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Przed trumną króla Jerzego V-go
LONDYN (Patj. Napływ publicz- |kiej wejdą pozatem min. spraw za-

ności do Westminster Hall był w granicznych Flandin, min. marynarki
niedzielę olbrzymi. Sprzyjała temu Pietri, generał Gamelin, wiceadmi- |;
piękna i ciepła pogoda. Dogodz.|rał Durant-Viel i generał Pujo,
18-ej przedefilowało 170.000 ludzi.| LONDYN (Pat). Delegacja polska
Ponieważ Westminster otwartybył na oz króla Jerzego przybyław
do godz. 1-ej nad ranem, spodziewa- niedzielę do Londynu. Oprócz amb.
ne jest, że w ciągu niedzieli przede- Raczyńskiego i członików placówek
filuje przed trumną króla Jerzego polskich, delegatów polskich powi-
conajmniej ćwierć miljona ludzi. |tali przedstawiciele władz W. Bry-

PARYŻ (Pat). Prezydentowi Le-/ tanji.
brun w podróży ua pogrzeb króla| W. imieniu króla Edwarda 8-go
Jerzego! 5-go towarzyszyć będą powitał gen. Sosnkowskiego gen.
przedstawiciele domu cywi i sir. Jefiereys.
wojskowego. Do delegacji francus-  
Wybory do parlamentu w Grecji
ATENY (Pat). Udział ludności w są wybrani: gen. Kondylis, Teotokis,

wyborach do izby jest bardzo liczny. Tsaldaris. Spokój nigdzie nie był za-!
Do południa złożyło głosy 50 proc. kłócony.
wyborców. Wyniki wyborów ocze-|
kiwane są z wielkiem naprężeniem.|
1668 kandydatów ubiega się o 300
mandatów. Kandydaci wysunięci są
|przez 15 stronnictw. Główna w.
toczy się pomiędzy Venizelistami i!
stronnikami Tsaldarisa. Komuniści
wysunęli 189 kandydatów. W dniu; KAIR (Pat). Król Fuad powie-
wyborów obowiązuje zakaz wyszyn- 'rzył szefowi swego gabinetu Ali Ma-
ku trunków wyskoko Та 'кег-Равгу ибуоггете bezpartyjnego
ATENY (Pat). Q godz. 21-ej zna- rządu. Ali Maker zapewnił sobie

ie były wyniki wyboróww Atenach, poparcie wszystkich stronnictw, na-
w okręgach Attyki Beocji. Około 40 jeżących do frontu narodowego i
proc. głosów w tych okręgach padło współpracujących ze stronnictwem
na r ańską, t. j. Venize-
listów, 50 proc. głosów padło na į
sty grup Kondylisa, Teotokisa i Tsal-|
darisa, 10 proc. przypadło na inne

rtje. W Salonikach liberałowie|
enizelosa zdobyli większy PE

głosów niż w Atenach W) Atenach
| PARYŻ (Pat). „Le Quoditien* do-
nosi dziś, że jakoby minister spraw
|zagranicznych Flandin, w czasie po-
bytu w Londynie na pogrzebie króla

Wznowienie wykładów sy:« 5-$o, zamierza przeprowa
NAUNIWERSYTECIE W PARYŻU. dzić rokowania w sprawie udzielenia
PARYŻ (Pat). Ministerstwo oświe- |Erancji pożyczki w sumie 3 miljar-

cenia komunikuje, że wykłady najgów franków. Pożyczkę tę przyzna-
wydziale prawa w uniwersytecie pa- |łoby państwu francuskiemu państwo
ok będą wznowione w ponie” angielskie, lub też bankowi Francji

PAUL BONCOUR DELEGATEM ,
DO LIGI NARODÓW.

PARYŻ (Pat). Dziennik urzędo-,  ADDIS-ABEBA (Pat). Rząd abi-
wy ogłasza dekrety nominacyjne no- syński ogłasza nowy komunikat z
wych ministrów. Dekret, dotyczący powodu oskarżeń włoskich o używa-
Paul,Boncoura, opiewa, iż jest om nie kul dum-dum przez wojska abi-
mianowany ministerm bez teki i sta- syńskie. Ponieważ Włosi twierdzą,
łym delegatem do Ligi Narodów. że ma froncie Tigre znaleźli 1358 kul.

Chińsko-japońskie rokowania
TOKJO (Pat).

 

 

Agencja Domei wyznaczyć pełnomocników do roko-
donosi: Pisma japońskie ją na-jiwań z Japonją, gdy tylko będzie
stępujący komunikat  chińskiegc znał ściśle intencje Japonii.
M 8.Ze Ostatnie rokowania dyplo-
matyczne chińsko-japońskie nie dały
rządowi nankińskiemu możności wy-
robienia sobie dokładnej opinii o
trzech .tezach, wysuniętych przez
min. Hirota w przemówieniu z dnia
21 stycznia. Rząd chiński gotów jest

Aresztowanie abisyń-
skiego buntownika
ADDIS-ABEBA (Pat).  Dedżas

Gassasah, główny przywódca -
wstania prowincji Godžam, ktėry
zbiegł po rozbiciu jego oddziałów
przez woś rządowe, został aresz-
towany. i

W ogłoszonej w dniu 1. I. 1936 r.

taryfie pocztowo-telegraficznej prze-
prowadzono zniżki w opłatach dla
listów więksżej wagi, przekazów te-

nym i zagranicznym), składowego od

skiego.

żone opłaty dla próbek towarów, za-
wierających zboże i rośliny strącz-

GUNTOKIO Komisja Egzaminów Państwowych
w Wilnie na Nauczycieli Szkół Śre-

CZYTAJCIE TYGODNIK  uich podaje do wiadomości, że
i F ы * *

„WIELKA POLSKA” joanpotokonieegeamina-
Narodowy organ walki jcyjnym wiosennnym br. roz-

Nr. 3. | poczną się 23 maia br.
zczeni do egzaminu — w

cena 10 $roszy | myśl 12rozp. Min. W.R. i O.P. z
dn, 9 października 1924 r. w brzmie-
nin, madamem mu rozporządzeniem

Donabyciawkioskach.
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«s Gabinet frontu narodowego
Egipsko-brytyjskie rokowania

,Wafd. Obecnie rozpocznie bezpo- wiedzialność za vąkowania.

Rząd francuski ma się starać
opożyczkę w Angiji?

Usuwanie „Krucjaty Eucharystycznej ze Szkół
Pp. laspektorzy szkolni, wykonu-
zarządzenie Kuratorjum:

Oto przed nami „Ustawy Rycer- żeństwa do Najśw. Serca Jezusa —
jąc ileń- stwa Jezusowego czyli Krucjaty Eu- a przez io przygotować i stworzyć
skiego, nakazali kierownikom szkół charystycznej młodzieży szkolnej”. młodociane zastępy do katolickich
usunięcie „Krucjaty Eucharystycz. W $ 1 czytamy: „Celem Rycerstwa- związków młodzieży starszej”.
nej“ z terenu szkolnego. Krucjaty jest: Rozpocząć już od Zdaje się, że nic tu niema nagan-
W niektórych szkołach kierowni- dzieci kształtowanie przyszłych ka- nega.

cy tak gorliwie zaczęli wykonywać
polecenie swej władzy, że posuwają
się nawet do zrywania ieciom
oznaki „„Krucjaty”. Są to wprawdzie
wypadki odosobnione, jednakże bar-
dzo niemiłe, gdyż dziatwa nie może
zrozumieć, że nie wolno na terenie
szkoły otwarcie nosić oznaki w po-
staci krzyżyka ż wyobrażeniemSe:
ca Jezusowego, am też należęć do
organizacji, którą księża prefekci i
kierownicy „Krucjaty”* z pośród na-
uczycielstwa nieraz zalecali i tłu-
maczyli, jaki jest cel tej organizacji.

A jakiż to eel?

średnie rokowania z Wafdystami.
KAIR (Pat). Nahas Pasza zgodził

się na natychmiastowe rozpoczęcie
rokowań z W. Brytanją na utworze-
nie gabinetu przejściowego bez wy-
raźnego zabarwienia politycznego, a
jednoczęśnie wziąć na siebie odpo-  
bank angielski, pod zastąw złota lub
bez zastawu. Dziennik twierdzi, że!
zaciągnięcie tego rodzaju pożyczki
postawiłoby Francję w zależność po-'
lityczną od Angiji i zaciążyłoby na-
swobodzie francuskiej polityki za-'
granicznej. Dlatego rząd francuski
powinien znaleźć mny sposób popra-
wy sytuacji gospodarczej i finąn-
sowej. ›

dum-dum, rząd abisyński oświadcza,
że, według statystycznych danych,
przez kanał Suezki przewieziono z
Włoch 400.000 kul dum-dum w okre-
sie od 25 czerwca do września
1935 r. Rząd abisyński demeniuże
również wiadomość włoską o tem, że
Abisynja nabyła jakoby w Londynie
10.000 kul nacinanych. Abisynja ta-
kich kul nie nabywała, natomiast
zwracała się telegraficznie z zapyta-
niem o cenę kul spiczastych, które
nie mają nic wspólnego z kulami
dum-dum.

 

Obniżka taryf pocztowych
kowe, przyczem zastosowano ogólną
zniżkę stawek dia wszystkich pró-
bek, zarówno w obrocie wewnętrz-
nym, jak r zagranicznym. Odnośne

legraficznych (w obrocie wewnętrz- sławki wynoszą obecnie:
obrocie wewnętrznym: do

paczki oraz szeregu świadczeń, wy-|100 g — 10 gr., do 250 į — 20 gr.
konywanych przez listonosza wiej- |do 500 g — 30 gr.

W obrocie zagranicznym: do
Ponadto zostały wydatnie obni-1100 g — 20 gr. za każde dalsze

|? & —5 śr.

Państwowe egzaminy nauczycielskie |
Ministra W.R. i O.P. z dn. 24 kwiel--
nia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz.
253) — kandydaci, którzy pragną
przystąpić doń w tym okresie, winni
zgłosić się pisemnie do Komisji Egza-
minacyjnej w terminie do 2 maja br.,
składając jednocześnie opłatę 75 zł.

Rozkład i terminy egzaminów
będą podane do wiadomości zainte-
resowanych drogą ogłoszenia w lo-
kalu Komisji Egzaminacyjnej.

tolików czynu zapomocą szczegól-
niejszej czci Najświętszego Sakra-
mentu. Krucjata pragnie podać i
ułatwić dzieciom sposób duchowego
urobienia swojego serca na tle eu-
charystycznem przy pomocy nabo-

CA EODERTWKTPаАкоь

40 rybaków w obliczu
śmierci

MOSKWA (Pat). Z Gurjewa nad
morzem ijskiem donoszą, że w
odległości 250 iklm. od brzegu wy-
kryto porwaną przez prąd ławicę lo-
dową, na której znajduje się 118 ry-
aków 1400 koni.
ugiej ławicy, na której znajdować

się ma 40 rybaków. Samoloty pro-
wadzą dalsze poszukiwania.

Min. Flandin i jego į,
grupa za Lavalem
PARYŻ (Pat). Na wczorajszem

zebraniu ugrupowania centrowego
Alliance Democtratique pod prze-
wodnictwem prezesa Flandina po-

ieto“uchwałę, wyrażającą przede-
wszystkiem hołd polityce i dziełu
premjera Lavala oraz potępienie dla
sprawców przesilenia rządowego.

" Gabinet Sarraut'a
urzęduje

PARYŻ (Pat). Pierwsze posiedze-
nie gabinetu Sarrauł'a odbyło się
wczoraj w pałacyku Matignon. Po
wymianie zdań ustalono wytyczne
deklaracji urzędowej, która będzie
ostatecznie uchwalona na posiedze-
niu rady ministrow we czwartek.

Kule dum-dum, nacinane czy spiczaste |00P4YW ziotazFrancji
PARYŻ (Pat) „Le petit bleu”

powtarza za prasą prowincjonalną,

Nie odnaleziono!

| WS$2 czytamy: „Wszystko, co
nasze, ojczysie, polskie, winno być
naywięcej ukochane i cenione wKru-
cjacie. A więc polscy św. Patrono-
wie i Patronki. Polskie świątynie z
Jeudownemi obrazami i pamiątkami.
Polskie wzory cnót i nieugiętęgo
icharakteru. Polskie przykłady z ży-
cfa starszych i dzieci. Polska dawna
i współczesna z tem wszystkiem, co
ipiękne, szlachetne, wzniosłe i reli-
|gijne. — Krucjata pragnie wychować
jBiałe Orlęta do podniebuych kotów”.
W świetle Statutu widać, że Kru-

cjata Eucharystyczna ma poważne
walory wychowawcze, pożądane
|również i na terenie szkoły.

Ustosunkowamie się władz szkol-
nych do Krucjaty Eucharystycznej
|nie jest w całej Folsce jednolite.
| ak np. Kuratorjum Okręgu
jSzkolnego Łódzkiego pismem z dn.
120. I. 1928 r. L. dz. I-S. 77/28 powia-
Idomilo Kurję Biskupią Łódzką, że
|„nie widzi przeszkód, aby organi:
lzację Krucjata Eucharystyczna
wśród młodzieży szkół powszech-
nych traktować jako dozwoloną or-
ganizację o charakterze religijnym,
analogicznie do postanowień okólni-
ka Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia
3 września 1927 r. N.O.H. fiz. 752/27,
dotyczących szkół średnich”.

| Wiadomo też nam, że na terenie
Kuratorjum Krakowskiego „Krucja-
ta“ nie podlega takim ogramicze-
|niom, jak u nas, a ostatnio Książę-
/ Metropolita Krakowski otrzymał
(wprawdzie ustne) zapewnienie obec
nego p. Ministra W.K. i O.P., że do
„Krucjaty ustosunkowuje się przy-
chylnie.

Do powyžszego dodamy, že Ko-
misja Szkolna Episkopatu Poiski
prowadzi z Mimisterstwem W.R. i
O. P. pertraktacje w sprawie „Kru-
cjaty' i niezadługo ma ukazać się
zarządzenie.Minisierstwa w tej spra-
wie, regulująco zasadniczo i na staie
stosunek władz szkolnych do „Kru-
cjaty”. Mamy więc nadzieję, że

 

 
że odpływ złota z banku Francji w |usunięcie omawianej przez nas orga-
ciągu ostatniego przesilenia rządo- nizacji ze szkół Okręgu Wileńskiego
wego wyniósł przeszło 600 miljar- jest tylko zarządzeniem czasowem.
dów franków. H.J.

Związki samorządowe
przeciwko obniżce emerytur

WARSZAWA (Pat). W dniu 25
stycznia b. r. odbyła się w Min. Spr.
Wewn. konferencja z przedstawicie-
lami związków samorządowych oraz
wszystkich związków zawodowych
pracowników samorządowych.
Przedmiotem konierencji był pro-

jekt ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnem w samorządzie  terytorjal-
nym, opracowany przez ministerstwo
spraw wewnętrznych.

Najbardziej ożywiona dyskusja
dotyczyła kwestji zachowania do-
tychczasowych praw emerytalnych
oraz organizacji ubezpieczenia.

Delegaci związków zawodowych
wypowiadali się przeciw obniżeniu
świadczeń emerytalnych pracowni-
ków samorządowych do wysokości
świadczeń, jakie mają obecnie urzęd-
nicy państwowi. .

Q ile chodzi o organizacę ubez-
pieczenia, delegaci wypowiedzielisię
przeciw tworzeniu centralnego 'sa-
morządowego zakładu emerytalnego.

Na zakończenie dyrektor depart.
samorządu Żbikowski zakomuniko.
wał, że dodatkowe uwagi zaintere-
sowani mogą zgłaszać tylko da dnia
28 stycznia b. r.

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę, 2-go

Zgromadzen
na

lutego, o godz. 1245, w sali Stronnictwa Narodowego,
przy ul. Mostowej je się

ie Publiczne
którem

Р. KAROL WIERCZAK
Wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie

mówić będzie

6 sytuacji
Wstęp wolny, Wstęp wolny,

polityczn  
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Dembiński usiadł -
na.żydowskiej ławc
„Dembińskiego +zdwsze ' uważaliśmy

, za filosętnitę.4 Nie  wierzyliśmy: *w
szczerośćjego!intehcyj, 'gdy, wyczu”

sy PA jau

Ser
i „al

A tycznych domikėw.' To nie. są szare,
wielkie, kószarowe bloki, w. których

"parter nie żna śuteryny, W si

ię ‚ wając olbrzymiie iapięcie.nastrojów Iacjaty: patrzą oknami ma nędzne
‚ ' antysemickich „wśród młodzięży a- podwórza.i schodzą przez kuchenne

‘ , "kademickiej *w,!| ie,  pamiętnych drzwi widół, po brudnych i biednyci
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(o. , wypadków listopadowych 1931 ro- schodąch, "a stopnie frontowych
RI: “ku, stawal w obroni jstudehtów, bę* wejść, . błyszczące «marmurem, i po-
& 1 „dących objektteni: beźkarnych napa: kryte matami prowadzą do salonów

' dów ze.strony żydów, gdy:interwę+ pierwszego i.drugiego piętra. To'nie
', njował w tej sprawie'd. Wojewody, są czerwone„ponure. kamienice, mia-  

ji szu- łych, ciasnych mieszkań, w których
 

: ы ; ' gdy, oburzał się ną

  

mowiny „żydowskie. D. E a i

robiš Dembiński „. dyplomata, Dem-. nostki lub upaństwowiona wola ko-
, ' biūski =,gr # ОНАа В ф # ]ц]аум; ыы н 3

2 og Ade ва ża ą dyploniacjasię nie iu- › To są białe, nieduże, swobodne,

"dała, że młodzięż'*poznała się na?alę: zorganizowane w aleje i ulice —
1 graczu, to mioże nię' tyle wina; Derń-idomiki. | - Tek

bińskiego, 'ile nasza, skromina zad”. Są wolne wśród drzew.i ogród:
siuga. Paa 6 E sly be ków, któreije ołączają, a karne w

.; Faktem jest;że! Dembiński „prze- szeregach, . w których je ustawiono.
„, grał w 1932rokuwybory!bratniackie jeszka .w_'ńich * człowiek pracy i

| głównie dzięki. swdim' żydofilskini fhupiada je. Sąjego bezspórną włas-
i przekonaniom i dzięki, swej sanacyj; ścią, której używa,
dej, antynarodowej polityce, | | ', „ «bo. * iada Za'jėj

To tež wcale. nas' nie zdziwily spolecžeūstwem,
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' całość: przed

" . "poglądy, które | wypówiedziałjuż'w, ' A.czy zanikływielkie blokf?,Niet :
1936rokup. dk: Dembiński w arty- Bynajmniej! Są! Tylko jest ich mniej

„* kuie „Żydowskie ławki”, zamieszczb i. nikt w nich nie mićszka —- najwy-
„nym w 11 ntmierze pisma „Popło- żej pracuje. Wiprawdżie.niema łam ||

„To, wszystko rządzi słkóncentrowana kieszeń jed-

"ale musi strzęc .

 

dwa państwa: Niemcy i Austrja.
* Jedno jest ikierowane przez nacjo-

nalistów, drugie przez zwolenników:
korporacjonizmu . chrześcijańskiego.
Zresztą myśl ekonomiczna Heimats-
front'u i.Naz. Soz. D.A.P. ma tė sa-
me źródła, Gdy ,duchem* panującym
w tej. dziedzinie 'w Austrji jest O.
Spann, ' to Eeder-ekonemista hitle-
rowski, dużo od niego pożyczył, a
obaj czerpią natchnienie z encykli
papieskich. KGb Baw,

*Niemcy  zajłoczątkowały akcję
osadnictwa .w r. 1931, „ale , dopiero
rewolucja narodowate''dzieło r0z:
winęła i: przyśpieszyła. .. Gdy
republiki -wejmarskiej . wydatktowały
"na ten cel w r. 1931-32 83 miljony
mąrek, tworząc 30.588 osad, to rząd
naródowo - socjalistyczny: w. .ciągu
jednegó roku 1933 „dopomógł robotni
kom i bezrobotnym do 'zbudowania
34.882 osad kęsztem 90 milj.: R.: M.

