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Rok XX Wilno,

Drugie przemówienie
min. Świętosławskiego

Środowe posiedzenie Komisji aniżeli fundusz opłat studeckich.

budżetowej Sejmu zakończyło się Opłaty w szkołach prywatnych są

późną nocą. wysokie, taksa jest sztywna w tem

w wiedzi na uwagi poszcze- znaczeniu, że gdyby ją zmienić, na-

gólnych posłów udzielił jaśnień ruszyłoby się równowagę finansową

Min. prof, Świętosławski. świad-całego szkolnictwa średniego.

czył on, że o powiększeniu choć o _ Przechodząc do sprawy rozru-
jeden złoty budżetu ministerstwa po- chów antyżydowskich na uczelniach
za tem, co już w imieniu rządu Za- akademickich, Minister oświadczył,

deklarował, mowy być nie może. Co że uczynił wszystko co można, aby
się tyczy dezyderatów, Pole zostały one zlikwidowane. Już w
cych w związku z temi lub innemi czasie feryj świątecznych odbył się
posunięciami ministerstwa, Mini- zjązd rektorów, rozważano szczegó-

ster zauważa, że kiedy wprowadza łowo w jaki sposób zło usunąć i
się jakąś wielką reformę i kiedy winnych ukarać. W ostatni ponie-

obok tego występują instytucje, to działek odbyła się w Ministerstwie
trzeba przedewszystkiem uzbroić cię Oświaty konferencja kilku rektorów

w spokój i powiedzieć sobie, że te w sprawie owych rozruchów. Mini-

instytucje nie mogą mieć odrazu cał: |ster zwraca szczególną uwagę na tę
kowicie normalnego biegu. : | sprawę.

Na Śląsku — mówił p. Minister W zakończeniu Minister podkre-

— mamy program powszechnego ma”; <j;j, żę tylko w nastroju spokojnym i
opra CY całkowicie. Nie- „ownowadze ducha można usuwać

zycRAA niedociągnięcia, gdy się realizuje
wschodn: ie; oi : p
jest żedaśko sala mai Taa ża. „wielkie przekształcenia i reformy.

chować spokój i nie denerwować się śuleż; olecki kewocha;

Nie będę pierwszym —cikdnis nika asi «ka gy zo bólaci:

Minister — który dążyć będzie do głowy, A odinis uczuciu strachu, =
o 5 je nem złem sam zuciu i zmęczeniu  ła-

z" by omdkw Mapanów e godnie óljąca:aataralną da gorzkabyło. Z przerostem programu oświa- Ę у RZranciszka-Józeła daje łatwe wypróżnienie,

towego walczyć będę stale. Prze- uwalnia organizm od pozostałości w jelitach

chodząc do zagadnienia taksy admi- ; w wielu wypadkach zapobiega zapaleniu

mistracyjnej, Minister zaznaczył, że |Slepej kiszki. Zalecana przez lekarzy.

ma ona całkowicie inną strukturę, sz

Obrady nad budżetem M. S. Z. i Min. Przem.
i Handlu

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj Po zakończeniu dyskusji zabrał

senacka komisja budżetowa w obec- głos p. min. spr. zagr. Beck odpo-
mości p. min. Becka przystąpiia do wiadając na poruszone zagadnienia.

obrad nad budżetem Min. S. Zagr. | Następne posiedzenie odbędzie
Po referacie sen. Radziwiłła roz- |się jutro.

winęła się dyskusja, w której m. in. Wczoraj sejmowa komisja bud-
sen. Radziwiłł poruszył sprawę na-jżetowa debatowała nad budżetem

leżności kolei niemieckich z tytu- |ministerstwa Przem. i Handlu. Bud-
łu ruchu tranzytowego, sięgającą |żet ministerstwa został przyjęty.
obecnie 60 miljonów zi.

Rewizja w Domu Polskim w (Cieszynie
MORAWSKA OSTRAWA. (Pat). rza Domu Polskiego przesłuchiwali

Wczoraj żandarmerja czeska zarzą-. żandarmi przez całą nóc. Personel
dziła ponowną rewizję i przesłuchi- składający się z 32 osób został pod-
wanie w Domu Polskim „Polonia“ w dany szczegółowemu badaniu. Żan-
czeskim Cieszynie. darmi wypytywali o nazwiska osób,

Przesłuchiwanie trwało od które uczęszczają do Domu Połskie-
wczesnychgodzinporannych do póź. go i o treść rozmów, słyszanych
nych godzin wieczornych. Gospoda-iprzez personel.

 

Od Wydawnictwa
W cełu udostępnienia naszego wydawnictwa szerokim

masom polskim i katolickim obniżamy z dn. 1-go lutego b. r.
cenę „Dziennika Wileńskiego" do 10 gr. za egzemplarz w
sprzedaży pojedyńczej i do 2 zł. 50 gr. miesięcznie w prenume-
racie. i '

Format i rozmiary „Dziennika Wileńskiego" nie ulegają
zmianie. Redakcja czynić będzie wszelkie starania, by bo-

gactwem i doborem treści, oraz dokładnością informacji

„Dziennik* dorównał pierwszorzędnym or$anom stołecznym.

Ponieważ wychodzenie dwóch organów narodowych i ka-
tolickich o tej samej cenie byłoby w Wilnie niecelowe, wy-

dawnictwa „Dziennika Wileńskiego” i „Głosu Wileńskiego”
zostaną od dn. i-go lutego połączone.

UWAGA: Wobec obniżenia prenumeraty miesięcznej

tym P. P. Prenumeratorom „Dziennika Wileńskiego”, którzy

opłacili prenumeratę za I-szy kwartał lub za półrocze, nad-

wyżka zaliczona będzie na okres następny. 

Czwartek 30 Stycznia

Po pogrzebie krėla Jerzego V-00 |
„.. LONDYN. (Pat).  Kró! Edward
VIII przyjął w pałacu Buckingham
ministra Edena oraz szefów licznych
misyj państw obcych, które brały
udział w pogrzebie króla Jerzego.

Król przyjął poprzednio  miistra
spraw zagranicznych Niemiec von
Neuratha a następnie wicekancierza:

cyj trwała pół godziny.

KAIR (Pat). Ulice miasta są >
trolowane przez silne oddziały Ka-
walerji i policji. Podczas manife-
stacji dzisiaj rano około 60 studen-
tów odniosło rany. 5 policjantów i 4
studentów przewieziono do szpitala.
Szwagier szefa nacjonalistów Naha-
sa paszy jest rzekomo ranny kulą w
twarz.

Podczas manifestacji doszło do
gwałtownego starcia z policją, która

CASABLANCA. (Pat) Od kilku
dni na całem wybrzeżu marokań-!
m szaleje Huragan o niebywałej
sile.

Wejście statków do portów  po-
łączone jest z wielkiem  niebezpie-
czeństwiem. *
W związku z huraganem nastąpi-

ła katastrofa samolotu _wojskowego
udającego na zwiady w kierunku
Tit-Mekill, ofiarą którego padli spa-
leni żywcem chorąży-piiot i kapitan.

PORN fokat aki WAĆ

Choroba |
gen. Weyganda

" _ KAIR. (Pat). Rozeszły się pogło-
'ski, że przebywający w Luxorze gen.
Weygand zapadł na zapalenie płuc.

generał

 
j Wedle doniesień Reutera
powraca do zdrowia.

 

P. I. M. zapowiada mrozy
WARSZAWA. (Pat). Dyrekcja

IP.LM. komunikuje: W ostatnich
jdniach doniosły dzienniki o nieby-
|wałej fali mrozu, jaka ogarnęła sta-

ny północne Ameryki Południowej.|
Masy aktrycznego powietrza spły- |
nęły z obszarów aktrycznych daleko|
na południe.

 

polarnego, prace z okolic pod-|
biegunowyc przez Rosję północną.

 

! Nowogródkowi darowano długi
|  NOWOGRÓDEK. Na konferencji,
loddłużeniowej w Warszawie, zarzą-
„dowi miejskiemu w Nowogródku ob-
niżono długi (kategorja A wierzytel-
'ności skarbu państwa) o zł. 400.000,
wszystkie długi wynoszą zł. 990.000.
Umorzone zostały następujące pozy”
cje: 1) zł. 198.000 plus procenty, kre-!
dyty Banku Gosp. Kraj., zaciągnięte (
na budowę domu na mieszkania dla

'urzędników przy ul. Ogrodowej, 2)
około zł. 40.000 pożyczka z Fund.
Požyczek Zapomog., zaciągnięta na

różne potrzeby miasta, 3) zł. 25.000

— pożyczka z Funduszu Pracy, za-

ciągnięta na budowę targowicy w r.

ub., 4) należności ZUP zredukowane

zostały o połowę, czyli zł. 12.000, 5) |
należności PZUW (składki ogniowe) |
zł. 25.000 plus procenty, 6) należno-
ści b. Kasy Chorych (do 1/4 1934 r.)|

stały całkowicie, 7) należności A

Społ. za 34 r. umorzono połowę.
czyli około zł. 12.000, 8) zwolnienie

i
!

1936 roku

Starhemberga. Każda z tych audjen- warzyszą krążowniki brytyjskie
połowy cieśniny Kaletańskie;. {

Rozruchy w Egipcie trwają |
60 studentów rannych

Podczas huraganu spalili się żywcem
dwaj lotnicy

 

Podobna fala zimnego powietrza przypuszczać, że w lutym

Nr. 29

 

LONDYN. (Patjż Prezydent Le-
brun wyjechał z Dovru do Calais na
pokładzie francuskiego parowca
„Cote . d'Argent'. Przedstawiciel
króla angielskiego, i ambasador fran- ;
cuski odprowadzali prezydenta |
Francji na pokład statku. j

Parowcowi „Cote d'Argent"

!
||

"21to- |
do |

 

i oczekiwać
daremnie i bezradnie popra-

okrążyła studentów. przestańcie
KAIR. (Pat). W ciągu dnia R

rajszego demonstracje w dolnym
Egipcie przybrały znowu poważniej-
szy charakter. Między tłumem a po-
licją doszło do starć, przyczem jedna
osoba została zabita, a kilkanaście

wy losu. Tylko zerwanie
z biernością może obdarzyć
Was szczęściem. Gra na lo-
terji przynosi liczne wygrane.
Szanse duże i jednakowe dlaodniosło rany. Według pogłosek,

demonstranci mieli zatrzymać po-. | wszysłkich. Grajciel Nie
ciąg pośpieszny między Kairem a trwajcie w bezradności. Losy
Aleksandrją. l-eį klasy 35 loterji są już

do nabycia w szczęśliwej
kolekturze

A.WOLAŃSKA
WILNO, WIELKA Nr. 6.|
Zamówienia zamiejscowe
załatwiamy odwrotnie.

Konto P. K. O. 145461.
Cena losu 40 zł; ćwłartka 10 zi

Ciagnienie 20 lutego.

obserwator. й
Katastrofa wydarzyła się na lot-.

nisku wojskowem. Casablanca pod-
czas startowania samolotu, w czasie
któregc wiatr wywrócił aparat, po-
wodując wybuch zbiorników benzy-
nowych zaopatrzonych w benzynę
na 6-ciogodzinny lot.   

Przed nową ofenzywą włoską |
WARSZAWA. (Pat). Na zasa-

dzie wiadomości z różnych źródeł,
P.A.T. podaje następujący komuni-

kat o położeniu na frontach w Abi-
synji w dniu 29 stycznia:

Na troncie północnym, według u-

rzędowego komunikatu włoskiego,

nie zaszło nic godnego zanotowania.

Natomiast źródła angieiskie donoszą

z Addis Abeby, że walki na troncie

 

północnym trwają.
Z głównej kwatery abisyńskiej w

Dessie donoszą, że eskadra samolo-
tów włoskich bombardowała dziś
Abbi-Addi. ®

Źródła angielskie i francuskie do-
noszą, że cała uwaga abisyńczyków
jest skoncentrowano, obecnie na
froncie południowym, gdzie oczekują
nowej ofenzywy włoskiej.

| Źródła angielskie notują pozatem
jwiadomość z Dolo, že adaragt,
jprzywódca szczepu koczowniczego
jaa pustyni Dido-Liban poddał się
Wiochom.

zbliża się do Polski od południowego DYMISJA RASA DESTY.

wschodu. W dniu dzisiejszym czoło ADDIS ABEBA. (Pat). Wedle

tej masy bardzo zimnegc powietrza |powszechnej opinji ras Desta zosta-
osięgło Dynaburg—Rygę, śdzieter- nie usunięty ze stanowiska naskutek

mometry obniżyły się do — 15 st. |0statniego odwrotu jego armji na

Nie należy się spodziewać nasta- północ od Dolo. Dowództwo armii
nia okresu mroźnego już jutro, gdyż południowej: obbąć ma Gabre Ma-
termometry spadną powoli. Należy ram, obecny minister spraw we-

nastanie ,wnętrznych i b. Gubernator Harraru.

całkiem inna od dotychczas trwają-,
cej mroźna pogoda.
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z obligu — zł. 31.000, zaciągnięte na
remont prywatnych domów w mie-
ście, przyjęto do egzekwowania
przez BGK. Poza wyżej wymienio-
nemi sumami umorzone są jeszcze
drobne zadłużenia wobec skarbu
państwa, jak zł. 1.000 za drzewo w
nadleśnictwie i t. p.

АР

 

  s

 

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

przy ul owej 1. odbędzie się

Zgromadzenie Publiczne
na którem

P. KAROL WIERCZAK
_ w wysokości zł, 20.000 umorzone zo-| Wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie

mówić będzie

o sytuacji polityczne
Wstęp wołny. MWetęp wolny,



   

 

Ukonstytuowanie się Komitetu Rudodų Kościoła |

0. 0. Redemptorystów
W. niedzielę 26 stycznia r. b. na

zebraniu organizacyjnem, które od-

było się wieczorem w Domu Sodali-

cyjnym przy ul. Zamikowej 8, ukon-
stytuowai się pod protektoratem

J.E. Ks. Arcybiskupa Romualda

Jałbrzykowskiego, Metropolity Wi-

leńskiego, Komutet Budowy. Kościo-

ła i Klasztoru UO. Redemptorystów
w Wilnie na Pośpieszce,

. W zebraniu wzięli udział obaj
dostojni Ancypasterze z duchowień-

stwem, pan wojewoda L. Bociański

oraz liczni przedstawiciele instytu-

cyj państwowych i prywatnych, zrze

szeń i społeczeństwa wileńskiego.

Zebranie zagaił prezes lnteli-
gencji Katolicikiej,
sowski, witając zebranych i infor-

mując o celu i zadaniach zebrania.
Do stołu prezydjainego uproszony

został J. E. Ks. Metropolita, który
do przewodniczenia zaprosił prof.
bossowskiego. Sekretarzował ks.
prot. dr, Muchał Sopoćko.

Delegat Polskiej Prowincji 00.

Redemptorystów, o. Franciszek Świą
tek, po wyrażeniu imieniem swego

Zakonu gorącej wdzięczności J. E.

Ks. Metropolicie za powoianie Re-

demptorysiów do Wilna i objęcie

protektoratu nad całą akcją budowy

kościoła i klasztoru, złożył jedno-
cześnie podziękowanie Panu Woje-
wodzie za życzliwość dla tej sprawy

i zaszczycenie zebrania orgamizacyj-
nego swoją obecnością. Rownocześ-
nie podziękował o. Swiątek wszyst-

kim przedstawicielom społeczeństwa
za przychylność i sympatję okazaną
przez Wilno nowemu dziełu Synów
św. Alłonsa Ligourego.

WI krótkiem ale treściwym refe-

racie zilustrował o. Delegat działal-
ność św. Alłonsa i jego Zakonu z'
szczególniejszem uwypukleniem dzie
jów Kkedempiorystėw w Polsce z ich
wielkimi Hatrjarchami — św. Kle-
mensem _Dworzakiem, Patronem
Warszawy i wielebnym o. Bernar-
dem  Łubieńskim, niestrudzonym
„kulawym misjonarzem” ludu pol-'
skiego.
W Wilnie — mówił o. Świątek—

postanowiliśmy objąć placówkę na

peryterjach miasta, bo tam jesteśmy
potrzebni. Wywdzięczając się za

łaskawość Jego Ekscelencji i życzli-
wość społeczeństwa tutejszego, sta-
rać się będziemy należycie wywią-
zać z naszego zadania w duchu Ojca
naszego św. Alionsa i tradycji św.
Klemensa Dworzaka na chwałę Bo-
gu i dla dobra Ojczyzny.

Po przemówieniu 0. Świątka,
uchwalono statut Komitetu i wybra-
no wiadze, w skład Iktėrych weszli:
Protektor Komitetu: J. E. Ks. Ar-

cybiskup Romuald  Jałbrzykowski,
Metropolita Wileński.
Prezydjum honorowe: Prezes J.E.

Ks. biskup Kazimierz Mikołaj Mi-

a PNOsALSA I KRIMILL ISI IKi T RA

W niedzielę dn. 26 b. m. ukazał się
propagandowy numer sanacyjnego dzien-

nika „Słowo”. Niestety numer ten uległ

konfiskacie i dopiero po pewnej przer-

wie znów zjawił się na rynku gazeciar-

skim, ale uszczuplony o jedną kartkę.

Na kartce tej oprócz skonfiskowanego
artykułu o procesie terorystów  ukraiń-

skich znajdował się także artykuł, który

gdyby doszedł do publicznej wiadomości,

niewątpliwie narobiłby hałasu nietylko
w prasie krajowej, ale i zagranicznej,
jako zawierający rewelacyjne odkrycia
nowego talentu publicystycznego.

Wprawdzie w zapowiedziach  propa-

gandowego numeru „Słowa”* tytuł arty-
kułu tego brzmiał „Roman Dmowski i
Stanisław Mackiewicz”, ale stało się to
zapewne jedynie dzięki chochlikowi dru-

karskiemu, gdyż w rzeczywistości tytuł
ten miał brzmieć, jak wyżej. Że tak by-

ło, a nie inaczej, każdy zrozumie, bo

zestawienie Stanisława Mackiewicza z
Romanem Dmowskim, jest jednak zesta-
wieniem wielkości niewspółmiernych.

To też, żeby nie pozostało żadnych

wątpliwości, pozwólimy sobie artykuł

przepisać i podać do publicznej wiado-
mości. Możemy to tem śmielej uczynić,

że autor przedruku nie zabronił,

Od dawna już pragnąłem wyrazić
publicznie entuzjazm dla znakomi-
tego umysłu Mackiewicza i objechać
przytem Cyrskiego. Korzystam za-
tem z okazji wydania numeru pro:
pagandowego. :

W. karjerze dziennikarskiej i po-
litycznej Mackiewicza przykuwają
uwagę dwa momenty, które budzą
podziw. Pierwszy z nich, to wycho-
wanie w „Stowie“ młodych działa-
czy politycznych z Dembińskim i
Jędrychowskim ma czele. Każdy
przyzna, że jako herold „monar-

prot. dr. Fr. Bo- '

chalkiewicz. Członkowie prezydjum;
WNPP. Aleksandrowiczowa z Wir-
szuby, prot, Bossowska, prot. dr. Fr.
Bossowski, |ks. Emanuel Bułhak,
prez. inż. K. Falkowski, prezeska
Mieczysławowa Jeleńska, gen. Ju-
szczyński, prezeska Zofja Kościał-
kowska, minister Aleksander Mey-
sztowicz, wiceprezydent m. Wilna T.
Nagórski, prezes Poczt. inż. Mieczy-
sław Nowicki, gen. Przewłocki, rek-
tor U. S. B. prof. dr. Witold Stanie-
wicz, rektor prof. dr. Marjan Zdzie-
chowski.

Komisja ewizyjna: Prezes Okr.
Izby Kontr.. Państwa p. Zenon Mi-

c ULRZakłady
Ogrodnicze

kulski, prezes Banku Polskiego J.

Sierosławski, prezes lzby Skarb.

Leopold Woyna, ks. prot. Michał

Sopoćko.
Wydział wykonawczy: Prezes

inż. arch. Jan Borowski, wicepre-

zes I p. dyr. Skarżyński, wicepre-,

zes II o, Franciszek Świątek, Skarb-

nik dyr, Kazimierz Luboński, p. Ta-

deusz Henmanowski. Sekretarz: p.
inż, Glatmanowa. :

Pozatem zorganizowano sekcję

zbiórkowo - finansową z WWPP.
preb. Kościałkowską, inż. Wilczew-

ską, Zwidryńską i Borowską na

czele.

ICH
LLL

založone 1805 r.

w Warszawie, S. A.

zawiadamiają, że wyszedł z druku

CENNIK NASIOn na rok 1936
i rozsyłany jest na żądanie

NASIONA warzywne, pastewne, leśne,
kwiatowe, rolne, lekarskie

świeżego zbioru, wyborowej jakości

Centrala — Ceglana 11. Filje: Sienkiewicza 11

Wyrok w
siedemnastu

Po zamachu rewolwerowym na

sali Sądu Okręgowego, o którym już

informowaliśmy, proces 17-łu miesz-
kańców Wilna, oskarżonych o przy-
należność do: K. P. Z. B. i działal-
ność komunistyczną na terenie po-
wiatu wileńskiego i miasta Wilna
zakończony został przy drzwiach
zamikniętych. Na salę nie wpuszczo-
na została również prasa.
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„Wiktor czy wiktorja
„ŚWIATOWID”,

Nie jest to żaden super, przebój, ale
może właśnie dlatego miły i bezpretenijo-

nalny obraz, Zuzanna młoda, początkująca

aktoreczka spotyka w przedsionku opery

Wiktora, równie jak ona nie mającego po-

wodzenia w uzyskaniu engegament — „pro-

tection' — oto czego brakuje obojgu. Na

dobitkę Wiktor ochrypł i nie może udać
się do podrzędnego variete, gdzie występuje

jako imitator kobiet. Zastępuje go Zuzanna

i uzyskuje sławę. Paryż, Londyn, Nowy

Jork... Music-halle całego świata starają się

o występy  imitatora „Wiktora”: Resztę

przygód kobiety występującej w roli męż-

czyzny grającego role kobiet mam wraże-

nie, že czytelnik sam obejrzy na ekranie.

