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Pogrzeb
LONDYN (Pat). Po północy król Ed-

ward 8-my z braćmi stanął na warcie kono-

rowej u zwłok ojca, przed któremi defilo-

wały tysiące osób. O godz. 4 rano kaplica

w Westminster została ,zamknięta.

W ciągu 4 dni przed trumną króla prze-

deiilowało przeszio 800 tys. osób. Liczne

tlumy publiczności od samego rana ustawiły

się wzdłuż ulic, któremi przechodzić będzie

żaiobny orszak królewski.

LONDYN (Pat). 15 tysięcy żoinierzy i

matynarzy oraz 10 tysięcy policjantów pil-
nuje porządku wzdłuż chodników ulic Lon-

dynu, przez które ciągnie orszak żałobny.

Na drodze z Westminster Hailu do

stacji Paddington, na przestrzeni blisko

7 km., od wczesnego ranka stoją miezliczo-

ne tlumy, pragnące ujrzeć kondukt żałob-

ny. W oknach wystawowych sklepów, ban-
ków i różnych instytucyj, wystawione są

specjalne trybuny dla widzów.

Ulice, przez które przechodzi kondukt,
przyozdobione są fioletowemi masztami, 2
których na znak żaioby zwisają fioletowe
proporce. Z wielu domów zwisają chorą-

gwie, opuszczone do połowy masztu W

oknach widnieją portrety króla Jerzego w

žalobnych ramach, przyozdobione kwiatami.
Około godz. 9 rano na skwerze, okala-

gromadzą się delegacje państw, przygoto-

wując się do wzięcia udziału w pochodzie,

żałobnym. Cała szeroka ulica White Hall
zapeiniona jest wojskiem, które poprzedzać'

będzie pochód. {

Za wojskiem i marynarką właściwy po-į
chód otwierają olicerówie, reprezentujący|

arimje obce.

Pochód z trumną

arystokracji rodowej Anglji książe Norfolk.

w asyście heroldów króla oraz rozmaitych*
dygnitarzy królewskich, ubranych w trady-

cyjne mundury. Trumnę ciągną marynarze.

Tuż za trumną kroczy krój Edward

ósmy, poprzedzany przez chorążego, niosą-

cego sztandar krójewski. Za królem —
jego bracia książę Yorku, książę Glouce-

steru i książę Kentu, następnie jego szwa-
fier lord Harewood, brat królowej książę
Athlone, szwagier zmarłego króla Król
Hiaakon norweski i jego syn następca tronu

Norwegji.

Orszak panujących otwierają prezydent

Republiki Francuskiej, Król Duński i Król
Rumuński, za nimi — Król Buigarski i Król

Belgijski, potem szwedzki następca tronu,
książę Regent Jugosłowiański i zastępca
tronu włoski Następnie w specjalnej dwor-

skiej karocy, przyozdobionej koroną, królo-

wa-wdowa ze swą córką księżną Mary, z

siostrą zmarłego króla i swoją synową

księżną Yorku.

. Za karocą królowej — szelowie dele-
gacyj państw obcych, w ich liczbie kroczy
gen. Kazimierz Sosnkowski w jednym sze-
regu z szeiem delegacji amerykańskiej Nor-
manem Davisem i szeżem delegacji turec-

kiej ministrem spraw Zagranicznych Ara-

sem. Za delegatami państw obcych, przed-
stawiciele dominjów brytyjskich, następnie
w 7-iu karocach księżniczki dworu królew-
skiego i inne przybyłe na uroczystości ża-
iobne księżniczki obce oraz damy dworu.

10 minut przed godz. 10-tą trumna ze

zwłokami króla Jerzego 5-go, przykryta

proporcem królewskim z koroną imperjalną,
spoczywającą na lioletowej aksamitnej po-
duszce, wyniesiona została w obecności
członków rodziny królewskiej z Westmin-
ster Hallu i ustawiona na lawecie ar-
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króla Jerzego V-go |
Punktualinie o godz. 12 pociąg. ruszył

w stronę Windsoru.

LONDYN (Pat). Pociąg, wiozący śmier-

telne szczątki króla Jerzego 5-go, przybył

do Windsoru o godz. 13 min. 8. Wzdłuż

przestrzeni 20 mił ang., dzielących Windsor

od Londynu, tiumy ludności skiadały ostat-

ni hołd zmarłemu królowi.

W Windsorze óczekiwały na przybycie
żałobnego pociągu niezliczone tiumy.

Przybycie pociągu żałobnego obwiesz-

czono przez 101 uderzeń dzwonu. Trumnę

wyniesiono z pociągu o godz. 13,15. Rozle-

gły się strzały ermatnie, powtarzające się

co minutę, aż do chwili ziożenia królew-

skich szczątków w kaplicy.
Н Na czele żałobnego orszaku kroczyli

|heroldowie i trębacze w szkarłatnych mun-
durach, oddział gwardji przybocznej i ma-

rynarki wojennej.

Król Edward 8-my postępował bezpo-
średnio za trumną.

Gdy laveta z trumną zatrzymałasię u

wejścia, 12-tu oficerów gwardji wzięło tru-

mnę na ramiona i wniosło ją po stopniach

a arcybiskup Canterbury rozpocząi krótkie

nabożeństwo żałobne.

Nastąpiła chwila grobowej ciszy. Kata-
ialk z trumną zaczął powoli opuszczać się

w podziemia ksplicy.
O godz. 13,30 caie Imperjum Brytyjskie

uczciio pamięć zmarłego monarchy dwu-

minutowem milczeniem. Na odgłos dzwonu

do kościoła, gdzie ustawiono na katałałku,

150024012403

+ katedry św. Pawia w Londynie ustała

,wszeika praca, zatszymano ruch uliczny,

przechodnie przystanęli, obnażdjąc głowy.
} Trumna ze śmiertelnemi szczątkami

króla Jerzego 5-go spoczęia w historycznej

krypcie na zamku Windsorskim o godz. 14

| mia. 15.

1 Po skończonej uroczystości żałobnej,

*król Edward 8-my wraz z czionkami domu

| panującego o godz. 14,50 odjechał do Lon-

| dynu. Jednocześnię powróciły do Londynu

delegacje, reprczentujące giowy państw i

rządy zagraniczne.
i

| 7 TYSIĘCY OSÓB ZASŁABŁO.
| LONDYN (Pat), Reuter komunikuje, že
w trakcie uroczystości pogrzebowych za-

słabło około 7 iys. ludzi, którym udzieliło
pomocy 40  ambulansów, rozlokowanych

| wzdłuż trasy żaiobnego orszaku. 150 osób

umieszczono w szpitalach. Jedna osoba
|zmaria, Siużbę sanitarną pełniło 5000 le-

karzy i pielęgniarzy, mając do dyspozycji

30 samochodów sanitarnych.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
W WARSZAWIE,

WARSZAWA (Pat). Wczoraj w
_kaściele _qwargelicko-refermowanym_;
zostało odprawione nabożeństwo ża-
iobne za duszę J.K.M. Króla Wiel-
kiej Brytanji Jerzego 5-go.

Na nabożeństwie obecny był pan
Frezydent Rzeczypospolitej.

 

PARYŻ (Fatj, Omawiając wczo-
rajszą rozmowę Flandina z Edenem
w Foreign Office „Le Matin' pisze.
że rozmowa ta miała charakter
szczególnie serdeczny i dotyczyła
całokształtu polityki zagranicznej
obu państw. „L'QOeuvre* natomiast
podkreśla, że poruszone były tylko
niektóre sprawy, a całokształt za-
gadnienia, interesującego Paryż i
Londyn, będzie poruszony w rozmo-;
wie, jaka odbędzie się po uroczysto-
ściach pogrzebowych. Dziennik przy.
puszcza, że Flandin będzie chciał
omówić z min. Edenem sprawę zde-
militaryzowanej strefy nadreńskiej i
będzie dążył do otwarcia rokowań w
tej sprawie pomiędzy Francją, Bel-
gją i Anglją. Wispólna deklaracja
tych państw: —: podkreśla dziennik
— mogłaby wpłynąć na decyzję Nie-
miec. Londyn jednak nie zechce
wszczynąć rokowań z Berlinem w

Krwawe rozruchy w Egipcie
KAIR (Pat). Strajk powszechny

trwa. W: rezultacie rozruchów pa-
@ю 3 zabitych. We wszysikich
uczelniach odbywają się zgromadze-
nia. Studenci uniwersytetu postano-
wili poprzeć „Egipski Front Naro-
dowy”. 2

KAIR (Pat). Wobec dalszego
rozwoju ruchu protestacyjnego stu-
dentów, rząd wydał rozkaz zamknię-
cia uniwersytetu.

Aresztowano 33 studentów, któ-

 o „.. Ostateczne wyniki
Gdy pochód żałobny ruszył z mi

uderzono w historyczny dzwon na wieży ATENY (Pat). Urzędowy komu-
pałacu, t.zw. „Big Ben”. Równocześnie ba- nikai o wyniku wyborów donosi:
terja dział ustawiona w Hyde Parku, rozpo- Venizeliści (liberałowie) otrzymali
częła salutowanie orszaku żałobnego salwą 127 mandatów, Tsaldaryści (monar-
70 strzałów. chišci-ludowcy) — 69, skrajni mo-

Równo 2 godziny pochód podążał przez narchiści (Kondylis i Teotokis) — 63,
ulice Londynu. Gdy o godz. 11,45 laweta z śrupa Metaxasa — 7, grupa Kotza-
trumną stanęła przed gmachem dworcowym, manisa — 4, republikanie — 7, nie-
trumnę zdjęto i wniesiono do wagonuspe-zależni republikanie — 4, agrarju-
cialmego pociągu żałobosto. |

аее аыыы ROZMOWA Flandina z Edenem
tak drażliwe, sprawie przed zakoń-
czeniem wojny włosko-abisyńskiej.

„L'QOeuvre' wyraża przekonanie,
że rząd w swej deklaracji, jaką zło-
ży w izbie we czwartek, ustosunkuje
się zupełnie przychylnie do sprawy
zbliżenia francusko - niemieckiego,
pod warunkiem jednak, że będzie
ono przeprowadzone w ramach Ligi
Narodów.

Flandin, jak przypuszcza „L'Oeu-

Wojna podjazdowavre', ma poruszyć w rozmowie z
Edenem sprawę konferencji mor-
skiej. Jak wiadomo, Anglja skłonna |
jest zaprosić Niemcy do udziału w
konferencji, sądzi bowiem, że udział
Niemiec w: tej konferencji pozwolił-
by na włączenie układu z 18 czerw-
ca do układu ogólnego. Francja na-
tomiast sądzi, że włączenie tego
układu do układu ogólnego byłoby
usankcjonowaniem nowego narusze-|
nia. traktatu wersalskiego. |

rzy usiłowali podpalić wewnętrzne
urządzenie szkoły sztuk pięknych.

KAIR (Pat). Rozpędzając mani-
festantów, policja była zmuszona do
użycia broni. Jedna osoba jest za-
bita a kilka rannych. Tłum demon-
strował przed mieszkaniemszefapo-
licji W! wielu miejscach powywra-
cano na ulicach latarnie. Kupcy po-
zamylkali sklepy, Strajk studentów
trwa nadal.

!

wyborów w Grecji
sze — 4, komuniści — 15. Ogółem
więc Venizeliści mają 142 mandaty.
ja wszystkie ugrupowania antyveni-
zelistów — 143.

Król powierzy Sofulisowi — przy-
wódcy Venizelistów, jako grupy, któ-
ra otrzymała największą ilość man-
datów, misję utworzenia gabinetu
jedności narodowej.

'
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Budżet oświatowy © Komisji
Przemówieniemin.

Komisja budżetowa Sejmu pra-
cowała wczoraj nad budżetem Mini-
sterstwa Wyznań Rel. i Ośw. Publ.
Przed reieratem wygłosił  przemó-
wienie p. Minister W.R. i O.P. prof.
Świętosławski.

Fo przytoczeniu ogólnych cyfr
budżetu, który wynosi 342 miljony
940 tysięcy zł:, p. Miinister podniósł
coraz większą.dysproporcję w sto-
sunku do ujawniających się potrzeb
w dziedzinie oświatowej. Porówna-
nie preliminarza oświatowego na r.
1936/7. z budżetem roku ub. wyka-
zuje zmniejszenieo 2 miljony 740
tys. zł. W rzeczywistości jednak
zmniejszenie to jest znacznie wię-
ksze.
Przechodząc do zagadnienia szkol-

nictwa, p. Minister stwierdza, że bę-
dzie dążył do dalszej realizacji refor-
my w myśl zasad ustawy z 11 marca
„1932 r.

Obecnie liczba dzieci w wieku
szkolnym w Polsce wynosi ponad
5 miljonėw 400 tys. Wzrastająca
ciągle liczba dzieci wymaga w kon-
ekwencji równoległego zwiększania

ilości etatów nauczycielskich i izb
lekcyjnych. Tymczasem następuje

  PRZY

GRYPIE

stosuje się TabletkiTogal. 3
Togal powoduje spadek
temperatury. CENA ZL 150,
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Świętosławskiego
ciągłe zmniejszanie środków mater-
jalnych, kltóre: powoduje coraz do-
tkliwszy deficyt naszego stanu oświa-
towego, wyrażający się w: roku bie-
żącym liczbą około miljona dzieci
poza szkołą.

Przechodząc do funduszu opłat
studenckich, p. Minister zaznaczył,
że zarządził stosowanie uig indywi-
dualnych w opłatach, z których bę-
dzie mogło korzystać 63 proc. ogółu
młodzieży akademickiej. Prócz tego
około 17 proc. młodzieży państwo-
wych szkół akademickich skorzysta
ze stypenidjów, pożyczek i zasiłków.

Wikońcu Minister zapowiada, że
rząd w 3-em czytaniu budżetu zgłosi
wniosek 0 powiększenie budżetu
Min. W.R. i O.P. o 7.800.000 zł., z
'których 4!/s miljona będą przezna-
czone na kredyty, związane z auto-
matycznemi awansami nauczycieli, a
3 miljony 300 tys. na powiększenie
etatów na nauczycieli szkół po-
wszechnych, zwiększenie godzin nad-
liczbowych i kredyty na zaspokoje-
nie najniezbędniejszych potrzeb w
zakresie nauki i popierania twór-
czości naukowej.

Racjonalne rozwiązanie zagadnie-
nia szkolnictwa powszechnego jest
sprawą najważniejszą, decydującą o
pomyślnym: rozwoju państwa.

Co się tyczy szkolnictwa średnie-
go, to sytuacja budżetowa przedsta-
wia się nieco lepiej Wskutek tru-
dności budżetowych musiano jednak
zwolnić tempo zaopatrzenia szkół
we właściwe pomieszczenia, pomoce
naukowe i t. d.

Specjalną wagę p. Minister przy-
wiązuje do szkolnictwa zawodowe-
śo. Zestawienia wylkazują, że ilość
szkół zawodowych, zwłaszcza w rol-
nictwie, jest jeszcze bardzo niewy-
starczająca.

 

WARSZAWA (Pat). Na podsta-
wie wiadomości z różnych źródeł
P.A.T. ogłasza aastępujący komuni-
kat o sytuacji na frontach Abisynji
w dniu 28 b. m.:
Na froncie północnym w szczegó!-

ności na odcinku koło Makalle, roz-
poczęła się ponownie wojna podjaz-
owa.
Według informacyj ze źródeł an-

gielskich, Abisyńczycy na froncie
północnym atakują nieoczekiwanie

' nieprzyjaciela, wybierając najsłabsze
miejsca. Atak z reguły odbywa się
w nocy, kiedy żołnierze włoscy śpią.

Sytuacja na froncie południowym
jest niewyraźna. Włosi, donosząc o
zajęciu  Malcamurri, miejscowości
położonej o 230 km. na półn.-zachód
od Dolo, twierdzą, iż zadali Abi-
syńczykom porażkę. Oddziały rasa
Desty pozostawiły na placu boju

550 zabitych.
Trzecia kolumna włoska posuwa

się wzdłuż rzeki Gestro, nie spoty-
kając się z żadnym oporem. Mo ona
na celu obronę prawego skrzydła
armji, która wkroczyła wgłąb pro-
wincji Boroma. `

SKRZYNKI Z AMUNICJ.
W SZWEDZKIM AMBULANSIE.
RZYM (Pat). Komunikat urzędo-

wy Nr. 108. Marszałek Badoglio te-
legrafuje:

Na froncie somalijskim podczas
wywiadu w kierunku Uadara trafio-
no na mały lazaret polowy szwedzki
i zagarnięto go. Lazaret ten znaj-
dował się już w Malka-Dida na pię-
ciu samochodach ciężarowych i był
zaopatrzony w flagi i znaki Czerwo-
nego Krzyża. W! samochodach znaj-
dowało się także 27 skrzynek z
amunicją.

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę, 2-go lutego, o godz. 12,45, w sali Stronnictwa Narodowego,

przy ul. towej 1, odbędzie się

Zgromadzenie Publiczne
na którem

P. KAROL WIERCZAK
Wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie

mówić

o sytuacji
Wstęp wolny.

będzie

politycznej |
Wstęp wolny,



 

 

GLOSY CZYTELNIKOW

W związku z objęciem Ostrej Bramy

Posłowie ukraińscy
u gen. Rydz-Śmigłego

Generalny Inspektor Sił Zbroj-!
nych, gen. Rydz-Śmigły przyjął w

„Siegodnia' z 26.1 1936 r. za-
mieszcza wywiad swego ` korespon-

w Wilnie przez 0. 0. Karmelitów |
prac zakonu nie przypomina. Praw- bach wicemarszałka Mudrego i posła

da, pozostał piękny kościół, dotych-, Celewicza.
Rozeszła się pogłoska wśród pa-

raijan ostrobramskich, że od 1 lute-

go rb. kościół św. Teresy i kaplicę czas
Matki Boskiej obejmują ponownie

oo. Karmelici, którzy już od kilku

lat zamieszkują swój dawny klasztor.

Po 92 latach 00. Karmelici wra-

cają do swej dawnej siedziby. Wra-

cają w zupelnie nowych warunkach,

obejmują bowiem obecnie nietylko

dawny swój kościół, lecz i paratję

oraz taką placówikę, jaik Ostra Bra-

ma, która zwłaszcza pod koniec u-

biegłego stulecia zasłynęła jako

miejsce łask nadzwyczajnych i za-

częia ściągać liczńe rzesze wiernych

ze wszystkich stron. Jako takie, wy-

maga ona usilnej pracy, a przede-

wszystkiem stałego z ludźmi kon-

talktu, który niełatwo pogodzić z ży-*
ciem kontemplacyjnem zakonu. |

Ostra Brama obecnie -nie jest

tem, czem była nawet w roku 1844,'
gdy Karmelici ma rozkaz zaborców

ją opuszczali. Wówczas była ona

jeszcze cichem ustroniem, sprzyjają-

cem modlitwie i kontemplacji, nie

posiadaia paratji, o ludności zżytej
ze swą świątynią paratjalną, mającą

swoje tradycje, nawyknienia i wy-

magającej czujnej opieki duszpaster-

skiej. Jeżeli w dawne czasy, jak wy-

kazują kroniki, do Ostrej bramy po-
dążaiy kompanje z okolic podimiej-
skich, to w drugiej połowie zesziego

stulecia spotykamy tu całą Litwę i
Zmmudź, a pod koniec zeszłego i na
początku obecnego, zwłaszcza po
maniteście toleracyjnym, braz, co
w Ostrej świeci bramie, ściąga już

całą Polskę z pod zaboru rosyjskie-
go, a nawet przedostają się czasem
czciciele Maryi i z poza Ikordonu.
(Ci X. T. Sieczka. „Kult Obrazu N.
Marji Panny Ostrobramskiej w dzie-
jowym rozwoju”. Wilno 1934).

Objęcie przez 00. Karmelitów

parafji Ostrobramskiej tembardziej

zasiuguje na uwagę gdy zważymy, że
naogoi istota życia zakonnego i jego
zadania nie dają się pogodzić z wy-
maganiami życia paratjalnego i po-
trzebami przy tak odmiennej obec-
nie strukturze duszpasterstwa współ

czesnego, z jego organizacjami, sto-
warzyszeniami i t. p., bez czego pra-
ca parafjalna w czasach obecnych,
wobec mawoływania Stolicy Apo-
stolskiej do „wyjścia z zakrystji' i
wciągania wszystkich stanów do
szeregów akcji katolickiej, dosola. |
łu elementu laickiego w apostola-
cie hierarchicznym Kościoła nie da-
je się pomyśleć. To też nawet no-
wego typu аёг enia zakonne,
jak mp. xx. Salezjanie, niechętnie
przyjmują parałje ze względu na
przepisy prawa kanonicznego, że
„zakonnik, rządzący parafją w cha-
rakterze proboszcza lub wikarego,
pozostaje zobowiązanym do zacho-
wania ślubów i konstytucyj' (Kan.
630 KPK.). A jakie trudności ma
przy tem zakon, to tylko wiedzą te
klasztory, lktóre tradycyjnie posia-
dają parafje.

To też jeszcze do niedawna zako-
ny na propozycję objęcia dawnych

czasie niewoli powstały parafje, od-
powiadały, że im reguła ma to nie
pozwala, a zresztą — nie mają ludzi.

©0. Karmelici również na ten
brak ludzi narzekali, gdy chodziło o
objęcie innych placówek na terenie
archidiecezji wileńskiej, jak np. daw-
nej placówki wGłębokiem, placówki
niegdyś bardzo wybitnej, bez parafji,
położonej na ustroniu, z pięknym
klasztorem, placówki wymagającej
cichej, miniszej pracy na miejscu, i
modlitwy, tembardziej że tam wiele
jest do naprawienia po zbyt niesław-.
nej przeszłości. „W Starożytnej Pol-
sce“ M. Balińskiego czytamy, iż:
„Józef Korsak, herbu Kotwica, wo-|
jewoda mścisławski, zasłużonego do-|
mu potomek i wielkich dóbr właści-|
ciel, fundował tu... w r. 1639 kościół
pod tytułem Wniebowzięcia P. Ma-;
ryi z klasztorem Karmelitów Bo-i
sych, których swoją połową miasta i'
wielkiemi majętnościami, 800 dymów
rolniczych i 100.000 złp. dochodu
wynoszącemi, opatrzył, wkładając
obowiązek na zakonników utrzymy-
wania szkoły ubogich uczniów”.

