wagony w pewien system
hamulców, nie może być niczem wytło-
maczone, dlaczego nie została wezwana
do przetargu także francuska firma któ-
ra również ubiegała się o dostawę tego

samego systemu hamulców.

Wta'emniczeni twierdzą, że w razie
przeprowadzenia całej tej transaxcji w
drodze normalnej, jawnie” — mogły być

osiągnięte grube oszczędności na powyż-
szej dastawie. Jeden z wyższych 'rzęd-

ników min, komunikacji, pierwszorzęd

ny inżynier - fachowiec, za to tylko, że
ośmielił wypowiedzieć się negatywnie o
zawartej transakcji hamulcowej — zo-
stał zwolniony ze służby,

Pan wice-minister stwierdza w wy* |
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wiadzie, że około 58- proc. umownej
kwoty zamówienia ma być rozmieszczo-

na w kraju, Zgodzilibyśmy się z takiem
twierdzeniem, lecz tylko wówczas, gdy-
by te 58 proc. kwoty umownej zostały
wpłacone przez dostawcę ministe"stwu
komumikaci, któreby już bezpośrednio
rozmieściło zamówienie w krajowych
wytwómiach, albowiem wówczas tylko
posiadanoby gwarancję, że naprawdę ca-
łość tej sumy pozostaniew kra'u. Nie-
stety jednak tak nie 'est. Firma zagra-
niczna sama bezpośrednio rozmieszcza
te zamówienia w wytwórniach  krajo-
wych i ośmielamy się twierdzić, *e 58
proc. kwoty umownej — w kraju nie po-
zostanie, albowiem określenie stosunku
cen poszczególnych części dostawy mo-
że być dowolne, pozatem zysk na tej
części dostawy, tem większy im niższe
ceny zostaną wyznaczone polskim wy-
twórniom, odpowiednio zmniejszy  po-
wyższy procent, pozostając w kieszeni
generalnego dostawcy,
Twierdzenie o niedogodnych warun-

kach dostawy hamulców, o wyśór wa-
nych cenach — zna'duje swoje potwier-
dzenie także w skargach przemysłu naf-
towego, od którego zagraniczna firma —
dostąwca hamulców dla KPK., zażądała
za wyposażenie w hamulce wagonów —
cystern (w ilości ponad 1200 sztux! ce-
ny o 40 proc. wyższe niż firma „Skoda”
za hamulce systemu „Bożyca”, które
rówmież zostały dopuszozone do 1uchu
międzynarodowego.

Calla transakcja z dostawą hamulców
zespolonych jest zbyt wielka i poważ-
na, aby mogła pozostawać niewyjaśnio-
ną, zbiega się ona również z niefortun-
ną dostawą aparatów „Pyram”, o któ-
rej mowa wyżej,
Dostawami powyższemi winna zainte-

resować się Na'wyższa Izba Kortroli
Państwowej, jako organ bezstronny, po-
wołamy do stania na straży interesów
Skarbu.

W. S,

 

O losy franka
Przypominafąc pogłoski, jakoby Fran-

cja zamierzała pożyczyć w Anglji 5 do
6 miljardėw į stwierdzając, iž trzeba by-
ło 4-ch tygodni czasu na przeprowadze-
nie subskryboji francuskich bonów skar-
bowych w wysokości 2 miljardów  tran-
ków — „Kurj. Warsz,” pisze o franku:

| „Dwukrotnie w ub. roku nastąpiła u-
cieczka od franka do złota. Pierwsza w
czasie między połową ma'a do 1 czeiwca
spowodowała ubytek złota w sumie 9 i
pół miljarda, druga od połowy paździer-
nika do pierwszych dmi ia koszto-
a przeszło 6 A franków.

yczyną tego odpływu zi a oba-
wa przed dewaluacą franka. Jakkoiwiek
później przyszło odprężenie, to jednak
złoto, które odpłynęło podczas ostatnie-
go kryzysu, już nie wróciło, Nastrój nie-
pewności, wywołany sytuacją wewnętrz-
no - polityczną, nie ustąpił,
Bank francuski posiada wprawdzie

jeszcze ogromny zapas złota w wysoko-
ści 66 miliardów franków, ale w >rze-
chowaniu prywatnem zna'due się prze-
szło 30mitjardów frankóww je i w

ch i dotychczas nie udało się
wyzysłkać tych rezerw prywatnych dla

Ё i žycia gogpodarczego, Na giel-
dzię , paryskiej wystąpiła również ten-
dencja, świadcząca uBaku pełnego zau-  fania do franka. W zeszłym roku prze-

ważała psychoza wartości rzeczowych, a
więc skłonność do papierów dywidendo-
oe)2niechęćAoo stałem 0-
procentowaniu. Renty panst. wykazał:
ostatnich czasach kurs ee as V
całego roku, akciewykazałyId naj-

е м porėwnaniu Zz począlkie: Ъ.
ю{:ц‚ Bardzo niski kurs rent państwo-
wych był tem dziwniejszy, ponieważ pa
raz pierwszy od lat rząd przeprowadził
w parlamencie równowagę budżetową,

Przyczyny kryzysu finansowego we
Francji ią zarówno w niepewności
wewnętrzno - politycznej ak i w naprę-
o: sytuacji powie: ah pa-
je rozczarowanie do skutków budże-

towej polityki p. Lavala i jego zarządzeń
antykryzysowych, Nie wierzy się we
Francji iż arytmetyczna równowaga
zdoła automatycznie rozwiązać Zagėss
nienie waluty i kryzysu.

Zda'e się. że we francuskichwpływo-
wych kołach fi ch id -
cji frankazrobiłaOBes Sm

Laikui aa

PAMIĘTAJ

O BEZROBOTNYCH

NARODOWCACH 

Bilans Banku Polskiego
Spadek portfelu weksiowego i obiegu banknotów

W ciągu drugiej dekady stycznia za-
pas złota w BankuPolskim wzrósł O
0.1 milj, zł, do 444,6 milj. zł., natomiast
stan pieniędzy zagranicznych i dewiz
Sbałzyi:się © 36 milj. zł. do 22,3 milj,
złotych. к =
Suma wykorzystanych kredytėw spa-

dia o 71,7 milį, zł, do 747,6 mili, zł,
przyczem portiel wekslowy zmaiejszył
się. o 53,3 milj. zł; do 616,4 milj. zł, port-
żel zdyskontowanych biletów skarbo-

wych — o 13,0 milj, zł, do 48,7 milj. zł,
i stan pożyczek, zabezpieczonych za-

 

Współzawoednictwo
franka i dolara

Angielskie koła finansowe stwierdza-

je. że w dn, 24 bm, śrank francusłci * do-

ar intensywniewspólzawodniczyły mię-

dzy sobą © 1е chodzi o rajęcie przodują-

ceśo stanowiska w zainteresowaniu Sier

giełdowych. W chwili obecnej niew tpli-

wie dolar odniósł zwycięstwo. er-

wuje się obecnie noważny odpływ kapi-

tatów ze Stanów Zjednoczonych do An-

glji, co powoduje dalszyspadek dolara

w stosunku do funta dodawno nienoto-

waneto juž kursų 5.00,
Osłabienie dolara jest akcentowane

jeszcze przez masowa wysyłkę dolarów

przez amerykański fundusz walutowy

dla uniknięcia wywozu złota z Franc]

do Stanów Zjednoczonych. Mimo to od-

pływ ten do samej Anclji jest bardzo du-
ży, śdyż koła dobrze po'nformowane о-

iaią ten odnływ w ubieslvm tygod-

niu na okolo 2 miliady irankėw,
„Je Matin“ zarmacza. 44 konsekwen-

cje finansowe krvzysu nolityczneśo mic

dają na siebie czekać, W ciąśu trzech о-

statn'ch dni odoływ złota zaśranice wy-

niósł około 600 mili. iranków. Odrływ

ten niezostał jeszcze uwydatniony w 4-

lemsie Banku Francji, ośłoszonym w
23 bm,, lecz obciąży bilans następny.