Rozentuzjazmowałem - się! I w
tym: momencie mój znajomy komu-

 

rządy

 

"To, 0.czem

PDZ, = LTL RA = w lokalu „Dziennika Wileńskiego"

„Swiatzorganizowanychdomków:
‚ Bielą A szeregi 7ładnych. este- robotnika z. ziemią, z własnością,nista usiłuje. mię oblać zimną wodą.

 

List do kolegi
„Sidorkiewicza

* Otrzymaliśmy list następującej treści: |

Bardzo mi przykro, że posądzano „manie
o złośliwość. Nie dlatego, że ma to miejsce
pierwszy raz, ale dlatego, że naprawdę tym
razem jestem Bogu ducha winny,

Przykto mi jest tembardziej, że może
to mnie poróżnić — jak się okązuje — z
bratnią duszą, bo z sympatykiem Musso-
liniego. "(Ale Mussolini też, bestja, złośliwy
podobno.) *

Swoją drogą, uważam za rzecz zupełnie
normalną i wcale niekompromitującą, że,
jak kto:staje do konkursu z na; i, to
„nie óbca miu jest chęć uzyskania nagrody”.
Przynajmniej tak ja rozumuję, ale przecież

Mówi — „to. utopja, to tylko mało-
mieszczańskie próby dalszego anar-
chizowania świata w duchu drobno-
kapitalistycznym'. — „Nie, czerwo:
'ny konserwatysto! To jest właśnie
postęp. Dla ciebie ideałem są ko-
szary z okresu faraonów egipskich.
Ty wierzysz w bezduszną masę, kie-
rowaną w walce jednym rozkazem i
szturmującą w zwartej kolumnie, a
„moja armja' walczy w niewielkich
"drużynąch, w kitórych karność od- P: i ес:
grywa wielką rolę, ale jeszcze więk- nie ae mataką „swoistą as a
szą indywidualna inicjatywa, zgranej - POWOŁAЕ cenia, więc będę tiągnął rzecz dalej. Otóż
z zespołem, ale wolnej w pewnym uważam, że dobry myśliwy nie. sprzedaje
zakresie jednostki! skóry, kiedy miedźwiedź jeszcze w lesie.
„— „Zobaczymy kto zwycięży'?— ' A co do wyszukiwania wszędzie i we

powiadasz wszystkiem złośliwości, .to w rzecz nie-
й а оее : bezpieczna. Znałem jednego, który na tem
— „Napewino ja! Zapytaj o to tle dostal formalnej manji przešladowczej.

"wykładowców szkół wojennych. W
wieku XX, w-Europie, w Polsce, w
kraju ludzi, a nie niewojlników —
żwycięży mój świat, zorganizowa-
nych w drużyny, domków”.

- : Stefan Łochtin.

sie nie mówi

Choć jest i odważny z natury i militarysta
w dodatku, a łydki mu drżą na samą myśl,
że: są na świecie i złośliwi ludzie.

Życząc powodzenia w konkursie, pozo-
staję z naszem gromkiem

й „Eviva il Ducel“ :
Grabowski.

 

- „stu, Cóż dziwnego, że p. dr. D. obu- szewca, śni krawca, ani nawet tka-.
„rzą $ię ną system *osobnych, ławek
Pa Eb jaki zaprowadziła poli-
"tec!

D. boi się' wprowadzenia - w.przyj Sprz:
' $ziości „osobn
działów w, w.1°

nika Iwowska @а uspokojenja siedlami imponujące' ce )
młodzieży? Cóż dziwnego, że.p. dr. są ińni ludzie, których „los,i wybór )

с : egły z,pracą 'w warsztacie wiel* prąca J, Marques-Riyiere p. t. „Or-
ch 'żydotwskich prze- kim, nięz! m. › s „arąmach i, autobusach, motyw:i kierowėniai*lotami samolo- ccnnerie* („Iajna' Otganizacja Wol-

cza, bo ci,mają swój warsztat-w tych ' . Do licznych książek' 'poświęco-
'białychdosikach, 'które' "otaczają 0-* nych: ;ych: wyšwietlenių istnienia i džia-

ntrumi:— ale żjności masonerji dochodzi jeszcze
ÓT jedna świeża „bo w 1935 r. wydana,

mnym, dia wyrobu loko* ganisation secrete de la Franc-Ma-

"uchwóalana przez Senat na 6 miesię-
cy. Dyktator taki był jedynie urzędni
kiem: urzędnikiem zwierzchnim i
tzasowym obdarzonym najwyższą
wiadzą w: trudnych «momentach Re-
publiki. Cimcinatus, Camillus wsła-
wili urząd dyktatora. .

| Obecnie dyktatura to tyłe co wło-
"ska, absolutna, niezaprzeczalna, cał-

|
Kto może mówić? Kto może

oświecić opinję, która zaczyna się
niepołkoić? Kto może obudzić ten
naród; naród śpiący? Kto się odwa-
žy
A jedank trzėba. Ta wstrętna

ayktatura jest hańbą Francjijuż ой
pół wieku. Jest jej śmiercią zarazem.

Nieraz zwracano się do wolno-

 

osobnych teatrów, osobńych restau-,tów. ||| NSE 5 + |nomularstwa*), AU :
racyj, Чайо! 'i' kąpielisk, osobnych „; Gdzie jestZENCzy w, Zagadnienie to należy w publicy-

* żydowskich okienęk: po. urzędach, bajce? W marzeńłu gutopisty”, któ-' tycę do „wstydliwych”. Szczególnie
osobnych dzielnie, (w których jedynie remu zbrzydły:ż EK lizm i komu- w publicystyce francuskiej, dodaj-
wolno byłoby mieszkać'żydom”. Tak nizm i wszystkie żydówskę-masoń- my Autor zdaje sobie sprawę z tego,

!,. ; samo nie jest dla nas czemś nowem skie izmy? Nie!  Teh */świati mojej ;, podejmiuję się zadania raczej mie-
417 to lansowanie myśli stworzenią 'soli przyszłości,wktórym,będę. napewno: wdzięcznego, że narusza. tabu mil-

żył i pracował, już' powolutku twe-
rzy się, wykluwa': w dzisiejszej rze-
czywistości.. I, dietylko pisze o. him,
jak o czemś wiżyjnemdalekimAdam
Doboszyński w „Gospodarce Naro-
dowej”, ale widzą ga wyražnieę w, zu-
pełnie realnem, 'technicznemujęciu
inż. Adama  Zębalskiego, w książce
p. t „Osadnietwo '*kobotnicze"  (ln-

, darqego polsko+ żydowskiegb, świa-
tapracy. : pi AE

` „MW dwėch jedynie miejscach pan
; doktór pozwolił sobie  przeholowač,
‚ Raz,'śdy rzuca , kalumnjami na pro-

"  fesorów "lwowskich, a' drugi, gdy na-
wałuje żydów do iwyrzucenia z pol
s OZ polsikiej mło-

ięży narodowej. ie ; a AZ :

° Та jest trochę za. wiele! Tego za, asi ! вр_оіеі:шус:}.ъ. Makabi
swoich studenckich czasów,.p..Dem- , OR dza ati
biński nie śmiał powiedzieć na żad.|  Dowiedźiałem 'się 4 niej, jak sa;

_ nem, zebraniu .akademickiem: Co in- ARAAmaka. on gala „BĘ

i
czenia otaczającego wolnomularstwo
i ego sekrety, AE

«- Jednak, będąc Maviojaa czasie.
wmieszany w gierki tej zakonspi-
rowanej dyłkitatury, czuje:sję on w
obowiązku wynieść trochę jej nie-
'cżystych spraw na światło dzienne.
Istotną, nierówhie bardziej ważką
przyczyną miż zwykłe poczucie obo- ;
wiązku jest.miłość do ojczyzny, do
„pięknej szlachętnej ' Francji, która
obecnie znosi niewolę gorsząod.naj-
kdrezej, bo nie zna w walce 2 nią ani'

kowita; opiefa, się ją ma sile i ja- mularstwa z propozycją, b. natural-
kiemš „nadprawie“ — bez kontroli ną skodinąd, żeby wyszło na światło
spoczywa ona w rękach: jednostki dzienne, jak wszyscy uczciwi ludzie,
lub grupy. ‚ ° żeby. przestało żyć pod ziemią. Jeśli

Ale są jeszcze dyktatury tajne— ono posiada ideały filantropijne, za-
najbardziej groźne, ponieważ nikt ich sady moralne godne  rozpowszech-
nie zna. Grubsze ryby w: przemyśle n'enia—to niechże je pokaże wresz-
'czy bankierzy „międzynarodowi: ja- cie — te cudal :
kieś Morgany, Loewensteiny, Kreu- Świat nie ryzykuje oślepnąćod
gery zawsze byli lub są takimi dyk- ich blasku — napatrzył się tego spo-
talorami z ukrycia, Olni rządzą chle- 'ro... ' i *
bėm lub mąką, życiem lub śmiercią' Ale masonerja wie dobrže, že
wielu ludzi, ucM : ‘ Įwyniešė a światło jej sekreciki i
AStawiski: czyż nie był dykta- paradne ceremonje — to byłoby sa-

torem: w, mniejszym zakresie? Czyż mobójstwo. We Francji ludzie je-
nie miał.on pełnej władzy nad sporą szcze nie zapomnieli się Śmiać: a
częścią administrącji francuskiej?  |smieszność zabija. Gdy się poczciwy

„ Skryte dyktatury wą najwstręt- francuski ludek dowie, że parę setek
niejsze: nie mają one odwagido jego reprezentantów w lzbie para-nego 'pisać o tem we własnem, żydp-

«* filskiem pistnie. || .
CE a PN a
" 'Omawialiśmy dopiero
nę medalu, Ta

_ stokroć „gorsza. | nę
..' , Musimy podzielić się z czytelni-.

› ' kami „bardzo: przykrą wiadomośćią.,
"_ „I Organizatorowie.„,„Tygodnia ‹ аКа-
demika, - żyda” 'wydali swoją propa-

jedną $tro- '
druga jest gorsza,:EM ERC

r

|mrocznych. hal fabrycznych uciekają
|za miasto, by tam zbudowač

„choćby: najmniejszym |
ziemi "domek 'i stworzyć ogródek,
kifóry, będzie „pomącą i oparciem w:
'razie częščiowego lub całkowitego
bezrobocia: 'Aikoja ta, niestety, je-
szczemie jest planowa ani szeroka,
|ale musi nabrać tych cech, bo w or|
ganizacjii rozmachu kryją .się' poż,

mojego. świąta, jak wroga, „ani jego siłispósobów —
podczas, gdy wróg ten — to'na co-
dzień: 'luminarz  oyczyżny, ' nieraz
„wielkimąż stanu... |||

Nad Frąńcją i resztą świata pa-
nuje dyktatura — modne to dziś sło-
wo: znaczy: ай › wiele a właściwie
nic, pcz ROSZ: a

Istnieje dyktatura proletarjatu z
„mół miljońem: zamordowanych, zna-

ną włas
kawąłku

  

 

AEoeleaełebiakowania, MIA trzęby „dnia: dzisiejszego t jutrzej jan) dyktaturę, włoską, która odro-
' ‘р „0 pióni PE: s. |SZOgO. 40%» I WODNE AO adiprośbą o pićniądze, daj ! * "Dyktatura: ' słowo,to jest pozba:|. ,< Na: -pierwszem miejscu żydow.

| „„skiej jednodniówki umieścił p. dr.
Aya ; Dembiński „swój 'artykuł „Ławki ży-

‚ Dowiedziałem'się; jeszcze ciekaw:
miszej dla:mnie —
„Oto najlepiej prowadzą akcję osad- |nego sćnsu. Wi'Rzymie — Rzymu
mictwa .robotniczego, akcję wiązania starożytnym —

 

wióne,właściwie . jakiegoś ikonkret-
е

ndrodowca rzeczy.

dyktatura bywała

.,' Dalej idą dwa' artykuły. żydów: AKLTOS INR TSS iRKT
‚ lapisanepó polsku, cała resztą to

„.artykuły pisane po żydowsku. .,
Gdy wpadła mii'td jednociniowka °

do ręki doznałem "uczucia, jakgdy-
dotknął się jakiegoś płaza. Nie

* „ dlatego, że żydowska. Dlatęgo, że
©: kiedy ideowi wychowankowie: Dem-
: bińskiego:.pp. Dziewicka i Olszew-

"ski, będąc. w.-swoim: czasie członka-
г  mf,zarządupołskiej „Bratniej Pomo-

cy“ „odmėwili!'swej' współpracy w‚ ' polskim Tygodniu * Akademilca, on
o. sam firmuje «jednodniówkę -żydow-

„ skiej” „Wzajeminej Pomocy“ | wydanej
" ''w ramach żydowskiego „Tygodnia.

„ ,* Dłatęgo, .że przedsięwzięciom:ży-
dowskiego. .,, ajemniaka“ patro-

* „nuje, były prezes polskiego Bratnia:
ka, były prezes Koła Prawników i*

*_ były prezes Odtodzenia — organiza-
. eyj B Iskich, - SĄ ją

MA ać + lateg
' dowskiego "wydawnictwa "nawoluja:
žydėw do wyrzucania Polaków *
uniwersytetów. A RAY

paso (02'N/ Graboweki. |.

|". KOMUNIKAT MŁODZIEŻY

dw

;dobna.

   

i

  

mówić

M
WSZECHPOLSKIEJ

; „We wtorek 28 b. m. o'.
odbędzie się Kurs kandydacidi tv lo-

© kalu -
„3

1; *

zie

 

„Świetlica czynna we /- włorki,|„za nierozsądne szerzenie 'hacjonad jeż o temzdążyli zapomnieć? Watpie
„. <€zwartki i piątki od godz.:i 8.30. S lizmu.polskiego dak i katos A. ROMA RA ooю
R, WS [CIE W.SZEF:EGI mia”, 60 000.00, ',| carnz
: ° „MŁODZIEŻY łWSŻECHP( JLSKIEJ! Wreszcie rzecz trzecia. , „Jeżęli zi. 'POPIERAJCIE .. LOPP!
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—. Przypominamy
"Sądziwy, któr

szym iilozotom.

Miednież?Dźaiokeal i ież| wanie*do walki ,,0'niezaležie 162 х : 4 я Hoi ‹ Ч -SA: PE|wanie“do wa o'niezaležną; prze

Jeszcze. nie pt
procesuDrzwi”

, że Polak'"na łamach ży młodzież akad
į ko z paszportu, ale po polsku mė- | ; ) ‹

|wiącą i czującą, to odwoływanie się Lego projektu, Przeciež „Legjon Mio
jdo* tradycji Filomatów i Filaretów dych'chwaliłsiętem, że organizował
j(0 czem na procesie

„Ostrożnie, panowie! Filomąci
„tFiiarėci "walczyli nie ,0. zbudowaniei

na: ziemiach wilensikiejhi į now
|. |kich nie

godz. 20jw Mińsku! A Mig i OAZĄGA
|" Ą o co walczyli,to najlepiej mówią

asnym przy ul..Wie:lkiej 24; niotywy.. skazującegę TE maa

€ się nie śhiły na- jednej „strony! mamyw ulotcebicie
Mam w ręku ulotkę na alarm , z 'powódu ! „ograniczenia
Lęgjon. Miodych Išwobody Juniwersytetow“, „nawoly-

pojoną ideałami wolności, 'rzecz-
swersytecie,jak wiele innych, aie jest |pospolitą akademicką” 'i wreszcie.
Jona do tych A Pointa ulotki —okrzyk wydrukowa-

45, ny .grubemi czcionkami: „Niech. żyj:
zmiały ; echa; wolna. Rzeczpospolitą Akademicka!"

I sh“ ugiej strony, ježeli zėstawimy,

zupełnie niepo 

  

: innych”

odžwiernych, „Wielkich: 4'z.dr
do raju komunistycznego, w.to 2 I

enia, a już. jak 'wół piszą Śmiać się chce i tyle. '
3 EEA ago -/Panowić:.młodolegjonowcy!. Pa-

rhiętamy was dobrze z okresu wałki
z, projektem ustawy, 0 szkołach aka-
demickich,  znoszącym. *autonomję
uniwersytetów:- „Przecież ' „Legjon
Młodych'* i żydzi, to jetlyni obrońcy

nowo" Wielkie
i

emicką, polskąnietyl-
%

komitety«antystrajkowe, gdy ogół”
rałodzieży' * alkademickiej .odpowie-

й dział strajkiem na uchwalenie usta*

pozwolił sobie
p. Jędrychowski). ©. u.

wy. Ё # : ° K *

„baz Przecież . „Legjoń: Młodych” zor-
cą Sgnizował spontaniczną manifesta-

. Glę'na cześć p. Jetirzejewicza; jako
., twórcy nowej ustawy o' szikołach a-

kademickich. Panowie, „my to wszyst
ko dobrze pamiętamy!!! Czy «wyście

podległej Białorusi że stoli

jest wyraźnie. powiedziane:

л
`

 

aktem, że ułotkę tę podpisał |
'którym jeden dostał5 lat, a.dwaj.po' „Legjón  „Milodych“, «to naprawdę|
glata więzi

na 'ulofce::

„Otwórzmy ''na*

| . Drugie, co może oburzać polską

szczerego podjęcia jarzma odpowie-|
dzialności: one działają śmiało —!
wszystkie ich wyczyny przecież u-'
|jehodzą bezkarniel |
| , lch sztandarem i bronią jest Mil-
,czenię a także Oszczerstwo, jeśli za-
„chodzi potrzeba. Są to zwykłe me-
„tądy tajnych dyktatorów. .

„Ta książka, o której piszę — od-
jsłania ikulisy jednego .z nich związku
|Wolnych Miularzy. > WYR
| Autor zajmuje 'się specjalnie sto-
'sunkami panującemi we Francji: trze
„ba przyznać, że tam mamy najbo-
'gatsze pole do badań. Francuzi są
jzmęczeni i złamani ciosami ciągłych
skandali, korupcyj,  kompromitacyj.
Naród, który dyktował politykę ca-
łej Europie, któremu wszystkie inne
jzszdrościły potęgi — stał się godny
"politowania, śmieszny w swej bez-
Isile, ..
p Francja jest, w rękach ;mafji kil-
( kuset 'polityków — mafja ta jest nie
jde zwalczenia. Policja? Ta milczy,
ijej szefowie ta także Bracia (Brissot,
|Thome, Hennet...). |||
l Sprawiedliwość?: skargi, apela-
cje: to wszystko znajduje swoje
miejsce |suknem. Natręci? Tych

| kagańcu. Radjo? — to-samo.
się morduje. Prasa? Opłacona i w

|
'
4
| Czerwony konserwatyzm komu-|
ny i socjalistów dawno przestał być!
czemś atrakcyjnem. Możnaby dzi-
siaj złożyć sztandary i transparenty:
P..P. S. do muzeum jako wspomnie-
nie. Są jednak jeszcze dziwni ludzie,
którzy z uporem 'talmudysty trzy-
mają się starych, spleśniałych haseł
— malo tego, usiłują pociągnąć'za
sobą młodzież. Ponieważ jednak nie
mają nowych tematów, ‹ wsiedli na
koniką antysemickiego i walczą z
„uciskiem narodąwościowym”, Że:
brali wszystkie wyhodowane w cu-
kierniach  kwiatuszki. kanapowego:
radykalizmu i trąbią w surmy walki
z narodowcami, || sł: !
| Osiągnęli nawet znaczne зыКсе-!
'sy. Ostatnio w „Robotniku” zaczęto|
drukować: dodatek akademicki p. n.|
„Walka Młodych”. Redaguje ją gru-!

duje w strojnych w fartuszki z ja$-
nięcej skóry, ze sznurem. czarnym,
czerwonym lub białym dookoła
szyji, że ci najbardziej dzicy anty-
klerykali wyczyniają przyklękania i
adoracje, że ci wolnomyśliciele nie
gardzą tytułami prześwietnych, to
będzie taki śmiech w całej Francji,
że klub złoczyńców rozpadnie się w
kilka miesięcy.