OO. Karmelici mieli w Głębo-
kiem przez pewiem czas własne stu-
djum teologiczne, szkoły zaś nie
mieli, natomiast mieszkało przy
klasztorze 10 uczniów ze szkoły be-
rezwedkiej. Dziwnym jakimś trafem
byli mi z majętności Ikarme-'
lickich w większości zostali prawo-|
sławnymi, a prócz kapliczki przy-

swoich placówek, przy których w!

drożnej pomiędzy  Berezweczem a
Głębokiem, pamiątki niezbyt chwa-|

lebnej przeszłości, nit: pobytu tam i

„w Wilnie na Rybakach

| zbudowali

stanowiący własność.ducho-|
jak nawieństwa prawosławnego,
na wy-|urągowisko  „ozdobiony“

niostych  wieżyczkach  renesanso-
wych typowemi bizantyūsko - mo-|
skiewskiemi  kopułkami; obszerny
zaś klasztor zajmują urzędy powia-
towe.

Głębokie było jedną z pierwszych
fundacyj, którą oo. Karmelici otrzy-
mali wkrótce po śmierci biskupa Eu-
stachego Woliowicza, który wiele
zakonów sprowadził do diecezji wi--
leńskiej, pomiędzy innemi i Karmeli-
tów, i przyczynił się do fundacji ich

(za Wilją),
gdzie Marcjan i Tadeusz Ogiūscy,
przy pomocy Kapituły wileńskiej,'

kościół i klasztor pod
wezwaniem św. Teresy (w 1626 r.).

Trzecią z kolei fundacją był ko-
ściół i Iklasztor w Starym Miadziole,
wzniesione kosztem Antoniego Kasz
czyca, starosty zarzeckiego. Przed
kilku laty objęli ten klasztor oo.
Karmelici z powrotem, przebywa
tam obecnie 2 ojców i 2 braci.

Wi roku 1760 Stanisław Narbutt
ufundował kościół i klasztor w Po-
szumieniu (obecnie pow. święciań-
skiego), z obowiązkiem utrzymania
szkoły parałjalnej. W roku 1798
szkoła istniała, lecz bez uczniów.
Również na terenie diecezji wileń-
skiej Józef i Anna z Sulistrowskich
Woynowie, ze współudziałem miej-
scowej szlachty, w roku 1764 ufun-
dowali ikościół i klasztor 00. Karme-
litów w Gudohaju (ob. pow. oszmiań-
skiego); dotąd: istnieje tam kościół
drewniany, który obecnie jest pa-
rafjalnym. Był również w Grodnie
klasztor Karmelitów Bosych, niezbyt
dawno, za czasów rosyjskich przez
magistrat m „Grodna oddany na ko-
szary wojskowe.

W chwili, gdy zakon Karmelitów
powraca do swej siedziby, warto
było przypomnieć coś miecoś z je-
śo dawnych dziejów w diecezji wi-'
leńskiej, by sobie zdać sprawę z
trudności, kitóre spotkają obecni je-
gu członkowie w odrodzonej Ojczyź-
nie i w całkiem odmiennych warun-
kach prac i życia. Zrozumiałą jest

.|radość każdego uświadomionego Po-
laka-katolika z ich powrotu do świą-
tymi, kitórą hojność i pobożność
przodków wzniosła jako dom mod-
litwy i przybytek cnoty; ale jedno-
cześnie i troska go ogarnia i to cał-
kiem uzasadniona: Polska potrzebu-
je modlitwy i niejako kuźni cnoty, |
jakiemi są klasztory zakonów kon-

| templacyjnych; bez kontemplacji i
modlitwy nie na wiele się przyda w

katolickiegożyciu społeczeństwa
nawet bardzo mądra i wytężona pra- |
ca wszelkiego rodzaju działaczy, bo
życie katolickie, to budowanie Boże.
To jednak asceterja prawdziwe mu-
szą mieć odpowiednie warunki. Czy
Ostra Brama w obecnym stanie da-
je takie warunki, ło jest wielkie py-
tanie. L. Jezyk.

ZOO

poniedziałek przed południem
dłuższem posłuchaniu parlamentar-
ną reprezentację ukraińską w oso-

| AAS TTK OT R TA ROBOCZA ROOKIE

Nowa dziwaczna sekta
„Robotnik“ donosi, że Min. O. P.

i W. R. otrzymało informacje z Su-
wałk o pojawieniu się w okolicach

tego miasta mowej sekty religijnej

chrześcijańskiej. T'wórcą tej sekty

jest niejaki Stasiuniuk, reemigrant z

Ameryki.
Głosi on połączenie haseł chrze-

ścijańskich z dogmatami religii moj-

Hitler podchno choruje na raka
Praski „Socialdemokrata” podaje

z Berlina sensacyjną wiadomość o

stwierdzonej rzekomo chorobie Hit-

lera, u którego lekarze skkonstato-

wali ralka w gardle. Rewelacje ,„So-

cialdemokraty” brzmią niezwykle

sensacyjnie.

Dziennik praski wskazuje, że

przed pół rokiem rozeszła sięwiado-

mość o tem, że Hitler nagle zacho-

rował na gardło. Wiadomość ta była

zdementowana przez oficjalny ko-

munikat. Wkrótce jednak wiedziano

powszechnie, że Hitler poddał się

operacji 'wycięcia polipa z gardła.

Obecnie Hitler ponownie zachoro-

wał na gardło. Choroba z przed pół

roku odnowiła się.

Powszechnie mówią, że nowo-

twór wycięty zeszłego roku, okazał

się w rzeczywistości rajkiem. Po do-

konanej operacji tkanki wyciętego

polipa poddano badaniom histolo-

gicznym, które wykazały, że ma się

do czynienia z wczesnym rakiem.

Zwrócono się wtedy do instytutu

walki z rakiem bez podania nazwi-

ska pacjenta. Przeprowadzone bada-

nia potwierdziły poprzednią diagno-

zę.
Zestawiając powyższe wiadomości,

„Socialdemokrata' stwierdza, że

odnowienie się choroby gardlanej w
tak krótkim czasie po' operacji,

па -

 

denta  kowieńskiego z ministrem
Czaplikasem w sprawie sytuacji we-
wnętrznej Litwy.

Demonstracja akademików  li-
tewskich przeciwko  antylitewskim

żeszowej, uznaje tylko dosłowny
tekst Starego i Nowego Testamen-
tów, odrzuca symbol krzyża.

Modlitwa polega na krzyku i na
ekstazie mistycznej, w jaką wpadają
wierni. Główną prorokinią sekty jest
niejaka Emilja Torej, która wpada w
trans religijny i w transie wygłasza
kazania na mało zrozumiałe tematy.

cono się do wybitnego specjalisty
lekarza chorób gardła; prof. uniwer-
sytetu w Bordeaux Portmana, z nie-
oficjalnem narazie pytaniem, czy
podjąłby się leczenia Hitlera. Ponie-
waż zapytanie zrobiono w sposób
ogólnikowy, prołesor nie dał kon-
kretnej odpowiedzi Z tem samem
zapytaniem zwracano się do specja-
listy chorób gardła w Wiedniu, prof.
Neumanna.

\

'nastrojow w' niektórych

Sytuacja wewnętrzna na Litwie
demonstracjom w Wilnie uważać

należy, zdaniem ministra Czaplikasa,

za wyraz narodowych uczuć, jakie

żywi młode pokolenie litewskie, Stu

denci urządzili zebranie w uniwer-

sytecie, a następnie wyszli ńa ulicę.

Policja jednak rozproszyła demon-

strantów, by nie dopuścić do naru-

szenia spokoju publicznego, do bi-
"cia okien i L. d. Policja zatrzymała

sześć osób, którym wyjašniaia, že
należy walożyć o interesy narodowe
drogą kulturalną, a nie drogą ulicz-
nych ekscesów. Należy z zadowole-
niem skkonstatować, że poczucie dy-
scypliny i pracy wnika coraz głębiej
i szerzej w litewską młodzież.

Jeżeli chodzi o nastroje włościań
skie, zależą one w znacznej mierze

od sytuacji gospodarczej. Sytuacja
ta obecnie znacznie się polepszyla,
dzięki czemu poprawiły się też na-
stroje, Mimo  niecałkiem pewnych

rejonach
pogranicznych należy naogół uznać,
że zasady zdrowej państwowości co-
raz głębiej przenikają w szerokie
masy, wzmacniając jedność narodo-
wą.

Na zakończenie minister pod-
kreślił ważne funkcje, jakie wypad-
nie pełnić Izbie Pracy, która rychło
zostanie uruchomiona. Ogólnie bio-
rąc sytuacja na Litwie jest zdaniem
ministra absolutnie pewna. Poszcze-
gólne sukcesy w rodzaju  zlikwido-
wanego ostatnio spisku nie mogą na

sytuację tę wpłynąć.

Jak pos. Pochmarski wyważyłotwarte drzwi
W. dyskusji nad budżetem Min.

'W. W. i O. P. przemawiał pos. Po-
chmarski, który podkreślił, że obra-
dy nad budżetem Min. W. R. i O. P.
toczą się w atmosferze troski o los
oświaty w Polsce.

Przechodząc do kwestji t. zw.
wychowania państwowego, mówca
stwierdził, że dla dziecka polskiego
nie może być innego wychowania

państwowego, jak wychowanie naro-
dowe. Trzeba podkreślić, że jakkol-
wielk ze szkoły nie można wyłączyć
wogóle pewnego programu politycz-
nego, to jednak szkoię należy trak-
tować przedewszystkiem z punktu
widzenia pedagogicznego, a nie wy-
iącznie jako narzędzie w walce po-
litycznej.

 

W sprawie uroczystości szkolnych w dniu
+
* Na podstawie pisma Ministerstwa

świadczy niewątpliwie o złośliwości W.R. i O.P. z dn. 27.1. 36 r. Nr. 244/36
nowotworu, który prawdopodobnie Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi-
wżarł się mocno w gardło i być mo- leńskiego powiadamia, że w związku

że przerzucił się już na inne organy.

Na uwagę zasługuje fakt, szyć
a-

Hitlera zwró-
przed tygodniem przez agencję

vasa, że z otoczenia

ELLLui

„CZARNĄ POEZJĘ”,
zbiór wierszy znanego młodego au-

tora narodowego

Konstantego
Dobrzyńskiego

można nabywać po cenie lzł. 80 śr. twem d-ra Świeżyńskiego, prezesa
za egzemplarz w Administracji na- Rady Nadzorczej, przy udziale dele- tlice.
szego pisma i w Sekretarjacie Stron- gata: Kuratorjumi
nictwa Narodowego, Mostowa 1

MM.

 

z przypadającemi dn.1 lutego 1936 r.
Imieninami Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej młodzież wszystkich szkół
zorganizuje uroczyste obchody ku
czci Dostojiego Solenizanta, wyrazi-
ciela Majestatu Rzeczypospolitej,

Obchody te należy wykorzystać
!

Dnia 20 stycznia b. r. odbylo się
posiedzenie Zarządu Centralnego
Polskiej Macierzy Szkolnej, wspólne
z Radą Nadzorczą, pod przewodnic-

- Wileńskiego p.
skiego.

Przyjęto i omówiono sprawozda-

„ Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej ,
celem pogłębienia u młodzieży zna-
jomości Konstytucji z dnia 24 kwiet-
nia 1935 r., zwłaszcza zaś zrozumie-
nia zasady zwierzchnictwa Pana Pre-
zydenta nad wszystkiemi Organami
Państwa, którą ustanawia Konsty-
tuoja.

Obchody winny być poprzedzane
'nabożeństwami szkolnemi tam, gdzie
(jest świątynia na miejscu.

: EkPs

Z Pol. Macierzy Szkolnej
wybrano skarbnikiem p. mec, Kier-
snowskiego.

, , Zarząd Centralny prowadzi obec-
nie 42 szkoły, przy szkołach tworzy
bibljoteiki, tudzież czytelnie — świe-

Celem obfitszego zaopatrze-
kręguSzkolnego nia ich w pisma i książki, Zarząd or-

naczelnika Bąbiń- ganizuje na 2 lutego dzień propa-
|gandy zbiórki książek i gazet. W

W. zebraniu wzięło udział 14 osób. |tym celu w kilku punktach miasta
„zostaną umieszczone odpowiednie

nia z prac prezydjum iwydziałów skrzynki. Również dla zasilenia fun-
szkólnego, pozaszkolnego, finansowo- duszów Macierzy będą wprowadzo-
gospodarczego i propagandowego. W jne dla wewnętrznego użytku kwi-
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CZWARTY NAKŁAD.

Wileński Kalendarz Narodowy
NA ROK 1936

WYDANY NAKŁADEM

Stronnictwa Narodowego
w Wilnie

zawierający bogaty dział ideowy, gospodarczo-
rolniczy i ini jny wraz z dokładnym wyka-
zem chrześcijańskich źródeł zakupu, warsztatów
rzemieślniczych i wolnych zawodów, bogaty dział
porad prawniczych z wzorami podań — nowele —
jest do nabycia w Sekretarjacie Stronnictwa Na-

rodowego, Mostowa 1.

W CENIE i ZŁ. ZA EGZEMPLARZ.

W każdym domu polskim i chrześcijańskim powi-

nien znajdować się WILEŃSKI KALENDARZ NA-

RODOWY jedyny na Wileńszczyźnie, walczący z
zalewem żydowskim.

Zamówienia z prowincji przyjmuje  Sekretarjat
Stronn. Narod., ul. Mostowa 1 i wysyła za zalicze-
niem pocztowem. Przy zamawianiu najmniej 10

egzempl. udziela się rabatu.
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miejsce p. Borkowskiego, który z po-
wodu choroby zrzekł się mandatu,

'tarjusze propagandowe.

 

Morderstwo na zabawie wiejskiej :
WILEJKA. W. dniu 26 b. m. oko-

ło godz. 22-ej 'we wsi Pogorelew-
szczyzna, gm. wojstomskiej, w czasie
zabawy w mieszkaniu Rogacza Wła-
dysława, powstała bójka pomiędzy
Kunawiczem Michałem a  Nasurą
Janem, mieszkańcami wsi Kruny. W
czasie bójki Nasuro Jan został zabi-
ty kilkoma uderzeniami cegłą w gło-
wę. Ustalono, że w bójce brali udział
ponadto Bieńcewicz Antoni, Bieńce-
wicz Czesław i inni mieszkańcy wsi
Dybuńki, lecz do zabójstwa Nasuro
„przyczynili się bezpośrednio Kuno-
WOS TKTTKUOSTAS

Zatrzymanie

| wybuchowym
| W dniu wczorajszym w sklepie
Prużana, przy ul. Mickiewicza, za-
trzymano pewnego osobnika, który
usiłował pozostawić w sklepie pacz-
kę z materjałem wybuchowym z
przyrządem zegarowym.. Zatrzyma-
nego skierowano do dyspozycji
władz sądowych.

Ze względu na dochodzenie, na-
zwisko zatrzymanego władze trzy-
mają w tajemnicy. (h) 
osobnika z materjałem spośród nich, a więc:

posiadać

wicz '/Michał i Bieńcewicz Antoni.
Kunowicz w czasie bójki został zra-
Antoniego i Bieńcewicza Czesława
Antoni.w głowę i rękę.

Jak osiągnąć szczęście?
— Czego panu brak do zupełne-

go szczęścia? — Oto pytanie sta-
wiane bardzo często w najróżniej-
szych środowiskach. Ostatnio w
Anglji urządzono na ten temat: an-
kietę wśród członków narodowego
związku hodowców bydła w Wiel-
;kiej Brytanji. Odpowiedzi członków
„związku wypadły  najrozmaiciej.
Przytaczamy siedem — pierwszych

 

— Aby być szczęśliwym, trzeba
dobre zdrowie.

— Mieć reputację bez plamy.
— Mieć zapewnioną przyszłość.
— Mieć dobrą kucharkę.

i  — Mieć bibljotekę pelną cieka-
| wych książek.

— Nie być podejrzliwym.
— Nie mieć inteligencji i fantazji.

| Jak widzimy więc, każdy z tych
7-miu ludzi uważa, że potrzeba zgo-
ła czego innego, aby być zupełnie
szczęśliwym.
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WALKA MŁODZIEŻY
W dniu 24 stycznia, na wyższych

uczelniach odbył się jednodniowy

strajk protestacyjny, przeciwko sta-

nowisku kół miarodajnych w sprawie
nadmiernych opłat.

Strajk został poprzedzony  zbioro-
wem oświadczeniem,  obrazującem

ciężkie położenie, w jakiem się znaj-

duje nasza młodzież akademicka, Czy-

tamy tam, że nędza materjalna ogółu

młodzieży akademickiej przybrała for-
my zastraszającej katastrofy społecz-
nej. Zmaganie się młodzieży z tru-

dnościami materjalnemi zużywa nie-

mal całkowicie jej energję, wskutek

czego o właściwych studjach mowy

być nie może. Łatwo przewidzieć, ja-

kie, w dalszej konsekwencji tego sta-

nu, będą losy naszej nauki i kultury.

Jeśli młodzież domaga się obniżenia

czesnego, wydzielenia opłat egzamina-
cyjnych i zwiększenia dotacyj do kas
stowarzyszeń samopomocowych, to w |

tej sprawie ma całkowite poparcie |
światłej opinji polskiej, dla której los

młodzieży nie jest rzeczą obojętną.

Zwracaliśmy już niejednokrotnie u-
wagę na to, że przy dzisiejszej nędzy

w kraju, dotychczasowa polityka opłat

wytwarza na naszych wyższych uczel-

niach przewagę młodzieży żydow-

skiej, Pochodząc wyłącznie ze środo-

wisk miejskich, związana,z miastami

uniwersyteckiemi, z reguły zamożniej-

sza od naszej, młodzież żydowska ma
większą możność nauki. Na tę oko-

liczność należy zwracać baczną uwa- ъ

gę, gdyż i bez tego zażydzenie naszych
zawodów wolnych „a co za tem idzie,
naszej inteligencji, postępuje w spo-

sób zastraszający.
Jeśli nie potrafimy w czas opano-

wać tego zjawiska i położyć mu kre-
su, jeśli nie roztoczymy należytej o-

pieki nad naszą młodzieżą, staniemy

się niebawem krajem pozbawionym

rodzimej inteligencji, W konsekwencji,

wyższa warstwa umysłowa, kierująca
społeczeństwem, wytwarzająca jego

myśli i kułturę „coraz bardziej będzie

się stawać niepolską, przybierać cha-
rakter mieszany, z wyraźną przewagą

na rzecz Żydów,
Niestety, trzeba stwierdzić, że spo-

łeczeństwo nasze nie zdaje sobie je-
szcze dokładnie sprawy z powagi te-
go zagadnienia, Świadomość niebez-
pieczeństwa dopiero się budzi, dlate-
śo też i wola zbiorowa naszego społe-
czeństwa nie zorganizowała dotych-

czas skutecznego przeciwdziałania,
Od rządu oczekiwać czegoś w tym

zakresie nie można, Cały obóz rządo-

wy stoi twardo przy zasadzie, że „pań-
stwo polskie jest wspólnem dobrem

wszystkich obywateli”, podciągając
pod to pojęcie wszystkich mieszkań-

ców kraju. Jakie skutki ta zasada już

przynosi i jakie przyniesie w niedale-
kiej przyszłości, łatwo się domyśleć.
Mimo to jednak jest ona z zapałem
broniona przez dzisiejsze czynniki

miarodajne. Tembardziej przeto, po-
trzebne jest zdecydowane poparcie o-
pinji polskiej dla młodzieży, która
rozpoczęła walkę o swoje prawa do
nauki i o zapewnienie polskiego cha-
rakteru naszych uczelni i naszej inte-
ligencji.
Młodzież nasza wykazała w tej

sprawie dużo dojrzałości politycznej,

dużo woli oraz dyscypliny narodowej.
Przeprowadziła ona na wszystkich u-
czelniach zasadę odseparowania Ży-

dów, wytworzyła wszędzie zamknię-
ią akademicką społeczność polską i

dała pod tym względem godny naśla-
dowania przykład — starszym.

Nie przyszło to łatwo. Ale wierzy-

my, że nic już nie zdoła odmienić u-

mysłów naszej młodzieży i złamać jej

dotychczasowej postawy. ,
Młodzież ta bowiem nietylko czu-

je, ale i myśli po polsku. Odwróciła
się ona od legend i jałowych doktryn,

zabrała się natomiast do ciężkiej wal-

ki o realną przyszłość i wielkość Pol-

ski,
Trzeba jednak tej młodzieży dopo-

móc. Dopomóc moralnie przez uzna-
nie jej wysiłków i materjalnie, przez
umożliwien'» jej egzystencji i studjów.

Pamiętajmy bowiem, że w niej spoczy-

wa przyszłość kraju.  

Prasa francuska 0 nowym rządzie
Sobotnie dzienniki paryskie zawiera-

ją krótko wyrażone opinje o nowym
rządzie. Ze wzmianek į artykułów,
jakie przynoszą, widać jednak z do-
stateczną wyrazistością, że dwa były
główne powody usunięcia p. Lavala
przez stronnictwo radykalno-socjali-
styczne (czytaj Wielki Wschód): 1)
wzięcie w swe ręce prowadzenia ak-
cji wyborczej i 2) dążenie do zmiany
polityki zagranicznej.

Prasa lewicowa pomija wstydliwie
pierwszy z tych powodów, daje nato-
miast niedwuznaczny wyraz swego
zadowolenia z powodu ustąpienia p.
Lavala, jako reprezentanta określo-
nego planu w polityce zagranicznej.
W różnym tonie i w różny sposób mó-
wią to komunistyczne mL umanitė“,
PKC „La Populaire“ į rady-
kalne „La Republigue“, „L'Oeuvre“
i inne.