Terminy podatkowe

Na podstawie rozp. ministra Skarbu,
przewidziany w ordynaci podatkowej

termin do składania wykazów najem-

ców, Mist głównych na'emców i zawia-

domień o placach niezabudowanych lub

niedostatecznie zabudowanych, przesu-

wa się na dz. 10 lutego 1936 r. Do dn,
5 lutego rb, przesuwa się termin do
sioładania list szczegółowych osób, za-

mieszłkałych w poszczególnych lokalach,

Na zebraniu warszawskiej giełdy mię-
snej spęd wyniósł ogółem, 301 sztuk by-

SRAsia:mó „= a — 2

sztuki,trzody chlewnej—1,866, zcze-

go — 358 sztuk pozostało niespizeda-

nych.
Za 100-klś, żywca loco-Warszawa pła-

cono: woły karmne — 53 do 55 zł., bu- |

kaje karmne — 50 do 55 zł,. krowy mię-

siste — 60 zł., karmne — 50 do 53 ZŁ,

bydło chude bez różnicy gatunku  wie-

ku — 35 do 48 zł, cielęta mięsiste — 70

zł, słabo odżywione — 63 do 67 zł.

Trzoda chlewna: słoninowe od 150 klś,

wzwyż —75 do 80 zł., słoninowe od 130

do 150 klś, — 70 do 74 zł, mięsne od
110 klę. wzwyż — 60 do 69 zł.
Na hali hurtu za klś. mięsa uboju war-

szawskieóo płacono: wołowina gat, l-szy

— 1,05 do 1.10 zł., śat, II-gi — 95 gr.
do 1 zł., cielęcina gat. I-szy 1,30 do 1.40
zł, gat. Il-$o — 1.10 do 1,20 zł., wie-
przowina mięsna — 90 gr, do 95 fir. Mię-
so przywożone: wołowina gat. I-szy —
90 gr. do 95 gr.. gat. II-gi — 95 śr. do 1
zł, cielęcina gat, I-szy 1.15 do 1.25 zł,
gat. II-gi — 1 do 1,10 zł., wieprzowina
mięsna—85grdo88gr.

36)

G. O. BAXTER. towano pomimo jego woli.

Ten uparty człowiek stojący na balkonie za
pół sekundy byłby już trupem, gdyby go nie wyra-

mień, włosy miała ciemne i mieniące się jak woda

w leśnem źródle. Mały dojrzał w niej coś więcej niż

piękność, Czuł, że danem mu było rzucić okiem

 

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Stalowa, szybsza,od myśli, błyskawica zabłysła nad
Alveradem i odbiła się o ścianę za jego plecami:

ciężki nóż wpadł na ulicę. W wielu rękach zabłysły
"noże, nabijano rewolwery i strzelby. Za chwilę roz-
pocznie się strzelanina i z Alverady zostanie miaz-
ga. W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa Al-
verado zachował się wspaniale. Skrzyżował ręce,
oparł się lekko o kruchą, żelazną kratę balkonu
i uśmiech pogardy nie schodził mu z ust; czuło się,
że raczej umrze dółesięciokiotnie niż obróci się ple-
cami do ulicy. Mały krzyknął coś z całych sił: głos
jego zginął w powszechnej. wrzawie 'zalewającej
ulice, odbijającej się echem o domy, wzrastającej
z każdą chwilą, Zresztą niedaleko stał Halsey: czer-
wona, twarz promieniowała złą radością a. oczy
płonęły, Olbrzymie ręce chwyciły Małego za ramię.

> —.Milcz — szepnął pośpiesznie, — Nie przesz-
kadzaj im, Niech sobie wezmą Alverada! Ten gal-
gan jest dla nas niewygodny: za dużo i-za dobrze:
myśli. Prości ludzie są z'nami, bez reszty obej-
siem się. . ;

‚ ały nie.słuchał tych okrutnych, drastycznych
słów. Starał się napróżno zyskać posłuch. Tuż koło:
jego ucha przeleciała kula: widział jak Alverado -
cudem uchylił głowę, To si Denny zadecydował, że
cała ta sprawa zbyt wolnym toczy się tempem
Oz w rękami chciał przyśpieszyć bieg wypad:
ów.

Przez wąskie drzwi, wpadła na balkon dziew-
czyna w czerwonej sukni i błyskawicznym ruchem
wślizgnęła się na przód balkonu i stanęła między
Alveradem a tłumem, rozkrzyżowała nagie ramiona
i spojrzała na Alverada z takim wyrazem trwogi
i miłości, że obraz ten wyrył się głęboko w sercu
Małego. Alveradzie przestało grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo. Meksykanie kochają się w pięk-
nych i wzruszających widowiskach a nadewszystko
cenią odwagę. Opadły lufy strzelb, noże wyleciały
w powietrze i tysiące głosów zawołało:
— Niech żyje senorita!
Tłum popłynął dalej porywając za sobą Małego.

Ogarnęło go uczucie niepojętego szczęścia; rozu-
miał skąd ono pochodzi: dowiedział się bowiem,że
dziewczyna była córką, a nie żoną Alverada!

Posuwali się coraz dalej, coraz więcej osób
| szło za niemi. Kilku miejscowych patrycjuszów za
przykładem Alverada, wstrzymało się od wszelkiej
akcji, ale większość przyłączyła się do pochodu,
a entuzjazm ich był równie żywiołowy i równie
głośny jak entuzjazm ludu, и

Młodzi i starzy jeźdźcy rozpychali końmi tłum
i zbliżali się do Małego, chcąc wziąć go w ram:ona,
lub uścisnąć dłoń, — w oczach ich świeciły łzy.
z ust wydobywały się radosne okrzyki i Jan Jones
zrozumiał, że zdobył już San Triste a wraz z nim
pałac Vórćalów i wielki jego skarb. ;

Jednak nie myślał teraz o pięćdziesięciu mu-
łach, które należało objuczyć srebrem, ani o dwu-
'dziestu mułach potrzebnych do przewiezienia złota,
ani o skrzynce pełnej po brzegi cudownych klej-
notów . Myślał ciągle o balkonowej zjawie. Nie
lśniła ona ni złotem ni klejnotami i cieszył się
z tego niezmiernie. Dziewczyna miała pęk żółtych
kwiatów przy piersiach, a suknia obciskająca jej

, wysmuklą postać czerwona była i żywa jak pło-

  

w głębię jej serca i duszy: wszystko co tam zoba-

czył czyste było, świeże i godne miłości.

_ ROZDZIAŁ XIV.

MAŁY SPOTYKA CABRILLA.

Posuwali się na północ. Pół San Triste ogoło-
cone już było z mężczyzn, a drugie pół dosyłało

galopem rekrutów. Nie było już. teraz mowy żeby

garstka obrońców pałacu Vćrćalów mogła im sta-

wiać opór. Mały przekonał się o tem widząc jak

jego armja wysypała się z północnej części San

Triste i jak zaczyna się wspinać na wzgórze.