Wolnomularze wiedzą dobrze o
tem i strzegą swych tajemnic wszel-
jaemi środkami. Ale nie zaszkodzi-
łaby im jednak maleńka doza wiedzy
historycznej, Otóż Francuz, gdy się
nie może śmiać, wpada w złość, w
tuzję. Widzielišmy jak Mussolini za-
łatwił się z Lożami w kilka dni; ma*
soni mieli się i mają na baczności —
nie igrać z Francją i z Francuzami!
Przed przystąpieniem do właściwego
badania organizacji wolnomularstwa,
należy: sobie raz uświa ić, mówi
Marquis-Riviere: _„Wolnomularstwo
istnieje! — Та ohydna konspiracja
przygniaia nas! To jest haniebna
dyktatura! Dyktatura, oparta na
a. i uciemiężeniu, haniebna,
gdyż boi się wyjść ze swych jó- .
wek. Ale każda dyktatura ak
póty, dopóki jej się nie obalił

. Innat

 

Reakcja podnosi głowę
pa „mtodych“ pod czterdziestkę —
egzemplumi p. Dubois.
W. niedzielę 19-g0 stycznia zwo-

łano w Warszawie w imieniu-Z. N.
M. $., Т. U. R. i „Cukunft* zebranie
„przeciwko nacjonalizmowi, antyse--
mityzmowi i militaryzmowi'.
madzone na sali w dużej ilości młode
żydki ślubowały, że w obliczu „en-
dekėw“ nie zadržą im zajęcze serca.

Cała ta akcja jest funta ikłaków
nie wartą. Krzyczeć każdemu wol-
no, ale to nam narodowcom ani tro-
chę nie zaszkodzi. Przeciwnie. Ucier
pią na temi socjaliści, od których
ostatni Polak odwróci się wikrótce,
"A żydów, pół żydów i ćwierć żydów
niech sobie mają. Wiedomo będzie
przynajmniej-z kim „mamy "ee
jemnošė...“ ' "8



pa

LINJE PODZIAŁU
Dużo urozmaicenia do naszego ży-

cia politycznego wniosła sprawa „li-
nji podzialu“ w obozie rządowym,

Ziawila się potrzeba poprowadzenia
tej linji i to jest znamienne. Do we-

wnętrznych spraw naszych przeciw-

ników odnosimy się. z rezerwą. Z

chwilą jednak, gdy one stały się

przedmiotem polemiki prasowej, a nie

wewnętrznym sporem, wymagają ©-
świetlenia także i ze strony, bezpo-

średnio niezaangażowanej w tych kon-
fliktach,

Możemy stwierdzić, że tę linię po-

działu przeprowadzić dość trudno.

Główny organ rządowy podzielił tak

zw. „piłsudczyków” na czystych i na
piłsudczyków „z odmianą”, Do tych
ostatnich zaliczył ludzi, którzy nie

solidaryzują się z wszystkiemi meto-

dami walki politycznej, które znala-

zły u nas zastosowanie; w szczególno-

ści wielki crimen stanowią podno-

szone tu i ówdzie zastrzeżenia prze-

ciw wyjątkowemu ustawodawstwu, o-

bozowi izolacyjnemuįt, d.

Ale przypominamy sobie doskona-
le, jak ci sami najczystsi, którzy dziś
rzucają „anatemy” na swych towarzy-

szy o „miękkiem serduszku”, wywo-

dzili w Sejmie. że obóz rządowy po-

trafił zabezpieczyć ład i porządek w
Polsce bez uciekania się do ustawo-

dawstwa wyjątkowego, bez obozów

izolacyjnych; widziano w tem od-

rębność, wyższość polskiego systemu,
tytuł do nowej chwały. A dzisiaj te
metody urastają do takiego znaczenia,

że stają się aż „linją podziału'! Je-

żeli lojalny piłsudczyk przejął się ide-

ologją z przed paru lat i pozostał jej
wierny, to czyż można go winić?

Wogóle wierność  wyznawanym
przedtem poglądom może sprawiać

duże trudności i wywoływać zamie-
szanie. Aż do lata ubiegłego „roku
słyszeliśmy, że Polska dźwiga się z
kryzysu, że zarządzenia rządowe są
możliwie najlepsze i. najbardziej celo-

we, że w Polsce jest lepiej, niż w in-
nych krajach; słyszeliśmy nawet nie-
mal uroczyste obwieszczenia, że kry-
zys się skończył. Czy ci przedstawi-
ciele obozu rządowego, którzy do-
tychczasowej polityce gospodarczej i

finansowej wystawili bardzo niepo-

chlebne świadectwo, czy oni znajdują

się już z tamtej strony „linji podzia-
łu”?

A może znowu sprawa biur perso-
nalnych jest podstawą rozgraniczenia?
Tego nie wiemy. Ale wiemy dobrze,

że te różne linje podziału dobierane

są w sposób dowolny; że podstawą
ich nie są skrystalizowane założenia
ideologiczne, lecz pierwiastki gry ©

władzę, o utrzymanie się przy rzą-
dach,

Może jednak uda się zastosować

podział najprostszy; podział na sta-

rych, wiernych piłsudczyków, którzy

byli razem w doli i niedoli, którzy z

narażeniem życia walczyli o władzę, i
na pilsudczykėw „konjunkturalnych“,

ktėrzy przeniknęlį do rządowego obo-

zu po odniesionem zwycięstwie. Po-

dział najprostszy, najbardziej logicz-
ny, nic dziwnego, że natrafiono na

niego, poszukując „linji podziału”,

Ale to nie jest sprawa łatwa, spra-

wa oczyszczenia obozu rządowego z

oportunistycznych naleciałości. Po-

działu tego nie można doprowadzić do

ostatniej konsekwencji.

Zamknięta grupa rządząca rządzi

systemem  „autorytatywnym”. Nie
przebiera w narzędziach walki z prze-

ciwnikami i w sposobach jednania so-
bie zwolenników. „Extra sana-

tionem non est salus'; kto nie
śnie karku, ten nie ma' co robić, ten

nie ma często z czego żyć.'A wszyst-

kie korzyści, możność otrzymania po-

sady, koncesji, dostaje się przez przy-

należność do elity rządzącej, Ta eli-

ta doszła do władzy w ciężkiej walce,

zdobyła władzę w dosłownem wyra-
zu znaczeniu, Ale stara gwardja się

zużywa; jednych zabiera śmierć bez-

litosna, inni obrastają w sadło, musi

się uzupełniać. I wtedy, gdy ta elita

już długo rządzi, dobór nowych sił
odbywa się właśnie na podstawie

„konjunktury“ — inaczej być nie mo” 
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NOWY RZĄD WE FRANCJI
Zbliża się rocznica wypadków 6 lu-

tego. Upływa dwa lata od czasu, -gdy
cała opinja francuska była wzburzo-
na ałerą Stawiskiego, która odsłoniła
zakamarki życia politycznego i zgni-
liznę lóż, od czasu, śdy oburzenie lu-
dności Paryża znalazło wyraz w za-
burzeniach ulicznych, zakończonych
zabiciem kilkunastu i ranami kilkuset
osób... Któż mógł się wówczas spo-
dziewać, że osobistości zamieszane w
aferę Stawiskiego i odpowiedzialne za
wypadki 6 lutego po dwóch latach
ukażą się znównawidowni publicz-
nej? A jednak! A jednak rząd p. Al-
bereta Sarraut, rząd czysto radykal-
ny, jest właśnie rządem kół odpowie-
dzialnych za wypadki 6 lutego i zwią-
zanych z "aferą Ślawiskiego.

P. Albert Sarraut jest osobistością
bardzo znaną we Francji, piastował
szereg wybitnych stanowisk państwo-
wych, byłzgióka razy premjerem,
cieszy się tą Gpinją osobistą, Ma
jednak wyrażne oblicze polityczne,
jako współwłaściciel (razem z bratem
Maurycym) wielkiego dziennika pro-
wincjonalnego „La Depeche de Tou-
louse', który jest powszechnie uwa-
żany za urzędowy organ wolnomular-
stwa. Bracia Sarraut należą do „a-
rystokracji' Trzeciej Rzeczypospoli-
tej, reprezentują koła umiaikowane i
„burżuazyjne” "obozu radykalnego.
Obok p. Sarraut najwybitniejszą oso- ||
bistością w nowym rządzie jest p.
Chautemps, mason. 32 stopnia, oskar-
żony przez opinję publiczną i przez |
p. Andre Tardieu w głośnej mowie,
wygłoszonej na posiedzeniu komisji
parlamentarnej do badania afery Sta- |

 

wiskiego o to, że był dobrze poinfor-
mowany o tem, kim był Stawiski...
Dalszy skład osobisty rządu dowodzi,
Że jest to rząd złożony z radykałów
umiarkowanego skrzydła, rząd prze-
znaczony przedewszystkiem do prze-
prowadzenia wyborów, które mają
dać pewną większość w parlamencie
„Frontowi Ludowemu”, Z tej większo-
ści wyjdzie zapewne rząd, którego
zadaniem będzie wykonanie progra-
mu ustalonego przez stronnictwa lewi-
cy — radykałów, socjalistów i komu-
nistów,

Z poza obozu radykalnego jest w
rządzie przedewszystkiem p. Flandin,
nowy minister spraw zagranicznych.
Używając naszego żargonu politycz-
nego, nazwalibyśmy go człowiekiem
„Lewjatana“, Jest znany jako an-
glofil w życiu prywatnem i zwolennik
<ścisłego współdziałania z Anglją. Je-
śli się zważy, że będzie miał do po-
mocy głośnego p. Paul - Boncoura,
który ma reprezentować Francję w-
Genewie, to można powiedzieć, że za-
daniem jego będzie powolne likwido-
wanie pokojowej i ostrożnej polityki
p. Lavala i przygotowywanie gruntu
dla zupełnie już wyraźnej i otwartej
polityki zagranicznej masońskiej, jaką
poprowadzi pewnie rząd powołany
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przez większość lewicową po zwycię-
skich wyborach. Narazie chodziło za-
pewne o to, by nie drażnić opinji zbt
wyraźną osobistością i zbyt wyraźną
polityką. Rządy p. Flandina na Quai
d'Orsay nie będą tedy długotrwałe.
Plan polityczny lóż byłby pewny i

prowadziłby do zwycięstwa, gdyby
walka owiadoę we Francji miała się
rozegrać na płaszczyźnie polityki wy-
borczej i parlamentarnej. Jest to je-
dnak mało prawdopodobne, bo nara-
stają w kraju siły, które dążą wyraź-
nie do.przeniesienia tej walki — jeśli
się tak wyrazić wolno — na ulicę, Z
jednej strony są to komuniści, którzy
traktują współdziałanie z radykałami,
jako zabieg. przejściowy i zmierzają
wyraźnie do sowietyzacji: Trzeciej Re-
publiki, z drugiej strony organizują się
żywioły nacjonalistyczne z „Action

 

    

Franęaise", idącą w pierwszym szere-|mo niewiele. Z i co do nas
i i k S ANY i zek „pažėny,24 iny -
rancuski odgrywa tę rolę, którą w| ia%6m uczuciem› i smótek,
przededniu rewolucji. bolszewickiej w A a Sro ;
Rosji odegra! Kierenskij — przygoto-
wuje grunt dla komunizmu, Istotna
rozgrywka nastąpi.poza parlamentem
między komunistami i nacjonalistami,
temi dwoma obozami, które są przy-
stosowane do warunków nowocze-
snych i mają za sobą oparcie w ma-
sach. а .

Masonerja, chcąc. ratować swoją
pozycję we Francji, przyśpiesza i
przygotowujetę rozgrywkę, nie zda-
jąc sobie sprawy z,teśo, że niezależ-
nie od tego, kto zwycięży, ona sama
będzie zmieciona z powierzchni życia
politycznego kraju.  . LŽ

 

Jak głoszą rozmaite oficjalne ko- |
munikaty, czynniki rządowe zajmują
się obecnie opracowaniem planu in-
westycyj na zbliżający się szybko se-
zon budowlany.

Plan taki był zapowiedziany już w
pierwszych programowych  przemó-
wieniach kierowników obecnego rzą*
du. Zapowiedź tę rozumiano w pe-
wrych kołach w ten sposób, że pro-
gram rządowy jest niejako połącze-
niem dwóch sprzecznych koncepcyj
finansowo - gospodarczych: deflacyj-
nej i aktywistycznej. Przedstawiciel
tego drugiego kierunku, p. Filipowicz,
w swym odczycie, wygłoszonym w u-
savowanej obecnie Resursie Obywa-
telskiej, dał wyraz nadziei, że rząd p.
Kościałkowskiego chwilowo tylko
poszedł za wskazówkami „ponurego
chorążego deflacji, p. Matuszewskie-
gu” i że nasze życie gospodarcze po
przebyciu deflacyjnej kwarantanny
wkroczy na szeroką i wygodną drogę
„nakręcania koniunktury” przez po-
dięcie na wielką skalę zakrojonych
robót publicznych.

Nie wiemy narazie, w jakim stopniu
spełnią się te nadzieje aktywistów.

że. Ludzie walki, wolni od oportuniz-

mu, gromadzą się poza tą elitą,

To tragedja każdej zamkniętej eli-
ty. Nie potrafi zbudować tamy prze-

ciw zalewowi żywiołów oportunistycz-
nych, bo budując ją, przestałaby się

odnawiać. Nie uda się poprowadzić

także i tej linji podziału.

ROMAN RYBARSKI  

Wiemy tylko, że rząd odrzuca jchpo
mysły walutowo - kredytowe. Zacho*
dzi przeto pytanie: skąd weźmie rząd
pieniędzy na wykonanie planu inwe-
stycyjnego?

Zeszłoroczna pożyczka  inwesty-
cyina jest na wyczerpaniu. Fundusz
Pracy, połączony obecnie z Fundu-
szem Bezrobocia i pociągnięty do
częściowego poktywania zasiłków
dla bezrobotnych, przeznacza na akcję
zatrudnienia, czyli na roboty publicz-
ne, znacznie mniej, aniżeli w poprze-
dnich latach. Wogóle preliminarz
budżetowy na rok 1936-37 jest wcale
gruntownie „odinwestowany”, a naj-
większe w nim pozycje, przeznaczone
na inwestycje kolejowe i pocztowe, u-
zależnione są od bliżej narazie nie
określonych operacyj kredytowych.

Polska ma rozległe potrzeby na
polu inwestycyj, To też o ile sztuczne
„nakręcanie konjunktury”* zapomocą
robót publicznych jest wszędzie środ-
kiem przejściowym, a w kraju ubo-
gim, jakim jest Polska, mogłoby być
stosowane tylko przez krótki czas, po
którym musiałaby przyjść katastrofal-
na depresja gospodarcza, — o tyle
plan racjonalnych, *a przedewszyst-
kiem rentownych inwestycyj, wyko-
nywany nawet przy pomocy operacyj
kredytowych na rynku wewnętrznym
i ewentualnie innych rezerw, mógłby
przyczynić się w dużym stopniu do
zmniejszenia nędzy zarówno w mie-
ście, jak i na wsi. Ale niestety, nasz
rynek pieniężny został już w poprze-
dnich latach wcale gruntownie wy-
eksploatowany na cele budżetowe,
nie mające nic wspólnego z inwesty-
cjami,  

Rząd obecny,wysuwając na па-
czelne miejsce swego programu rów-
nowagę budżetu i wzywając społe-
czeństwo do ofiar na ten cel, opero-
wał właśnie tym argumentem, że
ciśnienie budżetu na rynek kredyto-
wy spycha z niego prywatne życie go-
spodarcze, a przez to pogrąża je co-
raz głębiej w otchłań kryzysu.

Ale zapewne nie spodziewał się
rząd, że ten argument będzie obró-
„cony także przeciwko jego własnemu
budżetowi. A jednak tak się stało.
Parlamentarne Koło Rolników, sku-
piające przeszło jedną trzecią część
wszystkich posłów i senatorów, wy-
powiedziało się przeciwko operacjom
kredytowym na inwestycje kolejowe i
pocztowe, proponując w ich miejsce
rozmaite oszczędności, m. in. także
na innych inwestycjach, objętych bud-
żetem,

Czy „rolnicy”, którymi dowodzi po-
set gen. Żeligowski, przeprowadzą
swój plan oszczędnościowy, to inna
sprawa. W każdym razie stanowisko
ich jest dla rządu ostrzeżeniem, że
fimansowanie  inwestycyj państwo-
wych przy pomocy pożyczek we-
wnętrznych może być dokonane tylko
w skromnym zakresie.

W tym stanie rzeczy powstała kon-
cepcja przeprowadzenia planu įnwe-
stycyjnego przy pomocy ciężkiego
przemysłu, który wykonałby pewne
roboty na kredyt, asekurując się w
swoich macierzystych lub zaprzyjaž-
nionych bankach. Ale i tu wyłania się
niebylejaka trudność, Przemysł boczy
się na dokonane przez rząd obniżki
cen, dowodząc, że jest niemi zrujno-
wany, i chce się odbić na płacach ro-  

PRZEGLĄD PRASY
DYKTATURA I JEJ SKUTKI

Z surową oceną dyktatury, jako sys
stemu rządów występuje „Kur. Poe
ranny", Ma jędnak-na myśli dyktatu=
rę w... Wenezueli, Umarł tam właśnie
po 27-letnich rządach absolutnych|
prezydent Gomez. Oto jakie były
skutki tej dyktatury dla życia kraju:
(cytujemy p. Symonolewicza w „Kur.
Por.''):

„Życie polityczne Wenezueli zupełnie
zamarło. Kongres stał się łusznem na-
rzędziem w ręku dyktatora, któremu łe:
aoofośnie. w uznaniu j zasług, nadał
tytuł „El Benemerito' (Zasłużony, go-
dny na y). Jęków  katowanych więż-
niów nikt nie słyszał, a glosy emigracji
L do REY do e LEM
ym drutem cenzury kraju. lo

aż do śmierci Gomeza. .
O.sytuacji, która wytworzyła się w

Wenezueli po śmierci dyktatora, wiądo-

i zaufanych dykłatora i zadały śmierć
tym z nich, którzy 'nie zdołali ujść. O-
gromna, bo zgórą sto osób licząca, rodzi-
na dyktatora ratowała się ucieczką na
wyspę brytyjską Trynidad, a za ich przy-
ładem poszli wszyscy, którzy mieli pos

wody obawiać się nowego rządu.
zoryczny prezydent — generał Eleazar
Contrerat rozkazał otworzyć więzienia.

Prowi-

* przestępców. politycznych i ogłosił am- 4
nestję dla landos Tysiące więc cięż -

skrzywdzonych ludzi już się ukaza-
ły na ulicach miast, a nowe tysiące zbli- |
żają się do kraju”.

wCzy gwaltowna reakcja na niedo |
lę i więzienie może wyjść na pożytek
państwu i społeczeństwu, i czy nie
wtrąca ich do drugiej ostateczności —
samowoli j ekscesów? — zapytuje p |
Symonolewicz.

GADAJĄ I GADAJĄ

Posłowie gadają i gadają w sejmo*
wej komisji budżetowej. Potok ich
wymowy przelewa się sennie j ospa*
le, ale nieprzerwanie. P. Singer,
sprawozdawca _sejmowy
Przeglądu" daje kilka barwnych mi.
gawek z tego koncertu gadulstwa: |
„Tylu posłów zapisuje się do głosu.
asem E is się, že RDA pe

nie by oderwać się od ordynacji wybor-
czej. Przy budżecie ministerstwa spraw
wewn! można było słyszeć głosy
niezadowolenia. Jest jednak pewna róż-
nica między niezadowoleniem lat daw-
nych, a krytyką chwili obecnej. W pew-
nej chwili poseł” spotyka się z badaw-
czem okiem władz nadzorczych. ówca
nie dopływa do mety. Po wyliczeniu se-
rji krzywd słyszy się oświadczenie: wo-
bec tego głosować będę za budżetem. Po-
czątek, środek i koniec posiedzenia nie
wodą wywołać żadnych niespodzianek.
Wiadomo, jak się to ułoży”.

Oczywiście, wiadomo. Te mowy,
tó „piana nalewana do kielicha. Pis
wa jak nie widać, tak nie widać",
„Szamocą się, kłócą, zapowiadają, że

wnet przeistoczą się w Prometeuszy zry«
wających kajdany „ale oto boskie, pro-
meteusze nowej ordynacji przeistaczają
się w fabrykantów zapałek. anice
grzechu są zakreślone.Każdy głos opo-
zycyjnymusi mieć stempel: „dozwoleno
cenzuroju”,

botniczych. Wytwarza to naprężoną
atmosferę, w której niełatwo organi-
zować współpracę. o ileby miała ona
polegać na wzajemnych usługach,
Oto są okoliczności, w jakich rodzi

się plan inwestycyjny rządu. Złą
wróżką jest dla niego przeszłość bud-
żetowa, ale niełaskawą jest i teraż-
niejszość mająca po jednym boku stu-
procentowo deflacyjnych rolników sej-
mowych, a po drugim zagniewanych
kartelistów,

kolcza- |

„Nasz, .