Jasno formułuje swą opinię umiar-
kowany dziennik „Le Journal des
Debats":
„Obecność p. pam w aw:

spraw zagranicznych... wystarczy,
wyrazić jaknajwiększe wątpliwości co
do polityki ministerjum Sarraut. Jest fak-
tem, że polityka Akolis p. Lavala mia-
waj cały ZĘ i . ść parla-

„ Nowygabinetidziewięcprze-
ciwko żądaniom całego kraju. Posiada
om,od pierwszej chwili powstania repu-
tację, że balsio d m p
równowagi, jaką p. Laval utrzymywa
między ui iWłochami z Sobykieni
dla sprawy pokoju,że narazi nas na awan
tury, a conajmniej na zależność niedo-
puszczalną (należy rozumieć — od An-
lji —przyp. red.). Nie wiemy, kto we
rancji ie miał doń zaufanie. Jeśli

chodzi o nas, głosujemy przeciwko nie-
mai
To samo, mniej więcej, w „Echo de

Paris":
„Faktem głównym jest oddanie mini-
jerstwa spraw zagranicznych p. Flandi-

nowi. laracja, wy; ona w czwar-
tekprzezp. Flandina na zebraniu jego
grupy „L'Action dėmocratiaue“, podkre-
šla sens tego wyboru. P. Flandin wska-
zał wyraźnie na to, że poprowadzi poli-

P. Beck a rządy hit'erowców |
Czytelnicy nasi znają już wyniki

gdańskiej debaty w Lidze Narodów.
Wyniki te są tak niezwykłe, że nie
wolno o nich zapomnieć. Stanowisko,
jakie w sprawie gdańskiej zajął p.
Beck w Genewie w styczniu 1936 ro-
ku, figurować będzie w podręcznikach
historji obok stanowiska rządu Sikor-
skiego - Skrzyūskiego w styczniu ro-
ku 1923, oraz stanowiska tegoż p.
Becka na przełomie lipca i sierpnia
1935 roku, jako przykład wielkich za-
niedbań polityki polskiej w sprawie
gdańskiej,
Zestawmy fakty. Wolne miasto

Gdańsk, ustanowione przez traktat
io pa. i

ny, legły Polsce oraz any
Że!Ligi Narodów, mającej czuwać

nad tem, by samorząd gdański był wy-
konywany w praktyce, dostało się pod
władzę czynników, ślepo posłusznych
woli Berlina, Ułatwieniem ich roli był
fakt, że w umowach polsko - gdań-
skich, stanowiących umowną interpre-
tację klauzul gdańskich traktatu wer-
salskiego w dziedzinie określenia za-
kresu gdańskiego samorządu, samo-
rząd ten został zakreślony bardzo sze-
roko, a ingerencja Polski w wewnętrz-
ne sprawy gdańskie — bardzo wąsko,
dzięki czemu mogły się dziać w Gdań-
sku rzeczy, na które Polska naogół
nie miała wpływu. Na czele rządów
w wolnem mieście znaleźli się ludzie,
poprostu mianowani przez Beglin.

I oto przyszedł moment, gdy duży
odłam niemieckiej ludności Gdańska
zbuntował się przeciw tej zależności
od władców Rzeszy. Odłam ten stano-
wi dziś większość wśród niemieckiej
ludności Gdańska, reprezentując w
dodatku wśród niej pierwiastki au-
tochtoniczne, podczas gdy hitlerowcy

ierają się głównie na żywiołach na-
doris. (Przywódca gdańskich

hitlerowców, słynny p. Forster, miesz-
ka w Gdańsku zaledwie od lat pię-
ciu). Gdańska opozycja przeciwhitle-
rowska, pragnąca obalenia rządów
hitlerowskich, a tem samem zerwa-
nia swoistej unji personalnej, istnieją-
cej między Gdańskiem a Rzeszą,gdań-
ska opozycja tubylcza i wobec Rze-
szy separatystyczna, zaapelowała do
Ligi Narodów o opiekę i interwencję,
a w szczególności o unieważnienie
wyborów, które dały zwycięstwo hit-
lerowcom, oraz rozpisanie wyborów
nowych, które wobec obecnych na-
strojów. w Gdańsku niewątpliwie da-
łyby zwycięstwo opozycji. Komisarz
Ligi Narodów w Gdańsku, powodujac |
się względami rzeczowemi i prawre-
mi, stanowisko gdańskiej opozycji po-
parł i skierował sprawę na Radę Li-
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tykę wprost przeciwną, niż polityka p.
Lavala, to znaczy, že nas w a-
wanturę sankcyj. P. Flandin jest czło-
wiekiem oddanym W. Borisa jeśli cho-
dzi o konflikt włosko - abisyński. Ma się
prawo powiedzieć, że cały kryzys mini-
sterjalny miał na celu jedynie zmianę
człowieka i orjentacji polityki zagranicz-
nej.

obnie wypowiada się „Le Jour-
nal":
„Obecność p. Flandina w ministerstwie

spraw zagranicznych wywoła licznę pole-
miki, zwłaszcza ze strony tych, którzy
opierali politykę zagraniczną p. Lava-
gł wybór wskazuje na chęć silne-

$0 zbliżenia z Anglją". й
Bez ogrėdek wypowiadają swe opi-

nje publicyšci z „L' Action Frangaise“,
Leon Daudet daje artykuł p. t. „Ga-
binet wyborczy”, a Karol Mauros po-
wiada wprost — „gabinet wojenny" i
tale to tłumaczy:
„Nowa formacja ministerjalna jest ja-

sna. Wszystkie jej linje prowadzą do
wojny. Niema w niej innego sensu.Wszy-
scy mówili przed piętnastu dniami. że p.
Flandin jest związany z Augiją. ё
rzadką ścisłością postarał się p. Flandin
o potwierdzenie tej etykiety, którą mu
nalepiono",
Sprawozdawca parlamentarny tego

samego pisma zaczyna swój artykuł
temi słowy:
„Na wasze rozkazy, panowie Angli-

cy!" — temi słowy powitano w kołach
pay Izby powstanie rządu p.
arraut. I rzeczywiście „Intelligence Ser-

vice” narzucił Francji rząd łuć swe-
£ wyboru. Anglofil Pierre - Etienne
landin na Quai d'Orsay zapewnia An-

ślii bierne szeństwo naszej dyplo-łu:
macji; Paul - Boncour, minister bez teki
przydzielony do Ligi Narodów. jest gwa-
rancją,daną międzynarodowej finansjerze
żydowsko-masońskiej City londyńskiej...
obecność tych dwóch ludzi na czele na-
szej polityki zagranicznej, stanowi nie-
bezpieczeństwo wojny dla naszego kra-
u.

Mówiac ogólnie o rządzie, zazna-
cza p. Picot de Pledran, że najwię-
cej wątpliwości budzi obecność w rzą-
dzie, w charakterze wiceministra w
prezydjum rady ministrów posła z
departamentu  Loivet i wybitnego

 

gi Narodów. Na posiedzeniu Rady
sprawa gdańskiej opozycji stała bar-
dzo dobrze. Z powodów, na których
analizówanie brak nam tu miejsca,
poparł stanowisko gdańskiej opozycji
minister spraw zagranicznych Wiel-
kiej Brytanii, p. Eden, który, aby
móc wziąć udział w debacie gdań
skiej na Radzie Ligi, specjalnie za-
trzymał się w Genewie, rezygnując z
udziału w części uroczystości pogrze-
bowych swego króla.
Cóż w tej całej sytuacji uczyniła
p“polska? Zapewne skorzysta-
a z raportu p. Lestera i z poparcia
$o przez p. Edena j przeforsowała na
Radzie Ligi — co byłoby jej przyszło
dość łatwo — uchwalenie propozycji
p. Lestera o wysłanie do Gdańska
specjalnej komisji z szerokiemi pełno-
mocnictwami? Zapewne doprowadzi
do unieważnienia wyborów gdańskich
i do rozpisania wyborów nowych, któ-
re dadzą opozycji gdańskiej sposob-
ność uchwycenia władzy w wolnem
mieście, a tem samem položą kres
faktowi spoczywania władzy w Gdań-
sku i w Rzeszy w jednych rękach?

Posłuchajmy, co uczyniła polityka
polska. „Kurjer Poranny” pisze w
ewstępnym:

„Tempora mutantur.„ Przez długi sze-
reg lat sprawa gdańska na posiedzeniu
Rady Ligi oznaczała spór między Polską
a Wolnem Miastem, w którym Rada wy-
stępowała w roli medjatora i sędziego.
Na obecnem posiedzeniu Rady sprawa
gdańska oznaczała spór między Gdań-
skiem a Radą, w którym Polska, jako
państwo mające specjalne interesy w
Gdańsku, odgrywała rolę medjatorską”.

A „Polska Zbrojna” — również w
artykule wstępnym:

(Polska odegrała) „rolę sprowadzenia
do wspólnego mianownika rozbieżności,
rolę aktywnej współpracy, rolę koncylja-
cyjną, a więc — zgodnie z założeniami
naszej polityki zewnętrznej — nawskroś
pokojową. Dzięki też współpracy min.
Becka z min. Edenem z jednej strony, a
min. Becka z prezesem senatu, p. Grei-
serem, z drugiej, zostało doprowadzone
do tego, co w prawie międzynarodowem
stanowi „coincidentia oppositorum”, roz-
strzyśnięcie, idące po myśli obu stron”.

Przecieramy oczy! A więc to Wiel-
ka Brytanja była tutaj przeciwnikiem
Gdańska, a więc to przedewszyst-
kiem polityce angielskiej zależało na
zerwaniu węzłów, łączących Gdańsk
z Rzeszą! A Polska była czynnikiem
neutralnym, który doprowadził do
skutku kompromis!

„Frankluster Zeitung” pisz”:
„Sympatyczny oddźwięk zdobyła w
Gdańsku postawa polskiego ministra

 

 

członka grupy radykalno - socjali-
stycznej, p. Jana Zay'a, który jest Ży-
dem. W kuluarach parlamentu przy-
pomniano to, co p. Zay napisał w
marcu r. 1924 o sztandarze francu-
skim:

on półtora miljona takich, którzy
oddali życie za to. paskudztwo (salo-
perie).. Półtora miljona w moim kraju,
piętnaście miljonów we wszystkich kra-
jach... Półtora miljona ludzi poległych
za to paskudztwo  trójkolorowe...
straszny kawałku płótna przybity do
drzewca, nienawidzę cię wściekle, niena-
widzę cię z całej duszy... Nienawidzę cię
przez tych, którzy ci się kłaniają... nie-
nawidzę w tobie ucisk stuletni... niena-
widzę twe obrzydliwe barwy, czerwony
ich krwi, niebieski, który został skradzio-
ny niebu i biały wyrzutów sumienia...
Pozwól mi podły symbolu płakać w sa-
motności nad śmiercią tych toramiljo-
na zmarłych i nie zapominaj, że mimo
twych generałów, twego złoconego że-
laza i twych zwycięstw, należysz w mo-
jem pojęciu do gatunku nikczemnego,
służącego do — ucierania...*
Trudno dokładnie przetłumaczyć tę

prozę, mającą — jak widzi Czytelnik,
rywalizować z poezją mówiącą o rzu-
caniu karabinów o bruk, I ta proza i
ta poezja wyszły z natchnienia huma-
nitarnego tej samej rasy, jakże obcej i
jakże nienawidzącej ducha cywiliza-
cji zachodnio - europejskiej! P. Jan
Zay pewnie się ustatkował w ciągu lat
dwunastu, jakie upłynęły od czasu, z
którego pochodzi wspomniany wyżej
utwór, uważa go pewnie za błąd
młodości. Jakże wiele jednakże mó-
wią takie rzeczy uważnemu i głębsze-
mu obserwatorowi życia Europy
współczesnej?!

Odbiegliśmy nieco od uroczystego
tonu, jaki przystoi sprawozdawcy po-
litycznemu. Skoro jednak ton ten
muszą zachować agencje telegraficz-
ne urzędowe i półurzędowe, wydaje
się słusznem, by Czytelnik polski za-
poznał się z tem, w jaki sposób trak-
tuje sprawy swego kraju prasa fran-
cuska,

spraw zagranicznych p. Becka, które-
go zabiegom w niemałej mierze jest do
zawdzięczenia, że znaleziono formułę
kompromisową, która dla Gdańska
(czytaj: narodowo - socjalistycznego
Senatu) była do przyjęcia',
Na czem ten kompromis polega?

Spełniono parę drobnych postulatów
gdańskiej opozycji (gdański organ 0-
pozycyjny „Danziger Volksstimme“
podkreśla z naciskiem, że dokonano
tego „dla Gdańska i w interesie Gdań-
ska”, a tem samem stwierdza pośred-
nio, że strona przeciwna, oficjalnie
Gdańsk reprezentująca, dobru Gdań-
ska nie służyła), ale główny postulat
gdańskiej opozycji: umożliwienie doj-
ścia do skutku nowych, nieskrępowa-
nych wyborów — utrącono.
Rzeczy pozostały po staremu. W

Gdańsku rządzą j rządzić będą — no-
minanci Berlina. Było w mocy polityki
polskiej, pokierować sprawami na Li-
dze Narodów inaczej. Gdyby polityka
polska zechciała — w położeniu
Gdańska mogła była zajść zasadnicza
zmiana. Ale polityka polska nie chcia-
ła... Polityka polska podała rękę
mianowanym przez Berlin rządcom
Gdańska i dopomogła im do wyrato-
wania się z opresji.

Czy to jest klęska polityki polskiej?
Nie! Aby przegrać — trzeba wpierw
grać. Nie przegrywa ten, kto wogóle
grać nie chciał,
Jak słyszymy, polityka polska ze

swego stanowiska odniosła nawet suk-
ces.
Jak pisze „Kurjer Poranny”,
„rezultat sesji obecnej j rolę, jaką Pol-

ska odegrała, powitać można z najwyż-
szem zadowoleniem”.

Wysiłki polskie zostały uwieńczone
powodzeniem! Pan Forster i jego
podkomendny, p. Greiser, dzięki suk-
cesowi polskiemu, oswobodzeni zo-
stali od niebezpieczeństwa, wywoła-
nego przez rebelję gdańskich auto-
chtonów!
A „Gazeta Polska” z triumfem ob-

wieszcza tłustemi czcionkami nagłów-
ka: „Polska ma specjalne prawa i in-
teresy w Gdańsku!" Tak powiedział
p. Eden!
Być może czytelnikom „Gazety

Polskiej” ta rewelacja wystarczy, Ale
zwyczajny, dobry Polak wie, że Pol-
ska nie ma w Gdańsku żadnych „spe-
cjalnych“ praw i interesów, ale
wszystkie interesa i prawa, z
wyjątkiem tych, których się na rzecz
gdańskiego samorządu, oraz na rzecz
genewskiej kontroli zrzekła,

«Na wszystkich zebraniach,

 Takich to mamy mocarstwowców.

(i 4) |

PRZEGLĄD PRASY

P. MATUSZEWSKI

JAKO IDEOLOG BEREZY

„Gazeta Polska”, przyparta do mu-
ru przez polemikę prasową, występu*
je już wyraźnie i zdecydowanie z o-
broną, a nawet z czemś, co możnab
nazwać ideologją Berezy Kartuskiej.
Należy się z tego cieszyć. Kraj powi-
nien znać ludzi, którzy Berezy bronią,

jakie się
odbywają w kraju, sanatorzy, o ile
czasem zabierają głos, zaczynają swe
mowy od obludnego odžegnywania
się od Berezy į Brzešcia. Pozują na
szlachetnych, niezawisłych, umiarko-
wanych. Dobrze się więc stało, že or+
gan „pułkowników” w artykule p.
Ign. Matuszewskiego, wywiesił na
swem wydawnictwie i na swym obo-
zie sztandar Berezy.

P, Matuszewski usprawiedliwia Be-
rezę najpierw dlatego, że rząd uważa
ją za potrzebną:

„Jak długo więc rząd n.e uznaje za
możliwe poniechanie tego środka nad-
zwyczajnego dla utrzymania ładu, tak
długo nie wważamy za właściwe skłania-
nie go do takich posunięć przez tych,
którzy bezpośredniej odpowiedzialności
za ład w państwie nie ponoszą”.

Argument ten oczywiście nie ma ża-
dnej wartości. Publicysta, poseł, oby*
watel, ma prawo do własnej opinii o
problemach rządzenia, a nie powinien
uzależniać swego stanowiska od zda-
nia ministrów. Rząd uważa różne
rzeczy za potrzebne dla państwa
(podwyżki podatków, deflację lub in-
flację, stan wojenny, obniżki poborów,
pełnomocnictwa i t. p.) i w każdej
sprawie jego stanowisko może nie
zgadzać się z interesem ogólnym, Na
miejsce jednego rządu przychodzi dru-
gi, który ma często poglądy na te sa-
me sprawy wręcz odmienne, P, Ma-
tuszewski uważa widocznie, że rola
publicysty „pulkownikowskiego“
jest być „kurkiem na kościele”, który
dostosuje się do wiatrów wiejących
od prezydjum rady ministrów, W ta-
kim jednak razie nie miałby prawa do
dyskutowania z ludźmi myślącymi i
mającymi własne poglądy.

Drugi argument (właściwie już
niepotrzebny) p, Matuszewskiego za
Berezą wyraża się w zapatrywaniu,
że żądanie zniesienia Berezy byłoby
„wyparciem się współodpowiedzialno-
ści za udział w rządach marsz, Pił-
sudskiego“.

„Nacisk ze strony opozyc'i — pisze
pan M.— zmierza do zakwest'onowania
w opinjį publicznej iw moralnych
działania tych rządów Które były rzą-
dami marszałka Piłsudskiego”,

P, Matuszewski jest zatem zdania,
że Bereza była w tych rządach nie
środkiem przejściowym, politycznym,
podyktowanym względami chwilowe-
mi i pewną afektywną oceną sytuacji,
ale była tych rządów cechą istotną,
fundamentalną, związaną z reżimem
na zawsze. Ktoby się jej wyparł, to
postępowałby jak Piotr, który wyparł
się Chrystusa. Porównanie to pocho-
dzi od samego p. Matuszewskiego.

Jeśli tak jest. to oczywiście pierw=
szy ar$ument przeciw Berezie staje
się nieistotnym, Żaden rząd sanacyj-
zy nie maże ndstąpić od Berzzy,
gdyż sprzeniewierzyłby się Piłsuds=
kiemu i — twierdzi to sam p. M, —
wywołałby wrażenie, że „represje
(Bereza) stosowane były bezpodstaw=
nie niepotrzebnie, sadystycznie”,

BERESAM CONSERVANDAM
ESSE

Może jednak ktoś postawić pyta-
nie, czy stosunki się nie zmieniły?
„Gaz. Polska” odpowiada, że nie. O-
pozycja jest „anarchiczna”, a zatem
Bereza jest wobec niej niezbędną.
Wprawdzie o kilka wierszy dalej au-
tor przeczy samemu sobie, zapewnia
jąc, że „agitacja opozycyjna jest, prak-
tycznie rzecz biorąc, kiwaniem  pal-
cem w bucie”. Czyli, że opozycja nie
zagraża systemowi, jest bezsilna, go-
dn1 lekceważenia. W takim razie re-
presje nadzwyczajne, pozasądowe,
tembardziej powinnyby być zbytecz-
ne? Wniosek pana M, brzmi jednak:
Beresam conservandam esse, Berezę
na pfzeciwników reżimu trzeba u-
trzymać,

Dobrze się stało, że organ „puł-
kowników* zajął jasne stanowisko.
Dobrze się zwłaszcza stało, że wyja-
śnił, jaką rolę zajmuje Bereza w sy-
stemie sanacyjnym „takim, jak go ro-
zumieją „pulkownicy“,

В
А
В
,

ał
o
J
a
a

a
a
e
s
A

 



4
 

Ambicja to piękna rzecz
wrażenia z Czechosłowacji

Dramatem narodu czeskiego jest
wątłość liczebna, Siedem milionów
głów to bardzo niewiele, zwłaszcza
jeżeli się chce odegrać większą w Eu"
ropie rolę. A taką ambicję Czesi mają
niewątpliwe.
Narody i państwa wielomiljonowe,

potężne siłą liczebną, choćby napoły
ucywilizowane, ale zwarte w sobie,
albo sprężone w odpowiednio dobra*
nych ramach ustrojowych: wzbudzają
respekt samym swoim masywem. Ta"
ką była Rosja dawna i może taka jest
obecnie. Naród zaś mały, świeżo wy*
posażony w samodzielność, naród 0*
siadły w niekorzystnych warunkach
geograficznych, zagrożony stale przez
silniejszych sąsiadów, musi sobie ten
respekt zdobyć, musi stworzyć dla
siebie pozycję czegoś, co jest dla świa
ta, dla równowagi sił politycznych czy
gospodarczych, konieczne albo choć-
by pożyteczne. Tytuiem do prowadze-
nia takiej akcji może być już to pręż-
ność wewnętrzna. obfitość twórczych

sił, albo w braku tych wartości—
zręczność polityków,
Taką ambicję do odegrania większe!

w Europie roli, ambicję może podyk”
towaną przez konieczności, widzimy
w narodzie czeskim. niezmiernie žy“
wą i, przyznać to należy, zręcznie ar"
gumentowaną. Jest to zresztą ambi-
cja jeżeli chodzi o Czechów, zupeł*
nie zrozumiała. Czesi odrodzili się
przecież ze szczątków, umieli wznieść
się na wysoki poziom orwiiesent
ny, zewrzeć się, zachować trzežwą
myśl i zimną krew w krytycznych
dla swego narodu chwilach. Szybko
rozrastając się w sobie, w samopo”
czuciu, w samowiedzy, konsekwen*
tni w dążeniach: bez powoływania się
na doktryny a nawet wbrew 0520°
nym przeż się zasądom humanitar“
nym, zasadom solidarności słowiań”
skiej. pokazali, czem jest w praktyce
egoizm narodowy, i to w postaci nie”

słvchanie jaskrawej, niema! laborato*
ryjnej. zupełnie pozbawionej orna* 

 

A RT R E T У К może się stać inwalidą,
bo dolegliwości artrętyczno-reumatyczne po
ją ruchy i w niektórych wypadkach mogą
gistra Wolskiego ze znak, ochr. „Reumosa',

wodują bóle, zniekształcają stawy, utrudnia”
doprowadzić nawet do kalectwa. Zioła Ma*
zawierające niezmiernie rzadką roślinę chiń+

ską Schin-Schen, łagodzą bóle, regulują przemianę materii, dzięki czemu stosuje się je

w cierpieniach artretycznych, reumatycznych i bólach ischiasu.
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(zy to polscy plastycy?
W warszawskim Instytucie Propagan-

dy Sztuki, pozostającym pod opieką Mi

nisterstwa Oświaty j Min. Spr. Wewa,

mamiy wystawę obrazów Związku Zawa-

dowych Polskich Artystów Plastyków

zrzeszających plastyków pięciu głów

nych miast polskich, Jacy to są , polscy"

malarze, świadczą następująca nazwiska

w katalogu wystawy: Adler Janki, A*

ment Majer, Badower Józef, Berewi

Henryk, Blonder Sasza, Finkelste n $a-

muel, Frydman Abraham, Gliksmanowa

Sara, Gotlib Henryk, Korzeń Natan,

Kowner Józef, Menkesowa A., Menkes

Zygmunt, Nadel N., Pinkusewicz L., Ra-

binowicz H., Stern Jonasz, Kransztyk

R. Rawska - Kon Dora, Spźgel Natan,

Szapiro Marek.. Wybieramy nazwiska

niewątpliwe. Drugie tyle znajdziemy wą-
tpliwych, a pięć razy więcej w dołączo-

nym do katalogu ogólnym spisie człony

ków Związku. Więc dowiedzmy się
wreszcje prawdy, czy to jest Zw Zaw,
Polskich Artystów Plastyków? Czy za*
rządową tego Związku nięwiadone, że

isaie'e osobny Związek malarzy życow-

sikich, w którym przecież niema Fola.
ków? Pocóż ubożyć sztukę żydowską? |

poco, panowie z „Ipsu”, ta ciągła, do"
prawdy wstrętna już komedja?
Do prawdziwego 'ednak skandalu ura- *

sta sprawa tych „polskich” artystów za-

granicą, Skandal ten ujawnił się niedawe

no na wystawie artystów „polskch” w

 

  

cuzi dość mają obecności w swej stolicy
meteków (barbarzyńców), którzy wpadli

do Paryża gdzieś z ghetta małych ma -

steczek wschodniej Europy, a obsiadłszy

kawiarnie i pracownie Montparnassu, po

częli w niezrozumiałym międzynatodo-

wym szwargocie tworzyć nowy nieład w

sztuce,.. Promotorem udeo - polony. arty

stycznej w Paryżu jest nieaki pan Chi'
Aronson, osławiony wydahiem albumu
repródukcyj w r. 1929 p.t. „Lart polonais
moderne“. „„W albumie tandetnie zresz-

tą wydanym, sztukę polską reprezentują

panowie: Aberdam Alfred, Bernstein So
nia, Cytrynowicz Jakób, Gottlieb Leo-

pold, Heiden Henryk, Hecht Józef, Kanel
ba Rajmund, Kisling Mo'żesz, Konarska

Janina, Halicja Markusowa (Aliejai
Kramsztyk Roman, Lipszyc Moryc, Mar-
coussis (Markus) Ludwik, Menkęs Zyg-
mint. Mondschain Simon, Nadelman Edi,
Rafałowski Aleksander, Seifert Dawid
Weingart Joachim, Zak Eugenjusz Tak
wygląda 'edyna i ruchliwa propaganda

sztuki naszę' w stolicy świała, w Pary-

żu!,.. Obcy ludzie bez ojczyzny, kame-
leoni artystyczni i polityczni, odnoszący
się zagranicą niejednokrotnie jawne z

wyrazem nienawiści do wszystkiego co

polskie objęli propagandę naszej sztuki
i w Paryżu, I dziś szukają nowych „sza-
besgojów”...