Setki świateł drżało i chwiało się przed głowa-

mi długich szeregów, tworząc na czele pochodu
zbitą masę ognia i rozsypując się jak ogon komety,

ku jego końcowi. Jan Jones widział wszędzie te

zaj dzikie twarze i morderczy błysk obnażonej
stali Z

Ci ludzie nie będą wogółe brali udziału w wal-
ce, bo w pierwszych szeregach skupiła się wkoło
wodza, arystokracja San Triste, kilkadziesiąt ja-

uzbrojonych w rewolwery i karabiny i z błyskiem
bohaterstwa w oczach. Przedstawiali się. Małemu,
rozumiejąc dobrze, że dwanaście: lat mogło wyma-
zać ich nazwiska z jego pamięci, Na przedzie jechał
stary Antoni Mandoza, który zaprzysiągł, że zanim

„kula dosięże jego ukochanego Vórćala będzie mu-
siał wpierw prze'<ć przez jego ciało, towarzyszył
mu jego piękny syn, Michał, Dalej: jechali Corne-
jowie, Hinojosowie, Cepadasowie, cała długa lita-

| nja nazwisk, o których Mały wiedział, że musi je
wszystkie dobrze zapamiętać zanim nadejdzie świt.

(C. d. n.).

 
dących na wspaniałych koniach mężczyzn, świetnie | 65 proę, 22,00—

stawami — o 5,5 milj. zł. do 82,5 milj.
złotych, :
Jmahwego. o 3

milj. zł, wywołany zo: w największ:

oki przez dokonaną w tej dekadzie

zamianę akceptów Banku Akceptacyjne-

$o na sumę 39 milj, zł. z awien'a in-

stytucji długoterminowego redytu ziem-
skie$o na listy zastawne tychże instytu-

cyj; listy te sta. zostały przez Bank
na własność. Wskutek tej za port-

iel papierów procentowych asnych
wzrósł o 38,8 milj, zł,
Poza tem — spadek portielu wynika

najwidoczniej z restrykcyj Kredytowych,

Obieś biletów bankowych — w wyni-
ku wyżej omówionych zmian — spadł o
24,7 miljn. zł. do 932,5 miljn, zł.

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 24 stycznia

DEWIZY
Belgia 89.70 (sprzedaż 89.88, kupni

89.52); Holanda 3.0.35 (sprzedaż 361.07,
kupno 359,63); Londyn 26.28 (sprzedaż
26.35 kupno 26.21); Nowy Jork 5.20 pół
(sprzedaż 5.27 i trzy czwarte, kupno 5.25
i jednaw Nowy Jork (kabel) 5.26
i trzy czwarte (sprzedaż 5.28, kupno 5.23
i pół); Paryż 35,00 i pół (sprzedaż 35.07
ipół, kupno 3493 i pół), Praga- 21,98
(sprzedaż 22,02, kupno 21.94); Szwajcaria
112,68 pa 173.02, kupno 172.34);
Stokholm 135.50 (sprzedaż 135.83, kupno
135.17); Berlin 213,45 (sprzedaż 213.98
kupno 212.92). CAR

Obroty dewizami większe, tendencja
dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.25 i trzy
czwarte — 5.25 i pół, rubel złoty 4.82 —
481 i pół, dolar złoty 906 i jedna czwar-
ta — 9,05 i trzy. czwarte, rubel srebrny
1.40; 100 kopicek w, bilonie rosyjskim
6.02, gram czystego złota 5.9244, W ob-
rotach prywatnych marki niemieckie
(banknoty) 132.25. W obrotach prywat-
safunty angielskie (banknoty) 26,27 —

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 63.13

— 63.38 — 63.00 (odcinki po 500.dol.)
63.50 (w proc.); 4 proc, państwowa po-
žyczka prem'owa dolarowa 53.00 — 53,10
— 53.00; 5 proc. konwersy na 59,25; 6
roc. pożyczka dolarowa 76,50 — 76,00
w prgc.): 8 proc, L. Z. Banku gospodar
stwa krajowego 94,00; (w proc.);.8 proc.
obligacje Banku gospodarstwa kra'owega
94,00 (w proc.); 7 proc: L. Z. Banku gospo
darstwa RAA 83,25; 7 proc. obliga-
cje BankuPora kraowego 83,25
8 proc, L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc.
'obligac'e Banku rolnego 83,25; 8 proc: L.
Z. budowlane Banku gospodarstwa kra-
jowego-93,00; 4 i pół proc, L. Z. ziemskie
41,15— 41,38 — 41,50; 5 proc. L, Z. War
szawy (1933 r.) 55,50 — 55,25 — 55 i trzy
„ósme (odoinki po 1,000 złotych). "55,75;
5 proc. miasta Piotrkowa (1933 r.) 46,00.

AKCIE '
Bank Polski — 96,75 — 96,25 — 96,50

Częstocice — 33,00; Warsz, Tow Fabr,
Cukru — 33.00; Lilpop — 7,80; Ostro-
wiec 16,50 — 16,00; Starachowice —
32,25 — 32,50.
Dla pożyczek państwowych tendencją

przeważnie słabsza, dla listów zastaw-
nych mocniej, dla akcy. niejednolita. Po-
życzici dolarowe w obrotach prywatnych;
8.proc. pożyczka z roku 1925 (Dittósowe
ska) 93,00 — 92,75; 7 proc. pożyczka:m,
Warszawy (Magistrat) 69,00; 3 proc po-
życzka premjowa bydowlana 27,50 —
28.25; 4 proc, pożyczka premjowa inwe-
stycyjna 55,50 — 55,75.

Gielda zbożowa

  

Notowania z dnia 24 stycznia

Pszenica czerw. jara szki. 7/5 gl. — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl 20,00
— 20,50; Pszenica zbierana 742 gl. 19,50
— 20,00.

Žyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,50;
Żyto Il standart 687 gl. — — — — — $
Owies| st. (niezadeszc.) 497 gl, 13.75 —
14,00; Owies A Ist. ( zadesz.) 516
gl. 14,00 — 14,25; Owies II stan, 460 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień OWATe
niany 689 gl. 15,25-15.00; Jęczmień 78—
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl

13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—
13,75; Groch polny 19,00 — 20.00; Groch
Victoria 31,00 — 33,00; Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
Poaaóe czyszczona 22,00 — 23.00;
ubin niebieski 8,25 8,50; Łu-

bin żółty.9,75 — 10,25; Rzepak zimow
42.50 — 43.50; Rzepik SEA 41 50
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
paic letni. 4150 42.50; Śręmtię
miane- bassis 90 procentowe iż.
— 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 — 9%,00, Mak: niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 3300-2
34.00; Mąka pszenna gat.
45 proc. 30.00 — 32.00; 1-C

p

ьа ЭВОГ ь
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 %—55 proc. 26.00—27.00;
ПЙ 20 — 65 ргос 2400 — 4600;
П-р 45-65 ргос. 23:00 -- 24.00, П-Е 55—

23,00; II — G60 —65
proc. 21 U0—22.00, Mąka żytnia wycią:
gowa” 0-30 2050 — 2150; Mąka zytnia
I gat. 0-45 20.50 — 21,50; Mąka żyt.' gat.
0-55 proc. 20.00—21 00; | $at 0-65 proc
19.50 — 20,00; II gat. 15.50 — 16 50, ra-
zowa 15,75 — 16,25; poślednia — — —
— — —; Otrębv pszenne ćrube przem.
stand, 11,25 —: 11.75; otręby pszenne
średnie przem, stand. 10.25 — 1075, O-
tręby pszenne miałkie 10.25 — 10,75, O-
tręby żytnie 9,00 — 9,50; Kuchy Ima.
ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepasowe
13.50 — 1400; ochy słoneczn kewe
— — — — —, Śruta sojowa 45 proc.
22.50 — 2300. >
Ogólny obrót 2048 ton, w tem żyta

603 ton. Usposobienie spokojne.