 

Metłernich w świetle nowych badań
Postacią historyczną, która może

przykuć dosiebie uwagę nietylko zawo
dowych historyków, ale również publ1-
cystów, praktycznych polityków, e tak
że ogół czytającej publiczności, jest ks
Klemens Lotar Wencesław Metternich

Odrazu powiemy to: co zdaniem
naszem, uzasadnia konieczność głęb”
szego zainteresowania się c.obisto*
ścią i poglądami Metternicha: jest on,
po Ludwiku XIV. najwybitniejszą o”
sobistością polityczną, która się u-
kazała na naszym starym kontynen-
cie, przedstawiającą cywilizację za-
chodnio-europejską, opartą na dwóch
fundamentach: chrześcijaństwie i
monarchji,
„,Metternich nie doczekał się jeszcze

biośrafa na jakiego zasłużył. W r.
1925 wydał prof. Srbik najobszerniej-
sze dzielo o Metternichu, jakie się do-
tąd ukazało (prof. Srbik: Metternich,
der Staatsmnna, und der Mensch, 2 to
my, str. 801 i 675, Monachium 1925),
dwa lata temu, Walter Tritsch napi-
sal obszerne studjum o wielkim kan*
clerzu austrjackim (W. Tritsch: I1et-
ternich, wyd. Holle, Berlin 1934,
str. 500) wreszcie w ostatnich czasach
ukazało się tłómaczenie francuskie

 

 

dzieła prof. Bibla (Victor Bibl: Met-
ternich: wyd. Payot, Paris 1935, str
330). Z wyżej wymienionych dzieł
tylko książka Srbika jest vyczerpu-
jąca i prawie bezstronną charaktery"
styką Metternicha, jako człow'eka i
męża stanu; Tritsch dał studjum osy*
chologiczne, ładnie napisane i dość
głebokie, ale niepotrzebnie zanusz*
cza się w rozważania historjożołicz
ne. przeniknięte idejami wszechnie-
mieckiemi; prof, Bibl, pragnąc może
zasłużyć na francuskie tłumaczenie,
napisał w „starym“ stylu a la Ed-
mond Rostand, dość perfidnie i zło”
śliwie.

Życie Metternicha było piękne, bo”
gate. barwne, a przedewszystkiem
miało ono wpływ na układ życia mil-
jonów ludzi w ciągu dziesiątków lat.
Metternich był grand seiśneur'em, a-
le to go nie zrobiło wielkim mężem
stanu i nie należy tej okoliczności tak
podkreślać: jak to robi Tritsch, po”
mimo swojej dużej przychylności dla
księcia kanclerza; Metternicnowi
przypadło odegrać rolę między baro”
nem Thugutem, synem biednego szy”
pra, i baronem Kuebeckiem, synem
szewca z Ołomuńca. Przyznać trzeba
 

WĘDLINY i MIĘSO
najwyższej jakości po najniższych cenach
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Z ekranów stołecznych

„David (ooperfield" w kinie Bałtyk
Chesterton powiedziało Dickensi'e, że

<wórczość jego przypomina twórczość
przyrody. Cokolwiek bowiem moglibyśmy
powiedzieć o jego przesadzie, o niepraw*
dopodobieństwie jego postaci — to jed-
nak przyznać musimy, że są one tworami,
które nie dadzą się rozłożyć ami popra-
wić, ponieważ są one właśnie takie a nie

inne z tą samą koniecznością z jaką ta-
kiemi a nie innemi są twory przyrody.
Na widok hipopołama można wzruszyć
ramionami, powiedzieć, że jest to dzi-
wactwo, powiedzieć, że ja zrobiłbym to
zupełnie inaczej, ale równocześnie przy-
znać się trzeba do tej niemocy — że jed-
nak nie potrafilibyśmy stworzyć hipopo-
tama nawet w tej dziwacznej i przesadnej
postaci.

Realizatorom filmu „Dawid Cooper:
field" udało się tę cechę twórczośc
Dickensa przełożyć na język  fil-
mu. Film ten to właściwie galerja posta-
ci — cudownych figur dickensowskich,
o których Chesterton mówi, że są tak
nieprawdopodobne, że aż ponadludzkie,

 

prawie boskie. Niema tu postaci glow
nych ani drugorzędnych — wszystkie są
równe. Ojczym jest tak doskonały jak
sama idea złego ojczyma, Micowbet est
ideałem optymisty — szalawiły, który
grzęžnie w długach, ale nigdy mie czuje
się nieszczęśliwy, bo zawsze ma pew-
ność, że jutro wszystko zmieni się na
lepsze, ciotka jest najcudowniejszą zdzi-
waczałą ciotką © impetycznym charakte-
rze jaką można sobie wyobrazić, pomylo=
ny pan Dick — jest samą esencją naj-
bardzije cudownych pomyleńców.
Dzięki rzeczywiście znakomitej obsa-

dzie realizatorom udało się doskonale to

właśnie w filmie uwydatnić  po-
"stacie tego filmu, w całej swe' niepraw*
dopodobności, o zarazem prawdzie wew-
nętrznej są zupełnie równe, zasiadają na
parnasie jak równe sobie pół-bogi. Ilu-
zoryczny charakter filmu oraz oprawa
kostjumowa, która powiększa dystans
widza pokazują w szczególnie dobitny
sposób tę właśnie madludzkość postaci

Dickensa,

„Osaczona” w kinie Światowid
Film, w którym jest cała Ameryka.

Bandyci o nadludzkiej zręczności i spry-
cie, pogoń policji za przestępcami, zbrod-
nie i więzienia — a przy tem wszystk.em
sentymentalna miłość.

Amatorowie dręczenia się naniby bę-
dą mieli z tego filmu prawdziwą prz”jem.
ność, Losy młodej dziewczyny (Sylvia
Sidney) uwięzionej bez winy i p stem
nieludzko a humanitarnie męczonei jako
bezwiedńe narzędzie polici, dla wykry-
cia przestępstw, z któremi ona w isto-
cie nie ma nic wspólnego — to wszystko
istotnie dręczy widza w sposób o tyle
właśnie przyjemny, że nieprawdziwy,

Zdaje się, że realizatorzy lilmu mieli
tendencję zmierzającą ku napiętnowaniu
metod współczesmego wymiaru spra-
wiedliwości. Okrucieństwo humanitar-

nych adwokatów wygłaszających piękne

frazesy i dręczących oskarżonego lawiną

podstępnych pytań sprawia wrażenie wi-

wisekcji Zaś nowoczesne więzienie,
błyszczące od kafli i aluminjum, czyste
i lśniące o jednakowych celach, w dtugim

jak wieczność korytarzu, w którem
wszystko odbywa się na komendę dzwon

ka — to wizja, śnębiąca poczuciem nie-

mocy człowieka, wobec nieme, mądrej i

lśniącej, a okrutnie bezdusznej humani-

tarnej a nieludzkiej maszyny. Więzienie

o wyglądzie laboratorjum, to obruz u-
piorny, daleko bardziej straszny niż naj.
gorsze średniowieczne lochy — w któ-
rem było chociaż duchy i pająki, a więc

choć trochę rzeczy stworzonych przez

Boga, podczas gdy tu jest tylko martwa,
bezwładna potęga bezdusznych rzeczy
stworzonych przez człowieka,

Straszne kole'e bohaterki tego filmu

kończą się szczęśliwie. Przytem wszyst-

kie te wstrząsaące perypetje przeprowa-

 
|

dzone są natyle logicznie I subtelnie,
aby widz potrafił się nimą istotnie prze-
jąć, a przytem w sposób nie na tyle nie:

prawdopodobny, aby film nie przestał
być bajką. Filmy tego rodzaju dowo.
dzą, że straszne bajki, które się dobrze
kończą nie zginęły jeszcze z pow erzch-
ni ziemi, a zatem świat nie upadł jeszcze
ostatecznie. (H. Eys). ;

Nowe ksiažki
Bronisław Krystyn Wierzejski. Forty

na piasku (z 57 ilustracjami w tekście o-
raz 19 tablicarni). Warszawa 1936 Ks'ę-
garnia Trzaska, Evert i Michalski.
Autor przebył 6.000 kilometrów przez

Hammadę, Sefir i Ramię Afryki włoskiej
i w pogodnej a nadwyraz treściwej ga-

wędzie dzieli się z czytelnikiem wrażenia-
mi ze swej niezmiernie uciążliwej egzo-
tycznej podróży. Dzięki licznym i wpły-
wowym znajomościom zawartym we Wło.

szech w ciągu wieloletniego pobytu au-
tor miał możność dotarcia w swej wę-
drówce do najbardziej wysuniętych
wgłąb pustyni placówek wojskowych,
przyczem czytelnik dowiaduje się istotnie
wartościowych i ciekawych wiadomości
zarówno z zakresu geogralji jak i demo-
gralji zwiedzanych miejscowości. Liczne
rozmowy prowadzone zwłaszcza z woj-
skowymi włoskimi stanowią niezmiernie

aktualny materjał psychologiczny dla

interesujących się obecnie wypadkami

włosko - abisyńskiemi. Autor opatrzył
książkę mapą swej wędrówki. Szczegól-
ną wartość nietylko dia amatorów przy”

gód lecz również dla interesującychsię

zagadnieniami kołonjalnemi posiadają

materjały o osobliwościach  zoologicz-

nych, klimatycznych i gospodarczych po-

siadłości włoskich w Afryce. GR.
  

wszakże, że dzięki swemu pochodze”
niu, już w bardzo wczesnym wieku,
był Metternich doskonale .przygoto-
wany do wysokich stanowisk,

Życia Metternicha nie można scha-
rakteryzować paroma dowcipnemi
określeniami, Od roku 1813 do roku
1848, a więc przez lat 35 zajmował
Metternich takie stanowisko, jakiego
nikt przed nim ani po nim nie miał:
był poprostu „ministrem Europy". W
ciągu tych 35 lat wpływ jego zmie”
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Wieczór Jana Strautta
w Filharmonii Warszawsk.

Nie można lekceważyć, a tem bar-
dziej odmawiać racji bytu, muzyce
lżejszej, Ma ona tak samo prawo ist-
nienia, jak muzyka najpowaźniejsza,
aczkolwiek odmienne są cele, do
których one zdążają. Talent twėr-
czy, o innem oczywiście napięciu,
może  wyłądować się w muzyce
lekkiej z rezultatem  artystycz*
nym, godnym pełnego uznania
Życie tej muzyki nie jest zazwyczaj
zbyt długie. Ma ona coś z motyla: jest
podobnie barwna, pociągająca zmysł
rytmu (jak motyl wzroku), tak samo

fruwająca —22 iSdja

żywa się prędko i tylko wwyjątko-

Šok S kui po kilkudziesięciu
latach posiada jeszcze urok, lecz zaw-
sze znacznie uszczuplony.

Do tych wyjątków zaliczyć można
Jana Straussa (syna), autora takich
w swoim rodzaju klejnotów, jak „Nie-
toperz'', „Noc wenecka” lub owe słyn-
ne walce cały świat obiegające.

Jan Brahms, jako twórca, stojący

na biegunie zupełnie J. Straussowi
przeciwnym, cenił wysoko twórczość
autora „Nad modrym Dunajem”, wi-

dząc w niej wyraz gatunku sztuli,
wprawdzie odmiennego, ale na swój

sposób doskonałego. Nie mamy powo-

du opinji Brahmsa kwestjonować, isto-

tnie owi w muzyce Jana Straussa
można widzieć niejako apoteozę tań-

ca i odbicie atmosfery wykwintu, wdzię

ku i czafu, która niewątpliwie istniała

w dawnym, cesarskim, Wiedniu i pro-

mieniowała stamtąd daleko.

Dyrekcja Filharmonji, nie chcąc za-
pewne dawać bezpośrednio po kon-

cercie Furtwaenglera wieczoru sym-

fonicznego, by nie zamącać nastroju

podniosłego, wpadła na pomysł urzą-

dzenia koncertu muzyki lekkiej, strau-

ssowskiej, licząc na to, że podejście

publiczności będzie do niej zupełnie

inne,
e i było inne — bo takiem być mu-

sialo...

Na czele orkiestry stanął w piątek

bratanek znakomitego Straussa, a jego

imiennik. Jan Strauss, kapelmistrz i
skrzypek wiedeński. Hołdując daw-

nym wzorom Strauss dyryguje raz bę-

dąc zwrócony do orkiestry, raż do pu-

bliczności; daje znaki smyczkiem, a

od czasu do czasu (w walcach zwłasz-
cza) sam gra na skrzypcach, podkre-
ślając w ten sposób ważniejsze mo-

menty melodji. Tak czynią i dzisiaj
prowadzący kapele muzyczne w ka-
wiarniach wiedeńskich ich dyrekto-

rzy, nierzadko pe cygańscy. Dy*

ryguje orkiestrą p. Strauss elegancko,
wytwornie; czując świetnie rytmy ta-

neczne i mając rękę pewną a mocną,
wydobywa ż zespołu efekty swoiste,
na estradzie symfonicznej niespotyka-
ne przeciętnie,

W programie wieczoru umieszczono
szereg utworów Jana Straussa — ©-

wego sławnego, dziś już nie żyjącego,

którego pomnik zdobi park miejski w
Wiedniu. Kilka uwertur operetko-
wych, polka, „Pozzicato”, Scherzo, a
nadewszystko walce z „Modrym Du*
najem” na czele — oto treść główna

programu i występu muzyka wiedeń*

skiego. Publiczność, wypełniająca salę
do ostatniego miejsca życzliwie przyj-

mowała kapelmistrza o typie dla nas
nieco obcym i z upodobaniem wsłu-
chiwała się w nieco przestarzałe już,
a tak znane melodje straussowskie.
Były one grane — jak przewidzieliśmy
z elegancją i wykwintem, — ale wy*
subtelnić je bardziej i opromienić.więk

szą poezją byłoby jednak możliwem.
W. SZELIGA.

« Oddają bowiem one

 

niał się co do obszaru i intensywno”
ści; mniej więcej do r. 1830 Metter*
nich rządził faktycznie Europą środ:
kową i zachodnią; w owym czasie
prócz Austrji kierowały się jego dy
rektywami rządy Franc. Hiszpanii,
państw włoskich. Apogeum potęgi
Metternicha znajduje się pomiędzy r
1815 i 1826; w roku 1818 cesarz A
leksander I poddał się wpływom Me:
tternicha: za to w roku 1822 z przyj:
ściem do władzy Canninga zaczęło
słabnąć znaczenie austrjackieśo kan-
clerza w Angli, bitwa pod Nawari-
nem (r, 1827) byla dužem niepowo-
dzeniem dla niego, ale zrekompenso”
wała je śmierć Canninga. Po r. 1830,
wskutek rewolucji lipcowej, śmierci
Jerześo IV angielskiego i Ferdynan*
da VII hiszpańskiego, Metternich
stał się raczej kierownikiem państw
włoskich oraz środkowo- i wschodnio-

europejskich.

Nie R człowiekiem, korzystającym
z pomyślnych okoliczności: na kierow-
nicze stanowiska wszedł w bardzo
ciężkich dla Austrji chwilach, człon-

kiem rządu został po bitwie pod Wa-
gram. Nie był także pochlebcą monar:
chów;w r, 1801 prosił Metternich ce-
sarza Franciszka I (który go znał od
dziesięciu lat), aby go nie mianował
posłem, gdyż nie godzi się z przyjęte-
mi metodami dyplomacji niemieckiej j

nie chce sprawiać zawodu swemu то-

narsze; w czacie Kongresu wiedeń*

skiego Metternich tak ostro starł się

z Aleksandrem I-ym, że ten wyzwał
go na pojedynek i przez szereg mie-
sięcy, aż do powrotu Napoleona z
Elby, udawali, że się wzajemnienie
znają,

Metternich chciał zorganizować Eu-
ropę z zachowaniem odrębności

państw, opartych na religii i monar-

chji. Do tego celu służyć miał większy
związek, oparty na zasadach aktu
Świętego Przymierza, i mniejszy zwią-
zek, „pentarchja”, złożony z Anślji,
Francji, Prus i Rosji (rodzaj „paktu
czterech” Mussoliniego). Drugą jego
myślą przewodnią w polityce zagra-
nicznej była koncepcja „Europy środ-
kowej” i dlatego naprzód zwalczał im-
perjalizm napoleoński, a potem dąże-
mie Aleksandra I do zagarnięcia całe-
go Księstwa Warszawskiego. Wpoli-

tyce wewnętrznej był Metternich zwo-
lennikiem bliskiego kontaktu rządu z

ludnością i szerokiego rozwoju auto-
nomji regionalnej; uważał, że ruchy
rewolucyjne trzeba zwalczać bezpo-
średnią akcją mas ludowych, usposo-
bionych tradycjonalistycznie (w tym

sensie wydał broszurę już w r. 1793).

Zdawał sobie sprawę z ciągłej zmien

ności losów; na początku swoich pa-

miętników stwierdza, że wypadło mu

działać w okresie o charakterze wy-

bitnie przejściowym, wśród ruin i

 

 

wśród niedokofczonych nowych budos

wli, Gdy cesarz Franciszek nadał mu

tytuł księcia i dołączył do herbuМе-

tternichów herb Habsburgów, wów-

czas książe kanclerz wybrał, jako swo-
ją dewizę „Siła w prawie” (Kraft in

Recht), odwrotność bismarkowskiej
sentencji o sile przed prawem.
Do historji przeszedł Metternich

główn > jako działacz na terenie mię+

dzynarodowym (zagranicznym); jak

już wyżej wskazaliśmy, miał jasno 0

kreślony program administracji wewe
nętrznej, ale po odrzuceniu w roku
1835 memorjału w tych sprawach
przez większość członków radyaz
dzącejw imieniu cesarza Ferdynan

i wskutek intryg nieudolnego a złośli»
wego członka tej rady, hrabiego Kolo-
wrata, w ciągu ostatnich kilkunastń
lat swojego urzędowania, Metternich
nie dotykał prawie zagadnień wewnę*
trznych państwa austrjackiego.

Jako mąż stanu i jako człowiek, stał
Metternich moralnie o wiele wyżej od
osławionego Talleyranda, któremu jed
nak historycy demokratyczni fabrykue
ją lepszą opinię niz Metternichowi
Pracował bardzo dużo, ale niewidocze
nie, Miał zawsze i na wszystko czas.
Codzień wyjeżdżał na wizyty, robił
długie spacery, biesiadował z licznymi
gośćmi, prowadził wielogodzinne oży*
wione rozmowy, zajmował się muzyka,
pisał wiele listów. Już codzienne kon»
ferencje z cesarzem pochłaniały całe
godziny, potem zaznajamiania się z na-
deszłą korespondencją, opracowanie
memorjałów w urzędzie kancletskim,
posiedzenia rady ministrów.
W r. 1818 pisał do ówczesnej, { 0°

stalniej już, „wielkiej miłości”, księże
nej de Lieven, tak obrazując swój
dzień: „Trzy godziny rady ministerjal-
nej, trzy godziny pracy w kancelarji,
trzy godziny audjencyj i, żeby moje
szczęście już było całkowite, dwie
dziny u Lawrence'a", Przyznać trzeba,
że nie znać tych trudów na słynnym
portrecie, zrobionym przez Lawren*
pe najlepszej podobiźnie Metternie

a,

Dzisiaj wybitni uczeni (de Reynolds
— 1'Еш-огс tragigue, Siegfried — la
Crise de IEurope) nawołują de obro+
ny tych tez tradycjonalistyczno-euro=
pejskich, których obrońcą był Metter=
nich. Tę wielką i ciekawą postać hie
storyczną nie pozwoli, jak wspomnie»
liśmy, poznać stronnicze studjum Bib»
la, polecamy raczej dzieła Śrbika, a
przedewszystkiem pamiętniki, kores-
pondencję iinne akty Metternicha,
wydane ostatnio w r. 1931 przez
Plon'a w Paryżu pod tyt. „Mómoires
docements et ćcrits divers la'ssóg pat
le Prince de Metternich" (8 tomów
in 8-0), ta

-———————-——-—————-—75xx1 sc 7-7.
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Pałac Briihlowski w Warszawie
Na posiedzeniu Komisji Historji Sztuka

Polskiej Akadem'i Umiejętności, które

odbyło się dnia 16 stycznia 1936 r.pod

przewodnictwem proł, Juljana Paga-
czewskiego, dr. Alfred Lauterbach, dy*

rektor Państwowych Zbiorów Sztuki ż

Warszawy, przedstawił pracę р. %Pałac

Brithlowski w Warszawie.