Czas wreszcie skończyć z taką repra »
zentacją sztuki polskiej zarówno zagra- Paryżu, Z raci tej słusznej uwagi wypo.

wiedział p. M. Dienstl - Dąbrowa: „Fran
nicą, jak i w Polsce,

mentów czy choćby djalektykł, O*
czywiście, że tej chłodnej zawzięto”
ści, stylu walki nauczyli się od prze”
ciwnika. prącego przed siebie nie"
ustepliwie, systematycznie ciężkie”
mi masami niemczyzny,

Słabość liczebną swego narodu od"
czuwali politycy czescy jeszcze na
długie lata przed wojną. oczeki-
waniu wielkich wydarzeń przygoto”
wywali swój naród de wielkich za”
dań — do zdobycia i utrzymania nie-
podległości. oty obywatelskie,
charakter twardy i niekruszący się,
różne umiejętności —« wszystko to
mogli wyrobić w sobie Czesi, za wzór
— przymusowy zreszłą — biorące
swego wroga, z ktėrym wspėlžyli,
walcząc jednocześnie, od lat tysiąca.
Jest to proces nieunikniony, koniecz"
ny — owo obnianie się do sil-
niejszego przeciwnika w jego meto"
dach walki, w jego właściwościach
najgroźniejszych. A więc równowaśe
psychiczną: odporność nerwową, wy”
trwałość, praktyczność, chłód serca
— mają dzisiaj Czesi w stopniu bodaj
że silniejszym, niż sami Niemcy, ich
przecie instruktorzy i mistrze. Ale
podwoić własną liczebność, potroić
ją w trybie przyśpieszonym: uzbroić
swoją wolność w zwielokrotnione
miliony serc, mózgów i garści — to
już było nawet dla bystrych ipomy”
słowych Czechów  najoczywistszem
niepodobieństwem fizycznem i choć-
by... statystycznem,
Jednym z najbardziej znanychi

najprostszych sposobów zwiększenia
przez naród swego stanu posiadania,

zasymilowanie ludności obcej lub na"
poły obcej dajmy nato — na kre"
sach. Ongi odbywać się to mogło w
drodze jawnego gwałtu, przemocy,
nie oglądającej się na żadne ustawy i

jurydyczne uzasadnienia, Czasy ato-
li oświecenia i opinii mają do dyspo”
zycji środki mniej jaskrawe, mniej
kompromitujące, mniej — powie”
działbym — sensacyjne: wyposażone
nawet w przesłanki humanitarne,
Środkiem wynaradawiania, mniej lub
więcej skutecznym, może być dobrze,
inteligentnie nastawiony, czujny i dy"
skretny w działaniu — aparat oświa*
towy,
O ideologii szkoły czeskiej, o jej

ambicjach i o stosunku jęj do po!*
skości opowiem w dniach najbliż-
szych.

WF.
 

Nowela Bourgeta
Składamy hołd pamięci niedawo zmar-

lego znakomitego francuskiego pisarza,
myśliciela i artysty -— Pawła Bourgeta,
zamieszczając w odcinku naszego pisma
piękną jego nowelę „Porwanię”, w prze”
kładzie pani Heleny Hulewiczowej, No-
wela ta bardzo znamienną dla Bourgeta,
skupia jakgdyby w soczewce wszystkie
zalety mistrzowskiego pióra i porusza za- gadnienie moralne, w sposób tak charak-
terystyczny dla autora „Le discipie”.

swej siły liczebnej, jest wchłonięcie,

KONCERTY W STOLICY

Przybyła razem z grupą artystów
sowieckich znakomita śpiewaczka ro"
syjska, p. Walerja Barsowa, dała swój
recitał w sali Konserwatorjum w sobo-
tę ubiegłą. Po występie w „Cyruliku
Sewilskim" na scenie naszej operetko-
opery, gdzie p. Barsowa  święciła
triumf wyjątkowo wielki, szybko roze-
szła się w kołach muzykalnych opinia
o wybitnym, „fenomenalnym" talen*
cie artystki, Opinia ta, o ile mamy
oceniać p. Barsową na podstawie jej
recitalu, jest nieco przesadzona.

Z całą gotowością a po-
siadanie przez p. Barsową ładnego
sopranu koloraturowego. Uznajemy
doskonałe wyszkolenie głosu (rów-
ność brzmienia, czystość intonacji,
świetne staccata, precyzja w biegni-
kach, jasność i wyrazistość dykcji),
alę razem z tem musimy zaznaczyć,
że organ wokalny p, Bersowej jest
nieco już zmęczony, przeto w skali
górnej, zwłaszcza w forte, pojawia się
trochę trzeszczenia, jakby rozdarcia,
a oczywiście wrażenie ogólnę osła-
ia,
Dalej — „ P, Barsowa nie*

mal bez wyjątku śpiewała same „ka*
wałki” koloraturowe; wśród nich sze”
reg Perka utworów fortepiano-
wych(!), mających posmak t. zw, szla-
gierów, Ani przez jedną chwilę nie
mogliśmy poważnie analizować kultu-
ry artystycznej śpiewaczki, nie dała
2 bowiem do tego żadnego materja:

gari artystycznych niezbyt szczytnych,
w ramach swego programu, gdzię róż-
ne głupstewka zajmowały miejsca
nazbyt wiele, p, Barsowa wykazała
kunszt pierwszorzędny. No — ale stąd
do wielkiej sztuki droga bardzo dale-
ka, Dlatego też, nie mogąc podzielać
zachwytów mało krytycznych i po-
wierzchownych, musimy wyrazić za-
strzeżenia natury zasadniczej,

W sali Filharmonii odbył się w nie-
dzielę Poranek, na którym wystąpili
dwaj młodzi muzycy: Juljan Karolyi—
płaska węgierski, i Lucjan Gultry —
apelmistrz, przed paroma laty lau-

reat Warszawskiego Konserwatorjum
Muzycznego, obecnie przebywający
zagranicą (przeważnie w Niemczech),

J. Karolyi wyróżnił się na ostatnim
konkursie im, Chopina; zdobył wów
czas jedną z nagród i był mile wita-
ny przez publiczność i prasę warszaw-
ską, która rokowała mu ładną przy*
szłość, Dziś p. Karolyi jest w dałszym
ciągu pianistą bardzo młodym, który
dopiero co zrezygnował z krótkiego
ubrania, ale w grze jego spostrzegamy
już pewną rysę; mianowicie przed-
pógoa e w ge gów
wykonywanego dzieła, Stąd wypły*
wają drobme niedokładności, obok

| nich przebija się brak dostatecznej po*

To prawda, że w granicach wyma” |

Walerja Barsowa - Julian Karolyi
i Lucjan Guttry

wagi i skupienia, co w sumie pomniej-
sza grę niewątpliwie utalentowanego

pianisty. Jeśli spojrzymy na niegood

strony wirtuozowskiej, to stwierdzi”

my posiadanie dużej i pięknej techni*

ki — palcowej zwłaszcza, ładnego, do”
brze brzmiącego tonu, a także umie"
jętność wyzyskiwania barw instru=

mentu. Z tem wszystkiem istnieje w

Karolyim jakieś osłabienie duchowe,
które zwalczyć młody artysta musi

kionerni,
P. Guttry'ego pamiętamy z występu

w Filharmonii w sezonie ubiegłym,

kiedy to jako kapelmistrz dobre uczy:
nił wrażenie. Dziś powiemy, iżmłody

dyrygent zdobył jeszcze więcej pew”
ności i swobody; ruchy ma po dawne”
mu wyraźne, jasne; jego „raz mie

budzi żadnej watpliwości, Partytury,
które interpretował w niedzielę, zna
doskonale, dlatego też, mimo krótkie-

go cząsu, przeznaczonego u nas Na

przygotowawcze próby Paranku,pro”

wadził orkiestrę śmiało, pamiętając o
uwydatnieniu wszystkich szczegółów
dzieła.
W programie koncertu umieścił p

Guttry uwerturę „Hebrydy“ Mendel-

ssohna i dawno niegraną symfonię
C-dur Schuberta,

Karolyi grał koncert Es-dur Liszta
oraz „Campanellę" i etiudę f-moll te-

goż autora.
Publiczność, która coraz liczniej od-

wiedza Filharmonię, witała zarówna
pianistę, jak kapelmistrza z wielką
serdecznością i sympatją, Charakter jej recitalu był wybitnie

salonowy, a i śpiew rodzaj i maniera | W. S.

interpretacji, miały cechę istotnie sa-
lonową. ! ——
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ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKANAUKOWA
Aleksander Briickner, — W duiu 29

b, m, ukończy Aleksander Brickner lat

osiemdziesiąt. Kulturalnemu ogółowi pol.

skiemu niepotrzeba przypominać jaką
pozyc'ę uczony ten stanowi w nasze nau

ce. Prof. Ćwikliński, mówiąc o nim na

ostatnim zjeżdzie Kochanowskiego, naz-

wał go całą „akademją umiejętności".

To samo stwierdza prof. T. Grabowski,

pisząc świeżo w Kurjerze Poznańskim
(ar, 41) o jubilacie,

„Monografista, syntętyk, historyk kule
tury i literatury, umiał zrozumieć wazy”

stko od czasów zamierzchłych do współ-

czesnej poezji. Rozlegjość jego zainiere-
sowań jest wprost nieprawdopodobną.
Nie gardzi najdrobniejszym szczegółem,
śledzi najmniejszy objaw ducha badaw-
czego u nas i wszędzie, jest źródłem
energii, starczy za całą instytucję, Ana-
lityk, umie jednak ogarnąć całość, poda:ę
cając innych, stawiając polskie wartości,

promieniejąc sam temi wartościami, któ.
re pokazał i czcić nauczył, Jego 421910

jest skarbem dobytku badawezego“,
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PORWANIE
(NOWELA)

Przekład Heleny Hulewiczowej.

Samochód zatrzymał się. Ucichty o-
słatnie drgawki maszyny 1 na pustym
gościńcu o ej obecności świadczyła tylko
surowa jasność latarń, padająca na czer-
wonawe pnie nadmorsicich sosen Z c:ęż-
kiego wozu zeszli mężczyzna i konieta;
przystanęk na chwilę, nasłuchując, Wiel-
ką ciszę mąciły tylko szmer wiatru w
gałęziach i uderzenia o skały fa] bliskie-
go morza,
Noc Bożego Narodzenia otulala ów

kąt nadbrzeża prowansalskiego w atmo-
słerę słodką, jakby wiosenną, a tak przej-
rzystą, že podróżni mogli rozróżnić na
kilka kroków, pod zasłoną drzewa, do
którego byli przytuleni, upiorne kształty
ruin; od nich to owa okolica wzięła mia-

no Pomponiany.
Wszyscy, co zwiedzili Hyeres, znają to

malownicze wzgórze, gdzie przedowtatni
fesiąże de Luynes wszczął poszukiwania,
przerwane jego zgonem. Do Hyeres jest
cztery kilometry, do Tulonu zgórą dzie-
sięć. Chatki drewniane, boiska i kilka
wiil umieszczonych w odstępach, wzdłuż
drośi powodują tam, za dnia, ruch prze”
chodniów, który ustaje około godziny
ósmej.

Było po jedenastej, Mimo to właści-
ciele automobilu, jak gdyby nie byl: dość
pewni zupełnej samotności, ziectwszy

nym. Stal wkryci w gaiku niskim a gę'

stym.

Czyn, którego taiemniczy postój o tej

porze i w tych stronach pierwszym był

etapem, należał do złowrogich przedsię.

wzięć, przed kłóremi ludzie z pewną dozą

wychowania wzdragają się zawsze, Męż:

czyzna zaś, który tak wędrował po sa-

motnej drodze prowansalskiej, tej nocy

Bożego Narodzenia roku 1902 nosił na-

zwisiko dziwnie komtrastujące z awantu:

rą, którą wszczyneł. Nazywał się
margrabia de Rourre i wywodził się naj-

autentyczniej z jednego z najszlachetniej-

sżych rodów w Auvergue. Towarzyszka

pochwyciła jego ramię gestem kobiety
usiłującej trzymać mocno wspólnika, któ-
rego nie jest pewną. Szła, pociągając go.
Z jej ładne! twarzy, zwróconej ku nie-

mu, w której jasność księżyca rzežbila

delikatne rysy, biła namiętna moc su-
gest. Nakazywała mu chcieć, jak sama
chce, czarnem spojrzeniem głębokich
oczu, uśmiechem ust, drżących, ogniem

uścisku, akcentem głosu uwodzicielskie-
go:

— Widzisz przecie, że wszystko jest
jakby dla nas — mówiła, Tak jasno 'uk w
biały dzień, Odwaśj na pół godziny, &
sprawa załatwiona... Przyrzekłam si być
tak dobrą dla dziecka, 'ak gdybym był szoferowi, żeby na nich czekał, w dal.

szym ciągu rozmawiali głosem przyciszo-

mu matką, Niczem ci nie dowiodę iepiej,
jak cię kocham, Bo, coprąwda, nie estem

matkąitosynjej.Zapomnę o tem, żeby
mieć na myśli wyłącznie nas.. Dziecka
to, to broń pewna, broń, która nię chyb
celu... O, gdybym ia tam mogła póiść, by
je wynieść własnemi rękami!,. Miałabym
siłę, przysięgam ci., Ale nie, ono mnie
mie zma. Krzyczałoby, szamotało się, ty
zaś... Niema jeszcze roku, jak cię w.dział.
Tyś jego ociec, Naturalnie, pójdzię 2
z tobą, To takie łatwe!..

- Ach — adrzekł pan de Rourre, —
takcie łatwe... a takie ciężkie!.. Wchodzić
po złodziejsku ukrywając się, w dam, w
którym żyłem 'ako pan! Narazić się, jeś!i
zobaczy jaki służący, na to, żeby się z
nim wziąć za bary, może nikczemnie być
zaaresztowanym! Przeskakiwać mury,
wyłamywać drzwi!l. A jeśli pam de
Rourre jest tam, przy dzięcku?.,

— Nie będzie jej — żywo przerwała
młoda kobieta — wiesz dobrze, skoro
wybraliśmy właśnie tę godzinę. Będzie
nia pasterce za wszystkimi swoimi ludź.
mi, A gdybyś ją nawet spotkał, czyż nie
masz świętego prawa, prawa natury?
Jeszoze raz; czy esteś ojcem? Czy twoje
dziecko nie należy do ciebie? Praycho-
dzisz je odebrać i oto wszystko. Czy
wyrok sądowy, przed prawem krwi moża
mieć pierwszeństwo? Dlaczego ci odmó-
wiono tego syna? Dlatego, że żyłeś za
mną i ża jestem twoją kochanką, Lecz
skoro twoja separaca zamieni się w
rozwód, czy będę żoną? Tak, czy nie? —

- Będziesz moją żoną — rzekł. przy.
ciskając silniej drobną rączkę — wspartą
0 jego ramię,

Milczał czas jakiś. Zaistę, był nadto
głęboko wzruszony przywołaniem trage-
dji istotnie przez siebie przeżyte': mał: żeństwa z bogobojną panienką z jego ste-

ry, panną Ludwiką dAvanęon; narodzin
syna Maurycego; pierwszych zdrad po-
pełnianych w czasie riąży i po rozwią”
zamiu matki; potem namiętności kv tej,
które! drobne nóżki słyszał obecnie obok
siebie, jak dęptały kamyki na drodze;
zazdrości żony, kłótni małżeńskich, swo-
ich grubjaństw, aż od ostainiej śwnitow=

nej scęny przy świądkach, zakończonej
skandalem procesu separacyjnego. Przez
przękorę wprowadził do siebie Jul'ę
Cordier, Było to prawdziwe nazwisko je-

go niebezpiecznej kochanki, więcei zna-
ne: w teatrzykach, w których grywała
przed tym związkiem, pod pseudonimem
Julietty d'Orsay, Bezwstydne to stadły
pod dachem małżeńskim powstało z ini-
cjatywy tej dziewczyny. Od pierwszego
dnia oceniła swego kochanka jako iedną
z tych słabych jednostek od których nie
co zręczną dyplomacją można otrzymać
wszystko, Ubiegała się ni mnie: ni więce!
jak tylko e to, by zostać panią margra.
biną dę Rourre, W wyniku skandalu
nieszczęsny ten człowiek miał być usu.
nięty nazawsze ze swego środowiska.

Uważając pana de Rourre za bogacza,
nie obliczyła, że zmuszając go do ta-
kiej kompromitacji, goiowałą cios otrasz-
liwy swym własnym nadziejom. Margra-
bia wiele pochłonął w swej pierwszej
młodości, będąc pewnym dziedzictwa po
wuju, który nie miał bliższych krew.
nych. Ujawnienie procesu skłoniło stare-
go szlachcica do zmiany zarządzeń Zo-
stawił wszystkie swoje dobra w spadku
synowi swego niegodnego siostrzeńca,
a matce zapewnił dożywocie.

I ola dochody pani dę Rourre łącznie
3 dawnemi wzrosły do stu pięćdziesięciu
tysięcy franków zgórą, gdy tymczasem ko 

chanek ex-Julietty d'Orsay był bliski
ruiny, Wybranka 'ego poświęciła mw
swoją przyszłość teatralną. Jakoż inaczej
odwzaemnić się za tyle oddania, jeżel:.
nie przez wytworne tualety i wszelaki
przepych? Margrabia szukał tedy pienię-
dzy tam, gdzie je można znależć w Pa-
ryżu: u lichwiarzy, przy stolikach baka-
ratowych, na giełdzie. Tajemna wyprawa

w tę noc Bożego Narodzenia była tra-
gicznym wynikiem owych machinacyj
Podżegany, pchany, kuszony radami a-
wanturnicy, z którą związał swój los,
nięszczęsny gotował się do porwśnia
swego syna, Wszystko było przygutowa»
ne do wyjazdu z dzieckiem do Ameryki.
Chodziłoby o okup, który oczywi:
ście matka opłaciłaby bardzo drogo.
Ohydnemu pomysłowi, aż nadto sprzyja!
pobyt opuszczonej kobiety w willi hięco
odosobnione, a tem więcei pewien
szczegół znany najeźdźcy, który mesz*
kał tam w pierwszych czasach +wego
małżeństwa: poprzedni właścicięi zbu-
dował w parku kaplicę, niezależną od
domu mieszkalnego, Według wszeikięgo
prawdopodobieństwa — jak to Jyl'a
Córdier cynicznie podsunęła — chiopa-

czek będzie sam w swoim pokojw w
dniu wigilijnym. Matka narażać nie bę.
dzie 5-letniego dziecką na zmęczenieprzy
nabożeństwie o północy. Ale ojciec, na-
wet w zmikczemnieniu, odczuł, ile do je-
go podstępu dodawała nieszlachėtnošs'
sama ową pewność, oparta na pobożno-
ści jego małżonki i jej troski o rdro-

wie ich syna. Skoro przerwał wreszęje
milczenie, zgryzota owa udzielą się
akcentowi, z 'akim podął pytanie insy-
nuującėi i zgubnej doradczyni;

(D, <, 4) 
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ZORGANIZOWANA

akcja żydowska przeciw Polakom
w. Borysławiu

Stały wzrost Ruchu Narodowego w | rają się Żydzi zniszczyć materjalnie p.
Bosysławiu, powstawanie nowych pol-
skich placówek handiowych, a do tego
postępującąwśród przeważającej już
dziś ilości robotników borysławskich
świadomość  niebezpieczeństwa ży”

dowskiego, wznieciły tak srogi gniew
„lzraela”, że zaatakował narodowców
re wszystkich stron.

] tak: Wnieśli do władz doniesienie.
jakoby członkowie Obozu Narodowe-
żo przygotowywali na dzień 12 go b.
m. rozruchy antyżydowskie w Borysła-
wiu. Ną skutek tego doniesienia zosta
ło wielu członków Str. Narod. przesłu-
chanych w konrisarjacie P.P.
Jak bezpodstawne i śmieszne jest to

doniesienie nie potrzeba chyba tłuma-
czyć, Kto zetknął się z Ruchem Naro
dowym, ten doskonale wie, że Obóz Na
rodowy znacznie poważniej i głębiej
traktuje kwestję żydowską i sposób jej
rozwiązania, aniżeli pobicie kilku czy
m. żydków i nigdy lego tais:
Ч ień nie organizował, a a
kipobiela Żydów, jakie w leki
miejscowościach miały miejsce były tyl
=aktem obrony na prowokacje żydow

je,
O nawolywanie, względnie organizo-

wanie tych rozruchów w Borysławiu
oskarżono wprawdzie dobrych Pola«
ków, lecz pozatem ludzi starszych, po-
ważnych, w Ruchu Narodowym
mie biorą czynnego udziału i nie są
członkami Str. Narod.