Naprawdę warto to zrobić, Reżyserja nao-

gół dobra. Nieco może przeszarżowana jest

scena u fryzjera. Dość dużo nowych po-

mysłów i tricków. Udźwiękowienie dobre.
O nadprogramie nic nie wspomnę, wy-

starczy zaznaczyć, że Pat, Renata Muellei
w roli Zuzanny i Herman Thimig jako ko-
mik chcący grywać role bohaterskie dobry.

Również niezły jest lord Robert. ы

i 2-ga Hala Mirowska

 

procesie
komunistów
Wśród oskarżonych o komunizm

w tym procesie znalazło się na ławie|
oskarżonych 16-tu żydów i 1 rosja-
nin. Z liczby tej troje byli słuchacza-
mi U. S. B.

Kilku oskarżonych karanych już
było, za działalność wywrotową wię-
zieniem.
W czasie procesu zeznawało kil-

kunastu świadków. Jednym z naj-
ważniejszych świadków był Jakób
Strzelczuk, który padł właśnie ofia-

„ejoz9p-eyzsoweaą* [oppzios Apom ujesnj „. zamachu.
W. wyniku rozprawy Sąd skazał

|Madejskierównę na 5 lat więzienia,
|Załoszańską na 4 lata, Na mocy
amnestji karę zmniejszono oskarżo-
nym o połowę.

Bijak, Filipowicz,
wa, Zylberfeld, Lewitan, Morel, Ta-
relowa i Bojakowa skazani zostali
na półtora roku więzienia każdy,
lecz na mocy amnestji karę tę daro-
wano im w całości.

Pozostałych oskarżonych sąd u-
niewinnił. (e)

Nadużycie
w Dunitowiczach
W| dniu 24 b. m. Zarząd Gminy

w Duniłowicząch powiadomił poste-
runek policji o dokonanych tu nadu-
życiach przez delegowanego z Po-
wiatowego Zarządu Drogowego w
Postawach Górskiego Karola,
podczas ściągania przez niego za-

 

Dawidowiczo-!

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda chmurna i

mglista,

Na północy kraju lekki mróz (w Wileń-

szczyźnie nocą umiarkowany). W pozosta-

łych dzielnicach temperatura jeszcze bez

większych zmian.

Umiarkowane

wschodnich.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dnia 1 lutego o godz. i0, J. Е.

Arcybiskup Metropolita Wileński
Romuald Jaibrzykowski odprawi w
kościele św. Jana uroczyste nabożeń
stwo na intencję Pana Prezydenta

('R. P, z powodu Jego Imienin.

: Z MIASTA.
‚  — Obniżenie opiat na ubezpie-
czenie emerytalne.  Ubezpieczalnia
społeczna w Wilnie poczyniła wszel-
|kie przygotowania do obniżki opłat
na ubezpieczenie emerytalne.  Ob-
niżka tych opłat obowiązywać bę-
„dzie od 1 lutego rb. Od pracowników
|umysłowych dotąd ściąśano tytułem
| składek 8 proc, a od 1 lutego rb.
składka wynosić będzie tylko 6 proc.
pensji. Dla robotników obniżka wy-

| nosi 1 proc. z 5.2 na 4.2 proc, (h)
\ — — ©О doręczanie poczty w nie-
dzielę. Stery gospodarcze poczyniły
starania, aby poczta odnoszona by-
jła odbiorcom również w niedzielę i
; święta.
I Postulat tem wysunięty był rów-
nież przez odnośne władze, (h)

) HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Sprawa reiormy świadectw

przemysiowych. Izba Przemysłowo-
Handlowa w Wilnie zbiera obecnie
imaterjał, który posłuży za podstawę
do wystąpienia Związku Izb w spra-
„wie reformy świadectw  przemysło-
wych. Organizacje gospodarcze Wi-
leńszczyzny wyrażają pogląd, iż świa
'deotwa przemysłowe winny być cał-
kowicie usunięte, narazie tylko idzie
jo zmiany w obecnym systemie, by
|świadectwa przemysłowe nie hamo-
„wały procesu zwiększania liczby ro-
botników w warsztatach i fabry-
kach. Kwestją zasadniczą jest zatem
'oparcie patentów nietylko na ilości
|robotników, ale na zasadzie  t. zw.
robotniko-dni.  Pozatem. wyłania
się lkwestja czy dla przedsiębiorstw
„do VI kat. przemysłowej zachować
różnice opodatkowania w/g klas

| miejscowości. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zgromadzenie emerytów. W

wiatry z kierunków

 

| piątek 31 stycznia o godz; 17 w loka-
"lu Zarządu Okręgowego Z. K. P, ul.
| Wiwulskiego 4, odbędzie się Wal-
ne Zgromadzenie emerytów—człon-
ków Zjednoczenia Kolejowców Pol-
skich, na którem delegaci do War-
szawy złożą sprawozdanie z prze-
|biegu obrad delegatów od emerytów
ze wszystkich Okręgów  Dyrekcyj
Kolejowych.

1 SPRAWY AKADEMICKIE.
|  — Czwartek akademicki, Dnia 30

wileńska
teracko-muzyczny z tańcami do
godz. 12-ej. Początek o . godz. S-ej
wiecz. Dla akademików wstęp bez-
płatny.

— Czarna Kawa Medyków. W
sobotę dnia 1 lutego br. odbędzie się
w Salonach Kasyna Garnizonowego
ul. Mickiewicza 13 najelegantszai
najtańsza Czarna Kawa Medyków
St U. S. B. Początek o godz. 22.
Wstęp 3 zł. Akademicki 2 zł. Zapro-
szenia nabywać można w Kole Me-
dylkków w: piątek od 19 do 21 i w so-
botę od 12 do 14.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
' — Posiedzenie Sekcji Historji
Sztuki odbędzie się w dn. 30 bm.
(piątek) o godz. 8 wieczór punktual-
nie w sali Seminarjum  Archeologji
Klasyncznej U. $. B. ul, Zamkowa 11
(drugie podwórze w prawoj. Na po-
rządku dziennym: 1) Reterat D-ra
Piwockiego: Malarstwo ludowe pol-
skie. 2) Wybory prezydjum.

— Zarząd Wileūsko-Nowogrodz-
kiej Izby Lekarskiej. W_ dn. 26.L
36 r. odbyło się doroczne posiedze-
nie Rady lzby. Zarząd lzby wybrany
na tem posiedzeniu ukonstytuował
się, jak następuje: Prezes izby —
prot Dr. Wiadysław Jakowicki, wi-
ceprezesi proł, Dr. Kazimierz
Peiczar, Dr. Jan Malkiewicz i Dr.
Eljasz Globus, sekretarz lzby — Dr.
Feliks Wasilewski; skarbnik Izby —
Dr. Wiadysiaw Prażmowski; człon-
kowie zarządu — Dr. Adolf Narkie-
wicz, Dr. Kazimierz Pawłowski i Dr.
Włodzimierz Moczter.

 

Rzucono probówkę
do sklepu żydowskiego
W dniu wczorajszym do sklepu

żydowskiego w N. Wilejce Gejchera
nieznani sprawcy wrzucili probówikę
z cuchnącącieczą.

Policja wdrożyła dochodzenie, (h

Utopił się w studni -
Chatkiewicz. Michał, mieszkaniec

wsi Nowosiolki, gm. miadziolskiej,
wi dniu 26 b. m. utopił się w studni,
Samobójstwo dokonane zostaio na
tle miłosnem. Przed utopieńiem się
Chatkiewicz usiłował zabić swoją
narzeczoną Chwalkównę Olgę, za-
dając jej 4+y «ciosy w głowę 't. zw.
„bezmianem” żelaznym, czyli wagą
rosyjską. (e)

W Nadjezierzu
spłonęła łaźnia

W. kolonji Nadjezierze, gm, no-
rzyckiej, w dniu 21 b. m. spaliła się
łaźnia , Hołowieńki _ Konstantego.
|Straty wynoszą 130 zł. Pożar po-'
wstał wskutek nadmiernego napa-

ległości szarwarkowych na ogólną bm. w Ognisku Akademickiem(ul. lenia w piecu podczas suszenia lnu.
sumę kilkudziesięciu złotych, (e) | Wielka 24) Czwartek Alkademicki li-|

Stanisław Mackiewicz i Józet Cyrski
mieniem potrzeb przyszłej polskiej

monarchji. Krocząc śladem najwięk-

szych mężów stanu stał się on świa-

domym agentem ruchu, który miał
państwo nasze prowadzić ku monar-
chji.

Djagnoza duszy młodego pokole-

nia, postawiona przez Mackiewicza,

okazała się słuszną. Terapja zawio-

dia na całej linji. Właśnie Wszech-

polacy, właśnie młodzież antysana-

cyjna okazała się prawdziwą ostoją

państwowości (bez cudzysłowa) pol-.

skiej. Udowodnił to przebieg ostat-

miego procesu młodzieży komuni-

stycznej z U „S$. B. Nie mniej jednak

do dziś dnia mie możemy wyjść z
podziwu przy lekturze artykułów

Mackiewicza. Nie bał się on myśleć
wbrew oczywistej logice i nie bał się
wyrażać publicznie poglądów conaj-
miniej nierealnych i innych do stoso-
wania ich w życie namawiać.

Drugi moment z twórczości Mac-
kiewicza jest o dwa lata późniejszy.

Rok 1935 — jesień, kiedy to od-
był on wspaniały start w biegu o
mandat poselski,

Jak błyskawica, przeszywająca
mocne niebo, pojawiają się na na-

szym horyzoncie jego rewelacyjne
artykuły o nadużyciach wyborczych.

On, znowuż on, odważa się bez

obsłonek odkryć przeszłość (wybory
poprzednie) i wskazać przyszłość
(cudowne skutki ordynacji wybor-
czej, opracowanej przez p. Cara,
której sam był współtwórcą). Dość
powiedzieć, że zaledwie w 7 lat pol

1935-ym powtarza się to samo, co
przedtem,

W rewelacjach jego są rzeczy
zdumiewająco trafne. Wyciągnął z
nich fałszywe wnioski. Soit. Ale usi-
łować raz jeden myśleć o wyborach
„tak jak myśle čnaležy.

Tyle o Mackiewiczu. Quid jednak
o Cyrskim? Sądzę, iż znając Cyr-
skiego z bliska, stykając się z nim
często, mie zdajemy jednak sobie
sprawy, z jakim tuzem mamy do
czynienia.

W, djagnozie mniej pewny od
Maakiewicza, we wskazaniach prak
tycznych — w terapii — przewyższa
$o, moim zdaniem, znakomicie.

Cyrski w polityce nigdy nie po-
pełnił żadnego błędu, bo się wogóle
nią nie zajmował. Nie hodował mło-
dych komunistów,
mandat poselski.

(Drogi Józefie. Ta chwila jest nie-
wątpliwie pełna ironji dramatycznej.
Miatem Cię objeżdżać, a tymczasem
dawno nie spotkałeś się z takim en-
tuzjazmem. Ale zemsta choć leni-
wa... czytajmy do końca).

Mówiąc o
skim, mówimy napewno o dwu naj-
wybitniejszych  talentach polskiej
publicystyki, zwiłaszcza zaś tej, któ-
rej wyraz znajdujemy na lamac
„Słowa”. ;

Talenty ich są tak różnorodne, iż
trudnoby ustalić jakieś kryterjum ich
wartościowania, ustalić, czy jako
publicysta wyżej stoi Cyrsiki, czy
Mackiewicz. A jednak...

A jednak jest rzeczą zupełnie
chizmu“ polskiego odznaczył się wyborach 1928 r. i 5 — po wyborach jasną, że jeżeli wpływ Mackiewicza
Mackiewicz żelazną logiką i zrozu- 1930 r. widzi on jasno, że i w na powstanie niektórych procesów

(dziejowych, czy sądowych?—przyp.
zecera) jest wręcz olbrzymi, to
wpływ Cyrskiego prawie żaden.

Cóż więc się dzieje? Jak można
sobie wytłomaczyć taką dyspropor-
cję wpływu przy identycznym talen-
cie i tych samych środkach umysło-
wych? Jest to zagadka, której -roz-
wiązania  poszukiwałem  oddawna.
By ją odnaleźć, pozwolę sobie
przejść kolejno elementy twórczości
obu pisarzy — porównać ich walory

ji braki.
| Jeżeli chodzi o erudycję, to pal--

‚ _ (e)
 

| Zupełnie innego typu pisarzem
jest Cyrski. To artysta pióra w każ-
dym calu, pisarz z Bożej łaski, jedy-
ny w swoim rodzaju konstruktor
artykułów.

Kto czytał jego feljetony w „Sło-
wie'” z łatwością zrozumie nasze sta-
nowisko. Nie będziemy cytowali
wyjątków z jego ostatnich wywodów
o śmierci dorożlkarza na posterunku.
Dla stałego czytelnika „Słowa” to
już będzie niepotrzebne, ' Zgodzimy
się wszyscy, że Cyrski jest nietylko
znakomitą głową polityczną, ale
także świetnym pisarzem polskim,
więc nie z powodu stylu Mackiewicz
ma taką przewagę nad Cyrskim.

A jednak., A jednak wpływ

ani ubiegał się o

Mackiewiczu i Cyr- g.

mię pierwszeństwa oddałbym  nie-
wątpliwie Cynskiemu. Zwłaszcza w Cyrskiego prawie żaden.
dziedzinie wiadomości kulinarnych!  Przeszedłszy po kolei wszystkie
Cyrski jest niezawodny. Jeśli chodzi czynniki mogące dać przewagę Мас-\
o zagadnienia gastronomiczne, to kiewiczowi i odrzuciwszy wszystkie,
czynnik ten przemawia niewątpliwie zatrzymujemy się na ostatnim i naj-
na korzyść. Cyrskiego. ważniejszym, który wyjaśnia wszyst-

Na ikorzyść Mackiewicza mato- ko.
miast działa to, iż jako redaktor i| Mackiewicz jest redaktorem „Sło-
wydawca „Słowa' miał on ogromny wa”, gdy Cyrski zaledwie skromnym
wpływ na praktyczny stosunek. Cyr- feljetonistą. Gdyby jednak role ich
skiego do kwestyj jedzeniowych, re- | zamienić, to kto wie, czy Cyrski nie
gulując wypłaty za jego przepiękne pisałby artykułów wstępnych wcale
artykuły, podpisywane pseudonima- nie gorszych, niż je płodzi Mackie-
mi „Wincuk Markotny'* i „Przecho-|wicz natomiast czy Mackiewiczowi *
zień'. ы udałoby się spreparować choć jedną
„ W dziedzinie stylu obu pisarzy |„„przechadzkę* po Wilnie — bardzo
istnieją ogromne różnice zdań. Są wątpimy,
ludzie, którzy zachwycają się stylem| Niestety dziś sprawa Cyrskiego
wstępniaków Madkiewicza. Naszem wygląda tak, jakby była przegraną.
skromnem zdaniem Mackiewicz ani Może on liczyć tylko na nieliczną
jednym artykułem nie wzbogacił grupkę ludzi, gotowych bronić jego
piśmiennictwa polskiego w znacze- talentu. Za Mackiewiczem idą: dzie-
niu artystycznem, |siątki, a może nawet setki czytelni-

Nie chcę tu czynić ujmy Mackie- |ków „Słowa”.
wiczowi, ale jego styl uznany jest za| Autor tych słów jednakże do tych
piękny tylko przez działaczów z setelk się.nie przyłączy. Victa Causa -
nMyśli Mocarstwowej" czy innej sa-'Cati placuit, sed victrix populi.
nacyjnej przybudówiki młodzieżowej., Przepisał P. Tomski.

Mackiewicza jest ogromny, wpływ

  



PRZYTYK
I BORYSŁAW
Cała prasa żydowska w Polsce hu-

czy dziś, a zagranicą huczeć zacznie

jutro, spowodu listu, jaki ogłosiła gmi-

na żydowska w miasteczku Przytyk

pod Opocznem. Jak wiadomo, w Opo-

czyńskiem, po znanych, niedawnych

zajściach, wzrosły natyle nastroje an-

tyżydowskie, że Żydzi poprostu nie

mają tam już z kim handlować, W do-
datku, na tle ogólnych nastrojów, lu-

dność miejscowa zdołała zdobyć się na

sprawną organizację, która ruch boj-

kotowy ujęła w rygor jednolitej akcji.

Jak piszą w swym memorjale Żydzi z

Przytyka, „kilkudziesięciu młodych

endeków, uzbrojonych w laski, pikie-

towało żydowskie sklepy i stragany,

teroryzując każdego chłopa, który

chciał kupić u Żyda”, Mniejsza o to,
ile jest prawdy w tem „teroryzowa-

niu” i „uzbrojeniu (|) w laski", fakt

jest jednak faktem, że 600 rodzin ży-

dowskich w Przytyku pozbawione jest
wszelkich zarobków i stoi w obliczu

śmierci głodowej, albo... emigracji.

Bardzo być może, że niedługo na miej-

scu dzisiejszego żydowskiego Przytyka

ujrzymy Przytyk czysto polski,
Żydostwo, oczywiście, ie posiada

się z oburzenia. Pan Appenszlak w

„Naszym Przeglądzie”, w artykule,
pełnym zwrotów takich, jak „heca“,

„ohyda, „dramat”, „ciężka łapa anty-
semity'”, „jad, mający zatruć”, „te-

ror', „ten klimat moralny” i t. 4. —

pisze rzewnie: „Można sobie wyobra-

216 matkę, straganiarkę, która w po-

niedziałek nie przyniosła z targu ani

$rosza. I łatwo sobie wyobrazić dzie-
ci jej, które poszły spać bez wiecze-

rzy”,
Nie podzielamy obaw o wieczerzę

tych żydowskich dzieci w Przytyku.
Społeczeństwo żydowskie jest zamoż-

ne. Społeczeństwo żydowskie jest so-

idarne. Niewątpliwie zdoła ono swym

współplemieńcom przytyckim okazać
pomoc szybką i skuteczną,

Ale weźmy rzecz z odwrotnej stro-
ny, Ile też dzieci chłopskich w opo-

czytiskim powiecie kładzie się spać
bez wieczerzy? I ile też z nich zacz-

nie wieczerze dostawać, gdy rodzice

ich założą w Przytyku stragany? Sko-

ro niema w Przytyku miejsca dla stra-

ganiarzy Polaków idla straganiarzy

Żydów, skoro jedni z nich muszą emi-

$rować, czyż nie jest rzeczą słuszną,
by emigrowali ci, co stanowią żywioł

lotny i z żadnym krajem nie związa-

ny, anie ci, którzy są potomkami
pierwszych osadników,którzy puszczę

opoczyńską przed wiekami wykarczo-
wali?

Żydzi skarżą się na to, że Polacy
pragną w Przytyku zapewnić monopol
handlowania wyłącznie Polakom, Ale

czy naród-gospodarz, w kraju, w któ-

rym jest aż nadto ciasno, nie ma mo-

ralnego prawa do ustanawiania takich
monopoli? Ilež to narodów ograni-

czało, lub obkładało zupełnemi zaka-

zami wszelką działalność zarobkową

cudzoziemców w swoim kraju?
Ustanowienie monopolu gospodarcze-

$o narodu - gospodarza jest prawem,
któreznatury narodowi-gospodarzowi

przysługuje, Ale ostatecznie, można u-

znać też i punkt widzenia liberalny,

który jest wszelkim monopolom prze-

ciwny, Cała rzecz jednak w tem — że
Żydzi bynajmniej tego liberalnego
punktu widzenia nie podzielają, Stoją

| oni na stanowisku gospodarczego mo-
nopolu — ale monopolu żydowskiego.

Żydom mniej chodzi o te „laski”,
czy „teror” w Przytyku, co o to, że

wogóle w Przytyku —i nietylko

tam — polski handel powstaje, a pol-
ska klijentela, nie uznając żydowskie-

go monopolu, ten handel popiera. I
Żydzi sami bardzo chętnie, w obronie

swego monopolu, stosują teror, o ile

tylko mają dość sił potemu, by sobie

na to pozwolić.
Przykładów na to możnaby przyto-

czyć mnóstwo, Ot, choćby przykład z
ostatnich paru dni zażydzonego i przez

ruch antyżydowski jeszcze bardzo po-

wierzchownie objętego Borysławia, w

którym Żydzi nadal są dominującą
siłą,  

Kandydat na francuskiego Disraelego
W dzienniku „L'Action Francaise"

z dnia 26 stycznia, czytamy taką opi- |
nję: |
]„Міпіэ_іыіш Sarraut'a jest, zdaje się,
r B rzeczy, ministerjum  Man-

Zaś w czasopiśmie „Petit Bleu" wi-
dzimy fotografję p. Mandela z takim
owa: :
„Przez edzi zr! ość, а-
mczasierokowań, WK '
uformowanie ministerjum p. Sarraut, wy- '
kazał p. Mandel kwalifikację na przy-

szłojopremjera".
tóż to jest p. Mandel? Zacznijmy

od wspomnienia, Gdy w krytycznym
momencie wojny zjawił się na hory-
zoncie politycznym Francji Clemen-
ceau, gdy został premjerem i posiadł
władzę dyktatorską, miał koło siebie
dwóch najbliższych ludzi: p. Mandela,
swego sekretarza osobistego i gen.
Mordacque'a, szefa swego gabinetu
wojskowego, Pamiętamy wszyscy, któ-
rzyśmy byli wówczas w Paryżu,
szczupłego młodego człowieka, od
którego zależało, kto mógł się widzieć
z wszechpotężnym „Tygrysem', Mó-
wiono sobie wówczas pocichu, że p.
Mandel posiada o wiele większe wpły-
wy, niż zwykły sekretarz, że orjen-
tuje się znakomicie w stosunkach po-
litycznych Francji, że zdołał zgroma-
dzić bardzo ciekawe „dossier”, doty-
czące życia prywatnego wybitnych po-
lityków francuskich. Rolę tego skro-
mnego sekretarza w czasie wojny i
konferencji pokojowej odsłoni dopie-
ro przyszły historyk, Clemenceau, mi-
mo realizmu politycznego, nabytego
w czasie długiej karjery politycznej,
zachował wszystkie cechy człowieka
z epoki 1848 roku. Był cynikiem w
polityce praktycznej, lecz w głębi tej
niezwykłej i silnej duszy tkwiła wiara
w ideały humanitarne i nieodłączna od
niej słabość do ludu wybranego. By-
ło rzeczą całkiem logiczną, że najbliż-
szymi jego współpracownikami w naj-
piękniejszym, bohaterskim okresie je-
go życia, byli: p. Mandel, którego na-
zwisko pierwotne brzmi — Rotschild,
i gen. Mordacque, którego nazwiska
właściwego nie znamy, lecz którego
pochodzenie nie budzi wątpliwości.,,

Później znikł p. Mandel na jakiś  

 

czas z powierzchni życia politycznego.
Zjawił się dopiero w parlamencie,
śdzie nie należał do żadnego stron-
nictwa, lecz dał się poznać jako świet-
ny mówca, człowiek odważny i dosko-
nały znawca kuchni parlamentarnej.
Nie śpieszył się, lecz w ciszy, z by-
strością właściwą swej rasie i z kon-
sekwencją niesłychaną kładł funda-
menty pod swą przyszłą karjerę poli-
tyczną,

Zaznaczył się wyraźniej po wybu-
chu afery Stawiskiego. Należał do ko-
misji parlamentarnej, badającej tę afe-
rę i był groźnym przeciwnikiem dla
tych wszystkich, którzy wyraźnie
zmierzali do zatuszowania sprawy,
kompromitującej masonerję i cały
szereg polityków, odgrywających wy-
bitną rolę we Francji, Prawy i cieszą-
cy się powszechnym szacunkiem
przedstawiciel prawicy, p. Louis Ma-
rin i p. Mandel byli postrachem lóż i
nadzieją tych, co się spodziewali, że
afera Stawiskiego doprowadzi do o-
czyszczenia życia politycznego Fran-
cji, a p. Guernut, prezes komisji, były
sekretarz Ligi praw człowieka i oby-
watela, wyznaczony przez loże do za-
tarcia następstw afery, nikogo się bo-
daj tak nie obawiał, jak p. Mandel'a.