Na wstępie autor sytuację

wrbanistyczną pałacu Briihlowskiego oraz

podkreślił znaczenie architektury pała-

cowej w rozwoju stolicy.

Pałac Briihlowski, którego nazwa u-

staliła się w drugiej połowie 18 w., sięga

historją swojej budowy do £. 1643 W о-

wym czasie wybudował kanclerz Jerzy

Ossoliński magnacką siedzibę, widzieją-

cą na sztychu Dahibergha z t, 1656 Pa-

łac Ossolińskich, zrunowany w tr 1657

przez zawieruchę szwedzką, uległ przeb

dowie w r. 1694 już jako własność Lubo-

mirskich. Na podstawie mater'ałów ry
sunkowych, znajdujących się w drezdeń-

skiem Archiwum Państwowem, autor

przeprowadza porównanie z wyslawi>-

nym w tym samym okresie pałacem Kra

sińskich, przyczem w obu wypadkach ra-

chunki wymieniają jako architekta Bel.

lottiego. |
Akt lustracji, przeprowadzonej у .

1747 przez komis'ę królewską, stwier-

dza stan groźnego zniszczenia, wobec

czego jeszcze w tym samym roku, a przed

sprzedażą Briihlowi, sporządzono łtósz-
torysy przebudowy, znajduące się w Ar-
chiwum drezdeńskiem, podpisane przez ;

 

 

J. D. Jaucha. Jednak przebudowę róże

poczęto zapewne do iero w r. 1753, Całe

kowicie zmieniła ona postać pałacu a to

przez nadbudowę korpusu głównego. za*

stosowanie wysokiego, czterospadowego

mansardowego dachu, poniesienie szczy*

tu tympanonem, dodanie ryzalitu środkoe

wego z balkonem, częściową zmianą o+

tworów okiennych oraz dekorację rzeż-

biarską. Nadto ukształtowano wówczas

dziedziniec, zamktięty nowemi oficyna*
mi i wspaniałą bramą ażurową ż rzeżba”
mi na słupach, Autorem te: radykalnej
przebudowy jest Jan Fryderyk Knóbeł,
architekt drezdeński. Autorami Hoznych
i doskonałych rzeźb dekoracyjnych są
również dreżdeńscy rzeźbiarze, z któe
rych Gotfryd Knófler zajmuje zapewne
miejsce naczelne,
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Pomorze nie ma szcześcia
do starostów

Skandaliczne afery — В. starosta Twardowski w więzieniu — B. starosta lubawski,
Bederski pociągnięty do odpowiedzialności karnej I cywiinej — Urlop starosty z Kościerzyny

Opinja publiczna Pomorza poruszo-
na jest aferami dwóch niedawnych sta
rostów.

Pierwszą z nich jest afera b. staro-
sty dzialdowskiego dr. Twardowskie-
go. Jak donosi jedno z pism bydgo -
skich, sprawa ta znajduje się nadal w
dochodzeniach sędziego śledczego przy
sądzie okręgowym w Grudziądzu Nad
użycia dr, Twardowskiego, popelrione
w czasie sprawowania przez niego od-
sowiedzialnego urzędu państwowego są
olbrzymie i urastają już w dochodze-
niach pierwiastkowych do rozmiarów
wielkiej, jedynej w swoim rodzaju a-
"= kryminalnej,

onieważ śledztwo ujawnia coraz to
nowe materjały dowodowe, któr dr.

Z KRAKOWA
Teatr im, J, Słowackiego: popoł. „Nie

bieski ptak,'; wiecz. „Kandźda”,
Kina polskie:
Apollo: Burza nad światem.
Promień: Księżniczka czardasza,
Stella: Co mój mąż robi w nocy
Świt: Złoto,
Sztuka: Walcżyk dla ciebie.
Uciecha: Walka z caratem,
Poseł estoński w Krakowie. — Do Kra

kowa przybył minister pełnomocny E-
stonji w Warszawie, p. Markus Johan-
nes, który odbył konferencje w sprawach
związanych z eksportem niektórych ar
tykyfów, produkowanych w Krakow.e do
Estonji.
Z żałobnej karty. — W środę pozołud

mid zmarł w Krakowie doc. U, J. Józef
Żurowski, 'eden z najwybitniejszych ba-
daczy polskich na polu prehistorj. Po-
śrzeb 8. p. Żurowskiego odbył się w sobo
tę dnia 25 b. m,

Zabezpieczenie b. dyrektorów Żyrardo
wa bez pokrycia, — Wielkie wrażenie
wywołała w Krakowie wiadomość o 0-
głoszeniu licytacji ma'atku Rychwało pod
Żywcem, na którego hipotece zabezpie-
czona była kaucja b. dyrektorów głoś:
nych ze sprawy żyrardowskiej, Caena
Vermerscha. Jak sję dowiadujemy wspom
niane zabezpieczenie, wynoszące 1,350
tysięcy złotych, umieszczone bylo La je-
dmem z dalszych miejsc, poprzednie zaś
zobowiązania hipoteczne opiewały na
łączną kwotę 800.000 zł, podczas gdy
cały ma'ątek jest obecnie oszacowany na
550.000 zł. Wobec takiego stanu rzeczy
rozeszły się w Krakowie poglosai, že
śc.ągalność kauci b. dyrektorów Uanena
i Vermerscha, którzy przebywają obec
"ie we Francji, jest całkowicie iluzorycz
na,

Pożar. — W zabytkowym pałace hr.
Stanisława Badeniego, w którym dawniej
mieścił się Hotel pod Sobieskim, przy ul.
Sławkowskiej 32 wybuchł pożar, praw -
dopodobnie sd niedopałka papierosa, O-
gień rozprzestrzenił się w piwnicacł. bu-
dyniku, ale został szybko ugaszony »rzez
przybyłą straż ogniową.

B, urzędnicy Funduszu Ubezp. Emery-
talnego na ławie oskarżonych. — Przed
sądem Okręgowym, wydziałem karnym
w Krakowie rozpoczęła się 4-dniowa roz
prawa przeciwko byłym urzędnikom w
krakowskim Funduszu Ubezpieczenia E-
merytalnego, oskarżonym o sprzeniewie-
rzenie i branie łapówek, Na ławie oskar-
żonych zasiedli Jan Pacuła, Karol Sza
frański, Józef Hamerlag, inż. Feliks Hess,
wszyscy oskarżeni o to, że od paździermi
ka 1983 r, do lipca 1934 r. jako urzędniev
Funduszu Ubezp. Emer, robotników sprze
miewierzyłi 9.860 zł, Ponadto zaś skat
żeni Pacuła i Szafrański zdefraudowali +
czynszu „administracji realności zakładu:
pierwszy 650 zł., drugi 120 zł. Pozatem
Szafrański oskarżony jest o to, iż od
roku 1932 do lipca 1934 przyjął następu-
jące łapówki: 180 zł. od Jana Gładysza,
135 zł, od Walentego Ślączki, 100 zł. od
Antoniego Gładysza, 100 zł, od Jóżefa
Gębali, 20 zł. sd Jana Fudak, 45 zł, od
Józeta Oleksiaka, 72 zł. od Józefa Wa-
rzechy, W pierwszym dniu rozprawy po
odczytaniu alctu oskarżenia rozpoczęło
się przesłuchiwanie świadków,
Wyrok w procesie o nadużycia kolejo-

we. — Przed sądem okręgowym karnym
w Krakowie toczył się proces o neduży-
cia na kolei, których dopuścili się czterej
urzędnicy kole'owi oraz woźny z |.К.С
Po przemówieniu prokuratora j obrońcy
w drugim dniu procesu zapadł wyroś, na
mocy którego skazani zostali: osk keld-
man, urzędnik kolejowy na 4 lata więzie
tia osk Keller, urzędnik kolejowy na 3
lata więzienia, osk. Lewandowski, urzęd-
mik kolejowy na 2 i pół roku więzienia,
©sx Bauer również urzędnik kolejowy na
$ iata więzienia osk. Nosek na 3 lata
więzienia, Wszystkim zmńeijszono po
połowie kary na mocy amnestji.

 

 

Twardowskiego w wysokim stopniu ob
ciążają, wygotowania aktu oskazenia
przez prokuraturę nie należy się spo-
dziewać wcześniej jak w marcu Od
chwili aresztowania, t. j. od kilku mie-
sięcy, dr. Twardowski przebywa w wię
zieniu sądowo - śledczem przy ul. Bud-
kiowicza w Grudziądzu.

Według ostatnio ótrzymanych infor-
macyj, dr. Twardowskiemu grozi nowa
sprawa karna o usiłowane przekupie-
nie dozorcy więziennego Ze względu
jednak na interes śledztwa, bliższe
szczegóły trzymane są narazie w iajem
nicy.
Druga sprawa dotyczy b. starosty

lubawskiego, Bederskiego.
W ub. tygodniu odbyło się posiedze-

nie rady powiatowej tego powiatu, któ
remu przewodniczył nowy starosta, dr,
Tomczyński. Głównym punktem obrad
była sprawa zamknięcia rachunkowe-
go za rok 1934-35. Protokół komisji
rewizyjnej, na czele której stoi gen.
Waraksiewicz, stwierdza, że ówczesny
starosta Bederski naraził powiat na
przeszło 600 tys. strat,

Rada pow. po przeprowadzeniu ob-
szernei dyskusji uchwaliła jednomyśl-
nie następujący wniosek ks. prof Dem
bińskiego:
„Rada powiatowa uchwala pociąg -

nąć do odpowiedzialności cywilnej i
karnej b. przewodniczącego, p. starostę
Bederskiego, sprawującego obowiązki
w lubawskim Powiatowym Związku
Samorządowym od maja 1927r. do
czerwca 1931 r. za to, że:

„1. bezprawnie w imieniu wydziału
powiatowego występował w sprawach
rozliczeniowych między spółką Żwi-
rownią, której wydział powiatowy był
wspólnikiem, brał równocześnie od
kierownika Żwirowni za zgodą drugie-
go wspólnika, konkurenta wydziału
powiatowego, specjalne wynagrodze-
nie, nie przedkładał sprawozdań z roz-
liczenia między Hirschem. a samorzą
dem powiatowym wydziałowi powiato
wemu do decyzji i aprobaty, nie dawał
sprawozdań z tych rachunków na radę

 

Toruń, w styczniu.

powiatową. Rozliczenia te były qieko-
rzystne dla samorządu. Żwirownia osta
tecznie ogłosiła upadłość. Udział samo
rządu, złożony do Żwirowni w sumie
25.000 zł., przepadł oraz pół udziału,
przejętego po inż. Grofem.
„Rada powiatowa uchwala równo-

cześnie zwrócić się da sądu o poddanie
rewizji bilansów i rachunków upadło-
ści Żwirowni i otwarcia na nowo ma*
sy upadłościowej.

„2. Kupiona cegielnię dla samorzą-
du za 150.000 zł., kiedy ten sam wła:
ściciel w tym samym czasie ofiarował
tę samą cegielnię pp. Borkowi, Cheł-
kowskiemu Bern., Jentkiewiczowi Br
za cenę niższą o całe 45.000 zł.

„3. Przekraczał budżet bez uchwał
wydziału powiatowego.

„4. Zaciągnął bez odnośnych uchwał
rady powiatowej pożyczki i obdłużał
powiat,

„5. Wykorzystał stanowisko naczel-
mika KKO. i zaciągnął w tej kasie po-
życzkę wbrew istniejącym przepisom.

„6. Spowodował. że wydział powia-
towy uchwalił bezprocentową pożyczkę
dla niego, kiedy ni ebyło na tem kon-
cie kredytu i kiedy p. staroście ani po-
życzka ani zaliczka nie przysług'wała.

„7. Polecił wypłacić bezpodstawnie
z funduszu emerytalnego trzynastą
pensję dla urzędników starostwa i wy:
działu powiatowego.

„8. Gospodarka p. starosty Beder-
skiego przyniosła straty dla samorzą-
du, idące w setki tysięcy złotych (prze
szło 600.000 zł)".
Pomorze nie ma w ostatnich latach

stanowczo szczęścia do swych staro-
stów, Co chwila jakiś skandal, który
zaszczytu nam administracyjnego nie
przynosi, zważywszy, iż z roku na rok
nasza administracja polityczna dźwi-
gać się winna na poziom wyższy : zwa
żywszy, że województwo pomorskie to
dzielnica pod każdym względem eks-
ponowana. Poza sprawami Twariow -
skiego i Bederskiego mówi się o „owoc-
nej” gospodarce starosty kościerskiego,
p. Turowskiego, który wreszcie po-
szedł na urlop.  

Zniesienie uboju rytualnego
w gminie Chojny |

Rada gminy Chojny pod -
chwalila na swem ostatniem posiedzė-
niu zniesienie uboju rytualnego, Rzež-
nia chojeńska jest bardzo ruchliwem
przedsiębiorstwem i ubój jej sięga nie-
mal pół miljona sztuk zwierząt rocz-
nie,
Na wspomnianem posiedzeniu ław-

nik Kula, który jest inspektorem wo-
jewódzkim straży pożarnej w Łodzi,
postawił wniosek, by ze względów hu-
manitarnych rada gminna uchwaliła
zniesienie uboju rytualnego, jako nie-
godnego narodu kulturalnego i niepo-

|

|

jdź, w styczniu,

trzebnie wro ze ne
sozwierzęta,jaktozresztą stwierd=a-

ją liczne raporty Tow, Opieki nad
Zwierzętami, Jako uzasadnienie p. Ku-
la wskazał również, że wskutek znacz-

nych, a zbednych całkowicie opłat,

aża się mięso, przeznaczone dla
ydów, jak i chrześcijan. Rada śminy

Chojny postanowiła jednogłośnie

znieść ubój ©kąoamki wrzeźnichojeń-
skiej i zaleciła zarządowi gminy nie«

zwłocznie uchwałę powyższą wprowa

dzić w życie,

Emeryci w obronie swych praw
Sala „Strzechy Górniczej”* w Kato-

wicach nie mogła pomieścić przyby-
łych w dniu 19 stycznia emerytów
państwowych i saniorządowych, do*
tkniętych dekretem z dnia 22 lisiopa-

da 1935 r Wypełniona po brzegi sala
pomieściła najwyżej 450 osób. Około
200 osób musiało zrezyśnować z „wci-
šniecia“ się na salę,
Zgromadzeniu przewodniczył prezes

Związku Emerytów p. Żymełka, który
po zagajeniu oddał głos emerytowa-
nemu kierownikowi szkoły p, Adamo-
wi Gackowi z Katowie.

P. A, Gacek w referacie swym wy-
świeslił zagadnienia emerytalne sta-
nowiące jedno z poważniejszych za-
gadnień naszego wewnętrzego życia
państwowego.

„Jeśli wydatki emerytalne — po-
wiedział między innemi p. Gacek —
stanowią dzisiaj poważną pozycję w
budżecie państwa, to winien jest temu
tylko sanacyjny system emerytalny.
Posyłano bowiem ludzi na emeryturę
bez oglądania się na następstwa w
przyszłości, byle tylko uczynić zudość
panującym w systemie sanacyjnym
tendencjom. Obecnie za cudze grzechy
i błędy świadomie popełniane przeż
system mają cierpieć pomiędzy inny-
mi i emeryci. :

Podając rzeczowe ku temu dowody,
p. Gacek stwierdził, że rząd p. Kościał
kowskiego i Kwiatkowskiego, przystę-
pując do obcięć uposażeń, nie wyko-
rzystał w całej pełni wszelkich możl'-
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Z CAŁEGO KRAJU
BIAŁYSTOK

Loswnioskuoubójrytualny,—W dn,
22 b. m. odbyło się posiedzenie rady
mie'skiej, na którem rozpatrzono szereg
spraw bieżących mniejszego znaczenia,
Na posiedzeniu tem radny Butkiewicz

(Str. Narod,) zgłosił wniosek, domagają:
cy się sd ławników kontrolowania czyn-
mości prezydenta miasta w zakres'e wy-
konywania uchwał rady mie: i odpowia-
dania na treść przesyłanych do zarządu
miejskiego wniodków. Jako przykład r.
Butkiewicz przytoczył złożony przez sie
bie wniosel. w roku ubiegłym w sprawie
zmiesien'a w obrębie miasta uboju rytu-
alnego, jako niehumanitarnego i nakła-
dającego na ludność chrześciańską opła-
ty na rzecz kahałów.

 

 

Prezydent m. p. Nowakowski, skorzy-
stał z wniosku Żyda Flomenbauma ' po-
starał się o prze'ście do porządku dzien-
nego nad interpelacją r. Butkiewicza, nie
informuąc wcale © losach wniosku w
sprawie uboju rytualnego,

HORODENKA
 

OpłatekwK, S, M.— Wdniu 4b. m.
S. K M. urządzilo w sali Czytelni Miesz
czańskiej opłatek. Ks. patron Senowka
omówił w serdecznych a podniosłych sło
wach cel zebrania, poczem nastąp'io la-
manie się opłatkiem, Przy ładnie nakry-
tych stołach, zasiadło liczne grono mło -
dzieży vowiększone przyjazdem katolic
kiej młodzieży z Gwodźca. Muzyka ocho.
czo przygrywała a przy pomocy pań pa-

 

Lokale Stronnictwa Narodowego
| w Łodzi otwarte

Przed kilku dniam; władze policyjne
opieczętowały wszystkie lokale Stronn:-
ctwa Narodowego w Łodzi i zarządziły w
nich następnie rewizje, Również areszto-
wano szereg członków Stronnictwa Na
rodowego.
Prezes zarządu okręgowego Str Nar,

mec, Kowalski interwenjował w tej spra-
wie w starostwie grodzkiem, Otóż sto-
sownie do zapowiedzi starostwa grodz-
kiego w Łodzi w środę wieczorem wła-
dze policyłne dokonały otwarcia wszyst-
kich opieczętowanych lokali Stronnictwa
Narodowego w Łodzi. Dotychczas zwol -
niono z aresztu następujących członków
Str, Narod.; Adamka, Michalaka, Łaskow
skiego, Muchę, Staszewskiego i Dybila-
ka,

X
Żydowski „Nasz Przegląd" pisze:
„W związku z przytrzymaniem w dn

21 b. m na ulicy Sienkiewicza w t.odz.
podejrzanego osobnika z paczką, zawie
rającą materjał wybuchowy, zarządzone

energiczne śledztwo, w wyniku ktorego
zatrzymano szereg osób pode,rzanych,  

Jak się obecnie dowiadu'emy, areszto-
wania te ma/ą związek z ostatniemi wy-
stąjienia:ni antysemiokiemi. na terenie
Łodzi.
W związku z toczącem się śledztwem,

opieczętowane zostały: lokale okręgowe
$0 zarządu Stronnictwa Narodowego pnzy
ul Piotrkowskiej 86 oraz 12 lokali kół
dzielnicowych tegoż stronnictwa i kół
związku zawodowego p. n. „Praca Pol-
„ska”* przy ul, Piotrkowskiej 92.

Równocześnie zatrzymany zostal se -
kretarz okręgowy Str Narod. Gęgalsk:
oraz członkowie: Adamiec, Dębowsk.,
Mucha, Leśniewicz, Bartczak, Laskow-
ski i Polakowsk..
W dniu wczorajszym z polecenia w'adz

skonfiskowano w Łodzi 6 pism za ujaw
nienie szczegółów śledztwa w sprawie
sensacy'nych aresztowań i rewizi w Str
Narod. w Łodzi.
Skonfiskowane zostały następu'ąre pi-

sma: „ABC” (Nowiny Codziennej „O-
rędownilk”- „Naje Folksblta“, „Togolai“ i
niemieckie gazety „Freie Presse” : „Lo-
dzer Folkszeitung“,  

tronek staraniem druhen, pod k'erun-
kiem prezeski nastąpiło skromne przyję*
c e, Pod koniea, pod doświadczonem kie
rowniictwem p. Gąsiorkowe', nastąpiła
część artystyczna: deklamaqa, udana re
cytacja iedno-aktowy fragment poa ty-
tułem „Prządka”, a na zakończenie;
„Krakowskie wesele" w strojach natodo-
wych ze śpiewkami, Wszystko hucznie о-
klaskiwane przez zebraną publiczność,
która rozśpiewana chwaliła Pana nad
Pany kolędą. Uroczystość zaszczycł swo
ją bytnością ks. kanonik Sobejko i parę
osób z inteligencji. Z przykrością ednak
zaznaczyć trzeba, że było jej bardzo ma-
ło, Natomiast z grona mieszczan pamię-
taącego dawną swoją tradycję, pod kie-
runkiem prezesa czytelni p. Tomkiewi-
cza. powstał projekt połączenia miodzie.
ży czytelni ” młodzieżą S, K. M. czemu
należy życzyć serdecznie jak najlepsze-
do spełmieria (G.M.)