 

Błedna polityka mieszkaniowa
Podatek od nieruchomości podwyższono o 25 proc.

który zemści się na stanie miast, |ku państwowymwedługurzędowych da-Nowoobowiązujący dekret o podatku
6dnieruchomości(Nr.3Dz,Ust,zdn
15 stycznia br.) wprowadza m. in, nowe
obciążenia dla domów miejskich w Pol-

sce.
Przedewszystkiem została przeprowa

dzona kamulacja wszystkich dodatków
państwowych, pobieranych obecnie do
podatku od nieruchomości z mocy szcze-
gólnych ustaw i rozporządzeń Prezy-
denta Rzplitej i w ten sposób ustalono
jedną stawkę podatkową: a) dla nieru-
chomości o przychodzie do 1000 zł. rocz-
mię — 8proc. tej sumy; b) dla nieru-
chomości o przychodzie ponad 1000 zł,
rocznie — 12 proc, tej sumy.
Pozatem przyspieszono terminy płat-

ności podatku od nieruchomości, Na mo-

cy obowiązujących przepisów, podatek
od nieruchomości płatny był w czterech
ratach kwartalnych w ciągu całego na-
stępnego miesiąca po upływie każdego
kwartału kalendarzowego.

Obecnie wprowadzono dwie raty płat-
ności: 30 czerwca i 30 listopada. A za-
tem nie tylko, że wydatnie przyspieszo-
no terminy płatności, ale stworzono ła-
ką sytuację, że w roku podatkowym
1936 właściciele nieruchomości obo-
wiązani będą zapłacić 5 rat podatku od
nieruchomości, a więc o przeszło 17
milj, zł, więcej, niż w ub. roku podatko-
wym. L

Podnoszenie ciężarów podatkowych od
nieruchomości miejskich jest błędem,

  

Dar Narodowy 3 maja
Min, spraw wewriętrznych zapewnił

przedstawicieli Polskiej Macierzy Szkol-
nej o gotowości poparcia przygotowań
do wczesnego powołania komitetów
zbiórki na „Dar narodowy 3 maja na
cele Polskiej Macierzy Szkolne, przez
wcześniejsze udzielenie zezwolenia na
przeprowadzenie tej zbiórki. Spodziewać
się należy, że społeczeństwo pośrieszy
z wydatną pomocą Macierzy, aby mogła
ona zaspokoić przynajmniej najbardziej

palące potrzeby oświatowe.
Zarząd główny Polskie" Mac'erzy

Szkolnej postanowił powołać główny ko-
mitet zbiórki na „Dar narodowy 3 mar
ja" Na przewodniczącego komitetu u-
chwałono zaprosić p. Jerzego Michal.
skiego, na zastępcę p, Kazimierza Tysz-
kę i na sekretarza p. Michała Browiń-
skiego.

Samobójstwow Łazienka:h
Wczora* w południe w parku Łazien-

kowskim przy amfiteatrze obok teatru
na wyspie rozległ się wystrzał rewolwe-
rowy. Gdy nadtnegli dozorcy 4 stażba
parku, u/rzeli leżącego jakiegoś męż-
czyzmę, lat około 40-tu, z raną postrza-
łową klatki piersiowej. Obok leżał re-
wolwer. Lekarz Pogotowia stwierdz't
śmierć. Przy denacie nie znaleziono żad-
nych dokumentów, Ustaleniem  osobi-
stości i adresu samobójcy zajęła się po-
licja 9-go komis, Zwłoki przewieziono
do prosektorum,

Zagadkowa śmierć
na dworcu

Na terenie dworca Warszawa-Gdań-
ska, został zabity przez pociąg mężczy-
zna, niewiadomego nazwiska i adresu,
lat około 18-tu, Lekarz Pogotowia
stwierdził śmierć, Zwłoki, po spisaniu
przez policję posterunku kolejowego pro-
tokułu, przewieziono do prosektorjum.

 

Znieść podatek

 

gdyż własność miejska  nadmier-
mych obc'ążeń nie wytrzyma. Już о-
tychczasowe obciążenia domiów podat-

| kami było zbyt wielkie, Świadczą © tem
najlepiej sumy, zalegających podatków
od nieruchomości w ciągu 10 lat (do koń-
ca 1933 r,). Zaległości te tylko w podat-

nych wzrosły z 6,7 milj. do 50 miljonów.

nie licząc zaległości na Śląsku, nie l:cząc

dodatków komunalnych, nie licząc 10

proc. dodatków ani opłat na fundusz
pracy. Jeżeli dodamy zaległości z po-
wyższych tytułów, to ogólna suma zale-
głości dosięgnie 100 miljonów zł,

 

Przygotowania do zjazdu katolickiego
w Warszawie

Termin z'azdu katolickiego w War-

szawie został wyznaczony na dni 21, 21
i 22 czerwca.1936 r. Wielki ten zjazd

organizowany przez Akcję Katolicką, po
za uroczystościami dla uczczenia  jubi-
leuszu 50-lecia kapłaństwa J Em Ks
Kard, Kakowskiego, poświęcony będz:e
>bradom nad doniosłem zagadnieniem

wychowania młodzieży w rodzinie, szko-
le i życiu publicznem, Równocześn.e ze
zjazdem odbędzie się l-y zlot młodzieży

katolickiej męskiej i zeńskiej z całe

archidiecezji warszawskiej,

Dla prac przygotowawczych, związa-

nych z urządzeniem te* wiefkiej manife-

stacji katoliakiej w stolicy, została po-

wołana do życia komisja programowa &

udziałem przedstawicieli świata pedago-
gicznego i zrzeszeń rodzicielskich  Ko-

misa ta wyłoniła ściślejszą sekcję re-

feratową,
Zważywszy na wielką doniosłość za-

gadnienia wychowania młodego pxxole-

nia w dobie współczesnej. zjazd tzn bę-
dzie posiadać wielkie znaczenie, jeśli

chodzi o utrwalenie chrześcijańskiego i
katolickiego charakteru naszego naro-
du,

W komisarjacie rządu na m. st.
Warszawę -zostało zarejestrowane
nowe stronnictwo polityczne pod na-
zwą „Polska Partja Radykalna”.

dor Tytus Rilipowicz i b. minister o-

pieki społecznej. b. póseł NPR Jan-

kowski,
Jak wnioskować można z dotych-

czasowych wystąpień p. Filipowicza i
jego organu prasowego  („Nakazy
dnia''),nowe stronnictwo liczy na zwo-

lenników w dotychczasowej  „sana-

cji" i niektórych kołach zbliżonych
do Obozu Narodowego.

Szerszy znacznie zasięg wpływów
obiecuje sobie inna nowa formacja

polityczna, zarejestrowana przed pa-

ru dniami p. n. „Narodowo - socjali-

styczny Związek miast i wsi”. Jak

wnioskować można z nazwy, uśrupo-

wanie to liczy na rekrutację politycz-

ną zarówno w Obozie Narodowym,jak

w stronnictwach socjalistycznych i

wreszcie wśród komunistów (wystę-

pujących swego czasu pod nazwą

Związek proletarjatu miast i wsi).

Najszerszą skalę działania zakre-

ślił sobie, założony jeszcze przed po-

wstaniem dwóch wymienionych stron- 

 

Z tajemnic żydowskich majątków
Jak dorabia się Żyd Szczekocki?