Przyszedł okres rządów „jedności
narodowej”, potrzebnych dla lóż, by u-
spokoić opinię publiczną i zyskać czas
na wybielenie skompromitowanych, P.
Mandel został skromnym, drugorzęd-
nym ministrem poczt i telegrafów.
Zobaczyliśmy jego sylwetkę na foto-
śrafjach urzędowych. Nie był to już
szczupły, początkujący sekretarz
wielkiego człowieka Francji, lecz star-
szy pan z zaokrągloną figurą, wska-
zującą na to, że się ma do czynienia z
zasiedziałym kandydatem na „męża
stanu”, ;

P. Mandel okazał się doskonałym
administratorem w dziedzinie poczt i
telegrafów, lecz nie wysuwał się prze-
zornie na front, Dopiero po upadku p.
Lavala, którego był — jak się po-
wszechnie pisze, — najbardziej odda-
nym  współpracownikiem, zaznaczył
się jako twórca ministerjium opartego
o loże, ministerjum, w którem zręczny  

brat Guernut, osobistość najbardziej
zasłużona dla masonerji przez zatu-
szowanie afery Stawiskiego, został
wychowawcą młodzieży francuskiej,
a „Książę Sekretu Królewskiego”, o-
skarżany przez prasę i opinię pu-
bliczną o bliskie stosunki ze Stawis-
kim, p. Chautemps, ministrem robót
publicznych..,

Tempora mutantur., można
powiedzieć z melancholijnem  we-
stchnieniem, myśląc o nowem wciele-
niu p, Mandela. Jest on nadal skro-
mnym ministrem P.T.T, i szefem listo-
noszów ji telegrafistów, lecz głos po-
wszechny uważa go nietylko za twór-
cę ministerjum Sarraut, lecz za przy-
sztego premjera rządu, przeznaczone-
go do uratowania Republiki, bo wier-
nego ideologii Wielkiej Rewolucji, a
zarazem zdolnego do sprawowania
władzy silnej i autorytatywnej,

P. Mandel ujawnił się jako człowiek
poglądów umiarkowanych, nieomal
konserwatysta, nie wahał się jednak
wprowadzić do prezydjum rady mini-
strów na podsekretarza stanu czło-
wieka tego samego co on pochodze-
nia, p. Jana Zay'a, który ocierał się o
komunizm. Poglądy na politykę na-
rodową Francji nie są bodaj istotą rze-
czy dla p. Mandela, działają w duszy
jego tradycyjne, przez stulecia wyro-
bione instynkty. Takie instynkty by-
ły decydujące dla polityki i karjery
politycznej lorda Beacousfielda, jak o
tem świadczy chociażby jego powieść
„Coningsby'”, Bezstronny badacz dzie-
jów Anglji będzie musiał w przyszło-
ści „odbronzowić'”* wielkiego polityka
„konserwatywnego“ epoki wiktorjań-
skiej i ustalić, co w jego polityce by-
ło angielskiego, a co miało swe źródła
na wschodzie azjatyckim, Podobnie w
przyszłości dopiero będzie można dać
odpowiedź na to, czem w polityce
francuskiej będzie p. Mandel, o ile o-
czywiście przeobrażenie narodów Eu-
ropy zachodniej nie przeszkodzi mu w
zajęciu we Francji takiego miejsca,
jakie w Andlji zajął potomek Żydów
hiszpańskich Disraeli, z

„3 kwadranse na 12-tą” nad Dunajem
Dookoła wizyty praskiej p. Schuschnigga

Już 5 grudnia roku zeszłego premier |
Hodża zaznaczył w exposć w Sejmie,
że Mała Ententa, zabezpieczywszy się
dostatecznie przeciwko dążeniom re-
wizjonistycznym, zacznie szukać. w
Europie środkowej dróg współdziała-
nia gospodarczego i politycznego z
państwami, które w r. 1934 podpisały
pakt rzymski, *
Niedawna wizyta kanclerza au-

strjackiego Schuschnigga w Pradze
jest dowodem wprowadzania projektu
tego w życie, Aczkolwiek wizyta mia-
ła charakter prywatny, nie można jei
niedoceniać już choćby z tego wzglę-
du, że od r. 1920, kiedy kanclerz Ren-
ner gościł w Pradze i od r. 1921,gdy
prezydent Hainisch i kanclerz Scho-
ber odwiedzili prezydenta Masaryka
w Lanach, p. Schuschnigg jest dopiero
czwartym z rzędu austrjackim mężem
stanu, nawiązującym kontakt osobisty |
z kierownikami polityki czechosło-
wackiej,
Z komunikatu urzędowego, wyda-

nego po rozmowach'kancierza z prezy”
dentem Beneszem 1 premjerenf Hodżą
dowiedzieliśmy się tylko, iż postano-
wiono doprowadzić jaknajrychlej do
końca rokowania o umowę handlową,
przedłużyć wygasającą 1 maja r. b.
umowę arbitrażową i zastanowić się
nad możliwością jej rozszerzenia, Je-
dnakże oświadczenia, złożone w kilka
dni po wizycie przez pp. Schuschnig-
ga, Hodżę i wicekanclerza Starhem-
berga „wnoszą nieco więcej światła.

Kanclerz, wróciwszy do Wiednia, o-  

(Od własnego korespondenta)

znajmił, że istnieją uzasadnione wido-
ki na pogłębienie stosunków gospodar-
czych z Czechosłowacją, Jugosławią i
Rumunją, to też nad zbliżeniem go-
spodarczem i politycznem z niemi au-
strjacka polityka zewnętrzna będzie w
tym roku pracowała, „Trzeba — do-
rzucił — wytworzyć atmosierę zaufa-
nia. Wzajemne udzielanie sobie pre-
ferencyj jest możliwe, celowe i poży-
teczne“,
A premjer czechosłowacki w wy-

wiadach prasowych dodał, że już czas
najwyższy, „trzy kwadranse na dwu-
nastą”, aby basen dunajski stał się głó-
wnym filarem bezpieczeństwa po-
wszechnego. Troski o interesy gospo-
darcze i polityczne krajów, leżących
nad Dunajem, muszą być zaspokajane
równolegle. „Chcemy — mówił —
prowadzić konstruktywną politykę
środkowo -, europejską, Inicjatywa ta
nie powinna wywoływać w Berlinie
niezadowolenia. Ani Czechosłowacja,
ani Mała Ententa, ani nikt w Europie
środkowej nie chce prowadzić akcji,
która byłaby wymierzona przeciwko
Berlinowi. Z punktu widzenia przy-
szłego rozwoju stosunków, trzeba dą-
żyć przedewszystkiem do znalezienia
modus vivendi z Berlinem, Nie można
tego osiągnąć umowami dwustronnemi,
Droga do Berlina wiedzie przez zorga-
nizowaną Europę środkową”. P,
Hodża sądzi, że konsolidacja słabych
państw naddunajskich, pozostawiająca
im całkowitą niezależność i swobodę
ruchów, nastąpi etapami, przez umo-

Kupiec z Poznania, p, L. Rogalski, o. |
śmielił się otworzyć w Borysławiu |

przy ul. Zielińskiego 18 sklep bławat-

ny, nawiasem mówiąc solidny i zaopa-
trzony w towar dobry i tani, Cóż na
to Żydzi? Czy liberalnie pozwolili
mu pracować — i zarabiać na danie
wieczerzy swym dzieciom, tak jak
tego żądają od opoczyńskich chłopów
w odniesieniu do handlarzy z Przyty-
ka? Nie! P. Rogalski otrzymał od
Żydów pogróżki zamachu na swe ży-

cie. Przed sklepem p. Rogalskiego sy-
stematycznie „pikietuje“ grupa Ży-

dów, tamwiących klijentom dostęp do

sklepu. Żydówki urządzają wewnątrz

sklepu p. Rogalskiego awantury, Gro-
zi się zdemolowaniem sklepu p, Ro-
galskiego (czy przy pomocy  „petar-

dy'”?). I tak dalej. A więc akcja boj-

kotowa o wiele bezwzględniejsza, niż

w Przytyku.
Pamiętamy dobrze, jakie skutki po-

ciągnął za sobą początek akcji bojko-

towej w Opoczyńskiem, Cała Polska o

tem wie, co uczyniono, aby tej akcji

położyć kres. Czy władze podobnie
postąpią wobec borysławskich Żydów,

którzy zorganizowali boikot Polaków?

Spewnością — nie. W tym momen-
cie jeszcze społeczeństwo nolskie mu-

si samo odpierać ataki żydowskic,

Praga, 26 stycznia.

| wy zbiorowe. Utrzymując ścisłą łącz-

 

ność, państwa te staną się czynnikiem,
z którym nawet mocarstwa będą się
musiały liczyć, Zdaniem p. Hodży,
fundamentem nowej polityki środko-
wo - europejskiej będzie uzgadnianie
paktu gospodarczego Małej Ententy z
paktem rzymskim, Włochy nie mają
więc powodów do niepokoju, a Buda-
peszt znajdzie z czasem zrozumienie
dla takiego rozwiązania.
Przełóżmy te wynurzenia na język

codzienny. Trzecia Rzesza zbroi się.
Włochy, na których Austrja budowała
dotychczas nadzieje na przyszłość,
poświęcają coraz więcej uwagi wojnie
z Abisynją, Wiedeń szuka tedy opar-
cia i poza półwyspem Apenińskim.
Zadanie ułatwia mu stanowisko rządu
czechosłowackiego, określone w gru-
dniu przez p. Hodżę. W obliczu nie-
bezpieczeństwa niemieckiego, państwa
naddunajskie dążą dokonsolidacji go-
spodarczej i politycznej,
Na jej opóźnienie mogłyby wpły-

wać kwestje „Anschlussu” i restaura-
cji Habsburgów w Austrji, tudzież wę-
gierski ruch rewizjonistyczny. Wiemy
jednak z przemówienia, wygłoszonego
w tych dniach przez wicekanclerza
Starhemberga, że Wiedeń odrzuca ką-
tegorycznie wszelką myśl o „An-
schlussie', a zagadnienie habsburskie
traktuje jako czysto wewnętrzne, po-
zostawiając jego rozwiązanie przyszło-
ści, nie chce bowiem wywoływać
„wstrząsów w sercu Europyizatargów
z sąsiadami". O ile z zapatrywania Au-
strji na „Anschluss” państwa Małej
Ententy mogą być zupełnie zadowolo-
ne,o tyle nie może im siępodobać oko-
liczność, że Wiedeń trwa przy _ myśli
restytucji Habsburgów, odkładając ją
tylko do dogodniejszej chwili.

Mimo to Praga, Białogród i Buka-
reszt w sytuacji dzisiejszej, jak się

| zdaje, byłyby skłonne traktować tę-
oty monarchistyczne w Austrji i

rewizjonistyczne ma Węgrzech, jako
intencje „platoniczne”, na których re-
alizację nie pozwalają traktaty i układ
stosunków iędikossod wych Toteż
Mała Ententa prawdopodobnie przy-
mknie do czasu oko na te tendencje i,
zachowując czujność, będzie zabiegała
nadal o zbudowanie bloku państw nad-
dunajskich, Projekt jej znajduje sympa-
tyczne oddźw'eki nietylko w Wiedniu,
lecz i w nieoficjalnych kołach opinji  

PRZEGLĄD PRASY
ODPOWIEDŹ KŁAMCOM

Odpowiadając Katolickiej Agencji
Prasowej na jej komunikat w sprawie
stosunku duchowieństwa do ruchu an-
tyżydowskiego, „Nasz Przegląd” pi-
sze m, in.:

„Kto zabił Wacławskiego, po dziś dzień
niewiadomo, a w każdym razie zabójstwo
to nastąpiło podczas obrony przed
ekscesami, wszczętemi przez antysemi-
tów. Zabójstwo Grotowskiego — o ile
skazany Żyd nie jest APO są-
dowej, jak uporczywie twierdzi obrona—

ikło na tle porachunków osobistych w
lokalu nocnym”,

Mamy tu do czynienia z wyjątko-
wą bezczelnością, Trudno bowiem
inaczej nazwać to ponowne zakłamy-
wanie spraw „wyjaśnionych dostatecz-
nie publicznemi procesami, Przestęp-
cy zostali skazani, okoliczności za-
bójstw są znane całemu polskiemu
społeczeństwu, i oto żydowski dzien-
nik ma odwagę pisać dzisiaj, że nie-
wiadomo, kto zabił š. p. Waclawskie-
go i że zabójstwo Grotkowskiego (nie
Grotowskiego) wybuchło w lokalu
nocnym (!) i na tle porachunków oso-
bistych! Nie będziemy dzisiaj rozpisy-
wać się na ten temat, zwracamy jedy-

nie uwagę lekkomyślnym (w najlep-
szym dla nich wypadku) redaktorom
„Nasz. Przeglądu, że takiemi wła-
śnie łajdactwami, takiemi nikczemne-
mi oszczerstwami najgorszą wyświad-
czają usługę sprawie żydowskiej. Po-
zowanie na niewinność, gdy się ma na
sumieniu zbrodnię, wybielanie prze-
stępców i obrzucanie ofiar insynuacja-
mi — należy do stałych metod żydow-
skiego antygoizmu, ale metody te
smutne datąd Żydom przynosiły na-
stępstwa. Najwyższy czas ich zaprze-
stać, lub gdy na to się zdobyć Żydzi
nie mogą, to przynajmniej niech je
stosują z mniejszą prowokacją i z
większą dyskrecją,

DWULECIE PAKTU

Z okazji drugiej rocznicy podpisania
paktu polsko - niemieckiego (26 stycz-
nia 1934 r.), zestawia p. Koskowski w
„Kur. Warsz.* bilans korzyści i strat
dwulecia współpracy polsko - niemiec-
kiej:

„Co do głównych „kwestyj”, zachodzą-
cych — z woli i winy Niemiec — między
Polską a Rzeszą „kierownicy tej ostatniej
zachowują systematyczne milczenie, Wy-
rzekają się owszem, i to autorytatywnie
(przez usta Hitlera) wszelkich roszczeń
terytorjalnych wobec Francji, ale zacho-
wują się ze słowną rezerwą wobec Polski,

Inaczej mówiąc, pakt z 1934 r. coś od-
racza, ale niczego nie załatwia, я
A dwuletnia praktyka tylko akcentuje

ten tymczasowy stan rzeczy.
O korzyściach gospodarczych nawet

mowy niema. Dążności autarchiczne Nie-
miec uniemożliwiają jakiekolwiek rachu-
by na zyski, wynikające z normalizacji
stosunków handlowych, Słychać w dodat-
ku o zamrożonych w Niemczech należno-
ściach polskich. że ‚

Sprawę mniejszości polskiej w Niem-
czech ależ uważać, gdy się bada sedno
sytuacji, za pogarszającą się z roku na
rok. Niemasz żadnej paraleli mapy po-
łożeniem Niemców w Polsce, a Polaków
w Niemczech. Gdzie nie sięgają wysoce
niebezpieczne dekrety urzędowe,tam wtar
ga os teror współmieszkań-
ców niemieckich. Na terytorjach odwiecz-
nie polskich w Niemczech obywatele-Po-
z są coraz bardziej i jaskrawiej upo-
śledzani.
A idzie tu o dobry miljon ludzi”, *

I to jeszcze nie wszystko, W Gdań-
sku usadowili się na dobre hitlerow=
cy. Stosunki nasze z Francją, Rumu-
nją i Czechosłowacją uległy pogorsze-
niu, co jest także pośredniemi skutka-
mi styczniowego paktu. P. Koskowski
konkluduje, że „wszystkie koszta u-
kładu polsko - niemieckiego z r. 1934
opłaca wyłącznie Polska", Niemcy na-
tomiast wzmocniły dzięki pakto-
wi, swobodę i energię swych mane-
wrów międzynarodowych.

węgierskiej (hr. Jerzy Apponyi, poseł
Makray i inni),

Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że Niemcy wykorzystają wszystkie
wpływy, jakiemi dysponują w Buda-
peszcie, aby Małej Entencie zepsuć
plany. Wyłączyłyby one Berlin z kon-
certu naddunajskiego, odgrodziłyby od
jego wpływów Austrję i Węgry, prze-
suwają bowiem — w jego pojęciu —
punkt ciężkości politycznej z linii
Wiedeń — Rzym na linję Wiedeń —
Praga — Paryż i „wymierzone są
przeciwko Trzeciej Rzeszy”. Podróż
p. Schuschnigga do Pragi wywołała
nad Szprewą poruszenie i zdenerwo-
wanie, którego uspokajające zapew*
nienia p. Hodży zapewne nie osłabią.

Den do współpracy państw nad-
dunajskich zarysowuje się wyraźnie,
ale jest długa i naježona przeszko-
dami

WACŁAW MADEJSKI
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POEZJA NARODOWA
Wieczór „„Giosu““

W dn. 24 b. m. odbył się w lokalu
1. Koła S. N. w Krakowie „wieczór
poezji narodowej zorganizowany
przez krakowskiego redaktora „Gło-
su” kol. Jana Bielatowicza. Miał on
charakter jakby balonu próbnego.
którego celem zbadanie podatności
umysłów i serc ludzi prostych, ro*
botników, na czar poezji, ale poezji
Żywej, prawdziwej, niezaklamanej
frazesem, śmierdzącej niechlujstwem
i rozpustą.

Recytację utworów  poprzedziło
słowo wstępne Bielatowicza. Prele-
śent w zwięzłem treściwem przemó”
wieniu zapoznał zebranych z poezją
Polski niepodlegiej, charakteryzując
jej główne kierunki i przedstawicieli
i nie oszczędzając w swym sądzie o*
strych słów prawdy o jej wartości.
Nad poezją naszą zaciążyli Żydzi.

dla których twórczość artystyczna
nie jest potrzebą i wyrazem duszy,
ale dobrym interesem. Grając na sno-
biźmie niezawsze inteligentnych, choć
może i z dvplomami uniwersyteckie-
mi, czytelników potrafili narzucić o”
pinji kulturalnej przekonanie, że
prawdziwa sztuka to właśnie este-
tvzm i futuryzm Tuwima, Słonim*
skiego, Peipera, Jasieńskiego i. t. d.
Pociąćnęli za sobą grono zdolnvch.
lecz słabych literatów — Polaków,
którzy na wałkowaniu podsuniętych
im przez żydowskich mentorów te-
matów i sposobów artystycznych
zmarnowali talent. Hasła etatyzmu
głoszone przez szereś pism ze Ska-
mandrem i Wiadomościami Literac*
kiemi na czele nietylko otumaniły
judeopolski światek literacki, ale w
derzyły do głowy również publicy*
stom ponoć narodowym. Ale przysz*
ła reakcja i to ze strony najmniej spo*
dziewanej. Robotnik łódzki, który w

 

polityce karmił się socjalistycznym
frazesem: a w sprawach kultury, je-
śli się niemi interesował, urabiał swcj
sąd podług recept znachorów z Wia-
domości Literackich, oprzytomniał,
pokazał drzwi żydowskim  komiwo-
Eine i rzucil im pytanie — grož-
ę:

Długo nas chcecie karmić egzotyczną

papką
i obcych nam

2 dróg?
Długo nam trzymać przyszłość pod

niewidką czapką,
że nie wiemy, gdzie kres nasz i gdzie

jest nasz Bóg?

emisarjusze wrogich

Ale nie ograniczył się tylko Jo za”
pytania. Pokazał także jakiej poezji
potrzebuje i na jaką go stać. By jed”
nak Dobrzyński poczuł świadomość
swej polskości i by umiał ją w po-
ezji wyrazić trzeba było wielkich
poprzednikow-nauczycieli.  Z ich to
poezją zaznajomiono zgromadzoną na
„wieczorze“ publiczność. Popłynęły
słowa najwspanialszego i najdroższe”
śo dla każdego narodowca poematu:
„Jestem Polakiem“ Romana Dmow-
skiego, Potem przepojone głębokiem
uczuciem religiinem hymny Pawli*
kowskiego: „Wierzę w Jednego Bo*
ga” i szczyt liryki patrjotycznej: +,Di
czyzna' Kasprowicza. Największe
wrażenie zrobił „Tkacz” Dobrzyń
skiego — najentuzjastyczniej przyję”
to. jego „Mlodych“.  Recvtacvinie
świetnie wypadł fragment „Cal'guli”
Rostworowskiego. Z jego utworów
deklamowano jeszcze _ fragment
„Niespodzianki“ i wiersze z cyklu
„Pro Memoria”. Zupełnie nowy na-
strój wvrowadził subtelny wiersz
Maryli Wolskiej:. „Koniec Ballady"

 

Najtańsze wydanie Trylogii
Celem umożliwienia każdemu Polako-

wi nabycia Trylogii Henryka Sienkiewi-
cza, Zakład Narodowy imienia Ossoliń-
skich we Lwowie przystępuje do najtań-
szego jej wydania w formie kieszonko-
wej zaopatrzonego w objaśnienia rze-
czowe i językowe, Spełniając nadto go-
rące praśnienie wielkiego pisarza, aby
jego powieści historyczne były uzupeł-
nione odpowiedniemi mapkami, na co za
życia autora nie pozwalała cenzura ro-
syjska. Ossolineum dodaje do każdej

. części Trylogji niniejszego wydania map-
kę historyczną terenu, na którym odby-
wa się akcji powieści. Na mapkach tych,
dostatecznie wielkich, będą zaznaczone
szlaki, któremi odbywały się pochody,
wyprawy i t. p. Okładka tomików będzie
sztywna, jak w większości książek szkol-
nych. Kartki będą rozcięte. Na okładce
każdego tomiku umieszczony będzie por-
tret Sienkiewicza podług pastelu L. Wy-
czółkowskiego i fascimile jego podpisu
Nadto wydana będzie duża mapa ścienna
formatu 90/100 cm., zawierająca wszyst-

kie miejscowości (około 750) wymienio-
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ne w Trylogji, a znajdujące się na tere-

Każdy, kto wpłaci czekiem P. K. O.
Ossolineum Nr. 505.735 15 złotych przed
5 lutego 1936 roku, otrzymywać będzię
od dnia 15 lutego 1936 r. co tydzień,
pod podanym przez siebie adresem, je-
den tomik Trylośji, przytem 4 mapki hi-
storyczne otrzyma bezpłatnie.