SŁUPCA

Rewizje, — Dnia 21 stycznia 1936 r. o
godz. 7,30 rano przeprowadzała policja
rewizję domową u kierownika koła Str.
Narod, p. Józefa Ławniczaka w Ciążeniu.
Rewiz'e przeprowadzali st. post Kali:
nowski i Czyž. Rzekomo szukano broni i
ulotek, a gdy natraliomo na proporzec
Stron, Narod., przerwano dalszą rewizję
i proporzec zabrano, bze wydana po
kwitowanią. Również dnia 21 stycznia
1936 r. o godz, 4,30 rano ci sami posterun
kowi Malinowski ; Czyż z posterunku
C'ążeń przeprowadzali rewizje domową
u cztorka Stronnictwa Narodowego p
Jana Gruszyńskiego zamieszkałego we
wsi Gółkowo. W czasie rewizji znalezio-
no stary brownin$g, który ukryła żona le-
żąca chora w łóżku (po połogu), St post
Malinowski rzucił się na chorą Cecylię
Gruszczyńską ; silnie ją poturbował Przy
wołany lekarz p. dr. Breele z Żagórowa
stwierdził silne boleści na skutek szamo-
tania się z napastnikiem. Świadkiem ca-
łego zajścia była również p, Bronistawa
Juszczak. (r.w.)

STANISŁAWÓW

Opłatek w Sokole I — Ub. niedzieli
odbył się tradycyny opłatek w Sokole I

 

  

Katowice, w styczniu,

wości oszczędnościowych, które kryją

się jeszcze w funduszach dyspozycyj«

nych, dodatkach funkcyjnych i t. p. ‚

„W walce o swe prawa — powie<

dział p. Gacek, — nie żądamy nicze-

$o innego, jak tylko „lojalności pań-

stwa wobec obywatela”, Kończąc swe

wywody zaapelował p. Gacek do

zgromadzonych, aby w walce o swe
prawa nie ustawali, bo emerytura nie

jest aktem łaski. Emeryci mają prawo

żądać respektowania ich praw.

Wywody p. Gacka przyjmowane by-
ły przez całą salę oklaskami, Nie było
ani cienia różnicy w poglądach na za-
gadnienie emerytalne między p. Gac-

kiem a uczestnikami, którzy w zakoń-
czeniu zebrania przyjęli bez żadnych
zastrzeżeń, podany przez p. Gacka me
morjał, Wywody p. Gacka nie podo-
bały się dosłownie trzem tylko osobom,
a to posłom: Kopciowi, Kojowi i Li-
goniowi, których sala mimo zaprosze-
nia przez prezydjum, przyjęła różne=
mi, słusznemi zresztą docinkami,

Zabierającemu głos p. Kopciowi sa<
la nie chciała nawet pozwolić mówić.
Dopiero p. Gacek musiał ponownie za-
brać głos i prosić uczestników, aby po-
zwolili p, Kopciowi przemawiać,

P. Kopeć w przemówieniu swem гач
atakował p, Gacka za rzekome mo+
menty polityczne w przemówieniu, 0
trzymał jednakże od p. Gacka dosad-
ną odprawę. Mętne wywody p. Kopcia
przyjęli uczestnicy wyraźnym cbja-
wem nieufności, P. Ligoń pożalił się,
„że uważał mandat poselski za pewien
zaszczyt, a tymczasem jest inaczej”,
Jako trzeci przemawiał p. poseł Koj,
oświadczając, że solidaryzuje się z żą<
daniami uczestników.
Poza wymienionymi na szczególną

uwagę zasługuje przemówienie p. No-
waka z Wodzisławia, który podał nie=
zmiernie ciekawe szczegóły zobowią-
zań rządu polskiego wobec eme ytów,
przejętych na Śląsku ze służby nie-
mieckiej do polskiej,
Rezultatem zgromadzenia były przy-

jęte rezolucje, w których domagano się
między innemi: |

1) uchylenia dekretu z dnia 22 li-
stopada 1935 r.

2) likwidacji funduszów dyspozy”
cyjnych. 3

3) likwidacji dodatków funkcyj-
nych.

4) likwidacji emerytur synekural-
nych.

5) likwidacji młodocianych emery-
tów.

6) resp-ktowania przez rząd dotych-
czasowych zobowiązań wobec emery=
tów b, państw zaborczych.
Zgromadzenie to uzewnętrzniło nas

stroje, panujące wśród emerytów.

POWSZECHNIE PANUJĄCY

ZANIK RADOŚCI ŻYCIA
nie zagraża tylko bywalcom

WINTARNT ZIEMIAŃSKIEJ
„CAVEAU CAUCASIEN“

gdzie przy czarownych pieniach romansów
EZ w A CHÓRU BOJA:

(W i przy pięknej rewji artystycznej pa-
nuje beztroski humor,

Kolacje klubowe z 3 dań zł, 2.50 od g. 7 w.

w Stanisławowie. Uroczystość opłatka
wypadła nadzwyczaj imponująco | byla
wielką manifostacją religijno - narodową
sokolstwa stanisławowskiego. Duża sala
Sokoła zgromadziła licznie członków i
sympatyków. Wsród zebranych zauwa-
żyliśmy ks. dziekana Kołychanowskiego
Stanisława, proboszcza stanisławowskiej
kolegiaty, %s. Opalińskiego, ks Ostrow
skiego z Bednarowa oraz szereg osobi«
stości z ruchu narodowego w Stanisławo«
wie, W czasie opłatka podniosłe przemó.
wienia wygłosili ks. dziek Kołychinow=
ski, ks. Ostrowski, prezes Soltoła | Ba-
czyszyn, dr. Mendrychowski i in, Przą-
mówienia przeplatano śpiewaniem
Po części ofic'alnej odbyła się a
neczna, która w miłym nastroju prze u
ciągnęła się do rana.



 

 

  30% znižki
z cen na

 

PŁASZCZE i SUKN
 

Philipsa, Telefunkena i

Wielki wybór.

 

PIANINA, FORTEPIANY
najwyższej jakości, własnej produkcji

RADJOGOODBIOGRNIKRI
innych marek

Niskie ceny. Dogodne warunki.

J. KERNTOPF i Svn S.A.

światowych.

 

warszawa,
Szvitaln- 9   

 

  

 

     

   

  

Obuwie wieczorowe, ba-

lowe oraz kalosze i poń-

POLECAMY:

 

czochy

  WARSZAWA

 

 

KTOя

ANTYKI BIŻUTERJA

PAWEŁ GRODECKI BIŻUTERIA ZEGARKI
Antyki, mahonie, jesiony,
obrazy. drobiazgi i t. p

Į ALEJA-JEROZOLIMSKA 31, tel. 9.99.50

APTECZNE ARTYK,
 

S$xtAD APTECZKY i PERFUMERIA

Brada SZAMOTULSCY
Warszawa Nowy Świat Hi. 21

 

 

JAN WOLSKI
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51
Instytucjom na spłaty Własna pracow

CUKIERNIE
 

Telefon 646-45

*
 

ARMATURY PAROWE I WODNE

UWAGA DARMOI
W każdą niedzielę karnawału, dla rekla-
my, kupujący 10 znakomitych pączków
z marcepanem za 1 zł. otrzymuje 1 pą-
czek gratis, Faworki zł. 4,20 za 1 kg.. Co

 

 

Przyjmujemy „bony Kupców Polskich
L)

 

KRAWCY
 

$. PROSIŃSKI
$- Krzyska 26, | tel. 2-85-09
poleca: Fraki, smokingi, garnitury,
palta jesienne, zimowe, futra w róż-
nych jakościach, burki, kurtki i inne..

KONFEKCJA

 

  
 

W WIELKIM
М Е В & & vysoRżE

gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
 

 

Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

MEBL wykonane solidnie
z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

Ceny niskie życzącym spłaty.
 

 

MAGAZYN WYKWINTNEJ
BIELIZNY

BIELIZNA, POŃCZOCHY
TRYKOTAŻE, KRAWATY

  
MEBLE J. Fodiel
NOWY ŚWIAT 54. BIALOLĘCKA 6.
Poleca meble gotowe i na zamówienia
Wyrób własny. Ceny fabryczne.
 

 
 

wmao

 

KAPELUSZE

  

   
A

KAPELUSZE CZAPKI.
wojskowe. sportowe i uczniowskiejskt

 
RĘKAWICZKI MEBLE SKŁAD FABRYCZNY
R : B. PRZYBYSZF. B. BIELICKI Rowy ŚWIAT 34

Nowy Świat 7_Marszatkowska 61. | | | Zele „adydog | sr mó
MYDLARSKO KOSMETYCZNE ART.
 

Artykuły Mydlarsko - Kosmetyczne

Ceny bardzo niskie

Z. SOBIERAJ
Warecka 12
 

OBUWIE
 

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

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów   
OPTYCY.

INFORMATOR FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
Stanisław SKWARA

Bracka 10

 

  
  

i S-ka

PERFUMY

  
 

VEGETALE
„DIVETTA“

Wł. GUSTAW HERTEL
 

Do nabycia w składach
aptecznych vi _ perfumerjach

 

RADJO
 

z prądem czasu
ODBIORNIK bateryjny wraz 3 lampami

i z wbudowanym głośnikiem  %0 zł.

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

ŻARÓWKI gwarantowane na 120 i 220
wolt od 70 gr.

LAMPY radjowe Tungsram najtaniej.

ST. ŁUKASZEWSKI
Warszawa, Chmielna 46.
 

SPORTOWE PRZYBORY
 

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

SPRAWDŹ!

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

Żórawia 3, tel. 9-77-93. Š
 

' WŁÓCZKI I WEŁNY
 

 Cukiernia

POMPY. KOMPRESORY
00 RÓŻNYCH CELÓW

RUR WODOCIĄGOWE
i KANALIZACY.NE

WODOMIERZE i FILTRY do WODY
WANKY I PIECE KĄPIELOWE |:

Hamerliński i Fulde, Jerozolimska 11 !
 

BIELIZNA

BIAŁY TYDZIEŃ|

 

godzina gorące

 

Warszawa, Mazowiecka 3. Tel. 608-00

„GDYNIA, Warecka 10.

 

 
MAGAZYN OPTYCZNY.

uszafd|
 

lornetek, piór wiecznych

i ołówków

E. KRZYŚKO
dancing. Wystawa
Codziennie wieczorem konce + lub

rzeźb, grafiki, sztuki. stosowanej

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY : KAWIARNIE ńSEi
sk 4

NAPRAWA : y -
aparatów fotograficznych si ada MARSZAŁKOWSKA 65

 

 

 

SOLIDNIE: WYKONANE
„., OKULARY — BINOKLE i. t, p.

POLECA: ;

malars.wa,

 

 

Płótna, madapolamy, nansuki, mater-
jały pościelowe i na wsypy, prześ-
cieradła, ręczniki, ścierki, bielizna

MEBLE
KALOSZE :

Karol Rudolf
Warszawa, Marszalkowska 145

i TAPCZANY

 

 stołowa, pościelowa, damska i mę-
ska oraz kołdry i pledy. Po cenach

niskich poleca:
WYTWÓRNIA I SKŁAD

JÓZEFA JARKIEWICZA
Złota 45 tel: 267-49

w    ŚNIEGOWCE, KALOSZE

м * „Я. i Z. Bobrowscy"
Warszawa, Marszałkowska 79

AE DIE al. N-Świat 39 i PI. 3-ch   Wyrób własny

M E B L E. Ciežkowski

Połeca mebie na dogodnych warunkach
Ceny fabryczne.

TAPCZANY HYGIENICZNE,
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

KE ||[E. Pietruszewski Kowogroizka 36    Cenv niskie Życzącym spłaty.
 

 
Spółka Akcyjna

dla Handlu i Przemysłu
Włóknistego

„Włókno Polskie”
BIURO I SKŁADY:

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

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10

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

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

SPRZEDAŻ HURTOWA  

 

 

POPIERAJCIE FIRMY
OGŁASZAJĄCE SIĘ
W INFORMATORZE

FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH

 

 

   

37)

G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

W połowie drogi na szczyt wzgórza, pochód
zatrzymał się; należało omówić szczegółowo pian
ataku.
— To żmije — mówił Jan Cepade a jego krót-

ka szpakowata bródka drżała z chęci do walki. —
Trzeba, panie, zwrócić baczną uwagę ra to, by
nikt nie uszedł z życiem w pałacu Vórćalów.
IW przeciwnym razie będą mogli kąsać was w pięty.

— To prawda — dodał Lope Cornejos, a zęby
jego błysnęły w sarkastycznym uśmiechu. — Do: |
póki będzie można prawo kupować i sprzedawać,
dopóty Cabrillo będzie niesłychanie niebezpieczny,
dzięki wyciśniętym z pańskich dóbr i zrabowanym
pieniądzom. Nie trzeba pozwolić Cabrillowi na
wszczynanie kroków prawnych Opasz Panie, ko-
łem pałac Vćrćalów tak jak się zarzuca pętlę na
szyję zbrodniarza. Zaciśniemy koło i wydusimy
z nich ducha. ‹

Mały popatrzał na Halsey'a, ten zacny towa-
rzysz potakiwał entuzjastycznie głową, nie zado-
woliło to jednak Jana Jones'a.

Namiętnie lubił się bić, ale tu zapowiadała się
rzeź, anie bitwa. Pozwolił jednak na wydanie cd-
powiednich rozkazów i wyjący, rozentuzjazmowany |
motłoch, otoczył szerokim pasem wielki dom.

Przez cały ten czas pałac milczał, padło tylko

WSKAŻE CI OLSK
zbity wał ludzi opasał już posiadłość, zamknęły się
drzwi pułapki, Mały wydał rozporządzenie pozosta-
nia na miejscu aż do dalszych rozkazów, a sam
w towarzystwie starego Antoniego Mendoza, który
$o nie chciał opuścić ani na krok, oraz młodego
Hermandera Hinojosa podjechał do bramy wjazdo-
wej pałacu, Za nim tłoczyło się dwudziestu, gorąco
protestu'ących jeźdźców. |

— Zobaczą pana i jedną kulą wygrają spra-
wę — krzyczał Cornejos. 8
— Pan się myli — mówił Mały spokojnym to-

nem, choć w gruncie rzeczy nie czuł się wcale
uspokojony. — Oni wiedzą dobrze, że o ile mnie
zabiją, nikt z nich nie ujdzie stąd żywy. Choć służą
Cabrillemu, nie są jednak zwrełnie pozbawieni ro-
zumu,

Nie znaleźli odpowiedzi na ten. ar4ument,.wo-.
bec czego Maty podjech:t do wielkiej bramy o po”.
tężnych kratach. Z wewnątrz odezwał się czyjś głos.

—Proszę posiać po pana Cabrilla — rozkazał
Mały — i cznzjmić mu, że przyjechał Josć Vóre2l
i c._e się zobaczyć z drogim kuzynem,

Tłum roześmiał się cicho. *

— Ja jestem Czbrillo — odparł z za krat bra-
my niski, nieprzyjemny głos. — To pan pretenduje
do nazwiska Vóróćalów?

— Ja jestem Josć Vórća! — odparł z prostotą
| Mały.

—Diabeł jesteś, a nie Vórćal — ryknął tam-
ten. ku a

— Przyjaciele, czyńcie waszą powinność.
W tej chwili otworzyła. się furtka w bramie

i wypadło nią pół tuzina policjanów,. Odziani byli
pięknie w kurtki z złotemi szamerunkami i takiemiż
epoletami, w białe spodnie z taniutkiego perkalu,
a nogi mieli owinięte w zwyczajne onucze. Biegli
w kierunku Małego. Byli to ludzie odważni, uzbro- z obu stron kilka na ślepo danych strzałów, Skoro jeni w krótkie ciężkie szable i rewolwery i zdecy-

 

dowani doprowadzić do końca powierzone sobie
zadanie.

—Stój — krzyknął Mendoza trzymając strzel-
bę w pogotowiu. — Policja, stój!

imię prawa — darli się policjanci, — Od-
stąpcie. — Zatrzymali się jednak widząc kilkudzie-
sięciu uzbrojonych. jeźdźców gotowych do obrony
swego dowódcy.

—Nie bóżcie się —.mówił Mały. Zbliżcie.się do
mnie, Nic wam nie grozi. ;

Policjanci otoczyli go' natychmiast, a Mendoza
patrzył na niego zdumionym wzrokiem.
— Czego. chcecie ode mnie, towarzysze? —

spytał Mały. Ё
—Panie, to szaleństwo — krzyknął ktoś z tyl-

nej straży,
— Nie lękam się niczego — odparł głosem peł-

nym godności Mały, — Prawo, to mój sprzymierze-
niec, a nie wróg. ы

Jego pewność siebie ochłodziła animusz policji
i gdy powtórzył swoje pytanie, poco tu przyszli, je-
den z nich wyjąkał, że doniesiono mu jakoby on nie
był prawdziwym. Vórćalem, tylko oszustem.
— Osądźcie sami — mówił wesoło Mały, —

Co takiego? Nie jesteście przybyszami? Widzie-
liście Vóróalów? No to przypatrzcie mi się przyja-
ciele i powiedzcie, czy wyglądam na oszusta?

Gapili się na niego.
— Róbcie co do was należy, idjoci — ryczał

niewidoczny Cabrillo,
— Powiedzcie mu, że nie jemu służycie a pra-

wu — odparł Mały, — Nie wątpię, że to Cabrillo
świadczył przeciwko mnie; własne wasze oczy po-
wiedziały wam, że kłamie.

Może policjanci od samego początku nie mieli
wielkiej ochoty: na tę robotę, dość że po krótkiem
wahaniu przeszli na stronę Vćrćala. (C..d. n.).

 
 

 

        
 

 

JE ŹRÓDŁA ZAKUPÓW
 

Zjazd dyrektorów 200
Wiadomości teoretyczne w dziedz'nie

hodowania zwierząt dzikich są tak mie-

Kozne, ;ż dyrektorzy ogrodów zool >g.cz-
nych z konieczności dążyli do  aknaj-
częstszej i jaknajobfitsze: wymiany zdań
w kwestjach obserwacyj poczynionych
na swych terenach
W ten sposób drogą zwyczajową utar-

ły się coroczne zazdy początkowo dy-
rektorów niemieckich, na które przyby-
wali również dyrektorzy holenderscy,
szwajcarscy, szwedzcy, polscy, be.gi scy,
duńscy i angielscy.
W ubiegłym roku.na zjeździe w Ba-

zylei postanowiono ująć w formy praw-
ne nieoficjalne dotąd zebrania, zawiada-
jąc Międzynarodowy Związek dyrekto-
rów Ogrodów Zooloś'cznych.
Do 18-tu członków : założycieli nale-

żą z Polski dyrektor Poznańskiego O-
grodu Zoologicznego p Kazimierz Szczer
kowski oraz dyrektor Warszawskiego
Zoo dr. Jan Żabiński Na pierwszego
prezesa założonego Związku wvurano
dyrektora Ogrodu Zoologiczneśs we
Frankfurcie dr. K. Priemela.

egz z
Milion dciarów *'a Żydów

w Poisce
Nowy Jork (Żat.) Odbyła się tu kon-

ferencja w sprawie niesienia pomocy Ży-
dom polskim. Przewodniczył na <onfe-
rencji b. federalny minister skarb. Og-
den Mills. Uchwalono zebrać 1 miljon
dolarów na różne formy pomcoy żydowe
skiej w Polsce,

 



 

Echa „blokady” uBliklego
Zatrzymanych akademików zwolniono

Areśztowanych podczas „blokady“
cukierni Bliklego na Nowym Świecie
w'Warszawie akademików Uniwer-
sytetu Warszawskiego w liczbie

SZKOŁA KUCHAREK
LŽ Związku Zaw Chrz Służby Domowej

ydaje dobre, zdrowe. na świeżem. maśle —
mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE

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

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.
Al Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88

Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

 

(Plac Teatralny dom PP. Kanóniczek! .
: 709
 

Pod światło

PODRÓŻ PO PRASIE
„Najciekawszą podróżą, jaką znam,

;, fest „podróż po prasie". Przy minimum
wysiłków i kosztów, daje maksimum wra-
żeń. Podróżować trzeba jednak nię u-
tartemi szlak
dąkonika szachowego, skacząc ze szpal-
ły na szpalię, z kolumny na kolumnę.
Można robić przytem ciekawe i pou-
R"porównania.

to króciutka wiadomość:
LONDYN (PAT). Minister domi-

mjów Malcolm Mac Donald podczas
zabawy śniegiem z kilku członkami o-
pozycji uderzony został kulą śnieżną
w prawe oko.
Okulista stwierdził, że uszkodzenie

nie jest grożne. Uderzenie było przy-
padkowe.
Cóż to zarozkoszny kraj ta Anglja!