Wśród różnych istniejących na tere-

nie rzeźni miejskiej monopolów, najdzi-

wniejszym chyba jest monopol, jaki. u-

zyskał w 1933 r. Żyd Szczekocki.
Rzeźnia Miejska pomimo, że pobiera-

jąc opłaty ubojowe od kiłograma żywej

zzzJm

Eksmisja „Poalej-Sjon"u
Na zasadzie tytułu wykonawczego o-

trzymanego przez administrację domu

(Karmelicka 23), komornik 28-go rew-

ru dokonał eksmisji stowarzyszenia
„Poale'-S/on" lewicy — zzamowaneg ‚

lokalu. Stowarzyszenie było winn: za

komorne około 4,000 zł. Zaznaczyć nale-
ży, że lokal „Poalej-Sjonu” przed kilku
tygodniam' był przez władze opieczęto-

wany,

 

Oświe!'lenie
pól bielańskich

Nowe osiedla na terenie pól Bielań-
skich pozbawione są oświelentia uliczne-
go, co wywołuje słuszne narżekania
mieszkańców. Zarząd miejski zdaje so-
bie sprawę, że sytuacja ta powinna ulec
możliwie szybko radykalnej zmianie i od
dłuższego czasu prowadzi pertraktacje z
koricesjónarjuszem elektrycznym, który
wystawił jednak żądania taryfowe, tru-
dne do przyjęcia dla miasta. Wytwarza
się tu istotnie paradoksalna sytuacja, że
miasto musiałoby płacić elektrowni о-
kręgu warszawskiego za oświetlenie pól
Bielańskich około 65 proc. drożej, niż
płaci tejże elektrowni za takież oświet-
lenie np. na terenie Koła.
W każdym razie uważać należy, że

sprawa oświetlenia ulicznego pól Bie-
lańskich znajduje się na drodze do szyb-
kiej realizacji, bowiem gdyby miasto nie
doszło do porozumienia z elektrownią, o-
świetlenie będzie musiało być zlecone
gazowni miejskiej. (b) .

„od siedzenia”
Wniosek Izby przemysł.-handl. do komisji międzymin:sterialnej
Na podstawie obowiązujących >rzepi-

sów pobierama jest opłata w wysokości
50 gr. od każde: osoby, przebywające: w
zakładach gastronomicznych od $, 24 do
4. 6, przyczem inkasentami tego podatku
są sami restauratorzy.

We wnioskach, przedłożonych przez
Izbę przemysłowo - handlową w War-
szawie  międzyministerjalnej  kumisįs
współpracy z rządem, Izba zwragp uwa-
śę, że nawet w pierwszorzędnyci re-
stauracjach ceny wielu dań obniżono do
50 gr., a w mniejszych nawet do 25 gr. i

"že do obowiązku płacenia 50 gr. pocią-
gane są również osoby, które nawct nie
konsumują w zakładzie restauracy'nym,
lecz kupują w nim tylko 'akieś produk-
ty, celem spożycia ich w domu. Z tego
powodu frekwencja w restauracach |
barach spada gwałtownie akoło 24 godz,,
gdyż publiczność nie choe płacić tego
podatku, uważając go bądź za niesłusz-
ny, bądź za niewspółmierny do dzisiej-
szych cen w zakładach gastronomicz-  

nych, Pozatem omawiana opłata wpływa
demoralizująco na konsumentów i pra-
cowników gastronomicznych, doprowa-
dza na terenie W/arszawy do stałych za-
targów gości z kelnerami i z kontrolera-
mi miejskimi, które musi likwidować po-
licja i w rezuttacie wypłasza ionsumen-
tów przed godz. 24, powodując zmniej-
szenie się obrotów w tych zakładach, a
tem samem zmnie'szanie wpływów po-
datkowych skarbu państwa. :

Z tych względów Izba wnosi, aby: 0-
płaty te zmienione były jak następu'e:
1) w lokalach rozrywkowych podatek
ten pobierany był w dotychczasowej wy-

sokości, 2) w restauracjach ad konsu-
mentów, siedzących przy stolikach po-
bierana była opłata w wysokości 2) gr.,
a w barach, od konsumentów, stojących
przy bufecie, jak również we wszystkich

zakładach restauracyjnych od osób, na:
bywających artykuły do spożycia poza
lokalem, opłata była zniesiona. (b)  

wagi, obowiązana jest prócz zabicia wo-
łu zdjęcia skóry i poćwiartowania sztuki,
również do oczyszczenia i wyszlamowa-
nia jelit „wydzierżawiła”  szłamiarnię
Żydowi Szczekockiemu za 40.000 zło-
tych rocznie. Zawierając umowę, Rzeź-
nia Miejska nie liczyła się z kolosalnem
obciążeniem, jakie tym sposobem nało-
żyła na szerokie rzesze konsumentów,
Znawcy twierdzą, że gdyby budynek
"szlam'arni był wybudowany w centrum
miasta i był zajęty przez sklepy z luk-
susowemi towarami, to komorne rocz-
nę nie przekraczałoby sumy 10.000 zł,
Nic więc dziwnego, że pobierając tak
wyśórowany czynsz dzierżawny, Rzeź-
nia Miejska, musiała zaśwarantować do-

chód, który z nadwyżką pokryłby sumę
dzierżawną, a że teren targowisk zwie-
rzęcych znany jest z istnienia różnych
bezsensownych i sprzecznych z ustawo-
dawstwem przymusów, wprowadzono i
przymus oddawania Szczekockiemu jelit
do oczyszczania za cenę 1,20 od sztuki
bydła. Wszystko by było jeszcze we
względnym porządku, gdyby samo о-
czyszczanie jelit odbywało się w wa-
runkach solidnej pracy, nie może być

jednak mowy o solidności, gdzie w grę

| wchodzi żydowski interes,

Dzierżawca szlamiarni Szczekocki, do-

szedł do wniosku, że oprócz opłat za

szlamowanie, może mieć jeszcze dodat-

kowe znaczne korzyści, gdy jelita bę-

dzie skupował, nie posiadając żadnego

konkurenta. Zaproponował więc kup-

com cenę 3 zł, za całość jelit z jednej

sztuki, i zajął się skupem, stosując do

opornych swoisty teror, polegający na
niszczeniu towaru przy  szlamowaniu.
Tym sposobem kupiec, który pragnie
sprzedać jelita nie Szczekockiemu, lecz

komu innemu, otrzymuje jelita podziu-
rawione, źle wyszlamowane i obniżone
w ten snosób w swej wartości o 50 proc.
Oczywiście w tych warunkach każdy

sprzedaje jelita Szczekockiemu, który
przy zastosowaniu swoich żydowskich

sztuczek, dorobił się już pokaźnego ma-
jątku,

Najdziwniejsze jednak jest to, że
Szczekocki zabrania kupcom wstępu do

szlamiarni, zasłaniając się „tajemnicą
handlową'' i; uniemożliwiając w ten spo-
sób dopilnowanie prawidłowego oczysz-
czenia jelit. 

Twórcami nowej partji są: b. ambasa-.

 

Jedną z nich założył p. Filipowicz
nictw, Związek Jedności Narodowej,

Miał on skupiać elitę moralną wszy<
stkich stronnictw politycznych w Pol-

sce. Prące organizacyjne tego ugru-

powania uległy, niestety, zahamowa<

niu, gdyż jednego z głównych organi«

zatorów i założycieli p. Łaniewskie-

go, zamknięto na czas dłuższy w wię”

zieniu za popełnione nadużycia na

stanowisku intendenta b. teatrów

miejskich,
1-——

Powodzenie
„Zburzenia Jerozolimy"
„Zburzenie Jerozolimy" T, Konczyń.