Przy wpłacaniu częściowem (za każdą
osobną część Trylogji) cena wyniesie —
17 złotych, a mianowicie: Ogniem i Mie-
czem w 8 tomikach zł. 5—; Potop w 15
tomikach zł. 9,—; Pan Wołodyjowski w
5 tomikach zł 3,—, przyczem do każdej
powieści otrzyma się bezpłatnie mapkę
historyczną, która będzie dołączona do
1-60 tomiku każdej części. Kto zapłaci
gotówką zgóry za; 12 egzemplarzy Try-
logji, ten otrzyma dodatkowo 1 egz. bez-

płatnie. .
Instytucje oświatowo - społeczne, sto-

warzyszenia, szkoły, oddziały wojskowe,
P. W.i t. p., wpłacające zgóry za 100
eszemplarzy, otrzymują dodatkowo bez-
płatnie 20 egzemplarzy.

2)

PORWANIE
[NOWELA]

Przekład Heleny Hulewiczowej.

— Tak — powtórzył — będziesz mó-
ją żoną... Ona mi stawiła czoło, upoko-
rzyła mnie, zubożyła. Zrobię jej to, że
nosząc nazwisko mego syna, będzie je
dzieliła z tobą, Jednakże cierpię, to
prawda, że muszę czekać, że muszę dzia-

łać podstępnie. To nie do zniesienia, że
może mi rzec, iż bałem się jej. Bo gdy się
człowiek kryje, to się boi...
— Skoro tak myślisz, wraca my — od-

parła kochanka, czyniąc gest do powro-
tu. I dalej, okrutnie: — Jeszcze nie za-
pomniano małej d'Orsay w Varietć i w
Palais-Royal. Wrócę tam, to proste...
— O nie — odrzekł. — Nie opuścisz

mnie. Nigdy, Nigdy,.,
Pochwycił ją w ramiona W jasnym

blasku słodkiej nocy południowej roz-
koszna ta piękność, która go zavzaro-
wała, silniejszym dreszczem zagrała na
jego zmysłach. Usta ich łączyły się w po-
całunku, który temu zbłąkanemu  czło-
wiekowi powrócił wściekłość pierwszego
postanowienia;
— To było moje bogactwo, Ona mi je

skradla, poniżywszy mnie w opinji wu'a
Odbiorę, co będę mógł i jak będę mógł.

Idę więc.
I już bez dalszej wymiany słów jęki

posuwać się naprzód, — teraz on pro-
wadzi. Sosny były coraz wyższe, Układa-
ły na drodze cień gęstszy, przesiewany
przez blado+ srebrny pył księżyca, Spi-  

skowcy przechodzili wzdłuż zagrodzenia,
psy szczekały przy ich przejściu, Po-
stępowali drożynami bocznemi, gdzie mu-
sieli odgarniać gałęzie krzewów. Woń
ich łączyła się z zapachem sosen, Wy-
ziewy tych wzgórz, wśród których prze-
chadzał się był z żoną w najpierwszym
okresie małżeństwa, stawiały mu przed
oczy wspomnienia jak żywe, rozjatrza-
jąc bardziej jeszcze jego złość. Wresz-
cie ukazał się mur, wychodzący na dro-
gę w tej chwili pustą,

— To tutaj — rzekł stając.
— Pięć minut po dwunastej — zauwa-

żyła Julja, spojrzawszy przy świetle
księżyca na zegarek, osadzony w bran-
soletce. Czekam cię tutaj. Ucałuj mnie
kochanie, I odwagi, Pamiętaj, że bę-
dziesz walczył dla swe' ukochanej, Och,
tamta powinnaby nie dopuścić cię do ta
kiego narażania się. Gdyby cię wzięto za

złodzieja, gdyby do ciebie strzelano;
— Nie bój się — odrzekł szorstko.
Chytra osóbka użyła argumentu naj-

bardziej przekonywającego. Rasowemu
mężczyźnie ukazała niebezpieczeństwo,
Ponownie z uniesieniem przycisnął ją*do
serca i jednym susem skoczył przez mur
stawiając nogę na głazie, w tem miej-
scu znaczącym granicę własności Aż
nadto znany mu był ów szczegół, On to

sam swego czasu kazał naprawić ten kąt
ogrodzenia.

a>

 
 

z odczuciem recytowany przez p.
Wicińską.

Wykonawcy. członkowie Koła
Przyjaciół Żywego Słowa U, J., p. p.
Jaworówna, Rośkówna, Średniawian-
ka, Wicińska, Biechoński, Bodnicki,
Dylowicz, Hałatek, Treszczyński, w
zupełności podołali ciężkiemu zada”
niu, jakiem było przygotowanie trud-
nych niekiedy recytacyjnie utworów.
Słowa uznania należą się przede”
wszystkiem kol. Dylowiczowi. Utwo-
ry Dobrzyńskieśo w jeśo interpreta-
cji dawały nowe, niedostępne w le-
kturze wrażenia,

Powodzenie imprezy było znaczne.
Reprezentacyjna sala S. N. w Kra*
kowie wypełniona była w zupełności
i to przeważnie robotnikami. Przy-
była także spora grupa akademików
i kilkanaście osób 2 inteligencji., Suk*
ces moralmy wieczoru był nadspo”
dziewanie dobry. Rozwiał obawy, iż
poezja nie trafi do tych szczerych: a”
le prostych umysłów, lecz przejdzie
obok nich. Okazało się jednak, że z
poezją można iść w lud: że ten nie”
przerałfinowany kulturą robotnik czy
chłoo, jest zdolny do głębokiego i
niekłamaneśo przeżycia poezii i to
może bardziej niż niejeden wykształ*
cony inteligent. Z krakowskiego do-
świadczenia powinny skorzystać i in*
ne Koła S. N Więc czekamy, Vivat
sequens! (M. P.).

 

Тагу!а Pocztowa (i lotnicza) na 1936 r
Cena 25 gr,

Pod tym tytułem wyszła z druku tak
niezbędna dla każdego, kto korzysta z

usług poczty, broszurka o obowiązują-
cej obecnie (od 1 stycznia r. b.) taryfie
pocztowej (i lotnicze), zawierająca
zmiany tej taryfy, wprowadzone od 1

stycznia r. b. rozporządzeniem Min. P. i
T. z dn, 17 grudnia 1935 r. — Dz Tar,
P. T.iR. Nr. 17, poz. 31, opracowana
przez em, radcę skarbowego W, Mlecz.
kę, ułożona starannie, przejrzyście i do-
kładnie, b łatwa do or'entowania się,
format kieszonkowy, objętości 14 stron,
wydanie ładne. Sprzedaż we wszystk ch
księgarniach pocztowych „LOT* (skład
u autora — Warszawa, Tamka 45 b, m,
16, tel, 620-02), mieszczących się przy
urzędach pocztowych.

 

 

Sprawa która obchodzi miljon
O sprawie nielegalnego handlu zapalnicz-

kami pisano już wiele, niema potrzeby oma-

wiać raz jeszcze szkody, jakie handel ten

wyrządza zarówno pod względem moral-

nym jak materjalnym.

Trzeba natomiast zwrócić uwagę na to,
iż kary i represje dotyczyły jedynie sprze-
dawców, prawo traktowało natomiast na-
bywców i posiadaczy zapalniczek niestem-
plowanych z niczem  nieusprawiedliwioną

łagodnością.

I to było właśnie absurdem, że karano

aresztem ciemnego, wynędzniałego sprze-

dawcę podczas gdy klijent jego należący

najczęściej do sfery inteligencji pracującej,

w kt“ ej znaczny odsetek stanowią urzęd-

nicy korzystał z bezkarności, mimó że zda-

wał sobie sprawę z istoty przestępstwa. A

przecież kara winna być o wiele surowszą

dla człowieka świadomie popełniająsego

przestępstwo...

To też dekret P. Prezydenta Rzplitej z dn.

14 stycznia r. b. w sprawie zmiany ustawy

o monopolu rapałczanym stanowi moment

przełomowy.

Z jednej strony upawaźnia on Ministra

Skarbu do obniżenia w drodze rozpo>rzą-
dzenia dotychczasowej opłaty monopolo-

wej i podatku od zapalniczek wynoszą:ego

obecnie 10 zł, sumy w dzisiejszych warun-  kach dość poważnej z drugiej żaś strony

dekret rozpoczyna okres energicznej walki
z posiadaczami nielegalnych zapalniczek. I

słusznie, bowiem  uprzystępniając opłaty

równocześnie nakłada obowiązek bez

względnego wypełniania ustaw skarbowych.

Dekret (ustęp 2 art. 1) wprowadza zakaz po-
siedania zapalniczek uiestemplawanych,

beż względu na to czy były one nabyte czy

też osobiście przywiezione z zagranicy, dla

własnego jedynie użytku. Ka+la zapalnice-

ka musi byś zaopatrzona w pizepisowy

stempel.

W przeciwnym razie (par.: 2 zst. 5): ..su-

rowej ulegają karze nietytko sprzedawcy

lecz i nabywcy i posiadacze zapalniczek”,

Jak widać zmiana w metodach walki z nie-

legalną zapalniczką jest radykalna, wypo*

wiadając wojnę nie tylko szkodnictwu z ty=

tulu należne! opłaty skarb>wej lecz rów-

nież ze względów moralnych.

Dekret ten dotyczy dstychczasowycn
posiadaczy nielegalnych zapalniczek, których

jest około miljona ich bowiem również 1an-

kcje, karne dotyczą. Bewzględność waiki

rozpoczętej wskazuje na to, że zło o-
becne w krótkim czasie będzie zlikwido=

wane, jeśli tylko władze administracyjne «

naieżytą enerfją podejma akcję w myśl de-

kretu. Niestnsującym się do nowych prze”

p'sów zarówno sprzedawcom, jak i nabywa

ccm grozi kara aresztu,

 

Polsko-bułgarska wspólprata kulturalna
Dnia 22 atycznia b, r odbyło się pod

przewodnictwem p. ministra oświecenia,
prof, Wo'ciecha Świętosławskiego pierw
sze posiedzenie podkomisji polsko-buł-
garskiej współpracy kulturalnej powoia-
ne“ na podstawie zawartych z Buigarją
konwencyj z 8 kwietnia 1935 r. Po odczy-
taniu tekstu konwencji i przyjęciu regu-
laminu podkomisji omówiono dokcnane
prace, ak wymianę wydawnictw doty
czących szkolnictwa, przyznanie 10 sty
pend'ów słuchaczom bułgarskim, xudru-
jącym wszkołach wyższych oraz 1 ra
kurs wakacyjny o kulturze polskiej dia
cudzoziemców oraz sprawę lektoratów
'ęzyka bułgarskiego na uniwersytetach
polskich. :

Następnie omówiono program prac na
przyszłość, polegający na uwzględnieniu I

 
——i-;

w podręcznikach historji i geografji wia-
domości o obu narodach, wzmożenu mię
dzyszkolnej korespondencji oraz wymia-
ny młodzieży, dalej na wygłaszanw od-
czytów rad'owych o kwestjach dotyczą
cych obu krajów, zacieśnieniu współpra-

cy z ośrodkami dokumentacji pedagogicz
ne obu krajów oraz umieszczanią komu-
ul:atów o ruchu pedagogicznym w obu
państwach, utworzenia lektoratu języka
solskiego ; historji polskie na umiwersy*
tecie w Sofji, wymianie prolesorów szkół
wyższych. opracowaniu i wydrukowaniu
słownika, gramatyki polsko - bułgarskiej
oraz książek o Bułgarji, wykładach o Pol
sce współczesnei w Bułgarji i o Bułgarii
w Polsce, uznaniu równoważności świa-
dectw szkolnych, urządzaniu wystaw
szkolnych isztuki polskiej w Bulgari,

 

Z ekranów stełecznych

Jest to dramat, w którym wszystko
prowadzi do sceny końcowej pomyslane' |

istotnie z dużem poczuciem tragizmu i b,
dobrze zagrane, Matka, która odbyła 20

 

tor unaw Jiucacyjny

Sok Winogronowų
Do nabycia
w Aptece w. ROSPĘDZIHOWSKI

ul. Elektoralna Nr. 35

IL.

Parte, wśród którego stała willa, za-
mieszkana przez panią de Rourre, był
prawie wycięty, jak i las, który ozda-
biał wzgórze, Oszczędzono sosny i tylko
wytyczono poprzez ich gąszcz szpalery
dla przechodniów, celem ułatwienia w
orjentacji, Trzeba było schodzić po ka-
mienistych schodach, okrążać prawdziwe
skały, omijać Wodę, nagromadzoną za ta-
mą. Wspomnienie pobytu w tym uroczym
zakątku było dla niewiernego małżonka
zbyt świeże, by mógł się omylić choć co
do jednego szczegółu tego labiryntu

W dziesięć minut po oddaleniu się od
kochanki już był przed domem. Dom
wznosił się niemy i zamknięty, a na ak-
samicje nieba księżyc subtelnie rysował
linję jego orygimalnei architektury Dwa
tarasy o charakterze włoskim tworzyły
przedłużenie po obu stronach, szczyt zdo
piła wieżyczka, Pnącze z geranij i róż po
krywały fasadę ruchliwym płaszczem z
liści i kwiatów. Drzewa przed domem
były wykarczowane. Palmy i juki kiełko-
wały w ziemi. Ta wegetaca iście afry-
kańska świadczyłao łagodnym i bujnym

| klimacie, wymarzonej przystani dla ci-
chej miłości i samotnego szczęścia,

Poprzez koronkowe palmy, w oddale-
niu kilkudziesięciu metrów, rysował się
profil kaplicy i gotycka drzwonnica, Wi-
traż w różycy okiennej był oświeilony.
Był to znak, z którego pan de Rourre
mógł się przekonać, że przewidział do-
brze. Odprawiało się tam nabożeństwo,
w którem wszyscy domownicy powinni
brać udztał, Szczekanie psa na łańcuchu
przy szałasie ogrodnika, na dwieście kro
ków od willi, zdwoiło się przy podcho-  

dzeniu intruza; lecz psa uwiązano właś-
nie dlatego, aby wierni zebrani na Pa -
sterce wolni byli od objawów jego czu'-
ności, a szczekanie to trwało już oa go-
dziny, i dlatego nikt w kaplicy nie zwró-
cił na nie uwagi, Dwa pieski margrabiny
zostały w domu, ale na parterze, Choćby
były zamknięte w pokoju, do którego
Franciszek miał wtargnąć, niemniej nie

byłby się colnął. Były to dwa Kings Char
les, które go znały. Zresztą nie dał sobie
czasu na obliczenie szans korzystnych
czy przeciwnych.

Chodziło mu o wdarcie się na jeden z
tarasów, ten z prawej strony, który przez
drzwi oszktone łączył się z pokojem mar
grabiny. Pewny był, on który znał roz- |
kład domu, że pokojem dziecięcym mu -
siał być pokój sąsiedni, ten który megdyś
służył jemu za sypialnię, Olbrzymie pole-
wane dzbany typu prowansalskiego, za-

mienione na wazony do kwiatów, któ-
rych pęki rozwi'ały się bujnie, ustawiono

pod tarasem, Franciszek, zawiesiwszy się
na jednym takim dzbanie, chwycił się

jedną ręką filaru balustrady, drugą objął
$zyms. Jeszcze 'eden wysiłek į zacze -
piwszy nogami o drut, do którego przy-
wiązane były pnące rośliny, przerzucił
nogę przez balkon,

Dotąd trudności były tyłko cielesne,
Krwawić ręce przy wdzieraniu się na mu
ry poobijać sobie przytem nogi, ryzyko-
wać nawet kulę, o ile się będzie zau-
wažonym i poczytanym za złodzieja, —
oto uczucia, którym człowiek ene:gicz-
ny urąga.

Wszelako w momencie, w którym
Franciszek miał wyłamać szklane drzwi,
pomyślał, iż może, jak te powiedział swo
jej kochance z źle uta;onym lękiem istot  

w kinie Casino
lat więzienia za niepopełnioną zbrodnię,
a postem stała się szulerką karciana —

ogrywa w sposób niemiłosierny wiasną
córkę, która nie wie z kim gra. Histor'a
się powtarza — córka popełnia zbrodnię,
tym razem naprawdę, ale matka która
wie już co to więzienie, ratuie ją, po-
święcając samą siebie, Oto ogólny szicie-
let akcji tego filmu. Dzieje te przeprowa-
dzone są umiejętnie, jaickolwiek sp »so-
bem nieco już przestarzałym, czasem
nadto gadatliwym. Histor'a rozpoczyna
się w r. 1905. Mamy tu więc znowu mod-
ną dziś w filmię „przedwo'enną” oprawę
kostjumową, zrobioną udatnie, Film robi
wrażenie, (H, Eys).

nie znaleźć się w obliczu swej małżonki...
Serce, tak spokojne od chwili pr; esko-

czenia muru parkowego, biło iakby pierś
miało rozsadzić. Jednocześnie zaczął u-
derzać o zaryglowaną okiennicę, Gdyby .
był ktoś w pokoju, starczyłoby tego od-
głosu, by go sprowadzić do okna, Lecz
nic nie było słychać.

Franciszek, pociągnąwszy gwaltownie

ku sobie 'edno ze skrzydeł, wcisnął palce
w szczelinę drzewa, Poczuł, że we-
wnętrzny drążek usuwa się pod rozpacz-
liwem ciśnieniem. Uderzeniem p.ęści,
której nie umieszkał poprzednio owinąć
chustką, rozbił szybę, za podn esioną
okiennicą. W ten sposób zdobył możność
otworzenia szklanych drzwi i wejśc'a do

pokoju. Był pusty, skoro ów hałas nie
wywołał żadnego okrzyku. To ordynarne
włamanie zbudziło w tym, który go do-
konał, najgorsze instynkty, jak to kywa,
gdy jakiś osobnik dopuści się czynów
pomiżających go w 'eg>» własnych oczach,
Wielki pan przeistoczony w bandytę
przed dopięciem swego obmierzłego pla-
nu, miał napad dzikiej radości, która ob-
jawiła się w sposób niemal spazniatycz-
ny po poprzedniej trwodze. Począł się
śmiać, mówiąc w głos stowo, które =mro-
ziłoby krew w żyłach mieszkanki; tego
zakątka, w te! chwili klęczącej w wapli-
cy, gdyby mogła je słyszeć: „Zrobwnel'”*

Jednocześnie, pomimo że od promieni
księżycowych które przeniknęły du po»
koju przez drzwi wpół otwarte, uczyniło
się tam prawie tak jasno jak w czień,
wyciągnął z kieszeni lampkę elektrycz-
ną; przy jej światełku zdołał dostrzec
lichtarz ze świecą, którą natychmiasi za.
palił,

(D, c, n.)



 

i podejrzana „jednošt“....

W województwie białostockiem za-
uważyliśmy ostatnio charakterystycz -
ne objawy t zw. współpracy ze społe-
czeństwem oraz podejrzaną akcję „je-
dności narodowej”,

NAJPIERW O „WSP6LPRACY“

Jak wygląda w praktyce codzienne -
go i szarego dnia tak głośno reklamo -
wany kurs „współpracy ze społeczeń-
stwem”? Np. w Białymstoku, siedzibie
województwa — organy policyjne nie-
ma] codziennie przychodzą do lokali
organizacynych Stronnictwa Narodo -
wego, kontrolują zebrania, ba, nawet
zebranie zarządu okręgowego Stron.
Narod. zostało zaszczycone wizytą gra
natowych mundurów.
W Wasilkowie, pow. białostockie-

go, dnia 5 stycznia odbywał się za za-
proszeniami tradycyjny „opłatek or-
$anizacyj narodowych. W miasteczku
tgeo dnia zauważono ożywiony rucn
policji. Sam komendant posterunku a-
systował tej miłej uroczystości.
W Sokółce przed świętami Bożego

Narodzenia (dnia 22 grudnia) został
zatrzymany przez policję Michał Do-
breńko za sprzedawanie legalnych u-
lotek  przeciwżydowskich kaliskiej
„Samoobrony Narodu', Przod. Koło-
sowski przy te' okazji „„pouczył” kol -
portera o tem, co wolno, a czego nie
wolno. !
W Wołkowysku policja niezmiernie

rygorystycznie traktuje działalność
Stronnictwa Narodowego, zwłaszcza u-
trudnia odbywanie zebrań.
Napozór są to drobne fakty, ale prze

cież z tych drobnych faktów składa się
życie, zwłaszcza na prowincji, a tem -
bardziej na takim terenie, jak woje-
wództwo białostockie, gdzie panują
trudności narodowościowe i gdzie dzia
łalność komunistyczna stara się zapuś-
cić swe macki,

ŻYDZI PROWOKUJĄ

W osadzie Jeleniewo, pow. Suwal -
skiego, dnia 5 stycznia b. r. młodzież
polska, udająca się na zabawę w go-
dzinach popołudniowych, została zacze
piona przez śromadę żydziaków, któ -
rzy wybiegli z synagogi i obskoczyli
grupę Polaków. W zamieszaniu, 'akie
wynikło, został zraniony Polak, p. Siej
wa. Agresywnie wobec Polaków zacho
wywał się jakiś Żyd w mundurze woj-
skowym, którego organy bezpieczeń-
stwa zatrzymały. W jakiś czas po opi-
sanym incydencie nadjechała z Su-
wałk rezerwa policyjna w hełmach.