Równocześnie z doniesieniem, ży-
dowska „Chwiła* napadła na tych lu-
dzi przypisując im organizowanie ru-
chu antysemickiego w Borysławiu, co
Si„Dz. Narod." poruszał i demento-
wał.
Łatwo jest domyśleć się, z jakiego

źródła tę zorganizowane ataki na
kojnych, szanowanych ludzi pochodzą,
i że poza planową akcją żydostwa bo-

ławskiego, kryje się nadto chęć po-
wienia ich pracy, by na ich miejsce

zatrudnić Żydów.
A teraz z i odc.nka.
Przyjechał do Borysławia z Pozna-

mia kupiec p. L. Rogalski i otworzył
sklep bławatny, przyczem jako kupiec
z fachowem wykształceniem i 48
letnią praktyką zaopatrzył ewój sklep
w solidne, pochodzące z pol-
skich # Ceny zaś tych towarów
po uczctiwem skalkulowaniu okazały
się niższe aniżeli w sklepach żydow *
skich.

I tu nienawiść żydowska do wszyst-
kiego co polskie, znalazła swoje ujście
iposunęła się do tego stopnia, że p. Ro
galskiemu zagrożono zamachem na je-
£ życie, czem się zajęły już władze

zpieczeństwa. W jaki zaś sposób sta  

Rogalskiego niech poświadczy o tem
poniżej zamieszczony dosłowny odpis
memorjału do p. starosty drohobyckie-
go, który został podpisany przez sze-
reg borysławskich organizacyj, skupia
jących bardzo poważną ilość społeczeń
stwa polskiego:

„Społeczeństwo polskie m. Borysła-
wia domagało się oddawna sklepów
polskich, których brak zupełny daje się
dotkliwie odczuwać. Na skutek starań
tutejszych obywateli Polaków przyje-
chał do Borysławia p. Ludomir Rogal.
ski z Poznania i otworzył sklep bławat
ny przy ul. gen, Zielińskiego I, 18, O+
twarcie sklepu jednak spotkało się z
planową, wrogą akcją społeczeństwa
żydowskiego, które utrudnia p. L. Ro-
galskiemu wykonywanie swego zawo-
du, a to przez tamowanie dostępu do
sklepu, objawiające się w ten sposób,
że prawie codz, już od raną przed sklę-
pem p. Rogalsk. stoi grupa żydów, któ.
rzy nie dopuszczają wchodzących do
sklepu, Następnie kobiety - Żydówki
wchodzą do I w obecności kli-
jenteli polskiej wyśmiewają towar. na-
zywając go „tandetą“, a nawet „Świń-
stwem“ i wskazują przytem žydowskie

sklepy, w których rzekomo można na-
być lepsze towary za niższą cenę Nad-
to Żydzi odgrażają się zdemolowaniem

sklepu p, Rogalskiego oraz pobiciem
go. Nie od rzęczy będzie przytem zau
ważyć, że gdy p. Rogalski zjawił się u
niejakiego Izraela. Freilicha, dowie-
dziawszy się, że w jego domu przy ul.
Kościuszki jest wolne mieszkanie, ten
zupełnie nie parlamentarnie wyprosił

 

 

Borysław, w styczniu,
go z domu mówiąc, że w jego domu
mieszkanie do wynajęcia jest tylko dla
Żydów. Tego rodzaju wroga akcja spo-
łeczeństwa żydowskiego wobec społe-
czeństwa polskieśo wywołać łatwo mo
że niepożądany odruch, którego nale-
żałoby uniknąć, Podpisani przeto zwra
cają się do JWPana starosty z uprzej:

mą prośbą o wydanie odpowiednich
zarządzeń, które pozwolą Polakom na
polskiej ziemi swobodnie swój zawód
wykonywać”. |
Memorjał ten został w dniu 20 b. m.

wręczony staroście drohobyckiemu T.
Chmielewskiemu przez delegatów spo-
łeczeństwa polskiego wzgl. podpisa -
nych organizacyj.

Potwierdzeniem planowej akcji i u-
tworzenia przez żydostwo borysław -
skie frontu antypolskiego jest drugi
fakt:
W drugiej połowie grudnia ub, r
ašinis booki Iwowianka
a obecnie w Krakowie zamieszkala p.
Hanka Pawłucka z zamiarem otworze
nią sklepu galanteryjnego. W tym celu
wynajęła lokal sklepowy: w Hotelu
City” i zapłaciła czynsz za 2 miesią-
ce z góry. .

Stosownie do zawartej wmowy po u-
skutecznieniu wszelkich przygotowań
przyjechała w dniu 15 b. m. do Bory-
sławia w celu uruchomienia skiepu
Właściciel jednak lokalu — Żyd, o-
świadczył p. Pawłuckiej, że lokalu nie
może wynająć katolikowi tylko Żydowi
izwrócił jej zapłacony czynsz, |

Wszystkie powyższe fakty wywoła-
ły wśród społeczeństwa polskiego Bo-
rysławia zrozumiałe wzburzenie,  

wiamanie do kościoła

W nocy na 20 b. m. nieznani sprawe
cy okradli kościół parafjalny w Słubi-
cach, pow. gostynińskiego.

Jeden ze zbrodniarzy wszędł do ko-
ścioła po drabinie, po wyjęciu szyby ›
otwarciu okna-wciągnął ową drabinę
do kościoła i po niej zszedł z okna.
Drzwido.zakrystji otworzył specja!-
nie przygotowanym drutem, który
znaleziono przy drzwiach na podłodze.
W zakrystji przeszukał wszystkie szu-
flady i skrytki, nie omijając nawet
szafki z olejami św., używanemi do
chrztu św, Zbrodniarz musiał być do-
brze obznajomiony ze zwyczajami,
gdyż znalazł wszystkie klucze i kluczy
ki, które składano po zamknięciu ka-
ścioła w miejscu wiadomem tylko ks.
proboszczowi i służbie kościelnej. Klu-
cze potem widocznie zabrał ze sobą,
gdyż nigdzie nie zdołano ich znaleść.

Z zakrystji łupem  świętokradców
padły: jeden kielich, trzy patyny, gór-
na część monstrancji z melchisede-
chem; monstrancję zbrodniarz przeła-
mał na pół, drugiej nie zdołał prze-
łamać, a tylko zgiął i takąsfiętą zo-
stawił, zabrał też bursę do chorych »
pateną. Zbrodniarz, otwierał taberna-
kulum, lecz stamtąd nic nie zabrał,  

Gostynin, w styczniu,

po zagiętej sukience na jednej z pu*
szek, poznano, że otwierał i zaglądał
do puszek z komunikantami, Wszyst-
kie zrabowane przedmioty zapakowaś
w ręcznik zerwany z lawaterza.
Bojąc się wykrycia, zbrodzień nie

palił świec, tylko posługiwał się za»
pałkami, których niedopałków wszę”
dzie pełno leżało. Fakt, że potrafił
przy ta: mdłem świetle operować i 0-
bejrzeć wszystkie skrytki i schowanka,
dowodzi, że dobrze był z terenem ob-
znajmiony, Otoczenia kościoła, pleba«
nii i parafjalnego domu katolickiego,

strzeże w nocy specjalny dozorca.
W nocy, której dokonano święto+

kradztwa, na plebanji często ujadały
znajdujące się tam psy. Dozorca nie-
pokojony zajadłem szczekaniem uda-
wał się kilka razy w tamtą stronę, lecz
nigdy nic podejrzanego nie zauważył.

skazywałoby to, że zbrodniarzy by”
ło paru, z których jeden — niepokoje-
niem psów — ściągał dozorcę w stro”
nę plebanii, aby wspólnicy swobod-
niej mogli plondrować w kościele.
Po dokonanej zbrodni sprawcy wy”

szli drzwiami, które otworzyli znale”
zionemi kluczami. Powiadomione o
świętokradztwie władze policyjne
wszczęły energiczne dochodzenie

w Przemyślu i powiecie
(Qd własnego korespondenta)

Nie łatwo jest prowadzić pracę poli-
tyczną w duchu narodowym, w takiem
mieście jak Przemyśl, gdzie niemal poło.
wę mieszkańców stanowią Żydzi i w ta-

 

ZCAŁEGO KKRAJU
BIELSK -PODLASKI

Kombinacje z biletami. — Od dłuższe-

go czasu krążyły w niieście głuche wieś-

ci, że właściciel kina „Corso" Abram

Brzeziński uprawia kombinacjez bileta-

mi, dzięki czemu unika płacenia podat -

ków na rzecz miasta, Czerwonego Krzy-

ża i Funduszu Pracy. t

Przeprowadzono rewizję w kasie któ.
ra potwierdziła przypuszczenie. Brzeziń-

skiego czeka surowa kara za te kombina-

cje.

BIAŁYSTOK,
RENEE

Straż pożama jako kominiarz, — Od

szeregu lat koncesję na czyszczenie ko-

minów w Białymst, posiadała Białustoc-
ka Ochotnicza Straż Ogniowa. (BOSO),

która nie prowadziła żadne; rachunko-

 

 

Z KRAKOWA
Teatr im, J. Słowackiego: wtorek „Ch:

mery" (premiera),
Kina polskie:
Apollo: Burza nad światem
se Walczyk dla ciebie.

1 Co mój mąż robi w nocy,
świt: Złoto.
Sokół: Zaledwie wczoraj,
Promień: Księżniczka czardasza.
Uciecha: W walce z caratem.
Z życia Młodzieży Wszechpolskiej w

Wstęp wolny — obecność kandydatów
Młodzieży Wszechpolskie; będzie się od-
bywał przez cały drugi trymestr we śro-
dy o godz, 19,15 w sali Nr, 39 Coll. Novi.
MW/stęp wolny — obecność kandydatów
obowiązkowa — goście mile widziani,
Wpisy do Młodzieży Wszechpolskiej co-

dziennie od godz.12 — 1 w lokali M, W.

Rynek Główny 6 m. 17, tel. 120-76, oraz
na każdem zebraniu.

Miesiąc śmierci, — Z ogłoszonej staty

wtyki miejskiej Krakowa za miesiąc listo

pad odnośnie do liczby zgonów, urodzin
i małżeństw wynika, że w wymienionym
miesiącu liczba zgonów bardzo poważnie
przewyższyła liczbę urodzin, Zmarło mia
mowicie 227 osób, podczas, gdy urodzo-
nych żywo dzieci zanotowano tylko 185.
Lezba zgonów przewyższyła tedy liczbę
urodzin o 41 osób, Objaw ten jednak nie

fest stały, gdyż np. w październiku sto-
euqek był odwrotny; liczba wrodzia prze-

wyższała liczbę zgonów o 42.
Zmiana na stanowisku szeła sztabu D.

O. K. V. — Dotychczasowy szeł sztabu
O. K. V. Kraków pułk. dypł. Tadeuez To-
miaszęwski odchodzi na stanowisko do-
wódcy 6 pułku artylerii ciężkiej we Lwo.
wie. Jako następcę pułk. Tomaszewskie
go na stanowisko szefa sztabu O. K. V.
wytnienia'ą pułk. dypl, Horaka z pocho-

dzenia Iwowianina,
Nowy wicedyrektor Izby Przemysło-

wo - Handlowej, — Z dniem 1 htego sta-
nowisko wicedyrektora Izby Przemysło -  

wo - Handlowej w Krakowie, obejmuje

dr. Kazimierz Harbat - Załuski, Stanowi-

sko wicedyrektora Izby zajmowałdotych

czas dr. Rudolf Radzyński, obecnie wi-
ceprezydent miasta.

Samobójstwo kontrolera pocztowego.

—W sobotę, o godz. 9,50 w ustępie фпа

chu urzędu pocztowego w Krakowie

Nr, 1 (ul. Wielopole) popełnił zamach sa.

mobójczy kontroler urzędu pocztowego

Nr, 1 w Krakowie, Franciszek Roni, Roni
w zamiarze samobójczym strzelił sobie z

usta z rewolweru systemu Mauser. Kula

przeszyła na wylot głowę, wychodząc

sklepieniem czaszki. Desperata, do, któ

rego wezwano lekarza Pogotowia Rstun-

kowego przewieziono na oddział chirur-

giczny szpitala św. Łazarza, gdzie natych

miast dokonano operacji, mimo pomocy
Roni zmarł w godzinach popołudniowych

| Romi liczył 56 łat, był żonaty, ś zostawił

dwoje dzieci. Władze pocztowe prowa

dzą w Sprawie zamachu samobójczego do

chodzenia.

Spóźniona akcja. — Obywatelski Komi

tet „Pomocy Zimowej'* w Krakowie ogło

sił, że od dnia 29 stycznia b, r, będą w

pewnych firmach do nabycia znaczwi me

talowe na Pomoc Zimową, dla rodzin po
zbawionych pracy, £ zaapelował do вро-

łeczeństwa o poparcie tej akcji, Rezpo -
czynanie akcji Pomocy Zimowej w ostat
nim prawie dniu stycznia — a więc właś
ciwie już w lutym, jest stanowczo spóź-
nione i nie może liczyć na większe sukce
sy. A i te sukcesy, jakie osiągnie, nie
będą uż „Pomocą Zimową”, a chyba
„wiosenną”.

Występy Solskiego, — W połowie lu -
tego przybywa do Krakowa na miesięcz-
ny pobyt Ludwik Solski, Z okaz'į uroczy-
stości jubileuszowych, organizowanych na
„jego cześć w teatrze im. J. Słowackiego
Solski wystąpi gościnnie na deskach te-
go teatru, i zę, " у  

wości, ciągnąc z obywateli zysku, sięgają-
ce 60,000 zł. rocznie.
Wobec tego, że BOSO nienależycie

wykonywała swe czynności, urząd woję-
„wódzki postanowił przeprowadzić nowy
podział miasta, na rejony kominiarskie z
zastrzeżeniem, że synekura żydowskiej
BOSO zostanie odebrana. Żydzi poczęli
czynić starania na terenie rady miejskiej
celęm utrzymanią dotychczasowego sta-

nu rzeczy,

"GRUDZIĄDZ

Wielkie zebranie Nar. Org. Kobięt, —
Dnia 26 b, m. odbyło się w sali „Tivol'”
wielkię zebranie N. O, K., na którem wy
głosiła bardzo zajmujący referat przew
N. O. K. p. F. Dowmontowa z pod ty-
tułem „Zadania kobiety Polki w dobie
obecnej”. Na powyższem zebraniu przyję

to wśród okląsków rezolucję, wzywającą
do bojkotu pism żydowskich i masoń-
skich, a szczególnie „Expressa Il.“ w
związku z umieszczeniem karykatury
żłobka, obrażającej uczucia religijne Po-
lakėws ;

Emigracja żydów do Palestyny, —
Przed niedawnym czasem wyjechał do Pa
lestyny Żyd inż, G. Rautensztejn, który
był zatrudniony w PePeGe. To samo u-
czynił w tychdniachlekarz dr. Blind.

STANISŁAWÓW

Wielki wiec emerytów kolejowych. —
Z inicatywy Międzyzwiązkowego Kom-=
tetu emerytów kole'owych odbył się w
ооа aaESET DARA CZ,

Obniżka cen prądu elektrycznego i ga-
zu, — W tym tygodniu odbędzie się po-
siedzenie zarządu miejskiego m. Krako-
wa, na którem ma zostać zadecydowana
sprawa obniżek cen prądu elektryszngo,
gazu oraz opłat w rzeźni i na targowicy
miejskiej. Prezydjwm miasta ma wystąpić
x wnioskiem obnižen'a ceny prądu elek-
trycznago z 60 gr, na 55 gr. gazu na 10
metrów sześć, z 50 na 40 gr. od metra.
Obniżki opłat w rzeźni i na targowicy
miejskiej wahać się będą od 30 do 50
proc. dotychczasowych stawek. Zniżki
projektowane w stosunku do cen i taryf
obecnie obowiązu'ących są bardzo mini-
malne i nie zaważą poważnie; na budże-
tach rodzin czy instytucyj — miasto jed-
nak tłumaczy się niemożliwością wydat-
niejszej zniżki — spowodowaną kurcze-
miem się dochodów miasta w związku z
ostatniemi dekretami rządowemi,
Proces o fałszowanie recept lekarskich

Przed krakowskim sądem karnym dnia
29 b, m. rozpocznie się sensacyjna 5-cio
dniowa rozprawa. Na ławie oskarżonych
zasiądą: b. zastępca naczelnika wydz sa-
nitarnego dyr. kol. krak. Mieczysław
Freand aptekarz z ul, Krowoderskie:
Jan Janusz, oraz kolejarze Czesław Ga-
brjel, Wo;ciech Pyrlich, Władysław Kłę

„pa, Władysław Dworski, Bolesław Bruz-
da, Henoch Marmine. Są oni oskarżem,
że od roku 1932-33 sfałszowali 641 recept
kole'owych, przyczem narazili władze ko
lejowe na straty wynoszące 7.000 zł,  

sali ZKP. wielki wiec emerytów, wdów i
sierot po emerytach, w sprawie ostatnich
dekretow, godzących w podstawę bytu

emerytów. W skład prezydjum wiecu
weszli inż. Dziekoński Michał i Lewice
ki Wiktor, Przemawiali delegat ZZK. z
Krakbową p. Packan i delegat ZKP insp.
Tagajowski Tadeusz, którzy zobrazowal.
sytuację emerytów, oraz przedstawili in-
terwencję u czynników centrainych i par
lamentarnych. Imieniem Międzyzwiązko-
wego Komitetu przemówił p. Staszyszyn.
Po referatach delegatów uchwalonoje -
dnogłośnie rezolucję, w której emeryci
domagają się cofnięcia dekretu o przekre
śleniu 23 proc, wysługi emerytalnej pod
zaborem, stworzenia stałego funduszu ©-
merytalnego. oraz wyraża'ącą gorący pro
test przeciwko krzywdzie 'aka dotyka e-
merytów „zaborczych”, lstórzy na terenie
b. zaboru austrjackiego byli tym elemen -
tem, który pracą swą w wielkiej mierze
przyczynił się do odzyskania niepodle-
głości, Zebrani solidaryzuą się z memor-
jałami i akcją w sprawie emerytów. pro-
wadzoną przez zarządy główne ZKP, i

ZZK. Wiec zgromadził liczne rzesze emo
cytów, którzy wypełnih całą salę i bocz-
ne ubikacje i korytarze.

ZAKOPANE
———— ›

„Polscy“ adwokaci. — W Zakopaiem
slusznije može niž gdziiendziej narzekają
adwokaci Polacy na nieuczciwą konku -
renoję ze strony abisyńskich kolegów.
Niejednokrotnie o tem pisaliśmy A mimo
to wciąż powtarzają się wypadki angažo
wania żydowskich dependentów przez
Polaków. Oto p. Bulanda hodu'e sobie na
stępoę w osobie p. Salpatra, znanego sjo
nistę. a p. Ursel zajmuje dwu aplitantów
żydowskich pp. Pressera i Kolbera A mi
mo to Tw. Budowy kolejki linowej ode-
brało niedawno zastępstwo swoich inte-
resów Polakowi Syperowi z Nowego Tar
gu i oddało je temuż p Urselowi.
Czyżby echa pamiętnych zajść na zjeź-

dzie adwokatów w Krakowie mie dotarły
jeszcze pod Giewont,

Redukcje w zażydzonej Ubezpieczalni
Społecznej — Olazały gmach Ubezpie
czalni, pozostałość z okresu radosnej
twórczości stoi częściowo pustką, a częś-
ciowo zajęty przez biura j mieszkania u-
rzędników, Choć brak pieniędzy na naj-
niezbędniejsze leki dla chorych, nie brak
ich na zbyteczny remont i przebudowę
mieszkania dla dyrektora. System o-
szczędnościowy każe redukowaćperse -
nel. Ostatnio zwolniono ze służby sani-
tarjusza, p. .Sz., inwalidę wojennego, oj-
ca 3dzieci itopo 6latach pracy.

Choć nie można mieć zastrzeżeń przę-
ciw samej zasadzie ograniczania niepo-
trzebnie rozbudowanej sanacyjnej biuro
kracji, to jednak powinna być zachowa-
ma raconalna i sprawiedliwa kole ność;
najpierw redukcja Żydów, a potem ludzi
zamożniejszych i tych. którzy kumulują
w rodzinie posady. A wreszcie niż poto
redukować, by na miejsce zwolnionych
przyjmować nowe siły.  

Przemyśl, w styczniu,

kim powiecie, jak przemyski, gdzie poło”
wa wieśniaków to Rusini, rozagitowanć
przez „ukraińców”, Nadto na uwadze
mieć trzeba bardzo duże trudności, azye
nione przez władze administracy/ne.
Czemże jednak są te przeszkody wobec
rozmachu i siły moralnej zasad narodo«
wych, porywających całe polskie społe«

czeństwo, Że narodowy Przemyśl idzie

olbrzymim krokiem naprzód świadczyły
o tem ostatnie dni. Sieć kół z tygodnia na
tydzień wzrosła, członków wciąż przyby
"wa, a wszystkie zebrania masowo są ob-
syłane przez członków. 14, 15 i 16 b. m.
odbywa się kura ideowy, dla nowych
członków z miasta. Referowali pręzes
powiatowy Str, Narod. mgr. Bilan, dr.

Kropiński, p. Kociuba ze Lwowa i w, in.
Kursukończyło 80 kandydatów.

W ciągu soboty 18 b. m. trwał kurs po
wiatowy. Udał się równie znakomicie.
Ukończyło go 70 kierowników i człom=
ków zarządów kół z całego powiatu, któ
rego nawet nadalsze zakątki były repre-
zentowane, Referaty przyjmowane nad
wyraz serdecznie wyglosili delegatka za-
rządu głównego Str. Narod, z Warszawy

b. posłanika Ewelina Pepłowska, prezes

„Czytelni Akademickiej" ze Lwowa ma$.
Witold Nowosad, p, Koczuba, oraz radni
mag, Bilan i dr. Kropiński. Niedzielą 19
b, m. była dalszym wąpaniałym przeglą -
dem sił narodowych. O godzinie ? rano
w nabożeństwie uczestniczyło 150 dele-
gatów z powiatu, oraz członkowie miej-
scy, poczem gromadnie udano się do „So
koła” na zebranie, w którem wzięło u-
dział przeszł 0400 zorganizowanych naro
dowców, Po zagajęniu zebraina wkroczy-
ła na salę policja i skontrolowała legity-
macje przyczem prezes Bilan musiał każ-
dego członka nazwać imieniem i nazwi-
skiem. Oryginalny ten egzamin jednak się
powiódłi zebranie odbyło się beż dal -
szych przeszkód. Przemawiali b. posłan-

ka Pepłowska, mag. Nowosad i mag. Bi-
lan, Zgromadzenie zakończono odspię -
waniem Hymnu Młodych, oraz żywioło-
wemi okrzykami na cześć Wielkie; Pol-
ski i Romana Dmowskiego, O godzinie 4

pop. w lokalach Str. Narod. odbyła się
rada powiatowa. Referaty polityczne wy-
głosili kol, kol. Bilan i Nowosad, a organi
zacyjny p. Uchwał, Zakończeniem uroczy
stości był opłatek Stron. Narod, w dużej
sali „Sokoła”; Nigdy jeszcze „Sokół nie
gościł jednocześnie tyłu ludzi. Przy sto-
łach zasiadła bowiem z 500 osób z mia-
sta i powiatu,Przemawiali prez. Bilan, ks.
kan. Gorczyca, kol. Nowosad, oraz ard-
ny dr, Kropiński, który wskazał na świet
ny rozwój Str, Narod, w Przemyślu.