skiego po powrocie na afisz, cieszy się

olbrzymiem powodzeniem. Na každem

przedstawieniu jest komplet. Publicz-

ność oklaskuje artystów z entuzjazmem,

Przed rozpoczęciem przedstawienia stoi

najczęściej długa kolejka przy kasie,

Dlatego najlepiej zaopatrywać się w bi-

lety wejścia wcześniej,
Na widowni objaw miły, w warszaw=

skich teatrach dotąd niespotykany, a tu-

taj szczególnie charakterystyczny; zu-

pełny brak Żydów,

Stan zdrowia
St. Miłaszewskiego

W dalszym ciągu otrzymujemy licza
ne zapytania o zdrowie St. Miłaszew=
skiego. Niestety, wiadomości, które»

mi możemy podzielić się z Czytelni-
kami, nie są zbyt pomyślne,
Od pięciu dni Miłaszewski cierpi na

bezsenność, wskutek silnych bólów
w strzaskanej nodze. Powoduje to u-

padek sił chorgeo i znaczne рофог-
szenie samopoczucia, Złożenie nogł

ciągle jeszcze jest niemożliwe, a zda-

niem lekarzy, zabiegu tego niepodo*

bna będzie dokonać przed upływem
tygodnia.
W związku ze stanem zdrowia zna«

komitego pisarza prokuratura zmu«

szona była odłożyć na późniejszy ter+

min przesłuchanie go w sprawie oko”

liczności wypadku „któremu uległ na
Nowym Świecie,

Operacja J. Balińskiego
B. prezes rady miejskiej w Warszaa

wie, sędzia Sądu Najwyższego, długo”

letni prezes Kasy Literackiej, Ignacy
Baliński, przechodził przed paru dnia+
mi operację zdjęcia kataragty z lewe-
go oka. Operacja udała się i stan cho-
rego jest zadawalający. I. Baliński le-
ży w lecznicy pod wezwaniem św. Jó-
zefa przy ul. Emilji Plater.

 

 

Waglik, paratyfus i gruźlica
zagrażają konsumentom niebadanego mięsa

Kontrola sanitarno - lekarska nad
przetworami mięsnemi oraz mięsem,
znajdującem się w handlu w stolicy, po-
mimo, że wydatnie podraża ceny mięsa,

nie jest przecież dostateczna. Prasa dość
często przynosi wiadomości o zatruciu
osób, które spożyły pokarmy mięsne, za-

Kurs odmy sztucznej

W okresie od dnia 5 marca do dnia 2
kwietnia 1936 r. odbędzie się 4-tygo-
dniowy kurs odmy sztucznej dla lekarzy,
zorganizwany przez polski Związek prze-
ciwgruźliczy z poparciem min. opieki
społecznej i z współudziałem wydziału

lekarskiego U. J. P.
Program kursu uwzględni przedewszy-

stkiem studja praktyczne jak również o-
bejmie 32-godziny wykładów teoretycz-
nych z dziedziny rozpoznawania, leczenia
i walki z gruźlicą, Każdy ze słuchaczów
odbędzie praktykę w zakresie gruźlicy
wewnętrznej w klinice, szpitalu i sanato-
r'um oraz zaznajomi się dokładnie z
techniką zakładania odmy, ‚
Podania na kurs należy nadsyłać do

biura polskiego Związku przeciwgruźli-
czego w Warszawie, ul. Karowa 31
(gmach Tow. higjenicznego) najpóźniej
do dnia 25 lutego 1936 r. Do podania na-
leży dołączyć: 1) życiorys, 2) ewentual-
ne zaświadczenie instytucji delegującej
lekarza na kurs, 3) zobowiązanie do
czynnego zwalczania gruźlicy przynaj-
mniej przez dwa lata po ukończeniu kur-
su.
Kandydaci zgłaszający się na kurs

mogą ubiegać się o przyznanie stypen-
djum w wysokości do 200 zł.

Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs о-
raz w uzyskaniu stypendjum będą
mieli lekarze 'uż zatrudnieni w społęcz-
nej akcji przeciwgruźliczej,

wierające drobnoustroje chorobotwórcze
lub pasorzyty,
„We wszystkich państwach Europy zo-

stały wprowadzone przepisy prawne,
normujące kontrolę sanitarną mięsa. Ró-
wnież w Polsce istnieją ustawy o po-
wszechnej kontroli sanitarnej mięsa,
wymagające, aby każde zwierzę, które-
$o mięso idzie na rynek handlowy, było
badane przed i po uboju. Badania te
przeprowadzają lekarze weterynaryjni.

Początkowo sądzono, że schorzen'a
przewodu pokarmowego, występujące u
ludzi po spożyciu mięsa, wywołane są o-
becnością w mięsie ciał trujących. Obec-
nie wiadomo, iż ciężkie procesy choro-
bowe powstają u ludzi wówczas, gdy do-
stanie się do konsumcji mięso, które po-
chodzi od zwierząt chorych lub też, gdy
mięso w czasie obróbki po uboju zostanie
zakażone. Z pośród chorób przenoszą-
cych się ze zwierząt na ludzi najniebez-
pieczniejsze są: wąglik, paratyfus i gru-
źlica. Niektóre z tych schorzeń są tem
niebezpieczniejsze, iż nie wywołują one
u zwierząt charakterystycznych zmian
chorobowych, wskutek tego z łatwością
mogłyby się przedostać do obrotu han-
dlowego.
Z pośród schorzeń pasorzytniczych

bardzo ciężkie i w znacznym procencie
śmiertelnie przebiegające schorzenia
wywołują włośnie czyli .trychiny. Nie-
mniej wielkie niebezpieczeństwo przed-
stawiają wągry, znajdujące się w mięsie
świń, bydła i ryb, których zjedzenie po-
woduje rozwinięcie się w przewodzie

pokarmowym rozmaitych typów tasiem-
ców Pośrednio przez zwierzęta rzeźne,
schorzeniem przenoszonem na ludzi jest
tasiemiec psów, który u człowieka i
zwierząt wywołuje powstanie swoistych
form rozwojowych zwanych cystami bą-
blowca.

Również wielkie  niebezpieczeństwo
przedstawia mięso, pochodzące ze zwie-  

rząt zdrowych, które wskutek niewła»

ściwych warunków transportu ulega za-

każeniu. Mięso bowiem przy transporcie

w warunkach antysanitarnych, ulega ła-

two zakażeniu bakterjami chorobotwór-

czemi, które pochodzą nietylko od zwie.

rząt, lecz i od ludzi, może być przenośni-
kiem chorób zakaźnych.
W jaki sposób przeprowadza się kon-

trolę sanitarną mięsa w stolicy, aby ų-

chronić ludność przed temi niebezpie-
czeństwami? Pod tem hasłem zarząd
miejski zorganizował pokaz dla przed-
stawicieli prasy. Wrażenia naszego sprą-

wozdawcy z pokazu zamieścimy  nieba<
wem.
—-—

Š.p. Lucyna Kornacka
Lucyna z Gembarzewskich Kornacka

zm, dn, 22 bm. Córka Adolfa i Martyny
z Trzebińskich z Nieciszewa, odziedzi-
czyła po swo'ej matce najlepsze zalety
wielkopolan: żelazny charakter i niespo-
żytą energję. :

Gospodarując na wsi, przy mężu Ś, p.
Apolinarym Prawdzic - Kornackim, inż.-
leśniku, brała najżywszy udział w pra-
cach społecznych i oświatowych przed
wojną. Jej entuzazm dla idei, był zaw-
sze żywy. Wybitnie czynna w -Narodo-
wej Org. Kobiet, znana była w Warsza-
wie i na prowincji także jako działaczka
Stron. Narodowego, Bibl'otekę swo'ą
rozdarowała dla instytucyj społecznych.
Żyła lat 77. _ - +
Zš. p. Lucyną z Gembarzewskich Kor-

nacką odchodzi do grobu 'edną z najgo-
rętszych patrotek i najbardziej
nych działaczek narodowych, k
Pogrzeb odbędzie się dnia 27 stycznia

w poniedziałek o godzinie 10 rano po
nabożeństwie z Koścoła cmenta'nego
na Bródnie na miejscowym cmentarzu,
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publiczności: J. Grywiczówna, s Grochowska, J. Granowski, Miecio Mieczkowski,
baleti in. Cenymiejsc od 25 gr. Początek codziennie o godz. 6.30 i 9 w. W niedziele
i święta o g. 4, 6.30 i 9 wiecz. Nowawystawa! Nowe kostjumy! Nowe dekoracjel

 

DZIś OSTATNI DZIEŃ!