SZLAKIEM BEREZY

Ruch narodowy na trudnym terenie
woj. białostockiego zapuścił dość głę-
boko swe korzenie, W okresie wybo

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: środa „Chi-

mery”,

Kina polskie;
Apollo: Burza nad światem.
Stella: Co mój mąż robi w nocy.
Sztuka: Walczyk dla ciebie,
Świt: Złoto.

Promień: Księżniczka czardasza.
Uciecha: Walka z caratem,
Sokół: Miłość i karnawał,

Trzej policjanci skazani za pobicie a-
tesztowanego, — 22 października 1933 r.
aresztowany został przez posterunek PP.
w Rajczy niejaki Ludwik Tomala z Ry-
cerki. Policjanci odstawili go następnie
do aresztu w Milówce. W tym czasie wi-
zytował areszt w Milówce prokurator są_
du w Wadowicach. W czasie wizytacji.
stwierdził on, że aresztowany Tomala zo.
stał pobity,

Dochodzenia wykazały że pobili go przo
downik PP. Michalski, oraz posterunko-
wi Kurdziel i Fiła, W czasie dcohodzeń
ma posterunku w Rajczy, Wszyscy ska-
zani zostali przez sąd wadowicki: Michal-
ski na 8 miesięcy więzienia, a Kurdziel i
Fiła na 7 miesięcy więzienia. Skazan:
wnieśli apelację, Sprawę ich rozpatry -
wał onegdaj sędzia dr. Łaba w Sądzie A-
pelacyjnym, Wyrok sądu I-szej instancji
został zatwierdzony. Jedynie na mocy
amnestji sąd darował oskarżonym poło-
wę kary. Poszkodowanego zastępował na
rozprawie mec, dr, Pozowski.

Sąd doraźny, — Dezerter Szczepan
Grenda, który zamordował w bestjalski
sposób, w szałasie na Hali Olczyckiej
inż, Dylona z Warszawy, przewieziony
został do Krakowa i odstawiony do wię:
zienia wojskowego sądu karnego. Docho
dzenia przeciw Grendzie prowadzone są
w trybie doraźnym, Dezerter-morderca
będzie odpowiadał za swój czyn przez
sądem doraźnym.

 

 

(Od własnego korespondenta)

rów do Sejmu, podczas ożywionej ak-
cji, trzej młodzi działacze Stronnictwa
Naiodowego, pp. Czesław Serwatko,
Wincenty Kejna i Stanisław Bzura —
podobnie jak i wielu ich kolegów z in
nych połaci Polski — pomasze-owali
szlakiem Berezy. Ruch narodowy nie
tylko ani na chwilę nie ustał, ale cona;
mniej w dwójnasób powiększył swó:
zasięg wpływów.

TAJEMNICZY PIETREK PRAWI
O „JEDNOŚCI*,.,

Wśród ciężkiej pracy narodowej w
woj. białostockiem nasi działacze mają
swoje godziny humoru i śmiechu. Oto
do lokalu zarządu przyniesiono druko-
waną odezwę „do moich współbraci —
ziomków na wschodnich rubieżach
Rzeczypospolite' — stojących od wie-
ków na straży polskości — ziem dro -
gich sercu każdego Polaka: Łomży, Su
wałk, Grodna, Wołkowyska, Bielska
Podlaskiego, Augustowa, Grajewa, So-
kółki, Ostrołęki etc, etc.'.
Czyżby to pisał „król* Zygmiuni

\... — nie, odezwę podpisał tajemni-
czy „Pietrek, b. działacz O. W. P. z
Białostockiego”,

BERETY ATOS RARYTASOOREIRZETE KADTUPSNNYS

 

' Białystok, w styczniu 1936 r.

Styl — to człowiek, podajemy prze-
to próbę stylu Pietrka:

„Niech lecą białe ptaki — nie atra
mentem, a krwią maluczkich napisa-
ne”, Białe ptaki krwią pisanel

Albo dalej podrabia Słowackiego:
„Żyłem z Wami, cierpiałem wśród

Was, bity i szczuty przez Sanatorów,
takich niskich, jak Eustachiewicz i kom

panja...“, z
Celem odezwy jest pode'rzana pro-

paganda „jedności narodowej”, okre-
ślonej przez Pietrka, jako „walka z
parszewjąibolszewją wewnętrzną”...

GŁOS CIEMNOTY

Wraz z opisaną odezwą rozesłano
członkom Str. Narod. dwa numery bru
kowego „Łódzkiego Głosu Narodowe-
go”. Styl i poziom „pisma” nie konku-
ruje z Pietrkiem, który podpisał się 'a
ko „kierownik pisma”! Ale kto zapła-
cił za 26 stron druku, za klisze, za pa-
pier, Kto patronuje zabawnej „jednoś-
ci narodowej”?
W ciężkich czasach kryzysu igraszki

te są za kosztowne!

STEN.  

Wielkie zebranie
Obozu Narodowego w Pabjanicach

W ubiegłą niedzielę odbyło się w
Pabjanicach, w wielkiej sali kina
„Luna” zebranie polityczne, zwołane
przez zarząd powiatowy Str. Nar, Na |
godzisię już przed rozpoczęciem zgro-
madzenia salę wypełnili słuchacze w
liczbie około 2500 osób. Zaintereso-
wanie zebraniem było olbrzymie w
w mieście i okolicy do czego przyczy-
niły się wypadki w Łodzi i osoba pre-
legenia. Referat o położeniu politycz-
nem i gospodarczem wygłosił prof.
Roman Rybarski, b, prezes Klubu. Na-
rodowego w parlamencie. Prof, Rybar-

Pabjanice, w styczniu,

skiego zebrani przywitali entuzjastycz=
nie a jego wywody przerywano nieu-
stannie oklaskami,
Po przemówieniu prof. Rybarskiego

zabrał głos p. Kaźmierczak, który od-
czytał rezolucję, wzywającą do bojko-.
tu żydowskiej prasy wydawanej w ję-
zyku polskim. Rezolucję uchwalono je-
dnogłośnie. Wielkie zebranie manife-
stacyjnej zakończono odśpiewaniem
Hymnu Młodych i okrzykami na cześć
Polski Narodowej, Romana Dmowskie
$o i prof, Rybarskiego.

Ludność polska na Śląsku Opolskim
walczy o elementarne prawo do życia

W czasie, gdy mniejszość niemiecka w
Polsce nie napotyka przy kultywowa-
niu swoich właściwości narodowych ze
strony polskiej na żadne trudności, lud-
ność polska w Niemczech jest zmuszona
walczyć o elementarne prawa do nor-
malnego rozwoju na zięmi, na której sta-
nowi osiadłą od wieków ludność tubyl-
czą.

Przykład takiej walki ludności polskiej
na Śląsku Opolskim o prawo do życia
jako grupy narodowo-polskiej przyta-

 

Z CAŁEGO KBABU
KATOWICE
zna
Nowa świetlica Volksbundu. — W dniu

19 stycznia b, r, otwarł Volksbund nową
świetlicę, przeznaczoną dla młbdz'eży
volksbundowej z Szopienic i Janowa. U-
roczystość oddania świetlicy do użytku
odbyła się przy licznym udziale * gości,
Przemawiający w imieniu volksbundowe-
$o wydziału dla spraw młodzieży Zeller
podkreślał w swojem przemówienu, że
nowa świetlica ma służyć ludności nie-
m.eckie', a głównie młodzieży jako miei-
sce zebrań i miejsce kultu niemieckich
właściwości narodowych.

Urządzenie nowej świetlicy na teren.e
przemysłowym województwa śląskiego,
oraz w środowisku, posiadającem duży
odsetek ludności bezrobotnej, wykazuje
że koła volksbundowe w dalszym ciągu
chcą trzymać się metody kupowan'a
dusz. Nie ulega bowiem najmniejsze: wąt
pliwości, że nowa placówka Volksbundu
ma przyciągać młodzież bezrobotną, kto
re „ochodzenie polskie nie może być т
jakimkolwiek stopniu kwestionowane,

ŁÓDŹ

Wybuch petardy. — W składzie porce-
lany Faji Wintera, przy ul, Piotrkowskiej
33, wybuchła petarda, Na skutek eks-
plozji Winter został ranny w rękę.

Całe wnętrze sklepu, wraz z nagroma-
dzonym towarem, zostało doszczętnie
zdemolowane. Przed sklepem zebrał się
tłum, a korzystaąc z ogólnego zamiesza-
nia, sprawcy podrzucenia petardy zbiegli.
W parę minut po wypadku zjechały na
miejsce wybuchu władze policyjne i roz-
poczęły śledztwo.

Wysokości strat spowodowanych wy -
buchem bomby dotychczas nie ustalono,

OSTRÓW WLK.

W kajdankach. — W Mikstacie pow
Ostrów w dniu 14 b. m. aresztowano re-
ferenta organ. Stron, Narod. Jana Wa-
lasa i doprowadzono w kadankach na po
sterunek, Po kilku godzinach został jed-
nak zwolniony, Powody aresztowania nie
znane.
PRZEMYŚL.

Sprostowanie. — W N-rze 17 „Warsz.
Dzien. Nar." z 18 stycznia 1936 r. ukaza

Odżydzenie Związku pływackiego, —
W niedzielę odbyło się doroczne walne

zebranie okręgowego Związku pływackie
go, na którem obrano nowy zarząd z
mag. Michalikiem na czele. Do nowego
zarządu nie został wybrany ani jeden
Żyd. Na żnak „protestu” przeciw temu,
delegaci żydowscy, ku ogólnemu zadowo
leniu zebranych opuścili salę.
Afera jaworznicka, — W toku docho-

dzeń w sprawie nadużyć w kopalniach
jaworznickich władze prokuratorsk e wy
dały nakaz aresztowania wmieszanych w
ałerę funkcjonarjuszy kopalń Kossow-
skiego i Kuśnierczyka, Kossowski prze -
bywa już w areszcie, natomiast Kuśnier-
czyk ukrywa się. Wstępne dochodzenia
wykazały, że nadużyć dokonywano od 7
lat, a straty przez nie spowodowane wy-
noszą cona'mnie' 200.000 zł, czyli rów-
nowartość kilkuset wagonów węgla Kos.
sowski zeznał, że za udział w naduży-
ciach otrzymał początkowo 100 zł, od
wagonu węgla, później 20 zł, w końcu
15 zł. Twierdzi on, że w aferze maczali
palce jeszcze dwaj urzędnicy, rzekomo
dzisiaj nieżyjący.

 

 

 

ła się notatka pod napisem „Przemyśl w
ręce ukraińskie" W/ związku z tą notat-
ką proszę umieścić następuące sprosto-
wanie;
„Nie jest prawdą, bym w ziemian'na

się bawił, gdyż od lat 40-tu z górą pro-
wadzę gospodarstwo rolne wewłasnym
zarządzie, nie wypuszczając nawet n'gdy
majątku w ręce dzierżawców.
Nie 'est prawdą, bym się spieszył ze

sprzedażą, a chcę ją przeprowadzić jedy-
nie dlatego, że jestem w podeszłym wie-
ku i wskutek straty żony pobyt w Gro-
chowcach stał mi się bardzo ciężki.
Nie mam natomiast żadnych oferentów

na Grochowce, a w szczególności nie jest
prawdą, bym kończył pertraktac'e z grec
ko-katol, kapitułą, natomiast prawdą
jest, że grecko - kat, kapituła nie zwraca
ła się nawet do mnie z chęcią kupna
ma'ątku.
Natomiast przed paru tygodniami ka-

pituła rzymsko - katolicka wszczęła per-
traktacje wstępne —które nie doprowa-
dziły do zawarcia umowy,
Ani wmieście ani powiecie wieść o

tranzakcji nie mogła wywołać oburzenia,
bo tranzakcji z gr.-kat, kapitułą ani ne
było ani niema.

Z poważaniem
Roman Freter Doliniański,

PUCK

Szpital czy placówka germanizator-
ska? — Społeczeństwo polskie na Pomo-
rzu jest wysoce zaniepokojone działalnoś
cią germanizatorską personelu niemiec-
kiego szpitala „Auguste - Victoria“ (!!) w
Pucku, wprawianą pod płaszczykiem dzia
łalności charytatywnej, Mianowicie per-
sonel szpitala, składający się z d'akonis
niemieckich, zaprasza do szpitala — głów
nie w dni niedzielne i świąteczne — dzie
ci polskie na pogadanki, Dzieci te obda-
rowuje się cukierkami, -sprowadzanemi
masowo z Gdańska. Diakonisy zbierają
dziatwę — wieku od 4 do 12 lat — w
spec'alnym pokoju, częstują ją cukierka-
mi i opowiadają jei — w języku niemiec-
kim — bai i historyjki, przeplatane czę
sto opowieściami i piosenkami o dzisiej-
szych Niemczech,
Zaniepokojona powyższym faktem,

świadczącym o niesłychanym  tupecie i
bezczelności Niemców na Pomorzu, o-
pinja polska spodzgewa się, że miarodaj -
ne czynniki państwowe polskie zlikwidu-
ją tę antypaństwową akc'ę i przypomną
zarządowi oraz personelowi szpitala
„Auguste - Victoria“, že szpital powinien
robić to, co do niego należy, a nie powi-
nien uprawiać działalności, sprzecznej z
elementarnemi zasadami  przyzwoił %ci
ze strony gościa wobce gospodarza kra-
ju, w którym gość ten czasowo przebywa

TARNOPOL

Działalność „Jungdeutsche Partei* w
Małopolsce Wschodniej. — Niemcy w
Polsce, korzystając ze swobody »-gani-
zacyj i stowarzyszeń oraz tolerancji
władz polskich, rozwijają niezwykle oży
wioną działalność propagandową, Z dnia
na dzień wzrastaą nietylko szeregi ist-
niejących już stowarzyszeń, lecz tworzą
się coraz to nowe grupy i oddziały Spe-
ejalnie „Jungdeutsche Partei“wykizuje
dużą aktywność, organizując nawet nie-
licznych kolonistów niemieckich w Ma-
łopolsce Wschodniej. Już we wrześniu
„Jungdeutsche Partei" omawiała w
swych organach partyjnych, ukazujących

 

 

się w Polsce, działalność 10 istniejących
kół. Obecnie 'est ich znacznie więce'.
Ostatnio np. w Sitaurówce (Małopolska
Wschodnia) zorganizowany został kobie-
cy oddział „Jungdeutsche Partei" Jak
donosi „Deutsche Nachrichten” grupa ta
rozwija się bardzo pomyślnie — albo-
wiem w Sitaurówce, zdaniem dziennika,
niema ani jednej kobiety — Niemki,
która nie należałaby do Jungdeutsche
Partei.

Z ruchu narodowego. — 19 b. m. odby-
ło się zebranie plenarne koła Str, Narod
w Tarnopolu, na którem po referacie ko!.
A. Skubiejskigeo — prez, Młodzieży
Wszech, ze Lwowa i przemówieniu kol.
J. Roka zebrani uchwalili rezoluc ®
stwierdzającą, że państwo polskie jest
własnością narodu polskiego i tylcc na-
ród winien niem rządzić niepodzielnie,
domagającą się dalej całkowitej zmiany
obecnego systemu rządzenia, a wprowa
dzenia rządów, opartych o zaufanie na-
rodu, realizwących program państwa na-
rodowego.

Wydaleni z gimnazjum. — Rada Peda.
$ośiczna II państw, gim, w Tarnopolu w
dniu 21 b, m. powzięła uchwałę, wyklu-
czającą z gimnazum za należenie do or-
śamizaci pozaszkolnej czterech uczniów
Żydów a to: Engla, Schechtera, Triefa ;
Gutsteina z klasy 3 b now. typu (dawniej
Piątej). |
Ciekawe zarządzenie, — Dyrektor II

gimn. w Tarnopolu dr. Heilpern (ochrzczo
ny Żyd) polecił przewodniczącemu czy
telni szkołnej by odmówił prenumeraty
„Małego Dziennika”, pisma apolityczne-
$o, redagowanego w duchu katolickim.
Żydowskie metody, — Ostatnio został

otwarty w Tarnopolu przy ul, Mickiewi -
cza 45 zakład fotograficzny p. Millera, je
dyny polski w naszem mieście, który
wkrótce stał się poważną konkurenc'ą
dla kilku żydowskich, Żydzi, chcąc po-
zbyć się natrętnego „przybysza“ (až z
Katowic), rozpuszczają nieprawdziwe po
głoski o ego niesolidności, rzekomem
banikructwie a nawet, mającym lada dzien
nastąpić, wyjeżdzie z Tarnopola by w
ten sposób odciągnąć licznie odwiedza.
jącą zakład p. Millera publiczność, a
zwłaszcza młodzież szkolną w okresie
przedmaturalnym. Nie doczekacie się, pa

 

czają, w jednym z ostatnich numerów,
polskie „Nowiny Codzienne”, pisząc co

| następuje:

Į

 

 

„W wiosce, liczącej około 1.300 dusz,
zgromadzenie $minne, Z wyjątkiem paru
osób, mieszkańcy są oczywiście pocho-
dzenia polskiego. Większość więc dosko-
nale mówi po polsku, a po niemiecku tyl.
ko od biedy rozumie.
Na zgromadzeniu 120 osób, Wójtprze-

wodniczy, Odczytuje różne pisma, do-
tyczące podatku od psów, regulowania
opłat od ubezpieczalni od ognia, założe-
nia oddziału sanitarnego i t. d. Wszystko
to wójt odczytuje po niemiecku, a nie-
zrozumiałe wyrażenia jeno tak się sypią.

Znalazł się jeden odważny, powstał i
zażądał przetłumaczenia ważnych wia-
domości na język polski, Wójt odpowia-
da, że jest zakaz. Polak stwierdza, że
istnieje przecie prawo, które na to poz-
wala (myślał o obowiązującej na Śląsku
Opolskim Konwencji Genewskiej i za-
pewne też o deklaracjach odnośnie za-
przestania germanizacji wśród Polaków).
Wójt za to Polakowi odebrał prawo gło-
su w dyskusji, a zgromadzonych zapytał
czy wszyscy zrozumieli treść po
niemiecku odczytanych pism. Tylko je-
den dał odpowiedź potakującą, reszta
milczała...
Milczenie to jest bardzo wymownem

świadectwem, Praktyka wykreślania ję-
zyka ludności tubylczej z publ'cznego
życia śminy nie wyjdzie na korzyść gm:-
nie, praktyka ta niszczy w zarodku wszel-
ką chęć współpracy i pożycia sąsiedzkie-
go.

Polak w Niemczech chce zgody i współ
pracy dla dobra $miny, ale zwróćcie mu
wpierw możność władania językiem oj-
czystym także w sprawach publicznych”.
Do powyższego faktu z życia, stano-

wiącego na Śląsku Opolskim regułę, nie
dodajemy żadnego komentarza, uważa-
jąc, że opisany fakt posiada dostateczną
wymowę,

NAKTINIAITTKTNST AT Ema

nowie Žydzi, wyjazdu! Polak tak latwo
nie ustępuje z pola walki,

ZDUŃSKA - WOLA

 

Zebranie kupców chrześcijan, — W
niedzielę dn, 26 stycznia, w lokalu Stron.
Narod, odbyło się zebranie kupców
chrześcijan, zorganizowane przez wydział
śospodarczy Stron. Narod. z udziałem de
legata z Łodzi, który wygłosił referat na
temat „Organizacja i rozwój handlu
chrześcijańskiego".  Znamiennym jest
fakt, że na zebraniu jednogłośnie posta-
nowiono zwrócić się Ho zarządu miejskie
go w Zduńskiej - Woli, o wyznaczenie
dla straganów chrześcijańskich, oddziel «
nego miejsca na rynku targowym, ażeby
kupującym ułatwić nabywanie towarów
tylko w chrześcijańskich straganach.

W dyskusji podniesiono, że kupcy
chrześci'anie, są zmuszeni przeważnie do
nabywania towarów w hurtowniach ży »
dowskich, to też z radością należy powi-
tać uchwałę zebranych, postanawiająccą
zorganizowanie własne hurtowni.