Ministrowię bawią się z opozycją (a
więc „elementem  antypaństwowym”)
śnieżkami, jak dzieci, A u nas?...
Oto inna króciutka wiadomość:

„Przechodnie w Al. Ujazdowskich'
byli świadkami następującej scefy:Pod
jednem z drzew stała dziewczyna z
G6-letnim, zapłakanym chłopcem, któ.
remu z Tela uciekł balonik i zaplątał
*się o gałęzie. Przechodząca policjant-
ka. zorjentowawszy się dlaczego dziec-
"ko płacze, bez namysłu wdrapała się
na drzewo, zdjęła balonik i wręczyła
uradowanemu malcowi. Publiczność,
obserwująca tę scenę, nie szózędżiła
polićcjantce uznania”.
Czy wiecie Padelino. dlaczego to wła-

ściwie „publiczność nie szczędziła po-
liejantce wyrazów uznania"? Bo publicz-
ność była przyjemnie zaskoczona, Bo pii-
blićzność przyzwyczajona jest do żupeł-
nie innych stosunków między pólicjąi—

młodzieżą, :
Teraz znów maleńkie zestawienie, tym

razem już typowo polskie.
„W spisie rożwiążanych karteli fi-

guritje także „Porozumienie co do li»
toponów".

(„Robotnik“)
A więc litopony stanieją, bo kartel nie

żstnieje.
„Ostatnio podane dane przez Głó-

wny Urząd Statystyczny wykazują du-
ży spadek konsumpcji soli w Polsce.
Szczególnie spadkiem .tym objęte są
województwa wschodniei połudq'owo-
wschodnie. Zubożała wieś nie ma go-
tówki na kupmo soli, bez której, jak
wiemy, w naigorszej biedzie nie mo-
żna się obejść”,

(„Warsz. Dz. Narod.“)
No tak, ale litoponystanieją...

'wist.

Pielgrzymka
do Częstochowy

Katolicki Związek Polek, Krakowskie
36, zwyczajem dorocznym organizuje na
święto Matki Boskiej, w dniu 2 lutego,
pielgrzymkę do Częstochowy dla kobiet
i mężczyzn. Zapisy w Katolickim Związ-

ku, Krakowskie 36, w godz. od 11-ej do
I8-ej. Ё

- Okradzenie sklepu
przez podkop

Przy ul. Tamka 50, pootworzenit wy-
trychem drzwi do pustego sklepu, do-
stali się złodzieje - włamywacze. Tam
przebili otwór w ścianie i przeszli do
sąsiedniego składu materjałów piśmien-
nych p. f. „A, Żuliński” (właścicielka Ja.
nina Sobstel) Złodzieje skradli większą

‚ ilość piór wiecznych, ołówków automa-
tycznych, cyrkle, scyzoryki i t. p. towa-
ry — ogólnej wartości około 2.000 zł..
poczem wyszli z łupem tą sanią drogą.
Właścicięlka zawiadomiła policję 10-go
komiś., która prowadzi dochódzenie Na
mmiejśce przybył daktyloskop urzędu
śledczego, ćólem dokonania zdjęć odci-
sków palcówpodkopywaczów. Oksżało
się jednak, żę „pracowali”* oni w ręka-
wiczkach.

i, lecz zygzakiem, meto-.

* go óbłędu nie 

37-miu odwieziono -policyjnemi auta-
mi do 10 komjsarjatu policji, gdżie po-
jedyńczo wszystkich | zatrzymanych
przesłuchiwano,
Po północy S iais interwencji J.

Magnificencji p. rektora, Uniwersyte-
tu, prof. Pieńkowskiego, rozpoczęło
się zwalnianie zatrzymanych,
Niebawem lokal komisarjatu -opu-

Stoszał, |.
Niektóre pismadonioaty, że studen-

ci pociągnięci będą do odpowiedzial--
ności karno - administracyjnej, nie po-
dały jednak, o co są oskarżeni, Czy.
konsumcja wody sodowej zamiast np:
czarnej czy białej kawy jest karalna?

|KAURTRROOKNAIS

|

Czy možedopatrzono | w zakłócenia
spokoju publiczriego?
Być może doniesienią prasy oparte

są na nieporozumieniu. każdym
razie. 37 protokułów przybyło do akt
policyjnych, Wszyscy studenci, którzy
Bon do Bliklego pić wodę sodową,
są już „notowani w.policji”. :
+ „Niewyjašnionym . a dość istotnym
szczegółem jest stanowisko wobec
blokady zarządu cukierni, który
twierdzi, że o pomac:- do policji prze-
ciwko uczestnikom blokady się nie
zwracał, Nie rhamy powodu nie wie-
rzyć. Ale jak“ taslaczyę wobec „teść
akcię policji?
 

Czy nieza daleko -
posunelo sie „Polskie Radjo”wustępstwach dlażydów |
Jeden z Czytelników nadsyłanam,

dokument, który poniżej reproduku-

jemy.
Jest to odbitka Biuletynu radjofo-*

nicznego, redagowanegow dwóchję-:

"Biuletyn Radjofoniczny

dla u 'tku* prasy
Wydawi ctwo 2%ygodniowe

Wydziału Prasowego . -

Polskiego Radja
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2Gembarzewskich Lucyna Kornacka
Wdowa po Ś, p. Apolinarym, Inż. Leśniku.

dać Św.Sakramentamizmarła dnia 22-go stycznia 1936 r. prze-

„Żywszy lat 77,
х Nabożeństwo "żałobne 'odkędz. e się w.kościele Św. Wincentego (na

Bród:je); w poniedziałek, driia,27 b. m. o godzinie 10-e' rano, po którem

nastąpi.wyprowadzenie,zwłok na cmentarz mie scowy do grobu rodzinne

šo, o czem zawiadamia najbliższa
RODZINA.

Chieb razowy--20 groszy
Cena pozostała niezmieniona

Kómisarjać rządu m. st. Warszawy,

„stwierdza,

wiadomość -o dokonańiu względn.e za-

twierdzeniu podwyżki detaliczne: cen

chleba razowego i silkowego o 2 gr. na

1 kg. `
КЬшъзагat rządu stwierdza, że górna

że niezgodna|'est z prawdą.

granica detalicznych cen chleba razowe*

go i silkowego w Warszawie zos:гаа у

porozumieniu z ugrupowaniami p:ekar-

skiemi ustalona na 20 śr. w detau iod

20 grudnia ub. roku nie uległa ża nej

podwyżce.

an tys. na szkoły polskie:
„'/_ złożyło województwo śląskie

° 7 okaziodbywającej się obecn'e do-

rocznej zbiórki na, Fundusz szkola:ctwa

polskiego zagranicą, która trwać. hędzie

| do 15 lutego, godzi sięprzypomniżć, ja-
ką ofiarność wykazały w roku ub po
«szczególne województwa. Z pośród prze- ,
szło 928 tys. zł., zebranych w osresie
mbiegłe! zbiórki TA Fundusz, przeszło
pół-miljona (dkoło 562 tys.zł.) zebrały
komitety wo'ewódzkie,,powołane sq e-
cjalnie w tym celu do życia z pośród
majszerszych warstw społecznych.

Imponującą wprost ofiarność wykąza-
ło wo. Śląskie. W województwie tem
żebrano w roku ub. prawie 411,5 tys. zł.
** Stolica zadokumentowała swą obywa-

zaś
woj. warszawskie. — kwotą blisko 16--ty-
sięćzną. :
Z pośród województw prowinc'onal-

mych drugie miejsce poza bezkonkuren-
cy:nym Śląskiem, przypada w udziale
woj, łódzkiemu. które dało blisko 19 tys
zł. „Powyżej 15 tys. zł. zebrał również

poznański komitet wo'ewódzki.
WW woj, kwowskiem zdołano zebrać w

roku' ubiegłym ponad 13 tys. zł. Niema!
'ednakową ofiarność 'wykazały woń
kieleciie i krakowskie, z Ory każde

'| przekazało na: szkoły "polskie zagranicą
"blisko 9 tys. zł. Nieco mnićj dał pomor-
ski komitet wojewódzki (prawie 7 tys
W następnej kole'ności idą wożewódz-,

twa: stanisławowskie (ponad 4'tys. zł.),
„poleskie (prawie 4 tys. zł.), niowogródz-

 

Walka przeciwkrzywdzącym potrąceniom

Nowy. rodzaj demonstracyj strajkowych
- Groźny ferment w fasrykach. monopolowych -

Podobnie jak wszyscy pracownicy,
przedsiębiorstw państwowych, pracow;
nicy monopolów.spirytusowego i tytoó-
niowego zostaliniesprawiedliwie obcią.
żeni podwójnym podatkiem, a więc poza.

powiększonym podatkiem. dochodowym,
mają ponadto płacić specjalny podatek
ód uposażeń pobieranych ze Skarbu

„Państwa.
Ponieważdotychczasowe próby uregu-

 

W SEZONIE ZIMOWYM!
 

PRACOWNIA
RZEŽBIARSKO KAMIENIARSKA

 

|

lowania tej sprawy spełzły na niczem,
pracownicy monopolów tytoniowegoi
spirytusowego „postanowili. wszcząć soli- +

„darną energiczną akcję protestacyjną. ;
Pierwsza część wspólnej akcji polega

na demonstracyjnem nieprzyjmowaniu
wypłaty. Od. dwu tygodni pracownicy
wszystkich fabryk mionopolowych mie
biorą. zupełnię pieniędzy, Pewna robot-
nica, mając chore dziecke, chciała po-
a AS,

ROBOTY KAMIENIARSKIE'
mmm O 50 proc. taniej poleca

 

Tajemniczy wypadek obłędu
przedmiotem niezwykłego procesu sądowego
Nienotowane w sądownictwie cywil-

ne powództwo o odszkodowanie bę
dzie przedmiotem procesu w wydziale I
cywilnym Warszawskiego Sądu Okręgo-

wego, Powództwo to wyr'kło z powodu
ta'emniczego wypadku jałcj zdarzy! się
zdróżnikiem: warszawskie Dyrehcii Ko-
lejowej, Janem Borowiczem. Jesienią
toku 1934 dróżnik Borówicz udał się

cią kole'ową Radziejowioze,
Bióńskim i po całónocnej pracy nie Wró-
cił do dómu. Zaniepokoona rodźina
wszczęła poszulkiwan'a i znalazła dróż
mika w stanie całkowitego obłął ania

Borowicz dotąd był człowiekiem zupeł-
nie zdrowym. Bliższe przyczyny nagłe-

zostały ustalone W
Związku.z tem rodzina obłąkkanego ko-
lejarza wystąpiła do dyrekci PKP., żą
dając wypłaty odszkodowania. Ponie-
waż władze kolejowe na odszkod wanie
śię to nie zgodzity, pełnomocnik Boro
wiczów, wniósł skargę przeciwko  dy-
rekcji kolejowe, domagając się renty
dla obłatcanego w wysokości 15000 zł

Skarga ta opiera się na tezie, iż koleje
 

odpowiedzialne są za obłęd wynikły w
„czasie pełnienia obowiązków siužbo-
wych. Borowicz mógł 'bowiem stracić”
zmysły wskutek napadu, bandyckiego,
bądź też wstrząsu psychicznego w oba
wieprzed katastrofą koleową. 6)

—- 

| Biurokracja w biurze loterii
wieczorem na swój posterunek, pod sta- |

w  pow.' Bardzo często ośsby, graące na Lo-
terji Państwowej, chcą kupić .pewien о-
kieślony numer losu. Dla informowania:
grających gdzie się znajduje. upatizony
los, Dyrekca Loterij Państwowej urzą-
dziła spec'alne Biuro Ewidenci Losów

*(tel. 11-93-46), skąd każdy mógł utrzy-
mać informację bez: wszelkich trudności,
i komplikacyj. W ostatnich czasach zmie

„niono jednak system informowania klien-
tów Loterji Państwowej. Na'.zgłoszone
telefoniczńe zapytanie co do losu otrzy”
"mujesięodpowiedż, że informacja może
być udzielona ńa pisemnąprośbę Rzecz

POMNIKI ! WSZELKIE |

DROWĄŽA 30,J. Garncarek 00A0WĄZA30
TI

 
'asna, że-tego rodzau utrudnienie bar-
dzo znacznie zmniejsza ilość zapytań.

: (Om)
+

djąć należne jej pieniądze, robotnicy
jednak zorganizowali pomiędzy sobą
składkę, a uzbieraną sumę. wręczyli o-
wej robotnicy i w ten sposób niedopuści-
li do złamania solidarnej demonstracji,'

: Od środy 22 bm. wewszystkichiabry-
kach codziennie trwają solidarne demon.
stracje strajkowe, przyczem metoda tych
demonstracyj jest zupełnie mowa I nie:
„spotykana. Strajk nie jest ciągły. wybu-
„cha natomiast ma gódzinę. półtorej, no-
czem robotnicy wracżją do „a

pracy.
W fabryce na "Ochócie, podczas „po-

stójki", tłum robotników zażądał roz-
mowy z dyrektorem, a nie uzyskawszy
jej, wdarł się do gabinetu. W tych wa-
rurkach dyrekcja została zmuszona do
portraktacyj z robotnikami, którzy zło-
żyli żądanie anulowania niesprawiedli-
weśo podatku,
Warto zaznaczyć, że do rozgorycze-

nia robotx'ków przyczynia się starowi-
sko p. Zaremby, dyr. Dep. Monon.
Peństw. w Min'str. Skarbu, który nie.
kryje się z tem, że ma zdecydowanie ne-
gatywny:stosunek, do żądań as
czych,  

kie (przeszło 3,8 tys. zł.). białostockie

(około 3,5 tys. zł.), lubelskie (ozawie

35 tys. zł.)
Naimniejsze kwoty zebrały komitety

w województwach kresowych: wileńskie

(przeszło 2,8 tys. zł.), wołyńskcie (ponad;

2,7 tys. zł.) i na szarym końcu...

polski ie (blisko 1.3 tys Zl).
Tegoroczna zbiórka na Fundusz szkol-

nictwa polskiego zagranicą niewątpliwie

zmieni powyższą kolejność woewództw.

Należy wierzyć, że każde z wo;lewśdztw |

będzie usiłowało prześcignąć... Šlask.
—

Zajścia

nawyższyth uczelniach
"W ciągu ostatnich dni dwukrotnie do-

chodziło do zajść z Żydami na Uniwer-

sytecie poznańskim.
Jednego dnia studenci wydziału prawe

 

i

no - ekonomicznego usunęli z sali wra”

kładowej za niewłaściwe zachowanie się

dwóch studentów Żydów Lustiga i Pa-

łatowskiego. Ponieważ obydwaj stawili
czynny opór, zostalipoturbowani,

Na drugi dzień doszło do „zajść "na

trzecim roku medycyny z trzema  stu-
dentami Żydami, których również” Sue
„Zieto z wykładów. Na wiadómość o in-
*cydencie interwenjował kierownik pro-

sektorjam Uniwersytetu poznańskiego

proi, Różycki, grożąc zamkrięciem pra-

sektorjum 'ma wypadek powtarzania się
koniliktów z Żydami.
wzwiązku z zajściami delegacja Ży-

dów udała się na skargę do rektora U-
| niwersytetu. poznańskiego prof. Runge-
"go, ktėry zanowiedzial wydanie specjal--
'nych zarządzeń.

Wprowadzono ścisłą kontrolę legity-
macyj studentów RTZ na.
wykłady,
Z Wilna donoszą o dawni się aa: A

dentów Żydów z jednodniowego ao
protestacyjnego respektowanego przez.
całą polską młodzież akademicką bez
różnicy zabarwienia ideowego. Środowi- |
sko wileńskie stało się wobec tego jedy-

nem,gdzie nie obeszło się podczas straj-
"ku bez zajść. Do starć z Żydami doszło
już podczas wiecu, na którym omawiano
sprawę strajku. Powtórzyły :się one w|

iormie ostrzejszej nazajutrz, gdyż. aka-
demicy — Żydzi, pomimoA, Przyw;

„byli na wykłady.

Dancing prasy |
Syndykat Dziennikarzy Warszawskich

urządza 1 lutego 193% r. WIECZÓR
PRASY w całe Adr'a (Moniuszki 10) na
dochód Funduszu Zapomogowegv dla
wdów i sierot po dziennikarzach.

lety do nabycia w agencji „Iskra'*
(Ujazdowska 38) 1 Cafe Adra,

-, Wybicie szyb
. Wczoraj o godz. 7ej wieczorem nie-

znani sprawcy kamieniami wybili szyby
"w zakładzie fryzjerskimDawida Bejzera
w Otwocku przy ul, Samorządowej 24,

i Likw”dac a bandy fałszerzy
Wykrycie zakonspirowanej drukarni .

- Od dłuższego czasuw Warszawie i na
prowincji grasowała, zorganizowana na
szeroką skalę banda fałszerzy książe-
czek oszczędnościowych /Na każdą z
nich podemowano, na'wyżej dwutkrot-
nie, stosunkowo niewielkie sumy
W połowie ub. roku w Warszawie,

zatrzymano ma ulicy osobnika, przy któ
„rym: znaleziono kilka fałszywych  ksią-
żęczek. Aresztowanego poddano iada-'
niu i stwierdzono, że jest on jednym 2,

. organizatorówkolportażu książeczek na
prowincji. W mieszkaniu aresztowane
go znaleziono szereg adresów agentów
bandy. |
Dalsže śledztwo , spe vinilo do a

resztowaniatriku oszustów, wreszcie

 

do wykrycia zakonspirowanej: dn.karni
w północnej dzielnicy Warszawy. Dru-.
karnię prowadził, artysta- gralik mają-
cy do pomocykilkunastu fachowców. Na
miejsc znaleziono, oprócz precyzyjnych
maszyn į kamieni litograficznych, kilka-
naście egzemplarzy gotowychksiąż:czek
oraz sporą ilość „zużytych.
W związku z tą sprawą policja aresz-*

towała 7 osób i poszuku'e eszcze J1-tu
członków bandy Banda prowadziła swą
działalność wprzeciągu 1934 roku | pó-
łowy 1935 r.
Nazwisza zatrzymanych i zw

szczegóły dochodzenia, ze. względu*
„toczące się śledztwo, trzymane sąnara- `
пе w tajemnicy ;

tarmno+ |

 
 



Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W. dalszym ciągu chmurno i miejscami

mglisto z przejaśnieniami. W. dzielnicach

południowych miejscami opady.

Nocą lekki mróz, w ciągu dnia odwilż.

Umiarkowane wiatry poludniowo-

wschodnie i południowe.

Z MIASTA.
— Kary za handel w niedzielę.