Duże wrażenie sprawiła na zebranych
uroczystość ślubowania na wierność ide"
narodowej, złożona przez 120 nowych
członków z miasta i powiatu,

W części artystycznej p. Jan K nopis
oddeklamował z siłą wiersz Dobrzyńskie

go „Młodzi”, p. Garbarz przy akompanja
mencie p. Tabińskiego odegrał sola
skrzypcowe, a kwartet złożony z czoło-
wych śpiewaków Przemyśla pp. Czerne-
go, Fichtla, Kukulanki i Wawrzeckiej,
przy akompanjamencie p. Sokołowicza,
odśpiewał kolendy. Na zakończenie za-
służone oklaski zbierała utalentowana
sopranistka p. Zolia Kukulanka, W cza-
sie opłatka odczytano również tekst tele
gramu wysłanego do Romana Dmowskie-
go.



  

W n-rze drugim „Dzien. Urzęd. Min.

Skarbu” z r. b. ukazało się wyjaśnienie

tegoż m-stwa, które ustala, iż budynkóm

mowowzniesionym, częściom dobudowa-

nym lub nadbudowanym po dniu 1 stycz-

'nia 1922 r.,.ktėrych użytkowańie rozpo-

'ežęto przed dniem 16 września 1930 r.,

'piętnastoletnie zwolnienie od podatku od

nieruchomości przyznawane. jest bez

składania specjalnych podań, a tylko po

przedstawieniu zaświadczenia zarządu

miejskiego lub zarządu gminy, W za-

świadczeniu powinna być«wymieniona

„data rozpoczęcia użytkowania i data u-

kończenia budowy. Jeżeli urząd skarbo-

wy wymierzył podatek od tych budyn-

ków, to wymiar będzie uchylony po

wniesieniu odwołania, przyczem w wy-

padku niezłożenia odwołania w przepi-

sanym terminie, opóźnienie może być da-

rowane przez dyrektora Izby Skarbowej.

Budynkom  nowowzniesionym, czę-

ściom nadbudowanym lub dobudowanym,

których użytkowanie, chociażby nawet

częściowe, nastąpiło po dniu 16 wrze-

śnia 1930 r., a przed dniem 1 kwietnia

„1933 r., urzędy skarbowe przyznają 15-

„letnie zwolnienie po złożeniu podania bez

względu na czas jego złożenia. Do po-

dania należy dołączyć zezwolenie nabu-

dowę, zatwierdzony plan budowy i za-

świadczenie zarządu miejskiego lub za-

„rządu $miny, W zaświadczeniu tem po-

-. Natomiast właściciele

«wvowzniesionych,

4 dobudowanych, których użytkowanie

winno być stwierdzone, że budynek jest

nowowzniesiony, lub że część jego i jaka

jest dobudowana lub nadbudowana oraz

data, od której nastąpiło chociażby

częściowe użytkowanie. Właściciele no-

"wych, parterowych budynków we wsiach,

'z wyjątkiem województwa poznańskiego

i pomorskiego, nie potrzebują przedsta-

wiać zatwierdzonego planu budowy i ze-

zwolenia na. użytkowanie budynku,
budynków no-

części nadbudowanych

nastąpiło po-dniu 1 kwietnia 1933 ra

winni złożyć podanie w ciągu 60 dni po

rozpoczęciu użytkowania. i dołączyć

" prężenie.

„„Jak jedn 4
* ło dość nieznaczne i wyraziło ‹

'sunkówo niewielkiem osłabieniu funta.

_gorzelnie rolnicze w

« pomorskie

„nastąpiło

Nieznaczne cdpreženie
Na wczorajszych giełdach walutowych

pewue, zresztą nieznaczne, od-

Należy je tłumaczyć zarówno

rozpowszechnianiem się opinii, że obec-

ny rząd francuski przetrwa do wyborów,

jak i deklaracją premjera Sarraut, wktó.

rej stwierdził on, że nie ma zamiaru

zmieniać ityki monetarnej Francji.

zaznaczono, „odprężenie by-
iło się w sto-

Jeżeli chodzi o dolara — utrzymał się

on naogół na poziomie niskich kursów

sobotnich. wykazując nieznaczną popra-

wę tylko w Warszawie. gdyż zwyżka je-

go w Londynie jest tylko pozorna spo-

wodowana bowiem została osłabienie.

funta. ‚

Ceny spirytusu
Ogłoszonew dn, 24 b. m, rozp, mini-

stra skarbu w porozumieniu z ministrem

rolnictwa i r, r. ustala podstawową cenę

za 1 bl 100 proc. spirytusu surowego

który w ciągu kampanii 1985-36 będzie

dostarczony na kontyngent zakupu przez
wysokości nastęnu-

; wo”. warszawskie 62,71,

, kieleckie 62.36, lubelski»

60.02 białostockie 65,50, wileńskie

14.53 nowogródzkie 69,69, oleskie

68.58, wołyńskie 63.63, poznańskie 61.03,
61.64, krakowskie 65,50

iącej (w zł.
łódzkie 62.

lwowskie 65.39, stanisławowskie 63,67,

„tarnopolskie 61.76, śląskie 70,79. Ceny

“sta?

te rozumieją się franco wagon lub statek
nabliższej stacji
rowej kolei żelaznej lub przystani,

towarowej normaln>t> ;

wymienione popfzednio 'dókumenty. Po-

dania wniesione do końca 1934 r. uważa-
ne są za wniesione w terminie,

Jeżeli właściciele ci złożą podania po

upływie tego terminu „to urzędy, skarbo-

we dokonają wymiaru podatku od.nie-
ruchomości:za czas.od rozpoczęcia użyt-
kowania .do- następriego' kwartału po
wniesieriiu podania. ю : Ё

оаНУТИОУТССЯВЗНЕЬ

Ogólny | wskażnik” cen kurtowych* w

| śrudniu ub. r. wyniósł 52,7 wobec 54,5 w

listopadzie ub. r. i 53,4 w grudniu 1934 r.

(podstawa r. 1928 = 100). :

Ponižej podajemy wskažniki cen hurto-

wych wgrudniu ub. r. Ila poszczegól-

nych grup specjalnych. (w nawiasach

pierwsza liczba oznacza wskaźnik z listo-

pada ub. r., druga — z,grudnia 1934 r.):

Żywność i używki — 49,1 (51.0—49.2),
SP przez spożywców 56,2 (585—

Art kuły rolne krajowe: — 43,7 .(45.9
440), sprzedawane przez. rolników 37,2
(383 — 348). : Ak DRE
Artykuły przemysłowe: — :56,2 (57,7—

57,3), surowce 53,8 (562 — 54,9); pół-
fabrykaty 54,2 (56,2 —54,9), wyroby $0-

towe. 60,2 (605 — 618). e.

. Informace o kredytach, przeznaczo-

nych w roku bieżącym na,, rozbudowę

miast, obudziły żywe zainteresowanie w

większych i mniejszych miastach polsk

Zarządy miejskie. przystąpiły do teo-

retycznych obliczeń * przygotowań do

zużytkowania kredytów, gdy będzie mo-

żna rozpocząć ruch budowlany. W ko

łach fachowych panu'e przekonanie, iż

W Warszawie otrzymano informacje

z Berlina, iż niemieckie stery handlowe

i przemysłowe postanowiły zastosować

zarządzenia, mające na celu wzmożenie

eksportu towarów. niemieckich do Pol-

dE EA a>
Rozważany jest projekt obniżki cen

„przeznaczonych na wywóz do Polski, 0-

raz prem'owanie eksportu System przy-

znawamia premji eksportowych stosują

Niemcy dotychczas tylko w odniesieniu

Rooseveltopolityce
Z Waszyngtonu donoszą:

ścisłości pośłosek, pochodzących z No-

wego Jorku na temat: rewaloryzacji sre-

bra, stworzenia wolnego rynku złota i

szeregu nowych innych posunięć w dzie-

dziniepolityki monetarnej rządu Stanów

Zjednoczonych, oświadczył z uśmiechem,

Ktoby się poddałsugdestji, informacyj

żydowskich o gospodarczem położeniu
iemiec — wytworzyłby sobie obraz rui-

ny ekonomicznej tego kraju. :
Tymczasem wiele danych wskazuje na

to, iż Niemcy walczą skutećżnie z kry-
zysem. Za przykład niechaj posłuży han-

del zaśraniczny. W grudniu r. ub, przed-
stawiał się następująco (w milj, RM —
pe liczba w nawiasach oznacza о-
raty w listopadzie r, ub., druga — w'

import 373,0 (346,1 —

 
| grudniu 1934 r.):

niemieckich wyrobów „przemysłowych,,

 

 
|

„niósł 4.159 milj, RM.,

Piętnastoletni okres zwlonienia oblicza

się od daty chociażby częściowego użyt-

kowania  nowowzniesionego budynku,

części '.dobudowanej lub nadbudowanej.

Zaznaczyć jeszcze należy, że podania

o zwolnienie od podatku od nieruchonio-

ści powinny być wnoszone niezależnie

od podań o.zwolnienie od podatku 4o-

chodowego. : ‚

 

"Nieznaczny spadek cen hurtowych
"„Nożyce” prawie niezmienione

A Surowce i półfabrykaty przemysłowe

1-541 (56,2 — 54,9) uzależnione od za-
granicy 43,8 (44,3 — 41,4), skartelizowa-

ne 76,6: KA — 83,2), pozostałe 48,0
(48,9 — 47,4).

Materjały budowlane 50,4- (52,2—50,2).

Artykuły nabywane przez rolnika —
65,4 (66,9 — 68,2).
Spadek wskaźnika cen. hurtowych w

grudniu jest nieznaczny, zwłaszcza jeśli

„wziąč pod uwagę:akcję zniżki cen prze-

mysłowych, Pełny jej. wpływ zaznaczy

się:coprawda dopiero w styczniu, w

grudniu dał małe rezultaty.

Artykuły sprzedawane przez rolników,

uległy również zniżce, tak, że „nożyce”

utrzymały się prawie niezmienione.

tegoroczny ruch ' budowlany obe'mie

większą ilość budujących, ponieważ wy-

magane są od reflektantów poważniejsze

wkłady a koszta budowy małych objek-

tów będą obniżone.
W pro'ektach rozbudowy i inwestycji

w miastach brana jest pod uwagę możli-

wość zastosowania w dużych rozmiarach
materjału drzewnego. (pr)

Niemcy chcą zwiększyć wywóz do Polski
do tych krajów, które regulują należno-

ści za towary niemieckie w gotówce.

Umowa handlowa z Polską oparta jest

na zasadach kompensacyjnej wymiany

towarowej, niemnie' wobeczmniejszania

się wzajemnych obrotów handlowych za-

stosowanie systemu premji wobec eks-

portu do Polski wydaje się być nieod-

zowne,
Eksporterzy niemieccy zdecydowali

się nadto na udzielanie kredytu importe-

rom polskim, (pr.)

saaa - AB 4 у

monetarnej Stanów Z].
Prezydent Roosevelt. zapytany co do a grROYAPOZOacn.

W odpowiedzi na zapytania, czy czy-
nione sa jakieś nowe wysiłki w celu doj- '
ścia do' międzynarodowej stabilizacji
walut, prezydent stwierdził, że, jak mu
się wydaje, żadne rozmowy mie są w tej
chwili prowadzone na ten temat.

a H ei i i į

dał 111 milionów marek. nadwyżki w roku ub.
399,2), eksport 415.6 (399.7—353,7).sal-

do plus 42,6 (plus 53,6 — minus 45,5).
W ciąśu całego roku 1935 import wy-

RM, wobec czego dodatnie saldo wynio-
sło 111 milj. RM. Import spadł w porów-
naniu z 1934 r. zarówno wagowo jak i
wartościowo o ok. 7 proc,, nafoiniast
eksport wzrósł waśowo o 11 proc., war-
tościowo zaś zaledwie o 2,5 proc, co
świadczy o spadku przeciętnej ceny eks-
portowej. o około 8 proc.

eksport 4,270 milj. . 

" Trudności w ulokowaniu pożyczki |
N'etylkow Polsce lokowanie pożyczek

państwowych natrafia na, trudności,
Agenc'a Havasa donosi z Berlinia-- „

Pożyczka _ długoterminowa Niem'ec-

kich Kolei :Państwowych, której emisja

LRK KIEN TRAIN ATS SIAAIK ŽK

Zmniejszenie się produkcji
przemysłowej |

Wskaźnik produkcji przemysłowej, 0-

bliczany przez Instytut Badania Kon-

junktur Gospodarczych i Cen,wykazuje

w grudniu.spadek o jeden punkt, z 69,8

do 68,8. sz w 7 u.

Jak wiadomo — na punkcie urucho-

mienia swej produkcji przemysłowej Pol-

ska pozostaje wciąż na szarym końcu.

; { : М : е

Spadek wydobyda węg:a
Sytuację górnictwa*węglowego w ca-

łym r. ub, ilustrują następujące liczby (w

tys. ton'—.w nawiasie: dane za.1934 r):

wydobycie: 28.543 (22233), |zbyt . we-

wnętrzny 16.881 (15.784), eksport 9,175
(10.404), Jak widać z powyższychliczb,

wydobycie węgla w r. ub, ;było nieco

mniejsze, niż w 1934 r., natomiast zbyt

wewnętrzny wzrósł o przeszło 1 milj. t.,

eksport wykazał spadek, *

Wiadomości gospodarcze
literatura: fachowa

nie posiadała dotychczas: żadnych wy-

dawnictw, omawiających zagadnienie
technologii ryb,. Związek. izb przemysł.
handł. wydał pierwszą w języku po'skim

Ponieważ polska

pracę z tej dziedziny p, t, ..Zasady pro- |.

dukcji i standaryzaci konserw rybnych”,
opracowaną przez dr. D, J. Tilgnera.

*

W tych dniach została uruchomiona w
Zawierciu fabryka „Ułan”, wyrabiaąca
zórzobła woskowe, okucia do okien, ha-.
cele, Fabryka była nieczynna przez czas
dłuższy. Do pracy przyjęto 30 osób,

*

W 'Gdyni'bawił znany publicysta a-.
merykaūski p. Joseph Ellner, który jest
autorem szeregu prac.o rozwoju' $ospo-
darczym Polski. Dziennikarz zwiedzał
port badając szczegółowo organizację
strefy wolnocłowej w Gdyni co pozosta-
je w zwiazku z zamierzeniami portów a-
merylkańskich 'wprowadzenia u siebie
obszarów wolnocłowych. Port $dyński о- |
raz jego urządzenia wywarły duże wra-

„| żenie na zwiedzaćącym, który nie szczę-
dził słów uznania dla 'rozplanowania
Gdyni. ; :

i г@

"Trzecie zebranie rzeczoznawców cel-
nych Estonfi, Litwy i Łotwy. odbyte nie-
dawnó w Rydze doprowadziło do* użgo-
dnienia' około trzy czwarte wykazu.cel-
nego towarów tych.państw. Czwarteze-
branie, które ma się odbyć w Tallinie,
doprowadz' zapewne do zupełnego po-
rozumienia co .do' wszystkich' pozycyj
celnych, В Р Ž

pni
„© bezrobotnych |
—_ narodowcach

38 w bok i zobaczył utkwiony w siebie, chłodny jak lałe ramię i patrzał, to na leżący na ziemi Colt, to

 

" G. O. BAKTER.

Droga do San Triste

 

Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej й

— A teraz panie Cabrillo przychodzę do pana

z pewnemi propozycjami — mówił Mały zbliżając

się coraz bardziej do bramy. Przez dwanaście lat

używał pan mojej własności, I Pan i pańscy przy-.

jaciele mieszkali tu. Teraz powróciłem ja i nie mam

zamiaru wytaczać przeciwko panu żadnych pręten-

sji. Co pan zabrał i wydał, to ofiarowuję panu z dó-

'brej woli. Żądam tylko jednego: natychmiastowego

zwrotu własności. ` ;

W furtce stanęła ogromna postać Cabrilla. Pa-

trzał z podełba na przeciwnika, Ogarnęła go nie-

przytomna wściekłość i choć starał się opanować,

głos jego drżał i załamywał się jakby pod wpływem

strachu. | ' A“

— Przyjaciele, przyjaciele...'... —' zagrzmiał

Cabrillo. —— Zacni panowie... Cżyścieposzałeli? Czy

rzeczywiście uwierzyliście wkłamstwatego oszu-

— Jakiem prawem zarzuca nam pan szaleń-

stwo? — spytał Antoni Mendoza. Niech pan nam

dowiedzie,-że on nie jest Verealem? Tylko o to pro-

simy. —
—Chcecie

Cabrillo.
dowodów? Dowodów? — zawyl

'rozerwą go nastrzępy.

' jednak wykrztusić Jan Jones.

| wyrwał mu się potok obelg.

z ust griibasa, wyciągnął z pochwy duży rewolwer.

*powólńiejsze'od ruchów Małego. Ten oslatniz szyb- Krew ścięła się w żyłach Małego. Spojrzał |

stal wzrok Halsey'a; trochę dalej stał Marmont bla-

dy, z zaciśniętemi zębami. Oni również zdawali sobie

sprawę z niebezpieczeństwa chwili. Jeśli oszustwo

Małego zostanie rzeczywiście ujawniore, życie jego

nie będzie warte złamanego szeląga w oczach tych

na wszystko zdecydowanych ludzi, Bez śladu litości

>— Proszę o dowód, panie Cabrillo — zdołał

Cabrillo był nieprzytomny ze złości, patrzał |

prósto w: twarz Małego, wciągał z świstem powie-

trze wpłuca i prychał jak rozzłoszczony kot, Z ust

—Ty parszywy szczurze — ryczał — każę cię

za to powiesić. :
— Widze, że mam do czynienia z grzeczną

osobą— zwrócił się Mały do towarzyszy.Nauczono

mnie — zwrócił się znów całą postacią w stronę Ca-

brilla — że na takie słowa jest tylko jedna odpo- |

wiedž, ta którą się daje znarowiozemu koniow. Ka-

ry ogier posunął się kilka kroków i Mały z całej

siły wierzył Tearilla szpicrutą po twarzy.. Ryk

wstydui wściekłości raczej niż bólu wyrwałsię

Na sżczęście dla Manuela Cabrillaruchy jego były

kością błyskawicy chwycił swoją szpierutę za koniec

i w chwili gdy Cabrillo wyjmował z pochwy rewol-

wer, ciężką rączką szpicruty uderzył go po ra-

mieniu. Rd
— Uderzenie odjęło władzę dłoni i broń upadła na

ziemię, a dwudziestu doskonałych strzelcówopuściło

lufy karsbinów i zdjęło palce z cynglów.

Cabrillo zdumiony i oszołomiony, pociera! obo-  

na uśmiechniętą twarz Małego.
Jego niezachwiany dobry humor denerwował

go bardziej, niż wyciągnięte ku niemu zewsząd lufy
karabinów. : ›
— Musimy dojść do jakiegoś porozumienia —

mówił łagodnie Mały, Niech mnie pan posłucha..
Daję panu dziesięć minut'na zabranie pańskich pa-
pierów i gotówki, Po upływie tego czasu moi 'przyja-
ciele z San Triste wejdą do tego domu i nie mogę.

'| kanianki
już wówczas odpowiadaćza niczyje bezpieczeństwo.

"— Jeśli odejdziemy, jaką mamy gwarancję, że

nie zostaniemy wymordowani?:— spytał pónuro

_ Cabrillo. ;
— Jaką gwarancję? —odparł natychmiastMa-

ty. Honor gentlemana i słowo Vereala.
A Mówiąc to raz jeszcze uśmiechnął się do Ca-.

brilla. Widział, że twarz tamtego stała się purpuro-

wa i nabrzmiała wściekłością, ale nawet Cabrillo nie
byłpozbawiony pewnej przezotności. Zawrócił na
pięcie i oddalił się w stronę domu. ^ ch

Małego spotkały burzliwe protesty przyjaciół..

—Jeśli Cabrillo będzie żył — ten łotr będzie

stanowił wieczne niebezpieczeństwo dla pana — mó-

wit Hinojeso. A co do innych mieszkańców pałacu...

Mały podniósł rękę. Przyponiniałsobiecierpli-
wie szeptane mu do ucha opowiadanie Józefa Simo-

na o Verealach. К SUS НЕЬ
— Uciszcie się panowie— odezwał się. Pomię-

dzy zwolenn'kami Cabrilla jest spewnością dużo ło- -

trów i opryszków, ale może się znaleźć między niemi ||

i kilku zacnych obywateli San Triste. Nie mogę ry--

zykować życia nawet jednego z moich dzieci, choć-

byśmy się mieli za tę cenę pozbyć setki nieprzy-

jaciół, (GC Grn).

została zdecydowana w śrudniu r. ub,
miała przynieść łącznie nominalną sumę

500mił. M., z czego 400 mili. RM ma-

ło posłużyć na spłatę weksli towarzystw,

zajmujących się budową autostrad; Wzo-

„rem wszystkich innych emisy' Trzeciej

Rzeszy ulokowaniem pożyczki na rynku

zaęło się. konsorcjum banków niemiec-

"kich, Subskrybcja była otwarta dla pu-

bliczności od 8 do 16 stycznia r: b
*Z:ogółnej sumy 500 milionów 'RM, 'pu-

. bliczność subskrybowała 'w..tym okresie
| pożyczkę na 290 milj. RM. Ten stosunko
wo niepomyślny rezultat przypisuje Się

"ogólnej sytuac'i: ra rynku finansowym.

która. skłania do nieżbyt „wielkiego. an=
gażowania wolnych kap:tałów w pożycz=

ce dłuśoterminowej.- ARE
Stanowisko publiczności zmusiło kon-

sorcm banków niemieckich do pokry
cia pozostałej i niesubskrybowanej sumy.

< ер

Gieldy pieniężne
_Notowania z dnia 27 stycznia 1936 r.