 

Wysiiki garmanizacyjne
na pograniczu bytowskiem

W jednym z ostatnich numerów „Ga-
zeta Olsztyńska” zamieszcza korespon-
dencję z Płotowa (wioska kaszubska w
powiecie bytowskim), rzucającą cnarak-
terystyczne światło na położenie Pola-
ków na Kaszubach i stosunki za kordo-
nem.
Autor korespondenci opowiada barw

nie o zabiegach władz niemieckich, orga.
nizujących na terenie Płotowa zw'ązki,
kursy dla kobiet; dla dziewcząt poza-
szkolnych, stowarzyszenia chłopów itd.
oświadczając, ironicznie, że na terenie
Płotowa wszystko już jest, brak tylko
gimnazjum i uniwersytetu. Korespondeni
płotowski stwierdza, że często się mó
wi, iż element polski (92 proc. ludnośc )
Płotowa jest małowartościowy, a jedno-
cześnie wydaje się olbrzymie sumy, aby
element ten za wszelką cenę wynarodo-
wić,

 

W dalszym ciągu korespondencji z Pło
towa autor omawia ciekawe i rzuca ące
charakterystyczne światło incydenty, ja-
kie miały miejsce w okolicznych wi?-
skach, W Osławej Dąbrowie np. siostra
ze Studzienice zabroniła dzieciom pmiskim
mówić po polsku, grożąc im więzieniem.
W kłopotliwej natomiast sytuacji znalazł
się proboszcz jednej z sąsiednich wio-
sek, który zaprosił 2 księży na misję —
jednego Polaka, drugiego Niemca. W cza
sie misi okazało się, że zebrani masowo
spowiadają się u księdza Polaka, nikt na
tomiast nie chce spowiadać się po nie-
miecku. Ksiądz proboszcz, rad nie rad,
musiał oświadczyć zebranemu ludowi, że
misjonarz Niemiec rozumie po polsku, nie
umie tylko wygłosić polskiego kazania /
prosił o korzystanie z usług niemieckiea
go księdza.  



 

ŻYDOWSKIE ZŁUDZENIA
Oddajemy głos Żydom, Żydom łódz-

im,
Alarmują! Co za ekscesy! Co za

barbarzyństwo! Polacy lekarze o-
śmielają się sięgać po stanowiska, któ-
re gęsto obsiedli Żydzi! Ubezpieczal-
nia łódzka daje zatrudnienie Polakom!
Kres temu musi położyć sam pan mi-
nister op. społecznej!

Posłuchajmy, co pisze „Nasz Prze-
gląd'' w korespondencji z Łodzi:
„Wyznawcy rasizmu i wytępienia Ży-

dów, et tutti quanti zyskiwać sobie о-
statnio zaczynają coraz więcej zwolen-
mików i działalność ich zatacza coraz
szersze kręgi. Proces rugowania Żydów z
placówek gospodarczych i społecznych 0-
raz pozbawienia ich warsztatu pracy i
temsamem możności zarobkowania, po-
stępuje raźnie naprzód i znajdować za-
czyna być stosowane nawetwinstytucjach
oficjalnych”.

Żydzi byli i są zdania, że to wła-
śnie oni mają dobre prawo rugować
Polaków z placówek i zajęć i pozba-
wiać ich zarobkowania.
Aż oto Łódzka Ubezpieczalnia Spo-

łeczna stosuje paragraf aryjski:
„Tak więc z zakładu rentgenowskiego

przy łódzkiej Ubezpieczalni Społecznej
usunięto wszystkich zatrudnionych tam
do tej pory lekarzy - Żydów, a miano-
wicie: dr.dr. Mandeltorta, Keilsona, Bar-
cińskiego i Kryńskiego. Pozostał jedynie
chwilowo jeszcze dr. Goldring, który za-
trudniony jest aż 1 godzinę dziennie”.

„Dalej z laboratorjów łódzkiej Ubez-
pieczalni Społecznej wyrugowano wszy-
stkie pracowniczki - Żydówki, ostatnia
łaborantka - Żydówka do tej chwili je-
szcze zatrudniona, jest wymówiona i
znajduje się na wylocie.
Do szpitala im. Prezydenta Mościckie-

"go na etatowe stanowiska obecnie leka-
rzy - Żydów nie przyjmuje się już
wcale, zaś lekarze kontraktowi po eks-
piracji umowy nie otrzymują prolongaty.
ak więc w najbliższym czasie tracą ró-

wnież swoje stanowiska dr. Dawidowicz
i dr, Libeskind".

„Przed krótkim czasem Ubezpieczalnia
Społeczna w Łodzi w celach reorganiza-
rwinych zlikwidowała pogotowie ratun-
kowe. Oczywiście przy tej okazji zwol-
niono z pracy wszystkich zatrudnionych
w pogotowiu lekarzy - Żydów. | rzecz
znamienna. Łódzki oddział Czerwonego
Krzyża, który przejął agendy pogotowia
Ubezpieczalni Społecznej, organizując

otowie, które obecnie czynne jest w
odzi, nie zaanśażował ani jedneśo le-

karza - Żyda. Nie na tem jeszcze koniec.
Łódzka Ubezpieczalnia Społeczna, re-

orśanizując zakład położniczy ominęła
dotychczasową  konsultantkę — ja-
trę, wybitną specjalistkę — Żydówkę dr.
Mandeleową, a na jei miejsce nomina-
cję otrzymała młoda lekarka, była asy-

stentka dr. Mandelsowej, rzecz jasna —
chrześcijanka”,

Ile prawdy tkwi w tych informa-

Ustawy
*o pracownikach samorządowych

Dn. 28 stycznia odbyło się posiedzenie
sejmowej komisji administracyjno - sa-
morządowej, Przewodniczącym wybrany
został pos. Duch, zastępcą przewodniczą-
cego pos. Maleszewski „referentem usta-
wy o praśmatyce dla funkcjonarjuszów
samorządowych — p. Zdz. Stroński, u-
stawy o przepisach dyscyplinarnych —
pos. Krukowski, ustawy o uposażeniu
funkcjonarjuszów samorządowych —pos.
Kroebl, Na referenta tej ostatniej usta-
wy na komisji wysunięte zostały dwie
kandydatury: p. Kroebla i p. Pacholczy-
ka. W głosowaniu obaj otrzymali po 13
„głosów, wobec czego przewodniczący p.
Duch rozstrzygnął na rzecz pierwszego
kandydata.  

cjach — nie wiemy. Jeśli istotnie wła-
dze Ubezpieczalni Społecznej w Ło-
dzi zwróciły nareszcie uwagę na nie-
prawdopodobne zażydzenie tej insty-
tucji i na brak zarobków, na szerzą-
cą się nędzę polskiego świata lekar-
skiego — na to powiedzieć należy:
ostatni był czas! ®

Żydzi nie tracą jednak nadziei,

„Smutnem tem zjawiskiem — pisze
„Nasz Przegląd“ — powinna zaintereso-
wač się žydowska reprezentacja parla-
mentarna „ktėrej obowiązkiem w pierw-
szym rzędzie jest interwenjować należy-
cie u p. ministra opieki społecznej, p.
wojewody łódzkiego, p. Jaszczołta, któ-

cacy jest ze swoich liberalnychpo-
glądów i niezawodnie stanowczo nie po-
chwali wprowadzenia paragrafu aryjskie-
go w instytucji podlegającej jego resor-
towi.

Zdecydowane przeciwstawienie się tym
zakusom domorosłych wyznawców ustaw
O kepa jest tem konieczniejsze,
że działają one zaraźliwie, jak wspo-
mnieliśmy, i już zataczać zaczynają co-
raz szersze kręgi.
 

 

Budzącej się do życia hydrze rasizmu
należy czemprędzej ukręcić łeb!"

Żydzi chcieliby się wyręczyć pol-

skim ministrem, którego komplemen-

tują („znany jest ze swoich liberalnych

poglądów”) i który miałby dla nich

wyciągać kasztany z ośnia, rugując

Polaków - lekarzy i polskich pracow-
ników dla dobra żydowskiego,

W. jakiej dziwnej, niezrozumiałej

dla Polaków roli chcieliby Żydzi wi-
dzieć ministra opieki społecznej,

Korespondent łódzki „Nasz. Prze-

glądu* wyznaje na wstępie, iż złudze-
niem jedynie było, iż szersze koła spo-
łeczeństwa polskiego, a zwłaszcza ste-

ry mteligencji polskiej sprzyjają Ży-

dom.
Tak — było to niewątpliwie złu-

dzeniem, Chowaniem głowy w piasek.
Im prędzej Żydzi wyzbędą się złu-
dzeń, im trzeźwiej spojrzą w twarz
rzeczywistości — tem poważniej za-
czną traktować swoje położenie w
Polsce. : ;

 

Plany inwestycyjne
lak maią być finansowane roboty publiczne?

Krakowski „I. K. C.” podaje:
„Jak słychać, w najbliższym czasie ma

być ustalony szczegółowy plan sfinanso-
wania wielkich inwestycy tak, by icn
urzeczywistnienie nie uległo żadne
zwłoce i by już z początkiem marca mo-
giy być opracowane plany techniczne i
organizacyjne dla nowych inwestycyj,
Na konferencji w dniach 21—23 lutego

zasady planu mają być uzgodnione ze
sterami gospodarczemi.

Środki na sfinansowanie inwestycyj
mają być uzyskane z czterech źródeł;

1) Z kredytu materjałowego, udzielo-
nego przez przemysł, który ma liczyć
za swe dostawy ceny, obowiązujące w
eksporcie,

2) Ze sprzedaży przedsiębiorstw pań-
stwowych i przyśpieszone; parcelacji ma
jątków państwowych.

3) Z Funduszu Pracy.
4) Z instytucyj finansowych publicz

nych.
„ WyjaśnićNaa że zasada wycołania

się państwaz ry! kredytoweśo ma być
rozumiana w ten sposób, iż państwo nie
będzie pożyczać na pokrycie bieżącego
deficytu, będzie jednak przeprowadzać

operacje kredytowe dla sfinansowania
robót publicznych,
Kwota, jaką państwo ma wydać na ro-

boty publiczne w r. b, oceniana jest roz-
maicie, Mówi się o kwocie od 300 —
400 miljonów zł,”.

Kredyty materjałowe będą zapew-
ne krótkoterminowymi kredytami

Ile rząd spodziewa się osiąśnąć ze

sprzedaży przedsiębiorstw i parcela-
cyj majątków państwowych — cieka-
wą byłoby rzeczą wiedzieć, zwłaszcza
— że jesteśmy w okresie niezwykłej
ciasnoty pieniężnej (szczególnie na
wsi — parcelacja!) i nierentowności
przedsiębiorstw,
Co do istytucyj ; finansowych pu-

blicznych — plany rządowe wychodzą
z założenia równowagi budżetowej.
Czy założenie to sprawdzi się i czy:
rząd nie będzie się uciekał do rynku
wewnętrznego na potrzeby budżetowe
— zobaczymy w najbliższych miesią-
cach.

Gminy żydowskie nie płacą podatków?
Donosiliśmy niejednokrotnie o po-

ciąganiu gmin żydowskich do świad-
czeń podatkowych z tytułu prowa-
dzonych przez nich przedsiębiorstw.
Dowiadujemy się obecnie z „Nasz.

Przegl.', iż na skutek zabiegów ży-
dowskich — władze centralne pań-
stwowe zwolniły śminy żydowskie od
tych świadczeń,

„Donieśliśmy już — podaje „Nasz
Przegląd" — że niektóre urzędy skar-
bowe domagają się od gmin żydowskich
wykupienia patentów dlaPE

zez $miny rzeźni rytualnych i kąpie-
isk, sprawie tej podjęto w swoim
czasie interwencje u władz centralnych,
które zwolniły gminy od tych świadczeń.

ie Gmina Żyd. w Warszawie о-
trzymała zawiadomienie od szeregu gmin  

na prowincji, że władze skarbowe pono-
wnie RACJA p od nich wykupienia
S RA 0 gminom, biore nie
spełniły tego żądania, spisywane są pro-
tokuły. Pozatem gmina I Aaveks B
dzinie zawiadomiła gminę 'w Wiarszawie,
że tamtejsza policja spisała protokuł
przeciwko gminie spowodu zatrudnienia
personelu urzędniczego w niedzielę,
Gmina żyd. w Warszawie podejmie w

tych sprawach ponowną interwencję”.

Więc znowu interwencje, znowu
deptanie po piętach władz państwo-
wych, W jakim celu?
By nie płacić należnych państwu

świadczeń, by wyłamywać się z pod
prawa obowiązującego o odpoczynku
świątecznym!

Do krajów Ameryki południowej
wyruszy „Pułaski" w końcu lutego

Prace nad przebudową S/S „Pulaski“
który znajduje się w duńskiejstocznipod
an dobiegają już końca. =
lep w pie sw
do Trakas Połudalow.skate : Bra-
zylji i Argentyny już dnia 28 lutego, inau-
gurując stałe reisy na szlaku Gdynia — |

Rio de Janeiro — Santos — Buenos Ai-
es.
Ze względu na komiortowe urządzenia

kabin I-ej klasy, statek ten poza emi-
grantamį i kupcami liczyć może na pa-
sażerów turystów, przed którymi otwie-
ra się nowy i ciekawy szlak turystyczny, 

Jakie należności można spłacać
obligacjami Pożyczki narodowej

Obligacjami 6 proc. pożyczki narodo-

wej można spłacać należności w stosun-

ku do skarbu państwa z tytułu podatku

od spadków i darowizn, w myśl rozpo-

rządzenia Prezydenta Rzplitej z dn, 5

września 1933 r. (Dz, U. R. P. Nr. 67,
poz. 503), oraz w wypadkach, przewi-
dzianych. w rozporządzeniu ministra

skarbu z dn, 15 kwietnia 1935 r. (Dz, U.

R. P. Nr. 29, poz, 225) o ulgach w spłacie
zaległości podatkowych. Rozporządzenie

to dotyczy zaległości w podatkach pań-
stwowych: gruntowym, przemysłowym

od obrotu, dochodowym (dział I), od nie-

ruchomości, od lokali, od placów budo.
wlanych i wojskowego wraz z dodatka-
mi państwowemi i samorządowemi.

Skup obligacyj pożyczki narodowe: w
wypadkach losowych: przez. skarb pań-
stwa został -unormowany obwieszcze-
niem komisarza gen. poż, nar. z dn, 22
sierpnia 1934 r, (Monitor Polski Nr. 198,
poz. 2 57).

Na podstawie rozporządzenia ministra
skarbu z dn. 21 Kpca 1934 r. (Dz, U R.P,
Nr. 66 poz. 585) oraz obwieszczenia ko:
misarza gen. poż, nar, z dn, 8 sierpnia
1934 r. (Monitor Polski Nr, 191, poz.

250) — obligacjami 6 proc. pożyczk, nar.
mogą być spłacane zobowiązania w in-
stytucjach finansowych, które otrzymały

 

0 zm'anę dekretu
emerytalnego

Na ostatniem posiedzeniu sejmu pos,

Jakób Hoffman (nauczyciel z Równeg>)
zgłosił wniosek o zmianę rozporządze-
nia Prezydenta R, P. z dnia 22 listopa
da 1935 r. w sprawie zaopatrzenia eme-
rytalnego funlkconarjuszów państwo-
wych i zawodowych wojskowych. Pos
Hoftman domaga się w swoim wniosku
skreślenia nielktórych przepisów wymie-
nionego dekretu niekorzystnych dla woj-
skowych i cywilnych emerytówze'służ
by w b. państwach zaborczych, w szcze-
gólności przepisu o niepoliczalności do
emerytury służby wojskowej pełnione w
b, państwie zaborczem o ile dana osobe
nie uzyskała już w b. państwie zabor-
czem charakteru funkcjonar'usza pań-
stwowego lub zawodowego wojskowego
albo o ile nie przeszła bezpośrednio do
służby państwowej polskiej cywilne” lu>
wy'skowej względnie do służbby w jedne:
z formacyj wojskowych uznanych przez
państwo polskie,

Pos, Hoffman domaga się również
skreślenia przepisu zaliczającego do wy-
sługi emerytalnej tylko trzy czwarte łat
służby spędzonej w b. państwach zabor-
czych oraz skreśla'ącego korzystniejsze
połiczenie lat wysługi np, z powodu peł.
nienia służby podczas wojny. Wreszcie
proponuje slkreślenie tego przep'su de-
kretu, który zmnie'sza o 10 proc. zaopa
trzenia emerytalne emerytów wdów i
sierot przyznane im na podstawie usta-

wy z dnia 11 grudnia 1923 r. We wszyst-
kich tych sprawach wniosek pos. Hoff-
mana zmierza do przywrócenia przepi-
sów wymienionej ustawy emerytainej z
r, 1923, czego jak wiadomo, domagają się
związki emerytów poparte w tej spra-
wie przez organizacje pracownicze,

    

NIEŻ)
G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Rozdział KV.

KRÓL

Najsłodsze, najmiększe na świecie tony można

wydobyć tylko z jednego. instrumentu: z głosu

ludzkiego; nic jednak nie mogło dorównać delikat-
ności dźwięków, wdzierających się po przez cpary

snu, do świadomości Jana Jones'a. Były one cząst-

ką składową sennego marzenia, brzmiały jak szum

niewidocznego oceanu, łagodnie, bez wysiłku, dopro-

wadzały go do progu świadomości, Otworzył oczy

4 czyjś głos powtarzał od dawnai cierpliwie dwa

słowa:
— Don Vereal — Don Vereal.
Był to stojący w nogach jego łoża Emil Fleu-

riet, Komerdyner uważał, że o tak wczesnej godzinie

należy raczej być widzianym niż widzieć, Mały mil-

czał. Leniwym ruchem oparł się na łokciu: natych-

miast podłożono mu pod plecy i ramiona odpowied-

nich rozmiarów poduszkę, a na ręce wciągnięto rę-

kawy cieniuikiego, zielonego, przetykanego złotem,

jedwabnego, chińskiego szlałroka, delikatnego jak

"pajęczyna, a kosztownego jak olejny obraz starych

- mistrzów.
Emil Fleuriet trzymał w kościstych palcach ta-  

cę, na której dymiła filiżanka czekolady, Broń Bože,

nie za gorąca, ani za zimna, tylko akuratnie taka

jakim powinien być napój podawany wczesnym ran-

kiem i mający za zadanie ogrzać nas w przyjemny

sposób i otrząsnąć ze snu. Mały brał powolnym

ruchem filiżankę z tacy, wypijał spory łyk czekola-

dy i zamykał oczy czując jak przenika go całego

rozkoszny prąd ciepła. Myśl jego była aż nadto

obudzona i czujna, tak jak jest nią węch głodnego,

gotowego do mordu wilka, opuszczającego kryjów-

kę po trzydniowym poście, ale Emil Fleuriot nie

powinien był się o tem dowiedzieć, Służył ort już

trzeciemu pokoleniu w tej rodzinie i będąc w cią-

gu siedemdziesięciu lat osobistym służącym dwóch

Vórćalów, musiał prawdopodobnie wiedzieć, w ja-

ki sposów ci ludzie żyli i lubili żyć, Od tygodnia już

obserwował Mały, uważnie i ostrożnie, Emila.

Intuicyjnie wyczuwał czego się po nim spodziewano.

Jemu, człowiekowi zdrowemu na ciele i umyśle

wystarczało sześć godzin snu, ale to było niestety
nie do przeprowadzenia. Vćrćalowie lubili długo

sypiać, Wskutek tego Mały musiał codziennie

o dziesiątej wieczór udawać się na spoczynek, Za-

sypiał i spał do północy. Budził się gdy zegar bił

dwunastą, wyślizgiwał się z domu bezszelestnie jak

kot i szedł dokąd go oczy poniosły, O trzeciej wra-

cał do łóżka, o siódmej budzono go. Ten program

ustalił się już. Nie mógł jednak nie chodzić spać

o dziesiątej, bo to zgorszyłoby Emila, a tego musiał
unikać, | ; :

Podświadomie odczuwał, że stary służący żywi

względem niego jakieś podejrzenia, Tego ranka,

patrzał ostrożnie przez rzęsy z wielkiem napięciem

i zaciekawieniem na żelazny profil starego czło-
wieka. Była to surowa twarz. Czas zniszczył mięśnie

i ułożył skórę w ślębokie bruzdy. Dół twarzy i oczy
pod zmarszczonemi, krzaczastemi, siwemi brwiami  

tonęły w cieniu, jasną plamą odcinały się kości po-
liczkowe. Oczy Fleuriota zaciekawiały zawsze Ma-
łego, choć kryły się tak głęboko w oczodołach, że
trudno im się było przyjrzeć zbliska, Małemu zda-
wało się zawsze, że to najsmutniejsze, najbardziej
zmęczone oczy jakie kiedykolwiek widział, były one
niezwykle myślące, tak jak myślącem było wysokie,
szerokie czoło Fleuriota, Mały czuł, że ten służący
trzymający przed nim tacę z czekoladą, to filozof.

Osobiście nie byłby wybrał nigdy równie do-
stojnego osobnika, ale wybór nie od niego zależał;
z chwilą gdy rozeszła się wiadomość, że Vćrćal po-
wrócił do San Triste, cała stara służba, a raczej
wszyscy ci, co jeszcze byli przy życiu, powrócili na
dawne miejsca, Emil naprzykład zostawił swoje gos-
podarstwo w dolinie Rodanu, rodzinę, wnuków,
konie, psy i białe ścieżki wijące się wśród ulubio-
nych wzgórz, Bez chwili namysłu opuścił wszystko,
choć smutno mu było rozstawać się z tem i wrócił
do syna zmarłego pana, Według istniejącej w San
Triste legendy Vórćalowie nie umierali, tylko jak
królowie, z chwilą zejście do grobu, oddawali wszy-
stko co do nich należało, następcy. W pałacu nie
oddalano służby, z biegiem czasu. przechodzili na
emeryturę,
W czternaście dni po przeczytaniu w francu-

skiej gazecie wiadomości o restauracji w Meksyku
linji Verćalów poczciwy staruszek, wylądował
w Vera Cruz. Bez chwilki namysłu powrócił do
swoich dawnych obowiązków, tak, jakby nigdy nie
był wyjeżdżał z tego domu. Zwykle koło, którem
toczyło się od wirków, życie w pałacu San Triste,
dobrze naoliwione, zaczęło działać na nowo.

(C. d. a.).  

uprzednio zezwolenie na przyjmowanie

obligacyj.