  

weZBIEG z
Nad program: Przepiękny dodatek kolorowy i inne.

 

„do wynajęcia od 1 lu-
tego r. b, 3—4 poko- RĄMY INSPEKTOWE

j. Tajemnicza azjatycka dżungła! Wzruszająceprzygoć

Kursy języków obcych
w lekala Instytnta Nauk Handl.-Gospodarczych,
MICKIEWICZA 18 (gmach B-ci Jabłkowskich)

angielski, francuski, niemiecki; kursy element,
średni i wyższy. dla dorosłych popołud. Zgłosze-
nia do uowych grup od 8—13 oraz 17—2%

w lokalu Instytutu Nauk H.-G.

Žadajcie prospektu! — Tel. 14-14.
4 Й

JAWY
ody! PrzejmująceJR waiki z drapieżcami!

Upraszamy o przybywanie na począzo Ednie 2, 4, 6, 8 i 10,15

 

 

WSZYSTKO STANIAŁO

©
PGŁASZAJCIĘ SIĘ

W „DZIENNIKU

WILEŃSKIM".
 

HELIOS|

Pete
ibbets

 

Prasa esle świata pisze z zachwytem o TY
ARTYSTY

"Całe Wiino mówi tylko o arcydziele twórcy
„Bengali* Hathaway

r"
o M

W rol. gł. GARY COOPER i Anna Harding
M WYS Eос

NYM FILMIE. Kto jeszcze nie widział niech śpieszy UJRZEĆ!
Peczątek seansu o 4ej. W niedz. od -ej.
 

Balkon 25 gr. Progrom Nr.REWJA|

Taissy PUCHALSKIEJ, Jankowskiego
stępujących P. Zayendy i Zespołu„KSIĄŻĘ | o K. Ostrowskiego z
Od 27.1 w nowym programie AWAŁ*

szawskiego piosenkarz Antoni"RYROWSKI oraz NOWYZESPÓŁ B

57 p. Ł:

„CZAR WALCZYKA”
Rewja w 2 częściachi 14 obrazach e udziałem nowozaangażowanej pieśniarki stolicy

„, Rostańskiej Opolskiego, oraz pożegnalnie wy-
solistką B. Relsk4.

wystąpi=" z Radja war-
ALETOWY.

 

 

SprzedamRolnik |:

 

Po IONANв

Mieszkania
š I pokoje ž

„nie 10 ha ogrodowej ze szkołą agrotech-
TANIO [mv wraz z nowymi miczną, klikoletaią
PRĘDKO! budynkami, inwenta- praktyką _ poszukuje!

SOLIDNIE! o żywym i mart- posady istracji
kuj 4 |wym. Adres w z lub kierownictwa ma-

"gp BIURO | „Dz. WiL*. 368 jątku. Wymagania

m|EOŚREDN. MIESZK.| — —- png "iwy оо
„UNIWERZAL” Zamienię torem, którą może

oddać na usługi go-zostało
Adres:

przeniesione|lub sprzedam
aa ul. Mickiewicza 4|wark na ea spodarstwa.

6-a, tel. 22-11, |siadłość w Polsce, Wilno, Połocka 4 m.
"Biuro przyjmuje 2glo-|Archanielska Nr. 15/L|126, Feliks Tronowski.
szenia wolnychmiesz- NAKŁA

| kań a reg TANIO dee GAĆ
wan ia od figusy, szpar: „ ti- |imt tna
P. 1. Wlašcicieli nie- lodendrony, e mpracy w cukierni
ruchomości po wy-— Jasna tub masarni jake

|29—1,

- MIESZKANIE
5-pokojowe, z wygo- Domek GARNCARZ
dami, w śródmieściu, gowy 2 mieszkaniowy |iachowy | poszukuje
potrzebne. Zgłoszenia ma własnej ziemi 320 |PAPrawy, przeróbki
do Adm.„Dz. Wil“sąžnikw. do sprzeda- budowy pieców B
dla„M. A 501—2niaTrębacka 26. cenieb. niskiej Fils-

recka 47—4.

MIESZKANIA Do|aprzedania Šakė omas ei

Stolar

 

jowe z wygodami. Ka-z powodu zwinięcia ANONSI Jutro premjera wielkiej rewii p. t. „KRYZYSOWI PRZTYKA W NOS!” |;

EO. Już jutro najweselsza komedja
э

„ŚWIATÓWID | muzyczna prod. 1936 r.

WIIKTOR czy
WIKTORJA?

Rać

a aa

 

ORAWERTERA ZZA ZOZARAKZEN SMOCZA
OKAZJA! Z powodu rodzinnych okolicz-
ności sprzedam sklep na dogodnych warun-
kach w najlepszym punkcie przy ul. Mic-

 

 

sztanowa 4, pokaże ispoktów. Wielka 41, wykonuje i reperu)
j dozorca. ROR Sklep 35. —2 okna, drzwi, s

An ieP dy,biarka, Ladnie

 

 

cz"o z] э
i piętro. 377—0 i PRACA. bNga uoliu
|-——= aj |posiada b. poważne

POSZUKUJĘ + i reko-
od 12 II dutogo, do-! mendacje. Lwowska
brze umeblowanego AGENTÓW |57—7, Francisz
pokoju z wodcjkienido żoiaoójała:saikolindis koto
ein z wejściem dzi rolniczych po
jekrępującem, z u- wsiach poszukuje

trzymaniem. Miokie.|„źniwo”, Lwów, Ku: Wožnegowicza30,m.1. 375szewicza6.
pracyposzukuję zna- 

351—2,

PRACY
przedsiębiorstwie

Kes przemy-
siowem lub innem w
charakterze  prakty-
kantki poszukuje ab-
solwentka Szkoły
|Przem.-Handl,  Łasie
|złosz. dia „Prakty-
kantki* do Admin.
„Dzien. Wil, tamże
adres. :

1
romožmy

ZWRACAMY SIĘ
z gorącą prośbą do
itosciwych serc Da-
szych czytelników ©
pomoc dla  miodej,

|, zdolnej panienki, któ-
ra znajduje się w tak
krytycznem  materjal-
nem położeniu, że nie
jest w możności prze-
trwać te kilka muesię-
cy do końca roku
szkolnego, by módz
zdobyć maturę. Skład-
„ki na wpis przyjmuje
Administracja  nasze-
go pisma.
 

Ši

„DOSTARCZĘ| ё
codziennie „mleko
(— 100 litr. Zgiosze-
nia Turgiele, Skrytka
Nr. 5.

"ODDAM |
dziewczynkę, lat 10,
na wychowanie lub
ва  wiasność.  Miia,

dziew-

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA ZEGAKT,
BUDZIKI.

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4.—

u W. JUREWICZA

į Rozne a

MISTRZA FIRMY P. BURE.
WILNO, MICKIEWICZA 4.

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

o godz. 3-ej popoł, Choinka dla dzieci pra

cowmików Magistratu m. Wilna. Biletów

mniema.