DEWIZY.
Belgja 89.30 (sprzedaż 89.48 kupna

-89,12); Holanda-360,15 (sprzedaż 260.87,
kupno 359,43); Londyn: 26.24 - (sprzedaż
26.31, kupno 26.17); Nowy Jork (kabel)

5,25 i jedna czwarta (sprzedaż 5,26 i pół,
kupno 5;24); Paryż 35,00'ipół (sprzedaż
35.07 i pół, kupno 34,93 i. pół), „Praga

21.96 (sprzedaż 22.00, kupno 21.92);
Szwajcara 172,55 (. edaž 17289 kup-
no 172,21); Berlin 4/4445 (sprzedaż.213.98
kupno 212,92).
Obroty dewizami mniej, niż średnie

tendencja niejednolita, W obrotach pry *
watnych: banknoty dolarowe 5,23 i trzy

. czwarte; rubel złoty4:81 — 4.80.ipół; do
1аг złoty 9.04 ; pół — 9.04 i.jedna czwar-
ta; rubel srebrny 1,38; 100 kópieiek w bi

"4onie róśyjskim 0:62; śram czystego żłota
-5;9244; ' marki niemieckie. (banknoty)
132.25, funty ang, (banknoty) 26.26,.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacy'na 62.00—

6150 — 61,75 (w.proc.); 4 proc, państwo,
wa pożyczka premowa dolarowa 52.90;

5 proc. konwersyna 59,25; 6 proc, po"

życzka dolarowa 75,00 — 75,50 'w.proc.) ;

8 proc; L. Z, Banku gospodarstwa krajo-
wego 94,00 (w proc.); 8 proc, obligacje
„Banku gospodarstwa krajowego 94,00 (w
procdrć proc. L, Z. Banku gospodarstwa

|, krajowego 83,25; 7 proc, obligacje Banku
1 gospodarstwa kraiowego 83,25; 8 proc, L.

Ż. Bankir rolnego 94,00; 7 proc; L: Z. Ban
ku rolnego 83,25; 7 proc, L. Z. budowlane
Tow. kred, przem. polsk. 83,25,(w. proc.);
8 proc, L. Z. Tow. kred, przem, polsk.
90.50; 4 i pół proc, L. Z, ziemskie 18757
46,50; 5 proc.. L, Z. Warszawy 57,50; 5
prog. L, Z.:Warszawy (1933 r,) 55.25 —
55,00. — 55,25; 6 proc. obligacje m. War.
szawy 81 9em,56.75, « Р

* Dla pożyczek państwowych ; listów za
|sstewnych teńdenc'a przeważnie słabsza,
„dła akcy' nieco mochie'sza przy. obro
Rmożnych,Pożyczki dal w.obro-
ach prywatnych:8 proc. póżyczkka z roku
1925 (Dillonowska) 91.50 2 0,75 (w
proc.); 7 proc. pożyczka śląska 69,75 (w
proc.j. W obrotach prywatnych 3 proc.
renta ziemska (odcinki po 1000 zł,) 57.00;
3 proć, pożyczka budowiana prem. 27,754
4 proc. pożyczka inwestycyjna prem, —
55,00;+ у RR

: ° АКСТЕ

"Bank Polski — 97,50; Ostrowiec 1650

   

Gielda zbożowa
Notowaniazdala 27 stycznia 1936 r.

ji ‹ Liana czerw. jara szkl. 775 gl: — —

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

“+ Žyto I standart 700 gl. 12,25 —= 12,50;
Żyto Il.standart 687-gl, — — — — —i
Owies| st. (niezadeszc.) 497 gl, 13.75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl: 14,00— 14,25; Owies II stan. 460 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień browar

niany 689 gl. 15,25-15.00; Jęczmień 678—
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl

13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 śl. 12 50-
13,75; Groch polny 19,00 — 20.00; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —

20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
gożwónie czyszczona 22,00 — 23.00;
ubin niebieski 8,25 8,50; Lu.

bin.żółty 9.75 — 10,25; Rzepak Zimowy
42.50—43.50; Rzepik zimowy 4150 —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
poż letni 41.50 42.50; remi
niane  bassis 90 procentowe 32.5

— 33.50; Koniczyna czerw sur: bzz $r.
100,00 — 110,00; Koniczyna

czerw.bez kan. o czyst. 97 proc. 130.00—
140.09; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst,
97 proc. 80.00 — 94.00; Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 32 00—
34,00; Mąka pszenna gat. |— B 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; I-C 0-55 proc.
29.00 — 30.00; I — D 0 —-60 proc.
28:00 — 29,00; I — E 0—5 proc. 27.00—
28:00; II—A 20—55 proc, 26.00—27,00;
II —B 20— 65 proc 2400 — 2600;

„| 11-D'45-65 proc. 23.00 -- 24,00; II-F 55—
65 proc, 22,00 — 23,00; II— G 60 — 65
prog. „21:00—22.00; Maka żytnia wyciąe
owa” 0-30 20.50 — 21 50; Mąka żytnią
gat. 0-45 20.50 — 21,50; Mąka żyt' sat.

0-55 proc. 20,00—21.00; I śat 0-65 rroc
19.50 — 20,00; II gat. 15.50 — 16 50. ra.
zowa 15,75 — 16,25; pošiednia — — —
— ——; Otrębv озгеппе grubė Drzem.
stand. 11,25 — 11.75; otręby. pszenne
średnie przem, stand. 10,25 —'1075 О.
tręby pszenne miałkie 10.25 — 10.75. O-
tręby żytnie 9,00 — 9,50; Kuchv,lnia.
ne. 15.50 — 1600; Kuchy rzepanowa
13:50 — 1400: Kuchv 'słoneczn£cwa

Śruta sojowa 45 proc.

| 22.50 — 2300: ;
* Ogólny obrėt 2048 ton, w tem żyta 603ton. Usposobienie spokojne, ..

 
 



 

Skarga stu inwalidów
List otwarty do premiera Kościałkowskiego
Wielokrotnie iniormowaliśmy na tem

miejscu o katastrofalnej sytuacji inwali-
dów wojennych, wielokrotnie wskazywa” |
liśmy na kónieczność radykalnej zmiany
stosunków, panujących w organizacjach
inwalidzkich, gdzie rządzą nasłani przez
BB. dyśnitarze. Również sami inwalidzi

 

363 tys. osób
w Bibijotece Publicznej

Na ti stycznia r, b. katalog Bibyotek.
Publicznej w Warszawie zaw erał
325.650 dzieł w 404,637 tomach. Od 1
kwietnia do końca r. 1985 ruch czytel-
ników i książek przedstawiła się w spo-

sób następujący, Abonentów w wypoży:
czalniach było w kwietniu 7.275, w mau
6.768, w czerwcu — 4,995, w lipcu —
4.212, w sierpniu — 4,364, we wrześniu
3.949, w październiku — 6.907, w listo-
padzie — 7.307, w grudniu — 7.595, Wy-
požyczalnię odwiedziły w ciągu tego 0-
kresu 363.402 osoby, (Om) °

Zamkniecie ruchu
na Starem Mieście

Starosta grodzki Warszawa - Północ
zamknął ruch kołowy na ul, Sto Jań-
skie i na Rynku Starego Miasta, Auto
busy miejskie dochodzą tylko do pl. Zam-
icowego. Pozatem nie są przepuszczane
przez ul, Sto Jańską nawet dorożki kon-
ne. Zarządzenie p. starosty podyktowane
zostało troską o ochronę zabytsowych
budynków w dzielnicy staromiejskie',

(Om)

Restauratorzy nie wierzą
W Szwajcarii, Niemczech £ w Anglji

istnieje spec'alny typ restauracyj bezal-
kkoholowych. Restauracje te cieszą się
dużem powodzeniem wśród abstytentów.
Obecnie rozważany jęst projekt zorgani"
zowania pierwsze! takiej restauracj w
Warszawie. Stowarzyszenia zwalczające
alkoholizm, które wystąpiły z tą inicją-
tywą, zwróciły się do kilku fachowców
restauratorów z propozycą prowadzenia
takiego przedsiębiorstwa. Restauratorzy
jednak odmówili oświadczając, że nie
wierzą wpowodzenie takiego przedsię-
biorstwa, (Om)

Samobójstwo
i krwawa rozprawa

Stefan Franke, 25-letni tokarz-mecha-
nik z fabryki „Skoda'* w miesiąc po ślu-
bie otruł się esencją octową pod drzwia-

mi mieszkania swej żony Mar'į (nazwisko
panieńskie Agnieszczak). Pomimo na:
tychmiast wszczętej akci ratunkowej
Franke zmarł po przewiezieniu do szpi-
tala, Ubiegłej niedzieki trzej bracia
zmarłego Władysław, Mieczysław i Cze-
sław udali się do mieszkania żony de-
nata, zamieszkującej z dwoma braćmi :
о’сет by porozumieć się w sprawie po-
grzebu. Podczas rozmowy wynikła
sprzeczka, a następnie bólka, w której
trzej bracia Franke zostali poranieni no-
żami, Dwóch z nich Władysław i Mie-
czysław (który odniósł 15 ran) przewie-
ziono do szpitala.
Wczora odbył się pogrzeb 8. p. Stefa.

na Frankego, na który żona zmarłego n'e
poszła w obawie przed samosądem.

Samobė'stwo rozwódki
W AL 3-go Maja 22/24, w mieszkaniu

koleżanki swe', Jadwigi Ireny Rosiako-
wej, biuralistki, zatrzymała się od tygo
dnia, 28-letnia Stefana Pułaska, roz-
wódka, córka właścicielki majątku ziem-
skiego Złotokłos, pow. grójeckieg»., Pu
łaska przez czas pobytu niczem mie zdra
dzałą zamiarów samobójczych. Nocy ub.
około godz, 23-ej będąc sama w pokoju,
strzęliła do siebie z rewolweru w usta.
Na odgłos strzału wpadła Rosiak >wa, a
widząc Pułaską we krwi zaalarmowała
Pogotowie. Lekarz stwierdził śmierć. W
torebce denatki znaleziono 3 zapieczę-
towane listy, Według zeżnań właściciel-
ki mieszkania, przyczyną samobóstwa
był rozstrój nerwowy, spowodowany nie-
porozumieniami z rozwiedzionym  mę-

"Aresztowania
w Karczewie

W Karczewiu pod Warszawą dokona-
no napadu na rabina z Otwocka Zejma-

na, którego obrzucono kamieniami, Ra-
bin nie odniósł poważniejszych obrażeń.
W drodze powrotnej do Otwocka, rab.
Zejman odprowadzony został przez poli.
cjantów do domu. W związku z napadem
policja aresztowała 5 osób.  

podejmowali akcję w kierunku oczyszcze
nia, panującej w organizącjach inwalidz-
kich atmosiery, Nie odniosło to jednak
żądnego skutku, Ogół inwalidów nadai

alerpi nędzę.
świadczy o tem m. in, list otwarty, na-

desłany nam przez stu inwalidów wojen-
nych z Warszawy do p. premjera Koś-
ciałkowskiego. W liście tym Inwalidz1
podnoszą, że w dn. 30 listopada 1935 r
zmarł z głodu na jednym z dworców w
Warszawie inwalida wojenny Roman Pu-
ciło — zmarł nie doczekawszy się roz-
;porządzenia wykonawczego do uchwały
rady ministrów, w myśl której inwalidzi
wojenni mielj otrzymać pracę wurzę -
dach i instytucjach państwowych i samo-
rządowych,
Tego rozporządzenia wykonawczego

dotąd niema. W instytucjach prywat.
nych sprawa przedstawia się nieco lepiej,
gdyż obowiązek zatrudnienia inwulidėw
jest wobec nich wykonywany. Ale i tu
często inwalidzi pracy nie otrzymują, we.
dług bowiem ustawy inwalidzkiej przed -
siębiorca ma prawo wyboru odpowiednie
śo pracownika . imwalidy. Przedsiębior
stwa wyzyskują ten przepis i omijają
ustawy, gdyż nie zatrudniają kierowa
mych przez państw. urząd pośrednictwa
pracy inwalidów pod pozorem, że inwa
lidzi ci nie nadają się do pracy w danem
przedsiębiorstwie.
Zachodzą również wypadki niepłacenia  

inwalidom ustawowego wyposażenia. cho
ciaż wykonują oni te same czynności, co
zdrowi pracownicy, Tak np, w elektrow
ni warszawskiej dó inwalidów zastosowa
no specjalną stawkę „en bloc”, chociaż
wykonują oni te same czynności, co inni
pracownicy umysłowi pobierający znaćz

nie wyższe wynagrodzenia,
Omawiane pismo wskazuje, że ustawa

inwalidzka nie jest wykonywana w sto
sunku do wdów po inwalidach, znajdują

cych się w ciężkich warunkach mater

jalnych. Dalej inwalidzi wyłuszczają swo+

je postulaty odnośnie rent, zatrudnienia,

ubezpieczeń społecznych it. p. ora.

stwierdzają, że w związku z obniżką rea
ty inwalidzkiej o 10 proc. prezes Związku
inwalidów wojennych R. P, pos. Edwin
Wagner samowolnie wystąpił w imieniu
inwalidów z wnioskiem 0 zastosowanie
obniżki rent inwalidzkich, nie uzyskując
zgody ogółu członków Związku.

Wreszcie inwalidzi wyjaśniają, że wo
bec bezczynności związków inwalidzkich
zmuszeni są zwrócić się ze swojemi bo.
lączkami bezpośrednio do p. premjera.

Nie wiemy, jaki skutek odniosło oma
wiane pismo inwalidów. Sądzić jednak
należy, że zwróciło ono uwagę czynni
ków miarodajnych na stosunki panujące
na terenie inwalidzkim oraz na niedolę
najlepszych synów Ojczyzny, którzy swo
ją krwią i kalectwem przypieczętowali ca
łość i bezpieczeństwo jej granic,  

Kto wygrał 1000 złotych
na ks'ąžeczke premjową P.K.0.?

Dnia 25 stycznia 1936 r. odbył się w

Centrali PKO, w Warszawie 28-me z
rzędu losowanie ksiąžeczke na premjo-

wane wkłady oszczędnościowe serji II-ej,

Po zł. 1.000 otrzymają właściciele na-

stępu'ących książcezek: 52729 52817
54451 55805 56050 56620 57391 60195
60360 60978 61548 62342 62379 62828

63075 63247 63589 64505 65:98 66478

66501 67035 67125 67350 67896 68038
69507 69743 70114 71445 73240 73517
16515 76841 176934 77717 78145 79244
80404 83201 83698 84142 84248 84347

86097 86912 89061 90447 91147 91557

91767 91864 93501 939569416794368

94590 94820 95978 96117 95184 97083

98098 98691 98989 99104 100311 100469

101717 102090 102111 102451 102604

104300 104452 105922 107452 107692

108356 108623 109382 109434 110258

111288 112162 113108 113678 113678

113963 114040 114296 114593 114656
114840 116094 116337 116453

117342 117494 118564,

Książeczki Serji П- wylosowane

dawnie' a nie zrealizowane Nr. 74,433-P,

78,088-P.

Ratusz zakonspirowany
Co porabia komis'a rewizy'na p.senatora Śliwińskiego?
Według uporczywych pogłosek obecny

stan Kkomisarski na stołecznym raiuszu,

trwający już od dwóch lat, ma być prze-

dłużony. Ludność Warszawy będzie

musiała przechodzić nową kwarantannę,

zanim je przedstawiciele znajdą się na

ratuszu i poinformu'ą ją o stanie gospo-

darczym miasta.
Obecny zarząd mie'ski, który w po-

czątkach swego urzędowania zasypywał
wprost opinię publiczną rózmaitemi re-
welaciami z przeszłości i planami na
przyszłość, obecnie jest w swych enun-
cjaciach bardzo powściągliwy. C.asem

dowiadu'emy się przygodnie o tem, jaką

ulicę uporządkowano na Mokotowie, «

 

Rzekome zajścia antyżydowskie
ma Wielopolu

Żydzi biją się między sobą
Żydowska „5-ta rano”, doniosła,

jakoby przed straganami „Wielopo-
la" doszło do zajśćantyżydowskich,
Delegowaliśmy wobec tego na miej-
sce naszegowspółpracownika, który
tak opisuje swoje wrażenia:

Przed t. zw. „Babim Rajem" czyli Wie-

lopolem ód dwuch dni panuje wielkie o-
żywienie, przeradzające się co chwila w
awantury, z powodu których do skle-
pów mieszczących się pod filarami tej
hali targowej trudno się dostać. Lawiru-

jąc jednak między zaperzonymi i często
gęsto bijącymi się pejsatymi właścicicla-

mi straganów na wózkach, dostaję się
wreszcie do jednego ze sklepów, gdzie
dowiaduję się przyczyn tej nienormalnej

sytuacji.

— Ach, proszę pani — opowiada mi
kupiec, — Komisarjat rządu wydał kilku
żydowskim „wózkom” pozwolenia na
handlowanie, ale zjechała ich się tu cała
chmara i teraz ciągle biją sięmiędzy s0-

bą. Ci, co mają pozwolenia, nie chcą
tamtym „dzikim'” pozwalać na targowa-
nie, a tamci znowu pozajmowalį im co
najlepsze miejsca. Więc z tego awantu-
ry bez końca. O — ma pani — znowu..
Przez drzwi sklepu widzę dwuch Żydów,
którzy wymachując rękami, wrzeszczą
сёё na całe gardło, a nawet w zapale
gwałtownemi ruchami przepychają na-
wzajem swoje wózki. Za chwilę oczywi-
ście zjawia się policjant, likwidując zaj-
ście i spisując protokół. Ale porządek za-
panował tylko na chwilę, bo ledwo po-
licjant odszedł, już znowu dwuch, czy
trzech innych Żydów rozpoczyna nową
awanturę.

— I tak cały dzień, proszę pani. My
tu już sami nie wiemy, co 'robić z tem
wszystkiem. Myśli pani, że to się nie od-
bija na naszym targu? Jeszcze jak! Co
która klijentka przyjdzie, to się zlęknie
tej hałastry i ucieka. Przecież to i nie-
winny człowiek może oberwać czem, jak
się te Żydy tu wzajemnie przepychają.

— I co państwo będą robić? Przecież
tego nie można cierpieć. Czy wogóle
właściciele tych sklepów w „Wielopolu”

są rorganizowąni?
‚ — А по oczywiście. My tu mamy

swój związek „W jedności siła” i robi-
=co możemy. Naprzód to my tu już
od dwóch lat domagamy się, oczywiście
przez związek, żęby wogóle zakazano

tym „wózkom'” handlować, Jak oni tak
przecie rzędent jeden przy drugim sta-
wali swemi straganami wokół „Wielo-
pola”, to przecież klijenci wcale się do
sklepów dostać nie mogli, Gdzież tu
człowiekowi oblatywać naokoło hali i
szukać przejścia? I potem to z tego by-
ło tak, że ci bliżej głównego wejścia da
„Wielopola“, gdzie handlarze drogi nie  

zastawiali, to mogli co nieco utargować.
Ąle ci dalsi — to już nic. Każdy klijent
wszedł do pierwszego czy drugiego skle-
pu odprzejścia i już,
—No i czy te petycję odaiosty sky-

tek? Przecież teraz znowu ci „wózkarze'”

zastawili panów.
— Ba, odnieść, to wreszcie odniosły.

Na jakie cztery miesiące mieliśmy spo-
kój. Ale teraz znowu. się wszystko za-
częło po dawnemu, I widzi pani — jesz-
cze gorzej się zrobiło. Zupełnie o nas
nie dbają, jakbyśmy to nie płacili po-
rządnie i za lokal i za podatki, nie tak,
jak te żydowskie handełesy, co tylko pla-

cowe zapłacą i już, a do tego oszukują, a
potem to wszystko na nasz rachunek
idzie...
— Jakto na państwa rachunek?..,
— No tak! Jak oni klijenta oszukają,

to taki stratny klijęnt już tego swojego
handlarza co go okpił — więcej nie spot-
ka, ale potem swoje żale przed zna'omy-
mi wylewa i opowiada, że za Żelazną
Bramą nieuczciwie kupcy sobie poczyna-
ją z klijentami...
— Ale ja to tu pani jeszcze lepszą hi-

storję powiem — zwraca się do mnie in-

ny kupiec, właściciel straganu w hali. W
halach 8Q straganów stoi pustych, ale ma-
gistrat nie chce z ceny nic opuścić i lu-
"dzie, coby sobie handlowali, a żyli jako
tako, to teraz bezrobotną biedę klepią,
bo tak np. jak ja 130 zł. na miesiąc pła-
cić za stragan, to nie każdy może.
— Tak tak, — dodał inny — oni tam

 

w zarządzie miasta, to tak sobie żyją,
jakby nic nie wiedzieli, a biedny naród
tylko przez to cierpi. Abo płacić każą
sobie tak, że ani żyć, ani zdechnąć po-

tem z tego ,co się zarobi, abo jeszcze Ży-

dów — choćby tych handełesów popie-
rają, jakbyśmy to w Polsce wolnej nie
żyli i Polakami — obywatelami jej — nie
byli.

ALA R. K.
еер

Bomba na balu
žydowskim

Żydowska „5-a rano” donosi, co na-
le:

„Wnocy zsobotynaniedzielęodbył
się w żydowskim Domu Akademickim na
Pradze doroczny bal, którego dochód był
przeznaczony na biednych studentów.

Nad ranem gdy jedna z parek bawiła
się na osobności w hallu w pobliżu wie-
szaków, zauważyła paczkę owiniętą w
gazetę.

Przypuszczając, że ktoś zgubił paczkę,
rozwinęli ją i kuswemu przerażeniu uj-
rzeli pudło blaszane od konserw, napeł-
nione materjałami wybuchowemi,
Domyśliwszy się, że jest to petarda,

zaalarmowano policję, która natychmiast
zajęła się tę sprawą, Dochodzenie w to-
ku”.

 

Oblężenie seminarjum przez Żydów
Odsiecz policyjna rozproszyła oblegających
Przy ul, Nowolipki 11/13 istnie'e se-

minarjum nauczycielskie i szkoła po*
wszechna, w której wykładają ucze-
nice seminarjum, zdobywając w ten
sposób konieczną poty pedago-
giczną,
W dniu wczorajszym do szkoły po-

wszechnej przy wzmiankowanem se-
minarjum przybył Żydziak, który wdał
się w zatarg z dziećmi. Wywiązała się
sprzeczka, w której wyniku dzieci
wypchnęły Żydziaka na ulicę,

Po Nowolipkach rozeszła się wieść,
jakoby w seminarjum bito Żydów.
Wzburzyło to ludność żydowską do
tego stopnia, że niebawem przed se-
minarjum zebrał się duży tłum, z za-
miarem wtargnięcia do środka. Kie-
rownictwo seminarjum poleciło zary-
glowač i strzec wejścia, a jednocze
śnie zwróciło się telefonicznie o po-
=z» policji. Niebawem namiejsce

był oddział policji, który w cią-
ku u minut Żydów rozproszył,

Na dzień 28 b m, wyznaczony był w
wydziale VIII karnym stoł, sądu okręgo
wego wielki proces polityczny studen
tów oskarżonych o przynalężność do O.
N. R. w wyniku rewizyj, jakie przepro-
wadzono latem na terenie uniwersytetu
Józefa Piłsudskiego, Obrońcy oskarżo-  

nych powiadomieni zostali jednakże
przez sąd okręgowy, iż na ostatniem po-
siedzeniu gospodarzem, zapadła decy-
zja skierowania tej sprawy do umorze-
ne, wobec czego proces apl adw. Send-
ka i 9 'ego towarżyszy został skreślony
z wokandy. (i)  

jakie” z powodu braku pieniędzy nie mo»

żna budować na Żoliborzu — i na tem

koniec,

Tymczasem rada mie'ska uznała sią

widocznie za ciało poufne, ponieważ o
jej działalności wogóle nic niewiadoma.