Przyjmowanie  obligacyj przez przed-

siębiorstwa państwowe za towary, 'est

możliwe tylko w wypadku, gdy przed

siębiorstwo uzyskało poprzednio zgodę

na przyjmowanie obligacyj, przyczem ze-

zwolenie komisarza gen, poż, nar. jest

uzależnione przedewszystkiem od możli»

wościfinansowych przedsiębiorstw; musi

być bowiem spełniony warunek, by obli=

gacje były traktowane jako lokata wol-

nych funduszów przedsiębiorstwa na о-

kres trwania pożyczki narodowej
—

Giełdy pienieżne
Notowania z dnia 28 stycznia

DEWIZY

Belgja 89.50 (sprzedaż 89,68, kupno

89.32); Holandja 360.00 (sprzedaż 360,72,

kupno 359.28); Kopenhaga 117,15 (sprze-

daż 117,44, kupno 116.86); Londyn 25.24

(sprzedaż 26.31, kupno 2617); Nowy

Jork (Kabel) 5.24 i pół (sprzedaż 3.25 i

trzy czwarte, kupno 5.23 i jedna czwar-

ta); Paryż 35,01 (sprzedaż 35.08, kupno

. 34.94); Praga 21.96 (sprzedaż 22,00, kup-

no 21.92); Šzwa'carja 17260 (sprzedaż

172.94, kupno 172.26); Sztokholm 135.25

(sprzedaż 135,58, kupno 134,92). :

Obroty dewizami średnie, tendencja

nieednolita. W obrotach prywatnych:

banknoty dolarowe 5.23 i jedna czwarta

— 523 i jedna ósma; rubel złoty 4.80 «
pół; dolar złoty 9.04 i jedna czwarta —

9,04; gram czystego złota 5.9244; marki

niemieckie (banknoty) 132.00 — 132.50;

funty angielskie (banknoty) 26.25 —

26.24..
PAPIERY PROCENTOWE

7 proc, pożyczka stabilizacyjna 61,13—

61.00 — 61.50 (odcinki po 500 dol.) 61,63

—61.75 (w proc.); 4 proc. państwowa po-

życzka premjowa dolarowa 52.75—53.00;
5 proc, konwersyjna 59,25; 6 proc. poż.

dolarowa 75.50 — 76.00 (w proc.); 8 proc,

L. Z. Banku gospodarstwa o»
94,00 (w poc 8 proc. obligace Banku

gospodarstwa krajowego 94,00 (w proc,);

7 proc, L. Z. Baniku A kra 0-

wego 83,25; 8 proc. L. Z. Banku roinego

94.00; 7 proc. L. Z, Banku rolnego 83,25;

8 proc, L. Z. Tow. kred. przem: poiskie-

go funt 90,25 (w proc,); 5 proc УА

Warszawy 58,50; 4 i pół proc. L. Z. War.
szawy 46,75 — 46,25 — 46.38; 5 proc, L
Z. Warszawy (1933 r.) 55,25 — 54,75 —

54,88; 6 proc. obligacje m, Warszawy 6
em. 60,00. |

AKCJE
Banik Polski — 98,00 — 98,25; Warsz.

„Tow. fabr. cukru — 33,50; Starachowice
232.75 — 33.00, :
Dla pożyczek państwowych tendencja

niejednolita, dla listów zastawnych co-
kolwiek słabsza, dla akcyj mocniejsza, Po
życzki dolarowe w obrotach prywatnych:
8 proc. pożyczka z roku 1925 (Dillonow-
ska) 91,25 — 91.50 (500 dol,) 92.00 (w

pras 7 proc. požyczka šląska 70,00 (w
proc.]: 7 proc. pożyczka m. Warszawy
(Magistrat) 68,50 (w proc.); 3 proc, renta
ziemska (odcinki po 1000 zł.) 55.00 —
55,00 (odcinki po 500 zł.) 58,75; 3 proc
orem. pożyczka budowlana 27,15
27.10; 4 proc. pożyczka inwestycyjna —
55.25 — 55.50,

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 28 stycznia

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. — —

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

Żyto I standart 700 gl. 12,25 — 12,50;
Żyto Il standart 687 gl. $
Owies I 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 broware
niany 689 gl. 15,25-15.00; Jęczmień 678—
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 13 50—
13,75; Groch polny 19,00 — 20.00; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
Pow czyszczona 22,00 — 23.003
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-
ak letni 41.50 42.50; Śiemig
niane  bassis 90 procentowe — 32.
— 33.50; Koniczyna czerw sur. bżz $r.
kanianki 100,00 — 110,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 130.00—
140.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst,
97 proc. 80.00 — 90.00; Mak niebieski
67.00—69.00; Ziem. 'ad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 3200—
34.00; Mąka pszenna gat. I— В 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—65 proc. 27,00—
28.00; II-A 20—55 proc. 26.00—27.00;
IB 20 — 65 proc. 2400 — 26.00;
II-D 45-65 proc. 23.00 — 24,00; II-F 55—
65 proc, 22,00 — 23,00; II — С 60 — 65
proc. 21,00—22.00; Maąka žytmia wycią*
gowa“ 0-30 20.50 — 2150; Mąka żytnią
1 gat. 0-45 20.50 — 21,50; Mąka żyt.' gat.
0-55 proc. 20.00—21.00; I śat 0-65 rroc
19.50 — 20.00; II śat. 15.50 — 1650. ra.
zowa 15,75 — 16,25; pošlednia — — —

Otręby pszenne śrube przem.
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; Kuchy Inia.
ne 15.50 — 16.00; Kuchy rzepakowe
13.50 — 1400; Kuchv słoneczn kuwa

Šruta sojowa 45 proc.

= m m;

22.50 — 230
Ogólny obrót 2787 ton, w tem żyta

918 ton. Lisposnhienie spakoine

 
 



 

<—
о
н
н
н

—
—

—
—

—

 

Kto w Polsce tyje?
Bajeczne dochody dygnitarzy

Czy i tu nie należałoby przystąpić do likwidacji przerostów?
Cała opinja publiczna, nie wyłączając

organów sanacyjnych, zwraca się obec-
nie przeciwko kumulowaniu płatnych
stanowisk w administracji publicznej i w
zależnych od państwa  przedsiębior-
stwach.

Mimo tego na najwyższych szczeblach
hierarchji sanacyjnej utrzymuje się ciągle
śrupa wpływowych osobistości, do któ-
rych nie mają zastosowania dełlacyjnz
zabiegi wyrównawcze, Jest to grupa,
działająca — oczywiście także na „ideo
logicznych“ przesłankach — w wielkim
przemyśle skartelizowanym, podlegają-
cym w ostatnich czasach ostrej krytyce
ze strony innych, niemniej wysoko w

|
oboziesanacyjnym postawionych osobi-
stości.

Sanacyjni chorążowie ciężkiego prze-
mysłu nie lubią rozgłosu, Ich praca i
płaca są zakonspirowane przed opinją

publiczną.
Czasem jednak coś przeniknie do tej

opinii. I tak ostatnio np, głośno było w
prasie o zarządcy przymusowym „Wspól.
noty Interesów" na Górnym Śląsku, któ-
ry jednocześnie jest dyrektorem ekspor-
tu betonowego i prezesem państwowych
zakładów zbożowych.
Ktoś spróbował obliczyć uposażenie

tego dygnitarza przemysłu na miarę chy-
ba amerykańską, a nie naszą, polską,

I wówczas oficjalna agencja sprosto-

 

Sprzedaż Nalęczowa
Nabywcą portfelu

Stan interesów „Nałęczowa”, sta-
nowiącego własność Spółki Akcyjnej,
szwankował w ciągu ostatnich lat tak
bardzo, że powszechnie mówiło się o
nieuniknionej upadłości,

Ostatnio w dodatku zarząd ntere-
sów spółki dostał się w nieodpowied-
nie ręce niejakiego p. Kazimierza Ga-
jewskiego (nawiasem mówiąc ustosun-
kowanego działacza „sanacyjnego“),

akcyj p. C. Miller
pozostawił po sobie tak złe wspo-
mnienie, że aż posłużyło za temat
skargi prokuratorskiej. -

Obecnie niemal cały portfel. akcyj
„Nałęczowa” przeszedł w ręce p, Ce-
zarego Millera, handlowca warszaw-
skiego. Wobec bardzo znacznego za-
dłużenia, objekt ogromnej wartości
przeszedł w ręce nabywcy za mini-
malną kwotę: Obecnie p. Miller

który gospodarkę do reszty zabagnił i| wszczął pertraktacje z wierzycielami,

_Stosunki w policji
odsłoni niezwykły proces sądowy

Na wokandzie jednego z sądów grodz-
kich znajdzie się niebawem niezwykła
sprawa sądowa.

Urzędniczka 22 komisarjatu p, p. pan-
na S. została przeniesiona w drodze dy-
scyplinarnej na inne stanowisko służbo-

we, wskutek pogłosek, jakoby łączyły ją
bliższe stosunki z kierownikiem komi-
sarjatu kom. Lubiejewskim, Pogłoski te
rozpowszechniała żona kierownika ko-
misarjatu, nąpastując nadto bezpośrednio
pannę S. w drodze telefonicznej,

Urzędniczka, czując się skrzywdzona,
wniosła przeciwko komisarzowej Lubie-
jewskiej za pośrednictwem jednego z
wybitnych adwokatów warszawskich
skargę sądową o zniesławienie. Proces
budzi duże zainteresowanie ze względu
na rozgłos, jakiego sprawa nabrała w ko-
łach policyjnych oraz na powołanie w
charakterze świadków wielu wyższych
oficerów policji, zajmujących wybitne
stanowiska wśród władz policyjnych.

Oszczerstwo
„Naszego Przeglądu"
W kampanji przeciwko ruchowi na-

rodowemu w Polsce Żydzi obierają
za cel swych pocisków przedewszy-
stkiem przywódców.
Mec. Kazimierz Kowalski z Łodzi

cieszy się ich specjalnemi względami,
to też o nim częściej niż o kimkol-
wiek wyczytać można w prasie ży-
dowskiej oszczercze plotki,

Ostatnio „Nasz Przegląd” doniósł,
że w Sądzie Najwyższym w Warsza-
wie mec. Kowalski prowadził sprawę
dwóch kapitalistów żydowskich Wer-
dygera i Himmelfarba przeciwko ro-
botnikom polskim, Rzeczywistość by-
ła akurat odwrotna. Przywódca naro-
dowej Łodzi bronił robotników pol-
skich-przed wyzyskiem Żydów i na o-
bu uzyskał wyroki skazujące,

Zapytujemy „Nasz Przegląd": czy
w dalszym ciągu podtrzymuje swą fał-
szywą i oszczerczą notatkę?  

"doniosłe znaczenie dla

Niezwykły proces odsłoni zapewne nie-
jeden ciekawy szczegół stosunków, pa-
nujących w policji,

"Termin rozprawy ma być wyznaczony

już w ciągu dni najbliższych,
 

 

wała, że nieprawdą jest, że ów dygnitarz
pobiera w jednej tvlko z tych instytucyj
25.000 zł, miesięc >. Ale ile i gdzie po-
biera i pobierał, tego nie ogłoszono.

Przykład drugi, niedaleki od pierw-
szego. Oto inny dygnitarz, kierujący Izbą
Rolniczą w stolicy na stanowisku pre-
zesa, jest równocześnie nietylko dyrek-
torem fabryki spirytusu w Kutnie, ale
ponadto jeszcze dyrektorem oddziału
„„Polminu* w Warszawie, z pensją 2.500
zł. miesięcznie (w samym tylko „„Pol-
minie”).
Wszechstronność zaiste zdumiewają-

ca! :
Možeby powolane czynniki wyjašnily

społeczeństwu tajniki tych kumulowa-
nych stanowisk? A możeby i tutaj zasto-
sowano system likwidacji przerostów,
Przydałoby się — i bardzo,

 

 

?

Pogrzeb Ś. p. prof. A. Sempołowskiego
Odszedł na zawsze człowiek niepospolitej miary
We wtorek odbył się w Warszawie

paco ś. p. prof, Antoniego Sempo-
lowskiego. Nk naieinio żałobne od-
prawił ks. infułat Bączkiewicz w ko-
ściele św. Karola Boromeusza na Po-
wązkach, poczem odbyło się wypro-
wadzenie zwłok na pobliski cmen-
:arz,
Rodzina, przyjaciele i znajomi

Zmarłego uformowali długi kondukt
żałobny, na którego czele postępował
ks. Bączkiewicz w asystencji liczne-
go duchowieństwa.
Nad otwartą mogiłą wygłoszono

liczne przemówienia, Pierwszy prze-
mawiał w imieniu senatu S.G.G.W. i
wydziału rolniczego uczelni, którego
Zmarły był doktorem honoris causa,
J, Magnificencja p. rektor Górski, na-
stępnie zaś, w imieniu Rady Nauko-
wej Instytutu Puławskiego, którego
Zmarły był twórcą i kierownikiem
w dziale hodowli roślin — dr. Mie-
czyński, w imieniu wydziału rolnicze-  

go Uniwersytetu Poznańskiego, który
to wydział, jak wiadomo, uważany
jest za dalszy ciąg Szkoły Rolniczej
im. Haliny w Żabikowie, zamkniętej
swego czasu przez władze pruskie,
gdzie Zmarły był jednym z prołeso-
rów — prof. Piestrzyński, w imieniu
współpracowników zmarłego Profeso-
ra w Puławach prof. Sypniewski, w
imieniu Muzeum Przemysłu i Rolnic-
twa, Stacji Oceny Nasion, której Zma-
rły był założycielem, Związku Rolni-
ków z wyższem wykształceniem i Ra-
dy zapisu hr. Kickiego — p. Stanisław
Leśniowski, dyrektor Muzeum Prze-
mysłu i Rolnictwa. Wszyscy mówcy
podnosili wielkie zasługi ś. p. prof.
Sempołowskiego dla nauki i wspania-
łe rezultaty Jego pracy nad podnie-
sieniem poziomu wykształcenia rolni-
czego w masach wiejskich, wreszcie
niezwykłe zalety charakteru.

Odszedł na zawsze człowiek nie-
pospolitej miary,

NAKoka TOS |

Tragiczna wycieczka narciarska

Znów Śmierć w Tatrach
Zginął Ś. p. Kazimierz Maciej Czaykowski

W ubiegłą sobotę przybyli z Warsza- |w lewem ręku kij narciarski, Towarzy-
wy do Zakopanego na wycieczkę nar.
ciarską adw. Jerzy Dorczyński (Moko-
towska 8) i Kazimierz Maciej Czaykow-
ski (Niska 71), b. urzędnik MSZ. b. dzia-
łacz akademicki prezes Związku Fili.
strów Korporacji „Patria”. Obydwaj za-
mieszkali w Zakopanem u wspólnego
przyjaciela Zbigniewa Tołłoczko, ul, Ka-
sprowicza 41). Nazajntrz wyruszyli we
trzech wraz z gospodarzem na wyciecz-
kę.
Wpewnej chwili, gdyzjeżdżanopopo-

chyłości jedneśo ze wzgórz w okolicach
Zakopanego, Czaykowski stracił równo-
wagę i runął na śnieg, łamiąc trzymany

sze, widząc, że Czaykowski leży na
śniegu, i nie usiłuje się podnieść, pośpie-
szyli mu niezwłocznie na pomoc, Okaza-

ło się, że jest już nieprzytomny. Wszel-
kie próby docucenia spełzły na niczem.

Wobec tego załadowano zemdlonego na
sanki i odwieziono do szpitala Czerwo-
neśo Krzyża w Zakopanem, gdzie już
jednak stwierdzono zgon, Jak wynika z
badań lekarskich, zmarły, przy upadku
złamał żebro, którego odłamek uszko-
dził serce. Zwłoki złożono w kostnicy.

$, p. K. M, Czaykowski był magistrem

wydziału prawa uniwersytetu warszaw-

skiego, ołicerem rezerwy W. P., odzna-

 

Kontrola weterynaryjnai bakterjologiczna
zapewnia bezpieczeństwo przy spożywaniu mięsa

Chociaż w piątek w miejskie” rzeźni
ubój jest słaby (wiadomo: szabas!), na te-
renie rzeźni kręci się pełno Żydów. O-
prócz rzeźników - Żydów, na każdym
kroku spotkać można Żydów handlarzy
bydła. Podczas piawie półtoragodzinnej
wędrówki po terenach rzeźni, w gronie
dziennikarzy, spotkaliśmy bodajże jed-
nego aryjczyka, Sfotografowano go jako
unikat.
Wędru'emy po rzeźni, aby naocznie

przekonać się o systemie kontroli sani-
tarnej nad mięsem, pochodzącem z uboju
w Warszawie oraz nad mięsem, przywo-

żonem z prowincji, Zagadnienie kontroli
sanitarnej posiada w wielkiem m'eście

zdrowotności
Warszawy, Na rzeźnie nakłada się obo-
wiązek dostarczania mięsa zdrowego,
muszą więc zorganizować odpowiedni
personel kontroli, wyposażony w naj.
nowsze urządzenia i zdobycze melycyny
weterynaryjnej.

 

Komuniści na Politechnice
Wczoraj straż graniczna, w poszuki:-

waniu zapalniczek, przeprowadziła „re-
wizję w mieszkaniu studentów politech-
niki warszawskiej: Lucjana Gutmana i
Dawida Gelermana (Waliców 3), Za-
miast zapalniczek. znaleziono starannie
ukryte 2 walizki, zawierające najnowsze
wydawnictwa Komunistyczne, które
skonłiskowano, Studentów aresztowano
i przekazano do dyspozycji policji poli-
tycznej. 2 ,

 

Na rogu Marszałkowskiej iZłotej

Zuchwała kradzież w Śródmieściu
Trzy znane sklepy ograbione przez włamywaczy
Nocy wczorajszej nieznani złoczyńcy

dostali się do zakłady iryzjerskiego An-
toniego Jakubowskiego przy ul. Złotej
8, Skradli tam wszystkie narzędzia fry-
žjerskie, m. in, aparaty do suszenia i ma-
saży, oraz bieliznę, ogólnej wartości ok.
500 zł, Z zakładu fryzjerskiego, po prze-
biciu otworu w ścianie, złodzieje prza-
dostali się do składu p, i. „Vin - Mono-
pole" (import i skład win gronowych,

oraz handel wódek, likierów i koniaków)
należący do Filipa Sztarka. W składzie
tym złodzieje, sądząc z pozostwaionych
2 pustych butelek i papierach po prze-
kąskach, posilali się, a nadto skradli 40

 

zł. z kasy i kilkanaście butelek wódki,
na ogólną sumę 240 zł. Wreszcie ze
składu wódek, złodzieje po przebiciu o-
tworu w ścianie, przedostali się do trze-
ciego sklepu, magazynu obuwia p, i. „Ge-
Wo“ (właściciel Gerszon Wołyniec). W
tym sklepie skradli z kasy około 700 zł
gotówką i zabrali 127 par obuwia mę-
skiego, wartości około 2500 zł.. Poczen:
niezauważeni przez nikogo zbiegli, Na
miejsce zuchwałej kradzieży, w centrum
miasta przybyli przedstawiciele urzędu
śledczego z daktyloskopem i dokonali
dokładnych oględzin miejsca przestęp-
stwa.  

Na 202.500 sztuk świń ubitych w rzeź
niach warszawskich w roku 1985, 33 200
zostało zakwestjonowanych przez nadzór
sanitarny, z te' zaś ilości 1,428 zostało
zniszczonych, jako zupełnie niezdatnych
do spożycia, 2.100 oddano do sprzeda-
ży w tanich jatkach, jako mięso mnie*
wartościowe wzgl. warunkowo zd .tne
zaś w pozostałych 29,000 wypadków szt.
zakwest onowanych zostały zniszczone
głowy lub narządy wewn,, a pozostała
ilość mięsa po przejściu przez filtr badań
laboratoryjnych wypuszczona została do

konsumcji,
W rzeźniach mie'skich w Warszawie

kontrola mięsa wykonywana jest jedy-
nie i tylko przez lekarzy weterynaryj-
nych. Opiera się ona na stwierdzeniu
zdrowotności tkanki mięsnej lub zmian
chorobowych, które pozwala'ą na odpo-
wiednie klasyfikowanie mięsa  Jeżeu
zmiany chorobowe budzą podejrzenie, że
zwierzę było chore na chorobę zakaźną,
wówczas mięso takie musi być zniszczo.
ne, lub, o ile to jest możliwe, odesłane
do badania bakterjologicznego.

Ponieważ urządzenie pracowni bskter
'ologicznych przy rzeźniach pociąga za
sobą duże koszty, dlatego tylko w kilku
nastu większych miastach w Polsce zo-
stały one, zainstalowane, Zadaniem tych
pracowni jest stwierdzenie czy dane mię-
so zakwestjonowane przez lekarza wete-
rynarji musi ulec zniszczeniu, czy też
może być dopuszczone do konsumcji w
formie surowe; np. po przechłodzeniu lub
przesoleniu, czy też po uprzedniem ste.
rylizowaniu. W ten sposób przez prze.
prowadzenie badań bakterjologicznych
unika się dużych strat gospodarczych

* Zależnie od wyniku badania klasyfi-
kue się mięso pod względem sanitar-
nym na 4 grupy: 1) mięso zdatne do spo-
życia, które dopuszcza się do rozsprze-
daży i konsumcji bez żadnych ograni-
czeń; 2) mięso mniej wartośc'owe, które
pod względem zdrowotnym jest zdatne
do spożycia, lecz które posiada niższą
wartość odżywczą, Mięso mniej warto
ściowe sprzedaje się po niższych ce-
nach w specjalnie urządzonych t, zw
tanich jatkach, pozosiaących pod stałą
kontrolą weterynaryjną; 3) mięso warun-
kowo zdatne jest to mięso, które w sta
nie surowym nie może być dopuszczone
do konsumcji, wykazu'e ono bowiem
zmiany chorobowe, oraz zawiera bak-
terje szkodliwe dla ludzi. Mięso takie,
może być dopuszczone do konsumcji po
odpowiednich zabiegach, 'ak sterylizo-
wanie, solenie i t. d. Mięso watunkowo
zdatne sprzedaje się również w tanich  

jatkach po uprzedniem ugotowaniu i oso,
leniu; 4) Mięso niezdatne — jest to mię
so nienada'ące się do spożycia, ponieważ
pochodzi ono ze zwierząt chorych, a bak-
terje chorobotwórcze mogłyby się prze-
nieść na ludzi nawet po ugotowaniu i
spożyciu, wywołując objawy chor bowe.
Mięso takie przekazywane jest zakła-
dom utyłizacyjnym, gdzie zostaje przera-
biane na mączkę mięsną lub kostną.