Koncert Walerji Barsowej. Wielka

śpiewaczka sowiecka Walerja Barsowa za-

służona artystka Republiki, artystka ope:

leningradzkiej i moskiewskiej, której wy-

stępy w Operze Warszawskiej wywołały

zachwyt i entuzjazm-prasy i publiczności,

daje dziś, w niedzielę dn. 26.] o godz. 8 m

15 wiecz. jedyny recital. P. Barsowa jest

bezsprzecznie jedną z największych śpiewa-

czek doby obecnej zarówno ze względu na

prześliczny świeży głos, jak i nieskazitelną

| niemal zawrotną technikę śpiewaczą oraz

/ pełną niezwykłego wyrazu interpretację

Przy akompanjamencie Arkadjusza Maka-

rowa znakomita artystka wykona szereg

arji i pieśni kompozytorów rosyjskich i in-

nych. Pozostałe bilety do nabycia wcześniej

w kasie teatru „Lutnia“, zaś od godz. S-ej

popoł. w kasie Teatru na Pohulance.

— Najbliższe premjery Teatru Pohulan-

ka. Teatr Miejski wystawia jako najbliższe

premjery: „Arleta i zielone pudła" — ko-

medja Acrement, „Kobieta, która kłamie'

— kom. Fodora, w obydwóch sztukach 2

udziałem Z. Barwińskiej. „Trafika pani Ge-

neralowej“ — kom, Bus-Feketego. Pozatem

rozpoczęto już prace przygotowawcze do

utworów „Wesele Figara" Beaumar-

chais'ego, i „Makbet” — Szekspira.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś, ©
godz. 8.15 operetka Falla „Królowa Miljaz-

dów” z Elną Gistedt w roli tytułówej. Ceny

zniżone.
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutai”.

Dziś, o godz. 4 pp. widowisko operetkowe

„Rose-Marie“.
— Dzisiejszy poranek karnawałowy w

„Lutni”. Wśród poranków symfonicznych

bieżącego sezonu, dzisiejszy odznacza się

specjalnym charakterem. Atrakcyjność je-

go stanowią zarówno soliści Bestani -

Wawrzkowicz, osoba dyrygenta M. Kocha-
nowskiego,jak i ogólnie lubiane utwory mu*

zyki lżejszej J. Straussa, F. Lehara i E

| Kalmana, to też dzisiejszy poranek wzbu

dził wielkie zainteresowanie.
— Jubileusz J. Ciesielskiego. Zapowiedź

jubileuszu Józeta Ciesielskiego wywołała

powszechne zainteresowanie. Jak wiado

mo obchód odbędzie się w piątek 31 stycz

nia br. dana będzie premjera op. „Baja-

dera“.
— Teatr Rewji „Murzyn“, ul. Ludwi-

Dziś o godz. 4 min. 15, 6 min. 45 i 9 min, 15
ostatnie trzy przedstawienia programu rew-

jowego p. t. „Czar Walczyka”.

| — Teatr Rewii „Murzyn”, uL Luwi-

 
sarska 4. Dziś ostatni dzień programu rew-

jowego p. t. „Używaj póki czas”.

Lasas?40 i OK "IRA

Udziały ai cia

— may

48) OD ZŁ. 2060 | i NAUKA. $
@ _ zabezpieczeniem) *

овн аЛЬ aKika caw ener. zastępstwie
|bandl. na Rz.P. Arty-| RUTYNOWANA
"kui techn., wszechśw. wychowawczyni- Ba-
|opatentowany i wpro- uczycielka z kilkolet-
wadzony, niezbędny nią praktyką przyjmie
w gospodarce państw., posadę dodzieci Wy-
CA przemysi, magania b. skromne

rolnej i

  
  

  

BEZ GOTOWANI|.KRUPNI Е1 FILTROWANIA
prywatnej. Adres w Admin. „Dz.SŁUŻĄCA jący się na  ślusar- inteligentna

Maleūsk.“
kiewicza, Iniormacje w Biurze Grabowskie-|gagijnntinunsmotnainGos
to, Garbarska 1, i w Stowarzyszeniu Kup-
ców i Przemysłowców Chrześcijan wWilnie.
BAE BANT SSRI LDS Li NESAK |

sporządziszprzypomocyzaprawy
ziołowo-korzennej. Flakon1zł

wystarczana1—3litrywódki,
POLECASKŁADAPTECZNY

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

78 przecudnych Spas

AAS ALSS END I AVTAT
UWADZE MIESZKANCOW ZWIERZYNCA

I OKOLIC.,
Z dniem 25 b. m. została uruchomiona Filja
ZRZESZENIA PRODUCENTÓW NABIAŁU
w Zwierzyńcu przy ul. Gedyminowskiej 19/11.
Sklep zaopatrzony we wszelkie przetwory

mleczne i mleko.

 
^"GRUŹLICA PŁUC

5 jest nieubłagana i co
rocznie, nie robiąc róż
U dla płci, wieku i

pociąga bardzo
wiele ofiar. PrzyssokowiajźSaccosch płuc-
nych,bronchitu, śrypy, uporczywego mę-
RMWB itdek i E.,„ Lekarze

który,

ułatwiając pary w się  plwociny,
usuwa

EE. PRZY

HEMOROIDACH
        

 

  
KES

van Сндзс‚

„VARICOL
iZY         —ка[Wil pod „F. K“. 298! —————

Aupno ы tkiego z do-|stwie i _ ciesielstwiewszys wsile wie-

4 | sprzedaż ||remi, świadectwami Kika lat praco”
ZARYZWOFIOROR wał

 

 

 

jako woźny wgmuntowska 10—1. moj „i bę

Służąca =. ie
hodaąca do mendacje, Mostowa

Zkego potrzeb 6m.9. 350—2

išp e ® ogrodem'na г dobremi 6wia-|“
śródmieściu. Wis- dectwami. Dowie- GOSPODYNI

domość 0d 14—17 dzieć się św.
Zygmuntowska 8—4.

-:Кп__з
"KRAWCOWA

las, ląki dedarutynowana ŠanisAkai

a roboty: pla- spodyni, najchętniej
Wi kos , suena probostwo.Z

oferty zknie. Ceny niskie. A- szenia  „Gospodyni”
podaniemcenykiero- dres: Lukiska i Me-|
wać deAdm.Dzien. czetowa 13/2—1. m.1.

Jakób- inteligentna, może sa-
modzielnie
gospodarstwo  domo-
we: wędliny, pieczy.
wo, 3 ku:
chnia, drobiu,

 

  
=
ków)  
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
Drukarnia A; Zwierzyńskiegc, Wilno, Mostowa №›

 

Wilno, Popowska 4| Wdzięcznošcią

Cczynka. Łask. zglo- Pewnošė znaczn. zby-
szenia do Adm. „Dz. tu, „z zyski.|
Wi.“ pod „A. B.“ |Wiad. ul | Poznańska|

502—2'2, m. 2. Od 16—18.

„Nowość
spczany automatyczniepodnosz.
Ii Gabo wyściełane dada

Wacław Mołodecki.
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8.

Cenykoakureacyjno.

Dom z ogrodem
Poszukiwany jest dom z ogrodem warzyw-

| nym (osobniak) ва pomieszczenie Sióstr
wraz z zakładem wychowawczym. Kto do-
pomoże do założenia zakładu dla najbied-
niejszych dzieci? Oferty przyjmuje z

Zarząd Związku „Caritas“
w Wilnie, Metropolitalza 1.

 

  

 
AZEE 0 ооь е -

Odpowiedzialny"redaktor:STANISŁAWJAKITOWICZ.

| gui
DO MATURY

małej lub dużej przy-
gotowuję gruntownie,
student, iachowy ko-
repetytor, Łask. zgło-
szenia do Adm. dla

| „Korepetytora'* tam-
jże adres.

7MATEMATYK,
absolwent U.S.B., u-
dziela lekcji z mate-
matyki i fizyki orax
odo ma-

i egzaminów kom
ate na Lia

uczelnie. Posiada
dlugoletnią praktykę,
naucza gruntowniei
sumiennie, Adre6i za-
ułek Dobroczynny %
m. 10. 304—1 