Magistrackie wydawnictwo statystyczne

przerwało inniej więcej przed rokiem 0-
głaszanie miesięcznych zamknięć budże-

towych, nie pozwalając nam cieszyć się

z osiągniętej przez obecny zarząd mia-

sta równowagi budżetowe,

A przecież tak być nie powinno. Wła-
śnie komisarskie rządy powinny dbać b
to, aby utrzymywać 'ak najżywszy kon-

takt ze społeczeństwem, pozbawionem
swe' naturalnej rzeczniczki i kontro'ere

ki, jaką jest rada miejska.

W tej sytuacji musimy wystąpić z pue
blicznem zapytaniem: co właściwe robi
komis'a rewizyjna, na które czele stoł.
p. senator Artur Śliwiński? Dlaczego ta

komisja, choć urzędu'e już przeszło od. ;
roku, nie podaje do wiadomości społe»
czeństwa wyników swej pracy?

Przecież dekret Prezydenta Rzeczypo*
spolitej powołujący do życia tę. kome
sę, uniezależnił ją od tymczasowego
prezydenta j zarządu miasta właśnie w
tym celu, że chciał w niej widzieć przed+
stawicielkę niezależnej opinji ludności|
stolicy.

P, prezes Śliwiński, PARAPOP NAC 8
Senacie podczasdyskusji nad pełnomoce
nictwami dla rządu, wystąpił jako zde-
cydowany i gorący obrońca uprawn'eń
przedstawicielstwa narodowego w zakre»
sie kontroli nad rządem, Czyżby ta sama
zasada nie odnosiła się talkże do samo»
rządu i do tych organów, którym przye -
padło w udziale zaszczytne, choć trudne-
zastępstwo prawdziwej, na zaufaniu ©»
bywateli opartej reprezentacji samorzą
dowe?

Naszem zdaniem, dwóch miar w tej
rzeczy być nie może. A przynajmniej —
być nie powinno,

—:-

 

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

We środę, dn. 29 stycznia r. Ъ,, @
godzi, 7 m. 30 wiecz., przy ul. Dzikiej

29, odbędzie się zebranie kół Powąz-
ki I i Powązki II. Prbemawiać będzie”.

delegat zarządu.

Mapy dworcowe
Na wielu dworcach kolefowych wiszę

mapy przestarzałe, niejednokrotnie nie”
mieckie i austrjackie. W związku z tem
w najbliższym czasie komisja turystycz=
ma polskiego Tow, Krajoznawczego za-
mierza przeprowadzić szczegółowe spra»
wdzenie stanu map na dworcach kolejo=

wych. Mapy przestarzałe będą zamienio+
ne na nowe, opracowane przez wo osy

Instytutgeograficzny,

Inwestycje
w Puszczy Kampinowskiej
Ciekawym, a bliskim stolicy terenem

turystycznym jest Puszcza Kampinowska.
Niestety, nie jest ona należycie urządzo-
na pod względem turystycznym.Dlatego
też komis'a turystyczna polskiego Tow,
krajoznawczego przystąpiła do zrealiro-
wania dawno nasuwałących się postula-
tów turystycznych w Puszczy Kampinow-

skiej: postanowiono poprzeć u władz
wojskowych budowę szerokotorowej linji
kolejowej na istniejącej już nawierzchni
koleki wąskotorowej Modlin — Puszcza
oraz postanowiono wybudować schronie
sko w Puszczy.

 

Przyiįmujemų ogiloszemies
tyliko Kiss Chas“ześcijańskich
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Teatr i muzyka. raz ostatm „Rose Marie“ po cenach pro
=

brać nie mógł, 3) że p. Cz. Roma-, .pagaudowych. Jutro z powodu próby gene-
nówski został całkowicie z zarzu-|; — —< Teatr Miejski na Pohulance. Premje- ralnej z „Bajadery” przedstawienie zawie

tów oczyszczony i rehabilitowany.j a! Dziś o godz.8 wiecz. premjera komędj: szone. ‚ ‘ : ;
AKADEMICKIE z, współczesnej G. i A. Acrement p. t. „Arle- — Jubileusz Józeia Ciesielskiego. W

JAKA DZIŚBĘDZIEPOGODA? SPRAWY, icki Ośai ” ESY ZABAWY.| i zielone pudła”. W roli Arlety wystąpi Piątek najbliższy w teatrze muzycznym

W. Wileńskiem i na Polesiu —- po- — Zarząd ademickiego Osrod- Staraniem Opieki Rodziciel- gościanie p. Z. Barwińska, artystka teatru „Lutnia”, odbędzie się: obchód. jubileuszo-

ka Zdrowia U.S.B. w Wilnie oddział

„A“ podaje do wiadomości, iż zo-

stała uruchomiona łaźnia Akade-

chmurmo, z opadami śnieżnemi, w pozosła-

łych dzielmicach chmurno i mglisto, miej*

ssami drobny opad.

skiej przy gimn. im, Kr. Zygmunta Katowickiego

Augusta, odbędzie się dnia 1 lutego Górska, I
niewska,
Z. Borkowski, K. Dejunowicz, Z. Mrożew-o godz. 11 w cukierni Zielonego

Jasińska-Detkowska,
K. Zastrzeżyńska, J. Zmijewska,

Resztę obsady stanowią: 1.
H. Puch-

wy” utalentowanego i zasłużonego balet
mistrza Józefa Ciesielskiego. W dniu tym
po raz pierwszy grana będzie najpopular
niejsza op. Kalmana  „Bajadera” z Elną

W Wileńskiem i na Polesiu -. mroźno mickiego Ośrodka Zdrowia, miesz- Sztralla Dancing towarzyski na wpis s; W. Neubelt, T, Surowa, L. Wołłejko. Gistedt w roli tytułowej. Po drugim akci

W pozostałych dzielnicach - spadek tem- cząca się przyul. Uniwersyteckiej 5. dla niezamożnych uczniów tegoż $i- Reżyserja M. Szpakiewicza. Dekoracje W. odbędzie się uroczystość jubileuszowa.

perabury. Opłata A, wynosi 30 gr. Czyn- mmazjum. Makojai Uwaga! Komitet jubileuszowy komuu

W Wileńskien i ma Polesiu — słabe na od . 16 do 21. — Atrakcja karnawału! Cale Wilno г ik { а kuje, że po przedstawieniu odbędzie się

. : @
Deli Lipińskiej w Teatrze bankiet. Zapisy przyjmuje administracja

wiatry północno-wschodnie i północne, w Rozkład dni następujący: wtorki Kołem Turkologów St. Szkoły Nauk Poli- ma Pohulance. Dnia 4 lutego rb. w Teatrze teatru, tel. 2-24.

pozostałych dzielnicach -— słabe wiatry i środy dla nieakademików; czwart- PRAWRA są So oo Miejskim na Pohulance wystąpi tylko raz RTG dla uskok SL take doba

zachodnie. ki — dła studentek. Pagali i ” so = awód. S ajoeo,sav PZpa 3 0 £. 5-pp. z powodu pezypidającego dnia

лдд 6 ь ы м е je a ipińska. rzy tortepianie ax Lamm. г z

Z MIASTA. soboty dla studentów w lokalu Szkoły Nauk Polit. (ul. Arsenal- Do gia 31 stycznia przedsprzedaż bilotów ugi arnis, Andaibo I

— Buiet w Ognisku Akademic-
kiem codziennie. -Zarząd Stowarzy-
szenia Bratnia Pomoc Polsk. Młodz.

Akadem U.S.B. komunikuje, że w

Ognisku Akademickiem (ul. Wielka
24) od dn. 25 stycznia rb. w godz.
18—22 został uruchomiony bufet
Mensy Akademickiej, który wydaje
tanie i smaczne kolacje przy dźwię-
kach muzyki. A więc wszyscy do
Ogniska.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Doroczne Walne Zgromadze

nie członków Oddziału Polskiego
Czerwonego Krzyża m. Wilna odbę-
dzie się dziś o godz. 18 m. 30 w lo-

kalu Drużyn Ratowniczych przy ul.
Ostrobramskiej 7.

Przypominając o powyższem Za-
rząd prosi wszystkich członków Od-
działu o przybycie na zebranie.

POSIEDZENIA I ODCZYTY.
— Posiedzenie Narodowego Ko-

ła Radnych odbędzie się dziś o godz.
8-ej wiecz. w lokalu przy ul. Mosto-
wej 1.
— Na Środzie Literackiej dnia 29

stycznia utalentowany poeta z awan-
gardy krakowskiej Marjan Czuch-
nowski będzie czytał swoje utwory
poetyckie. Ten wieczór autorski wy-
wołał w kołach literackich Wiłna
duże zainteresowanie. Początek wy*
jątkowo o godz. 20.45.

— Obwałowywanie brzegów Wilii.

Skutkiem łagodnej zimy Zarząd m.

Wilna, pragnąc przyjść z pomocą

bezrobotnym, kontynuuje rozpoczęte

wsezonie jesiennym prace nad obwa-

łowywaniem i regulacją prawego

brzegu Wibji powyżej elektrowni. W

obw obecnej prowadzone są tam

roboty ziemne, związane 2 5 iem

wału, i robotyNIŻ radni w

przy pracach t jest zatrudnionyc!

są 100 bezrobotnych.
Jak wiadomo, regulacja i obwa-

łowywanie brzegów Wilji prowadzo-

ne cą dzieki doraźnej pomocy finan-

sowej Funduszu Pracy.

m Wzrost bezrobocia wśród pra-
cowników umysłowych. Ostatnio za-

motowano poważny wzrost bezrobo-

ciawśród pracowników umysłowych.

W. ciągu ostatniego miesiąca przy-

było okoła 150 nowych bezrobot-

nych pracowników umysłowych. Z

liczby tej zarejestrowanych ubiega

się o zasiłki w Zakładzie Ubezpie-

czeń естпусЬ około 500 osób. (h)

kr: ianas iskie, iale Starostwa

Grodzkieg= przeprowadzają obecnie

łustrację hoteli i domów zajezdnych

w Wiknie. Lustracja ma na celu

stwierdzenie, czy wszystkie pokoje

hatelowe iadają obowiązują-

ska 8) w dniu 1 lutego b. r. o godz. 22-ej. w kasie Konserwatorjum Końska 1, od g. 5
Współczesna muzyka turecka, Balet. Śpiew. z, g wiecz. Od dnia 1]i przedsprzedaż bi-

KRONIKA POLICYJNA. ietów w kasie teatru „Lutnia”. Ceny spe-

stwo. W. dn. 27 bm zatrzymano Łakman-

Wojtkiewiczową Katarzynę (ul. Śniegowa

28), jako podejrzaną o to, że na podstawie

fałszywych dokumentów pobierała od Skar- į

Zatrzymanie podejrzanej o fałszer- | cjalne. Wszystkie kupony i zniżki nieważne,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziśpo

W tymże dniu o godz. 18 m. 30 w skle-
bu Państwa zaopatrzenie wdowie od dn. 1 pie spożywczym Bobowiczowej Marji (ul

marca 1931 roku. (e) Sołtaniska 36), podczas chwilowej nieobec-

— Ujęcie zawodowego złodzieja. W „osci właścicielki, usiłował dokonać kra-
dn. 27 bm. o godz. 7-ej na ul.Aatokolskiej dzieży pieniędzy „с flady niejaki Zydel

zatrzymano zawodowego złodzieja Lenar- Eugenjusz, 1. 10, ul. Rysia 4. Zydla zatrzy-

czyka Piotra, zam. przy ul. Kijowskiej 58, mano 4 oddano policjantowi. (e)

który niósł w worku tryby żelazne od ma-
szyny i rurę wodociągową. Z posiadania

nie mógł się wytłumaczyć. (e) !

— Kradzież 100 kg. pieprzu, W mocy
+ 22 ma 23 bm. ze składnicy Zarządu Gmi-

ny w Duksztach, zapomocą wyjęcia okna,

skradziono około 100 kg. pieprzu tureckie- i
go. Pieprz ten pochodził z przemytu i był
zdeponowany w składnicy jaka dowód rze-

czowy. Strat narazie nie ustalono. O kra-

dzież podejrzana jest Wanginowa Anie

żona stróża gminnego w Duksztach i Saw-

lewicz Piotr,

Skradzionego pieprzu narazie nie odnale-

ziono. (e)

— Ujęcie zbiega z więzienia Łukiskiego.
W dniu 27 bm. o godz. 1-ej ujęto w Świę-.

cianach Adamowicza Jana, poszukiwanego|
za przestępstwa karno-skarbowe i ucieczkę

z więzienia na Łukiszkach w Wiłnie.

WYPADKI.
— Złamanie nogl W dniu 27 bm. o

godz. 9 min, 30 Gicewicz Weronika, lat 50,
przechodząc przez jezdnię na ul. Kalwaryj-

skiej, upadła i złamała nogę. Umieszczono

ą w szpitalu św. Jakóba. (e)

— Popełnił samobójstwo, wbijając so-

zam. również w Duksztach. Skiej około domu
bie rany sztyletem w kłatkę piersiową. Le-

‚ Кага
zgon wskutek rany serca. Zwłoki przewie-

pogotowia

bie sztylet w serce. Wysocki Bronisław,
L 18 (ul. Wiłkomierska 17), zawodowy zło-

la, dziej, w dniu 27 bm. o godz. 20 m. 15, bę-

dąc pijany, pozbawił się życia na ul. LLwow-

Nr. 71, przez zadanie so-

ratunkowego stwierdził

ziono do kostnicy szpitala św. Jakóba. (ej)
— Postrzelił się z nielegalnie posiada-

nej broni. W dniu 27 bm. o godz. 18-ej
Przy, mio. 20 Wasilewski Konstanty (ul. Słowac-

wieku ze śpiewami i tańcami „Leosia Pu-

ciatówna”. Widowisko to jest odpowiednie
dla najszerszych warstw publiczności. Ce
ny od 15 gr.
| — Teatr „Rewja” ul. Ostrobramska 5.
Dziś program rewjowy p. t. „Książę Kar-
nawał”. Początek przedstawień o godz. 6
min. 45 i 9-ej.
— Teatr Rewii „Murzyn”*. Dziś prze

bojowa rewja w 2 częściach i 17 obrazach
p. L. „Kryzysowi prztyka w nos”, Początek
codziennie o godz. 6.30 i 9 wiecz.

Poiskie Radjo Wiino
Środa, du. 29 stycznia,

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Muzy-
ka popularna. Dziennik poranny. Płyty
Giełda rolmicza. 8.00 Audycja dla szkół
8.10 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał.
12.03 Dziennik południowy. 12.15 Higjena
jamy ustnej — pogadanka. 12.30 Wyjątki z
opery „Carmes” bizeta. 13.25 Chwiika go-
spodarstwa domowego. 13,30 Płyty. 14.30
Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 1525 Życie
kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Koncert.
16.05 Małpka Makakinjo—opow. dla dzieci
16.20 Koncert chóru męskiego „Echo” z
Katowic. 16.45 Rozmowa muzyka ze słu-
chaczem radja. 17.00 Dyskutujmy — Mio-
dzież mówi o sobie. 17.30 Recital śpiewa-
czy prof. Pawła Lohmana. 16.00 Świat się
śmieje. 18.10 Miniatury kwartetowe, 18,40
Płyty. 19.00 O sadach, pogadanka ogrodni-
cza. 19,10 Skrzynka ogólna listy siuch. 19.20
Chwilka społeczna. 19.25 Koncert reklamo-
wy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Reportaż
aktualny. 20.00 Audycja Wileńskiego Klubu
Muzycznego. 20,45 Dziennik wieczorny
20.55 Obrazki z Polski współczesnej. 21.00

cym przepisom. (h) i RÓŻNE. Adamowiczu znaleziono pistolet „Mauze“, kiedo 21). manipulujasAiaabniaa posia UAI UłaWia I Gana Tulas G
i i rowningiem, zranił się w prawą rękę yc| u Tw 08 72 о-

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. — Sprostowanie. W! numerze klėry zakwestjonowano. (e) |abole łokcia. Pogotowie ratunkowe prze. Pina w wyk. Józeia Smidowicza. 21.35
-— Drobne kredyty dla rzemieślni- „Dziennika Wileńskiego" z dn. 19, — Kradzieże. W nocy z 26 na 27 bm.| уеа оа 16 smmitala gw. Ją. КЖайгав: роекуеМ. 21.50 O sklepach fab-

ków. Na skutek starań organizacyj stycznia w sprawozdaniu sądowem zapomocą wyłamania desek w ścianie stry-|WOT%0. Waskiews iego szpitala ŚW. VA- ręcznych — pogadanka dła kupców. 22.00
(e) Muzyka taneczna. 23.00 Wiad. meteor

rzemieślniczych, otwarto specjalne ze sprawy ooz terminu

kredyty dla drobnego rzemiosła w płatności weksłi
chu skradziono różną bieliznę naszkodę | KÓba- Broń zakwestjonowano.

Frankiel Bacheli, ul. Sadowa 17. Straty| —Zatrała się tancerka z „Palaisde 23.05—23,30 Muzyka taneczna.
wikradły się !

y 1 W dniu wczorajszym dostarczono
URIGineikadada A KB

KA'DA ZLOTOWKA, ŽLOZONA

niektórych bankach wileńskich. Kre- myłki ||| й :
dyty te wyniosą okoto 150 tys.zł.| Wyjaśniamy więc, że 1) p. Cze-,

Rzemieślnikom wyznaczane będą sław Romanowski był pociągnięty do

drobne czki, nie przekraczające odpowiedzialności łącznie z p. Ka- 3 :
ит oai Sk raleay Gónkia aj żeik rozprawie palto zimowe, wartości 125 zł. ma szkodę dał przywiezioną, stwierdził objawy zatru- NA AKCJĘ STRONNICIWA NA-

zyjmowane będą weksle i zabez-|iw Sądzie Okręgowym wyjaśniło się, Bartoszewiczowej Walentyny (ul. Domini- cia nieustalonemi narazie środkami odu- | RODOWEGO PRZYBLIŻA CIĘ DO

ai a ОГ В р Са Romanowski żadnego ukańska 4). rzającemi. (e) POLSKI NARODOWEJ!

PAL L OŚ 0 0

kasnis| si owa AEO

wynoszą 200 zł. A

W dn. 27 bm. między godz. 13 a 14-4ą!do szpitala św. Jakóba tancerkę 2 „Palais
z miezamkniętej szatni lokalu Związku Re- de danse”, Irenę Jakóbowską, zam. w ho-

zerwistów (ul. Zygmuntowska 4] skradziono telu „Georges“. Dyżurny lekarz, który zba-

    

 

   

 

 

 

 

   
     

      

  
 
 

DZIŚ NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEN T Gospodyni .

“а Mieszkania m
PAN] „Dziewczę z Budapesztu A iponoje TEDEJA ROZNE |

1 Jutro SUKCES POLSKI
za CO i Most |

ać się: о- Ar 2.

Kursy języków obcych TAMO ik oai Udziały

w. lokalu lostytura hank Handl.-Gospodarczych, SOLIDNIE | |" > daaaa)
! : MICKIEWICZA 18 (gmach Bei Jabikowskich) wyszukuje mieszkania| SIOSTRA | asics amsiępatwie
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Į Bota о eo Zen średni i wyższy. popołud. Zgłosze- Ь Zk. medycyny), Z£|kuj techn. h

Dziś największa tragiczka Świata! mia de nowych grup od 5—13 oraz 17—% L* |diugoletnią praktyką 'zadkwerndkz-. wod

w Instytutu Nauk H.-G. „UNiwEKDA w szpitalu  wojsko- wądzon, iezbęd:

Syl SIDNEY ot mmidi sal
y wi a Żądajcie pecepektu! — Tal. 14-14. >, os sasiaykk p w gospodarce panstw.

i
ва Mickiewicza 4) masaż, katetery- i. &

w potężnym filmie obyczajowym 6 6 i, zada Przyjmuj y > ! Pa

Biuro pr: agio-| żury choryc| 1i- Pewność zaaczn. zby

Osaczona d zaa
kaii, į umeblo-|Nr. 12, m. 2. Wiad. ul. P ska

33 am: Atrakcje.: P 4- eigos„DoS od sausi 7 aa 25.04 16718; |

akcje į. ocz. 0 4-e P. 1. s| O DOBORCA L

zró > || WSZYSTKO STANIAŁO |raenoei po m ania s aea ODDA
TEATR REWJI Mal RZYN”| Dziś sowa przebojowa rewia w 2 częściach najęciu. ta i ciesielstwie, dziewczynkę, lat 10,

ow! i : SATA ęžczyzna wsile wie- ch iub

Lozmorska4s9700SEIN 1 17 obrazach p. Ł< i WYROBY ZE ZŁOTA iSREBRA,ZEGAKY, о [ poszukuje pracy. ma wiasność.Mila
IEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4— ||23kr:НАМа каа „lał prasował inieligantam| dziew-

„Kryzy$0wi prztykaw nos UREWICZA 157 оанаok Foe Dia ke >.
Udział bierze cały zespół artystyczny, Nowa wystawa. Wspaniałe dekoracje art mal u W. J potrzebne. Zgłoszeniada b. dobre świadec- Wil” pod „A. B.“

Zalewskiego. Początek o godz. 6.30 i 9 w. Ceny miejsc od 25 gr. Anons! W następ- MISTRZA FIRMY P. BURK. de Adm. „Dz. Wil“|twa i rekomendacje:——

- aym programie gościnnie br rjZIE aecałejZOE — pri- WILNO, MICKIEWICZA 4. dla „M. A." 501—2 Mostowa 6 m. 9. | NAGRODA 20 Zi.

madogna rewji warszawskiej wytworny piosenkarz, humorysta i paro- * к 2 e — ZGINĄŁ PiES-rUKS-

dysta ostatnich nowości JANUSZ WOLJAN oraz słynny baletmistrz, aktor t tancerz |samas zez ADA Pda GOSPODYNI  |tkkiER (biały, czar-
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imteligentna, może s4-|ne plamki na oczacż,
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