W ciągu dnia wczorajszego organa

P.P. sporządziły 9 protokułów za
uprawianie niedozwolonego handlu
w niedzielę. Ukarano przeważnie
handlarzy i kupców z ul. Żydowskiej,
Rudnickiej, Szpitalnej,  Zawalnej,
Trockiej i Niemieckiej. (hj
— Objazdowe kino szkolne. W

przyszłym miesiącu do Wilna przy-
będzie pierwsze objazdowe kino
szkolne. Kino to wyświetlać będzie
filmy 0 charakterze naukowym,

uwzględniając obrazy przyrodnicze,|
z dziedziny fizyki, .chemi, historji
oraz specjalny dział sportowy. (h)

POCZTA I TELEGRAF.|
— Rozrachunkowe przekazy po:

50 zł Władze pocztowe ustaliły ma-
ksymalną wysokość tak zw. przeka-
zów rozrachunkowych, które usku-
teczniane są przy abonamencie wy-
dawnictw itp. Przekazy te, przy
których koszty nadania ponosi adre-

„sat, a nie,jak w zwykłych przeka-
zach, nadawca, nie mogą opiewać na
kwoty wyższe niż 50 zł. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Sprawa świadectw lekarskich.,

W związku 2 panującem obecnie na-
sileniem chorób zakaźnych, wydział
zdrowia m. > wydał zarządze-
nie, na mocy kitórego powrót dziec-
ka do szkoły, po przechorowaniu na
chorobę zalkaźną, wymaga świadec-
twa lekarskiego. Kierownictwa
szkół uznają wyłącznie świadectwa
lekarzy urzędowych, które wydają
bezpłatnie miejscy lekarze sanitarni
w ośrodku zdrowia i opieki, świa-
dectwa lekarzy prywatnych nie wy-
starczają. Przypadki zachorowań na
choroby zakaźne należy zawczasu

aszać do wiadomości władz lekar-
ich, by uniknąć późniejszych tru-

dmości w uzyskaniu świadectwa. (h)
KRONIKA POLICYJNA.

— Ujęcie detravdantów leśnych. Na
skutek zamełdowania gajowego lasów w

Panarach, A. Piotrowskiego, zatrzymani zo-

stali Adolf Markiewicz (ul. Nowogródzka

172), oraz Kazimiere Miłosz ful, Bukowa 27),

UWAGA!
 

MARY BURNS

wileńska
którzy w dniu 25 bm. dopuścił się w Po-

narach leśnej defraudacji. (e)

— Groźba zabójstwa. Na tle nieporo-

zumień o komorne właściciel domu Nr. 14

przy ul. Pokój, Zenon Króblewski, zagroził

lokatorowi lgnacemu Pawlukiewi-

czowi zabójstwem. (О tej groźbie Pawłu-

kiewicz doniósł policji i Z, Wróblewski po-
ciągnięty został do odpowiedzialności. (e)

- Kradzieże W dniu 24 bm. około
godz. 16-ej w czasie chwilowej nieobecno-

ności domowników  nieujawnieni narazie

sprawcy dostali się zayomocą włamania do

mieszkania Aleksiejewej Ewy ful.

nielska 35), skąd skradli garderobę męską i

damską, wartości 350 złotych.

W tymże dniu zapomocą otwarcia

drzwi wytrychem, lub podebranym kluczem

(z mieszkania Wołoncewiczowej Janiny, ul.

| Połocka 11, skradziono zegarek damski i 3

| pary pantofli wartości 76 złotych.

į —- Nieujawniony narazie sprawca w

dniu 24 bm. dostał się na strych domu Nr.

7 przy ul. Popławskiej i skradł tam różną

i bieliznę wartości 87 złotych na szkodę Ur-

bańskiej Heleny.

W nocy na 25 bm. ze strychu domu

Nr. 14 przy ul. Rzecznej zapomocą włama-

ша skradziona bieliznę  Dołgopolenkowej

Niny.

I

swemu

Archa-

 

!

 

WYPADKI.
— Nagły zgon właścicieła domu. W

dniu wczorajszym nagle zmarł przy posypy*

waniu piaskiem chodnika właściciel domu

przy zaułku Szwajcarskim 3 Eugenjusz

Kotowicz, lat 50. Zwłoki Kotowicza zabez-

pieczono do dyspozycji władz śledczych. (b)

- Pobicie, Na stacji towarowej pod-

"czas ładowania drzewa do wagonów, pobity

' został dotkliwie przez jednego z robotni-

ków niejaki Fajwusz Gurwicz, zam. przy ul.

Nowogródzkiej 30—9. Pierwszej pomocy u-

dzieliło poszkodowanemu pogotowie ratun-

kowe. (el

— Nagły zgon. Na dworcu osobowym w

poczekalni III klasy nagle zasłabł i skonał

emeryt kolejowy, Piotr Leszkiewicz, zam.

w Porzeczu, przy ul. Zielonej 25.

PONOWNE ARESZTOWANIE
WŁAŚCICIELI LOMBARDU

„KRESOWJA“.

W związku z ponownem areszto-

waniem dyrektorów lombardu „Kre-
sowja' dowiadujemy się, iż główną
przyczyną tego jest ujawnienie no-
wych madużyć, oraz obawa przed
ewentualną ucieczką.

Władze śledcze postanowiły osa-

dzić aresztowanych w więzieniu, (l; 

ZBIEGŁA Z WIĘZIENIA |
Wzrost — 155 cm.
"Twarz — okrągła
„Nos — krótki
Oczy — niebieskie

Rysopis:
* Znaki szczególne: 15

Uderzajaco podobna do

SYLWJI SIDNEY

Ktokolwiek wie cos o losach Mary Burns, proszony jest o natychmia-
stowe skomunikowanie się z kinem „HELIOS*.

 

 

PAK) Ostainie dwa dni!
WYJĄTKOWE POWODZENIE!

Dziewcze z Budapesztu
MZ roli głównej: Marta EGGERTH, Hans Moser, Leo Slezak

KOLOROWY NADPROGRAM.

woo

Wiec antylitewski
Da. 26. 1. 36 r. o godz 12.30 od-

był się wiec manifestacyjno-prote-
stacyjny przeciwko uciskowi Pola-

— Premjera! W srodę, dn. 29. L od- ków na Litwie w sali kina „Ogniska”

będzi, e promie decam obu, w Nowej Wilejce, staraniem tuoj
„Arleta i zielone pudła” — z udziałem Z. szego Związku „Rezerwistow

Barwińskiej. Wiec zagaił burmistrz miasta.

— Zapowiedź! — W pierwszych dniach Następnie przemawiał dr. Тота-

lutego rb, w Teatrze Miejskim na Pohulan- szewski o położeniu Polaków na Li-

Teatr i muzyka. |
{ — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o |
godz. 8-ej wiecz. sztuka współczesna M.

Trigera (przekład H. Pilichowskiej) p. t.

„Szczęśliwe małżeństwo”. Ceny propagan-

dowe.

']

 

ce odbędzie się koncert Stanisława Szpi- +wie. Po nim zabrał głos rezes

nalskiego. Bilety juž są do nabycia w ka- Stronnictwa Narodowego w Ńowej-

sie zamawiań teatru „Lutnia
— Teatr Muzyczny „Lutnia“.

cenach zniżonych „Rose-Marie'.
— „Królowa miljardėw“. Jutro Elna

Gistedt wystąpi w op. Falla „Królowa

miljardów”.
! — Teatr dla dzieci w „Lulni% W so-.

botę o godz. 5 pp. jako w dniu Imienin'

Pama Prezydenta zawsze grane

będzie staropolskie widowisko, pełne daw- į а В SCE

nego humoru, werwy, ilustrowane staropol-| Wczoraj donosiliśmy o wyraimo-

skiemi tańcami, tekstami, przyśpiewkami i wanem oszustwie, którego ofiarą

chórami z tej epoki, wszystko na tle kon- padł jubiler wileński Rywikind, od

tuszów i Bike aksiti sali as którego sprytny oszust wyłudził
nieświeskim. idowisko to jest odpowie-| ВЕИ , ż Ain

dnie zarówno dla dzieci, młodzieży, jak 120 W sksprzedąty rzeko

najszerszych warstw publiczności. mo odkopanego ska ё p,

e ybileusz Józeła Ciesielskiego. Już| „Powiadomiona o tem policja
kilka dni zaledwie dzieli nas od święta-ar-iwdrożyła energiczne dochodzenie.!

tystycznego, jakiem niewątpliwie będzie ju- (Ustalono, iż Rywkind, nie posiadającj

biluesz J. Ciesielskiego. Przygotowania do | całej sumy na wykupienie skarbu,|

a op. „Bajadera w pełnym| a cjągnął pożyczkę w wysokości

JESZ с s. zł. od znaj j tórzy zko-

a AS W dana oda RY
Dziś premjera wielkiego programu rewjo- kit z a policji i yw |

wego p. L. „Książę Karnawał”, który zara- inda, iż ten, wiedząc o oszustwie,

zem jest powitalnym występem nowozaan- zwrócił się do nich po pożyczkę, po-!

gažowanych sił artystycznych w osobach bierając 9 tys. zł.

związku z tem oskarżeniem,|znanego pieśniarza Antoniego lżykowskie-

$o oraz zespołu baletowego „Tanagra”. — -olicją aresztowała Rywkinda, który}
oświadczył, iże pieniądze pożyczał

 Wilejce, p. Edward Zienkiewicz, wi-Dziśpo i
tany entuzjastycznie oklaskami na

Początek przedstawień o godz. 6,30 i 9-ej.
— Teatr Rewji „Murzyn“, al Ludwisar-

ska 4. Dziś premjera programu rewjowego
p. t. „Kryzysowi prztyka w nos“. Początek:
codziennie o godz. 6.30 i 9 wiecz.

"Polskie Radjo Wilno |
Poniedzialek, dn. 27 stycznia,

W związku z ostatniemi włama-

niami do sklepów przy Niemieckiej,

Rudnickiej, Zawalnej i Stełańskiej

| 6.30: Pięśń poranna. 6.33: Gimnastyka. (władze bezpieczeństwa wpadły na

Muzyka poranna, Dziennik poranny. Płyty. |ślad szajki włamywaczy. Ostatnio
  

w Nowej-Wilejce
sali, który podkreślił potrzebę łącz-
ności wszystkich Polaków, znajdują
cych się poza granicami Polski, oraz
konieczność niesienia pomocy ma-
terjalnej na fundusz krzewienia kul-
tury polskiej zagranicą. Na zakoń-
czenie swego przemówienia wzniósł
okrzyk na cześć Narodu Polskiego,
poczem odśpiewano Hymrn Narodo-
wy, a zebrani na sali wznieśli okrzyk
na cześć Obozu Narodowego.

Po wiecu tłum manifestowai na
ulicach miasta, wznosząc okrzyki

Sensacyjne wyniki wstępnego dochodzenia
w sprawie oszukania jubilera Rywkinda

przed ujawnieniem oszustwa. Po
chwilowem przetrzymaniu Rywikin-
da, został on zwolniony pod nadzó!

 

  

  

policji z tem jednak, iż złoży gwa
ranc że zwróci poszkodowanym
wypożyczone pieniądze. Rywikind
wystawił weksle na sumę 9 tys. zł.,
gwarantując tem samem: zwrot po-
życzonej sumy.

Dalsze śledztwo, które jest pro-
wadzone pod osobistem kierownic-
twem prokuratora, skierowane jest
głównie w' kierunku ustalenia toż-
samości osobnika, sprzedającego
skarb. Władze śledcze narazie za-
kwestjonowały znalezione w glinie
ruble złote oraz inne przedmioty,
związane tą niebywałą aferą (b)2

Rozgromienie szajki włamywaczy
towar Gordomowi znaleziono w mie-
szkaniu paserki Morawskiej (Lele-
wela 6), która wskazała osoby, któ-
re towar dostarczyły. Aresztowano
znanych włamywaczy Wołejszę, Pio-
trowskiego, Łabuńskiego A. i szofera

 

peace ne gr o ckradziony został wielki sklep hur-

rzerwa. 11.57: Sygnał czasui hejnał. 12.03: (owy art. spożywczych Gordona
„Dziennik południowy. 12.15: Koncert. 13.25: przy ul. Stełańskiej, skąd włamywa-

'Chwilka gospodarstwa domowego, 13.30: S kis O -

Muzyka popularna. 14.30—15.15: Przerwa. |CZE wywieźli różnego towaru war-

115,15: Codzienny odcinek  powieściowy.jtości7 tys. zł. :

115.25: Życie kulturalne miasta i prowineji| W dniu wczorajszym skradziony
115.30: Tadeusz Olsza w swoim repertuarze.! i

16.00: Lekcja języka niemieckiego. 16.15: | 84455—79700 ne00-55-555356
jPłyty. 16,45: Eureka — skecz woprac.Pta-
| kowskiego. 17.00: Przeszkolenie gospodar- jmmowy. 19.35: Wiadomości sportowe. 19.50:

cze kobiet. 17.15: Wiersze Leopolda Staffa. |Pogadanka aktualna, 20.00 Koncert Ork.

Marynarki Wojennej. 20.45: Dziennik wie-

taksówki Nr. 50 St.
który przywoził
miejsce włamania

kazano do dyspozycj
|sądowych. (h)

117.20: Recital śpiewaczy Cecylji Wegrzy-
|nowskiej. 17.50: Z dziedziny psychologii czorny. 20.55: Obrazki z Polski współczes-

(zwierząt. 18.00: Recital fort. muzyki współ- |nej. 21.00: Komcert symfoniczny. 22.00: Za-

Jczesnej St. Szpinalskiego. 18.40: Koncert |pomniany poela warszawski — Felicjan Fa-

|dla młodzieży. 19.00: Odczyt litewski. |leński. 22.30: Koncert. 23.00: Wiadomości

19.10: Badania środków spożywczych, 19.20: meteorologiczne. 23.05—23.30: Muzyka ta-

Chwilka społeczna. 19.25: Koncert rekla- neczna.
ч

REWJA | Balkon 25 gr. Progrem iNr. 58 p. t:

Ksiąže Karnawal
+ udzialem nowozaangažowanych: piosenkarze A, IŽYKOWSKIEGO, duetu tanecznego

i zespołu 6 tancerek „Tanagra”, oraz Puchalskiej, Jankowskiego, „Rostańskiej, „Opol-

skiego. — Codziennie 2 seanse 6.45 i 9 w. — W niedzielę i święta: 4.45, 7 i 9.15.

Wobecwielkiegopowodzenia jeszcze tylko dziś

HELIOS | wysoce artystyczne arcydzieło

Peter Ibbetseon

Jesion
dęby, na pnie lub w
įklocach, inne liścia-
Iste, sosnę, kupię Wa-
ieław Janowicz, Wil-
mo uł, Wielka 12—12.
 

Sprzedam
jwydzierżawię w Wił-

„ziemi wraz z nowymi
|budynkami, inweuta-
|rzem żywym i marte
wym. Adres w Adm.

 

l codziennie mleko 40Stolarz 2:5:
wykonuje i reperuje Ц,

jokna, drzwi, podłogi, mm ———  ——-
naprawia krzesła, kre- ODDAM
|densy, biurka, ładnie dziewczynkę, lat 10,

|polituruje po cenach na wychowanie lub

b. niskich. Może na na wlasność. Mita,

dom, człowiek pewny, inteligentna dziew-

Kursy języków obcych

w lokalu Igtytotu Nank Kandl.-Gospodanczych,
MICKIEWICZA 18 (gmach B-ci Jabłkowskich)

  

POLSKIE kino

ŚWIATOWI
Miek'ewicza *

WIKTO R c
Csibi, Piotruś, Papryka, Katarzynka

ZY

DZIŚ PREMJERA!

Najweselsza komedja muzyczna prod. 1936 roku

WIKTORJA?
były tylko wstępem do stworzenia tego arcydzieła.

SZAMPAŃSKI COCTAIL DOWCIPU I ŚMIECHU!
UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu, wejście na widownię

tylko podczas przerw. —

TEATR REWII „MURZYN
Lu wisarsk- 4

Początek seansów: 4, 6, 8, 10.15; w święta od godz. 2-ej,

DZIS PREMJERA!
Nowa przebojowa rewja w 2 cz. i 17 obraz.

 

angielski, irancuski, niemiecki; kursy element, |posiada b. poważne czynka. БазК. zgło-

średni i wyższy, dla dorosłych popołud. Zgłosze- świadectwa i reko- szenia do Adm. „Dz.

nia do nowych grup od 8—13 oraz 17—20 je. Lwowska Wil" pod „A. B.“

w lokalu Instytutu Nauk H.-G. 57—7, Franciszek Золе|зовооаинийлана

Žadajcie prospektu! — Tel. 14-14. kowski.

х i NAUKA. k

‚ Wožnego
Uda! MATEMATYK,

pracy z Aiks, absolwent U.S.B., u-
"G siais dziela: lekcji z mate-

mężczyzna wsile wie- matyki i fizyki oraz
ku. Kilka lat praco- przygotowuje do ma-
wał jako woźny w tury i egzaminów kon

 

WSZYSTKO STANIAŁO

  

 

       

 

   
 

włamywaczy
1

„dziony towar. Karczewskiego aresz-
towano na dworcu podczas postoju.

Wszystkich aresztowanych prze-

ше 10haogrodowejfi

— 100 litr. Zglosze-|

 

Karczewskiego,
na"

odwoził skra-

i władz śledczo-

IPBYCOYIE СОASKA
KAŻDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA
NA AKCJĘ STRONNICTWA NA-
RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DC

POLSKI NARODOWEJI

DO MATURY

tor. Łask. zgło-
do „adm. dla

iam-

rępety
szenia
„Korepetytora“
že adres.

iiGO a оЛЫ
‘готогту

biiznim

CHOREJ
dziewczynce lat %

„Dz. WiL“. 368 ojcie0es

w rol. gł. GARY COOPER I ANN HARDING |stwa1 odzywianie, —

uż jutro: Największa tragiczka ekranu SYLWJA SIDNEY w potężnym| „RÓŻNE bpomożmy se

filmie obyczajowym „0 SACZO NA" iwan, |siĄ ® w adm

Ę
DOSTARCZĘ „Uz. WiL“ lub bez-

pożrednios ai, Smiego-

wa 3 m. 2,

CAŁA RODZINA
bezrobotnego, chora,
bez żadnych  środ-
ków do życia, odwe-
iuje się do milosier-
dzia bliźnich © po-
moc. Mało - Środko-
wa 8—5 lub adm.
„Dz. WiL*,
  

ZWRACAMY SIĘ
z gorącą prośbą do
itosciwych serc na-
szych czytelników O
pomoc dla  miodej,

| zdolnej panienki, któ-
|ra znajduje się w tak
| krytycznem  materjai-
jaem pojożeniu, że nię
jest w możności prze-

 
. WYROBY ZE ZŁOTA | SREBRA, ZEGARY, Ja  Tastytucj,|<ursowych na wyższe iwać te kilkamuesię-

„Kryzysowi prztykaw nos" zeośnii zmsżókOSE oD z. 4— | lite» "a sofie prisataBy„as
лааоан pisk Ębeeypaz Grtatraka„PGrgoy: и М. JUREWICZA (EDS лщ yy4Aumiantaeć"zeus

i, Miecio Mieczkowski, balet i in. Początek codziennieo $. 6.30i9w. Wniedzielę MISTRZA FIRMY P. BURE Ir S las 301 go pisma.

o godz. 4, 6.30 i 9 w, Ceny miejsc od 25 gr. RS R

ww |ęsfrawy, Sm в Y L R 0 JEDNO

| Ą WILNO,FOLFILIPO g |—0 | GOSPODYNI SŁUŻĄCA — |cegięb. ziskiej, Fiłe- PROBNE

ORADNIA BUDOWLANA Lt. žuriursi Į praca | akiai aiSisas нП
2. ARCH. B. SUJIECIMSKIEGO covz. 3-3 0 Sarumana (opodantwo domo. orka 101.|,  RUPNO į PRZEKONA PANA, ŽE

orady urządzenia wystaw i wnętrz,reklam _KRAWCOWA| "m kaka|moga kszezeamna|Drukarnia |WYKONUJE
H tynowana przyjmuje uję posady

ietln ch,przebudowy,remonbu, С wszelkie roboty: piz-|spodyni, _ najchętniej inteligentna poszuku- TANIO l ZWIERZYŃSKIEGO TERMINOWO

zimna, doraźne sprawdzanie ra | cw, aa S adata sns dra"lali|
a mie, TallakaiMe. Wilno, am A kantka. Adres— dam. Jams) Wilnoul. Mostowa Nr1 | TANIO

czetowa 13/2—-3, mh: Prada «Dz. WIlr"120--1. « (Zwierzyniec). TELEFON 12-44 aaano
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