(ib)
 >

N.eusłanne demonstracje
na Uniwersytecie

Na pierwszym roku prawa Żydzi w dal-
szym ciągu nie mogą pogodzić się z
przymusem zajmowania miejsc po lewej
stronie sali, Wskutek tego lewa strona
świeci pustkami, a Żydzi słuchają wykła-
dów stojąc, Tego rodzaju nieustanne
podtrzymywanie  atmosiery  iermentu
przez Żydów nie tylko wzmaga niechęć
wobec nich młodzieży, ale także budzi
zgorszenie wśród profesorów. Jak wia-
domo, nawet bardziej umiarkowani i
rozsądniejsi politycy żydowscy publicz-
nie występowali przeciwko tego rodzaju
taktyce Żydów na uczelniach.

Demonstracja
w cukierni „kolorowej“
Po demonstracjach u Bliklego, w po-

niedziałek wieczorem publiczność de-
monstrowała przeciwko zatrudnianiu
muzyków . Żydów w cukierni „koloro-
wej' (ul. Żórawia 2), Wezwana policja u-
sunęła demonstrantów (głównie akade-
m*ków) z lokalu.

- Za 11 zł. 70 gr.
do Wilna i z powrotem

Po wycieczce do Zakopanego, na któ-
rą zabrakło biletów, Liga popierania tu-
rystyki organizue 31 b, m. dwudniową
wycieczkę pociągiem popularnym do
Wilna, Pociąg ode'dzie z Warszawy W!-
leńskiej 31 b. m. o g. 22, przybędzie do
Wilna 1 lutego o g. 6 m, 15 rano, odej-
dzie z Wilna 2 lutego o $g, 21 m. 35 i po-
wróci do Warszawy Wileńskiej 3 'utego
© $. 5 m, 45. Pociąg złożony będzie z
wagonów pulmanowskich III kl. oraz z
wagonów restauracyjnego i dancingowe-
go. Wszystkie miejsca będą numerowane,
a w przedziałach ustawione stol ki do
gry w karty, Cena prze'azdu w jedną i
drugą stronę wynosi 11 zł. 70 gr. (b)  

czonym Krzyżem Walecznych, prezesem
Związku Filistrów Korporacji „Patria”,
b. długoletnim urzędnikiem MSZ, po-
czątkowo na placówce w Leningradzie,
później we Francji w Lille. Za czasów
uniwersyteckich ś, p. Czaykowski był
prezesem sądu akademickiego studentów
uniwersytetu warszawskiego. Wszyscy
trzej uczestnicy tragicznej wycieczki by-
li członkami Związku Filistrów korpora-
cji „Patria”,
Zwłoki ś. p. K, M. Czaykowskiego bę-

dą dziś przewiezione samochodem do
Warszawy i złożone w kapilcy św. Karo-
la Boromeusza na Powązkach.
W piątek dn, 31 b. m, o godz. 10-ej

odbędzie się nabożeństwo żałobne, po-
czem nastąpi wyprowadzenie zwłok do
grobu rodzinnego.

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

We środę, dn. 29 stycznia r. b., ©
godz, 7 m, 30 wiecz, przy ul, Dzi-
kiej 29, odbędzie się zebranie kół Po-
wązki I i Powązki II. Przemawiać
będzie delegat zarządu,

Z powodu konwersji pożyczek. pań-
stwowych i zamiany obligacy' 3 proc.
Pożyczki Budowlanej na Pożyczkę Kon-
solidacy'ną odwołane zostało ciągnien'e
premji tej pożyczki, które się odbyć mia-
ło w nadchodzącą sobotę, dn. 1 lutego
r, b. Jak wiadomo wskutek konwersi lo-
sowanie premji zostało całkowicie ska-
sowane.

Oszczędność100 tys.zł.
na braku śniegu

Łagodny przebieg zimy, połączony 2
załkowitym niemal brakiem opadów
śnieżnych w ciągu m, grudnia i stycznia,
przyniósł już znaczne oszczędności Za
kładowi oczyszczania miasta. W porów= |
nanfu z latami ubiegłemi, zaoszczędzono
już blisko 100.000 zł. (i)

Biiety miesięczne—tańsze
Z dniem 1 lutego na lin'ach kolei Gró-

jeckiej i Jabłonno - Wawerskiej war-
szawsikich koleje: do'azdowych, nastąpi
obniżka cen biletów miesięcznych Ceny
tych biletów będą zrównane z cenami bi-
letów miesięcznych na P. K. P. Tak np,
ceny biletów III kl, z Warszawy do Pia+
seczna obniżone będą z 19 zł. do 15 zł,,
z Warszawy do Wawra z 10 zł. do7 zł.,
z Warszawy do Otwocka z 20 zł, do 18
zł, z Warszawy do Jabłonny z 15 do
14 zł, i t. p. (b)

Dancing-bridge
Stow, b. wychowanków gimnazjum

przy kościele św. Katarzyny w Petere-
burgu urządza w sobotę 1 lutego w sali
klubu pracy społecznef, Czackiego 12,
koncert i dancing - bridge, Początek o
godz, 21-ej, Bilety przy wejściu. Intorma«
cje tel, 84961.

Pociąg zaatakowany
; kamieniami
Wczoraj w pociągu osobowym 743, zdą-

żającym z Warszawy do Łomży nieznani
sprawcy wybili szyby kamieniami, przy
czem odłamami szkła ranny został w:
twarz komisarz P, P. (i)  

z
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Teatr i muz ka Uwaga! Komitet jubileuszowy podaje

A y о do wiadomości, že przemowienia i wręcze-
-— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś nie iipominków odbędzie się po akcie II-gim

o godz. 8 w. komedja współczesna Acre- zaś po przedstawieniu odbędzie się bankiet,

ment p. t. „Arleta i zielone pudła” z udzia- |na który zapisy przyjmuje administracja
łem Zofji Barwiūskiej. Režyserja M. Szpa- j teatru, tel. 2-24.

kiewicza. Dekoracje W. Makojnika. — Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.
. Uwaga! Przedstawienie dzisiejsze zakt- |zjis program rewjowy p. t. „Książę Kar-

pione jest przez A. Z. S. pozostałe bilety nawal“. Początek przedstawień o g. 6.45 i 9.
do nabycia w kasie teatru na Pohulance od| — Teatr Rewii „Murzyn”, ul. Ludwi-

godz. 5 popoł. |sarska 4. Dziś rewja pt. „Kryzysowi prztyka
— Koncerty Deli Lipińskiej. Dnia 4-go

lutego r. b. w Teatrze na Pohulance o g. 8
m. 30 wiecz. odbędzie się jedyny koncert
światowej sławy pieśniarki Deli Lipińskiej.!
Do dnia 31 stycznia przedsprzedaż biletów
w kasie Konserwatorjum — Końska 1, od
godz. 5 do 8 wiecz., od dnia 1.II przedsprze-
daż biletów w kasie teatru „Lutnia”. Ceny
specjalne. Wszystkie kupony i zniżki nie-
ważne.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś z
powodu próby generalnej z op. Kalmana
„Bajadera' przedstawienie zawieszono.
— Jubileusz Józefa Ciesielskiego. Jutro

teatr „Lutnia” obchodzi święto 25-lecia
pracy scenicznej ulubieńca publiczności

Józefa Ciesielskiego. Z udziałem Elny Gi-
stedt, wystawiona będzie po raz pierwszy

w nos', Początek codziennie o godz. 6.30 i
9 wiecz.

— Kino „Pan* daje dziś pelną najwe-
selszych pomysłów  komedję polską pt.
„Janśie Pan. Szofer".

| 2 za kotar studjo.
Rywale Jana Kiepury. Radjowa „Olimpjada

ł Tenorów*. |
Referat Sportowy Polskiego Radja or-

ganizuje w dniu 2 lutego b. r. o godz. 21.45,
konkurs pod tytułem „Olimpjada tenorów”,
podczas którego usłyszą radjosłuchacze po-
pularną arję z cpery „Tosca* Puccini'ego, w
wykonaniu 6 najlepszych tenorów świata,
pośród których usłyszymy Włochów: Caru-
so, Fleta, Lamanta, Rosjanina Smirnowa,
oraz Polaka Jana Kiepurę.
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znakomita op. Kalmana „Bajadera“, dc
której balety orjentalne specjalnie układa
J. Ciesielski. W przedstawieniu bierze u-
dział cały zespół artystyczny pod reżyserją
K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Nowe bogate to niewątpliwie obsolutna ocena wartości
kostjumy i dekoracje wykonane pod kie- giosów i walorów artystycznych  poszcze-
rownictwem W. Makojnika. Przy pulpicie gólnych wykonawców.
M. Kochanowski. Zwolennicy Jana Kiepury napewno po-

Ponieważ przy odegraniu  poszczegól-
nych płyt — zapowiadane będą zamiast
nazwisk wykonawców — numery, będzie
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CZY:CZIN:CZ
W rol gł ANNA MAY WONG i Fritz Kortner. Przepych i czar wschodu! Efektowne tańce! Imponujące sceny zbiorowe

Początki punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15.

znają swojego ulubionego „Króla tenorėw“
i gremjalnie postawią go na I miejscu.

Przypominamy, że warunki konkursu
pozwalają na nadsyłanie przez jednego
redjosłuchacza dowołną ilość odpowiedzi.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 30 stycznia,

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Muzy:

ka poranna. Dziennik poranny, Płyty. Gieł-

da rolnicza, 8.00 Audycja dla szkół. 8.10

Przerwa. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał. 12.03

Dziennik południowy. 12.15 Poranek mu*
zyczny. 13.00 Płyty. 13.25 Chwilka gospo-
darstwa domowego. 13.30 Muzyka popular

na. 14.30 Przerwa.
15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.

15,30 Płyty. 16.00 Gadaninka starego dok-

tora — Tramwaj. 16.15 Nastrojowe piosenk . ;

16.45 Koncert chóru „Znicz”. 17.00 Czytanie|

książki — odczyt J. Baranowskiej. 17.15

Koncert. 17.50 O książce Marjana Zdzie-

chowskiego „Chataubriand”. 18.00 Kom-

pozycje fortepianowe Jana Brahmsa: 18,10

Muzyka z płyt. 18.45 Podsłuchane na zaba-

wie -- audycja. 18.55 Muzyka z płyt. 19.00

Przegląd litewski. 19.10 Jak spędzić święto.
19.15 O mnichach, pedagogach i księżnej

generałowej. 15.25 Koncert reklamowy
19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Pogadanka ak-

tualna. 20,00% Powieść akustyczna — obrazki

karnawałowe ze Lwowa. 20.45 Dziennik wie
czorny. 20.55 Teatr antyczny ożywiony.
21.00 Premjera słuchowiska p. t. Król Edyr
w-$ Sofoklesa w oprac. prof. Srebrnego 7
muzyką T. Szeligowskiego. 21.35 Recital
śpiewaczy Marji Maksakowej. 22.00Koncert

w|
|
||
|

w lokału przy ul

że z powodu
teczna | wobec

—

   у
Orientalna muzyzka! Cudowny śpiew!

Bilety honorowe nieważne. 4 | W.

KRONIKA POLICYJNA.
-— Kradzieże. W dniu 27 bm. około

godz. 15-ej zapomocą oderwania desek w
ścianie skradziono ze strychu domu Nr. 21
przy ul. Popławskiej, bieliznę, wartości 75

zi, na szkodę Bołtucia Kazimierza.

-— W nocy z 27 na 28 bm,

otwarcia drzwi dobranym kluczem, lub wy*

trychem na szkodę Żuk

wa, Janiszewskiej Mari

zapomocą

owskiego Stanisła-

ji i Janiszewskiego

Film ©
nieznających

tamy

namiętnościach

wschodu

 

Krwawe wesele
w Rudnikach

W.dniu 21 b. m. około godz. 20-ej
m. 30, we wsi Rudziewicze, śm. łu-
czajskiej, w czasie wesela w miesz-
kaniu Leszczyka
bójka, podczas której Dubowik Ale-
ksander, mieszkaniec 'wsi Nowosioł-
ki został ranny z karabina obciętego

Józefa powstała

1515 Codz. odc.po. | lono. (e

Witolda, ul. Jasna 15, skradziono ze skła-
dzika kurtkę na lisach, koc i różne rzeczy,

których ogólnej wartości narazie nie usta- i

— Spadła ze schodów. Wychodząc w

dniu 28 bm. ze swego mieszkania, spadła ze
schodów i złamała sobie rękę niejaka

Czerniak Józefa |. 69, zam. przy ul. Żelazna
Chatka 4. Pogotowie ratunkowe  odwiozło

kodowaną do szpitala żydowskiego. (e]

atrzymanie podejrzanego o kradzież.

W toku dochodzenia zatrzymano Nawroc+

kiego Stanisława, bez stałego miejsca za-

mieszkania, jako podejrzanego o dokonanie
kradzieżyna szkodę Milchinier Ewy. Frzy

  

w szyję,
pode;rzani są Pralicz Polikarp, lat 22

Czaszkowszczyzna,
U Szereja Jana
obcięty
strzeloną.
W sprawie
się dochodzenie. (e)

O postrzeleniu Dubowika

lat 18, obaj ze wsi
śm. łuczajskiej.

znaleziono karabin
rosyjski i jedną łuskę wy-

Broń zakwestjonowano.
postrzelenia prowadzi

Szyrej Jan,

WYPADKI
—- Samobójstwo kanoniera z 3 D.A.K-

W nocy z 27 na 28 bm, w obrębie koszar

Nawrockim znaleziono 6 i pół kg. mydła, wojskowych 3-go D.A.K. w Podbrodziu po-

pochodzącego z kradzie:

symfoniczny. 23.00 Wiad
zyka taneczna.

fu Nauk

WYROBYZEZŁOTA |

ży, (e) wiesił się Zakrzewski Józef, kanonier I-ei

baterji Przyczyny samobójstwa narazie nie

. meteor. 23.05 Mu-

Kursy języków obcych
w. lokal logtytata Naak Raoól.-Gogpodarczych,
MICKIEWICZA 18 (gmach B-ci Jabikowskichł
angielski, francuski, niemiecki; kursy
średni i wyższy. dla dorosłych popołu
nia do nowych grap od 8—13 oraz 17—20

lokału Isatytu

element.
d. Zgłosze-

H.-G.

Žadajcie prospaktu! — Tel. 14-14.

 

WSZYSTKO STANIAŁO
SREBRA, ZEGARY,

ZEGARKIKIESZONKOWEODZŁ.4-—

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE.
WILNO, MICKIEWICZA 4.

Hetmańskiej Nz. 1 przej

11, 12 i 13a r. w godz. 5—7

"JECZNĄ wszystkich mi
х ikwidacjilomberdu,licytacis powyžara

tego żadne prolongaty nie będą udzielane.

"== Podaje się do wiedomości ogólnej, że upadły w bandlu :

wileński Lombard „Kresowja'
adza w da. 10,

[CYTACJĘ OSTA-
ewykupionych zastawów. Zaznaczasię.

jest osta-
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Mieszkania S
d I pokoje bas mieszkania
un EEE BIURO

||| MIESZKANIE '
2-3 pokoj, z wyżo” „UNIWERSAL“

 

 
dami, w śródmieściu,bac: zeniaj Zostało przeniesione

te"dac„Da.WL” na al,Mickiewicza 4
>, ‚ : dla „M. А° 5012 араа Kap

salia aiti p L i A ы SACZ W szenia wolnychmięsz-

HELIOS | Dziś największa tragiczka światal Marneświętąbea cm A kaś i.pokoi umobio.

Sylwja SIDNEY „KRUPNIK PFLTROWANIA" | machomości pa. wy.
w potężnym filmie obyczajowym 3 sporządzisz przy pomocy zaprawy sajęcin.

ziołowe-koczeaze. Flakoa 1 zł
Ėė £ wystarcza na 1—3 litry wódki, Aupno

53 POLECA SKŁAD APTECZNY Ą isprzedaż
PRÓBKA

Nad program: Atrakcje. Pocz. o 4-eji Władysława Trubiłły |

POLSKIE kiso LUDWISARSKA„12 (róg Tatarskiej) Skiep
ŚWIATOWID Najweselsza komedja muzyczna produkcji” z W ak che: przy ewy

1936 roku
ннн punkcie, świeżo odre-

więk EW! 1a
N 6 w 6 Šš ć. montowany z pełnym

WIKTOR czy WIKTORJA?
Csibi, Piotruś, Papryka, Katarzynka były tylko wstępem do stworzenia tego arcydzieła.

SZAMPAŃSKI COCTAIL DOWCIPU I $MIECHUI
UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu, wejście ma widownię
tyłko podczas przerw, — Początek seansów: 4, 6, 8, 10.15; w święta od godz. 2-ej.

TEATR REWJI pr 13 Dziś nowa przebojowa rewja w 2częściach |
Lu wsersks 4 „MU RZYN | i 17 Obrazach p. L:

„Kryzysowiprztykaw nos“
Udział bierze cały zespół artystyczny. Nowa wystawa. Wspaniałe dekoracje art. mal.

 

Zalewskiego. Początek o godz. 6.30 i 9 w. Ceny miejsc od 25 gr. Anonsl W następ- |po!
nym programie gościnnie wystąpią mowozsangażowani: ulubienica całej Polski — pri-
madonna rewji warszawskiej INA WOLSKA, wytworny piosenkarz, humorysta i paro-
dysta ostatnich nowości JANUSZ WOLJAN oraz słynny baletmistrz, aktor i tancerz

ALEKSANDER PIOTROWSKI

 

Tapczany aułomatycznie podnoszoge Oraz 
urządzeniem sprzeda-
je się niėdrogo. Adres

   
  

piejszych dzieci? Oferty

tc Wilaie, Motropolitalna i.

+ inne meble wyściełane poleca w Redakcji.

| Waciaw Motodecki L
WILNO,UL zg 4 Bac |

LOTTT Rs a:

Dom 2 одгойет— ieiż'nesony!:
mer LAMA Šeš Tela

! Gospodyni
|potrzebna do mająt-
ku, obeznana z mle-
czarstwem i kuchnią.

' się: Mosto-
wa 16, m. 6, od 12

niczkiDomu Nocie-
jgowego..

iępózkć piel:
chorych, bać.

ki, zastrzyki,

y
13, telefon 9—25.

Gospodyni
energiczna, sumienna,
pracowita, poszukuje
miejsca do majątku
na wieś. Obeznana
dobrze z gospodarką
wiejską: hodowlą dro-
biu, rogacizny, z ku-
chnią, oraz z wyro*
bem masła. Wymagań
skromnych. Posiada
świadectwo. Ul. Krė-
lewska 4 m. 7.

DOZORCA,
znający się ma ślucar-
stwie i ciesielstwle,

 
 

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1
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KRAWCOWA

aacze, kostjnmy, su-
kmie. Ceny niekie. A-
dres: Łukiska i Me-

—САВМ
iuchowy | poszukuje
aaprawy, przeróbki

Stolarz
wykonuje i reperuje

maprawia krzesła, kra-
deasy, biurka, ładnie

turujo po
niskich. Może na

dom, człowiek pewny.
posiada b. poważne
świadectwa i roko-
mendecje. Lwowska
57—7, Franciszek Jan-

kowski. 351—2
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4 NAUKA ||

STUDENTU.S.B.
udziela pomocy nau
gowej dla uczni szkół žewodowych i šred-
mich ze wszystkich

| przedmiotów oras
przygotowuje do egza
minów wstępnych.
Ceny znacznie zniżo-
ne. Dowiedzieć — się
„uł. Popławska 2 Sta-

do 4-6h nislaw Ossoliński.

(MŁODA ||| RUTYNOWANA
dziewczyna ze wychowawczyni - na-
poszukuje pracy Słu-|uczycielka z kilkolet-|
zącej Żydowska 10.|-; ia jouKi w aaa e

b. skromne.
AdreswAdmin.„Dz.
Wiletak.“

DO MATURY
masaże.|małej lub dužej pray-|
3-a, m. dotowuję gruntownie,

Student, fachowy ko-
repetytor. Łask. zgło-
Ša do Adm. dla
„Korepetytora“ tam-
że adres. -

MTL LO
OGŁASZAJCIĘ SIĘ

W _ „DZIENNIKU

WILEŃSKIM".

YLA

PRZEKONA PA

Drukarnia

M. ZWIERZYŃSKIEGO TELEPON 12-44

Odpowiedzialny redaktor: ST

okna, dszwi, podiogė,
a,

b przy ul.

WESKERKA
SANTAIAA

Wilno ul Mostowa Nr 1

prowadzą władze

A iTNA ATK MOB ROR KROWAPkLi OSKKO SÓD

AI]

i RÓŻNE

walka abc vie |
ODDAM

dziewczynkę, lat 10,
„aa wychowanie lub
|ma wiaszość, Miła,

w Mk ё

Wi.“ pod „A. B.“

nowe kołdry
|eryści, przerabia, co-
dnie, tanio pralnia

| WARSZAWIANKA”.

!

”
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Du
Ponarskiej,

przylegający do toru
kolejowego, do wy-
dzierżawienia na cele
handlowe. Wiado-
mość ul. Wileńska
;23 m. 9.

PODAJE SIĘ
do wiadomości, że
dzisiaj dn. 30.1 odbę-
dzie się sprzedaż z
licytacji rzeczy po-
zostałych po śp. Ks
P. Kraujalisie, Mosto-
wa'12, w podwórzu w
godz. 10—12 i 16—18.

Fomožmy i
4 Dilžnim

| ZWRACAMYSIĘ
a gorącą prośbą do
itoóciwych serc ua-

o
= dla  miodej,
zdolnej panienki, któ-
ra znajduje się w tak
krytyczaem | -
„nem położeniu, żenie
jest w możnościprze-
jtrwaćtekilkamiesię-
«y do końca roku
szkolnego, by módz
adobyć maturę.Škiad-
ki na wpia przyjmuje
Administracja  nasze-
go pisma.

BEZROBOTNY
z rodziną bez środ<
ków do życia prosi
© pomoc lub zaofiaro-
wanie obiadów, po
któreby sam chodził.
jŁask. zgł. „Dz, WiL*
|lub bezpośrednio ul
|Šniegowa 3 m. 2.
I 2 :

JEDNO
O PROBNE

ШАЙЛЕМЕ
МА, 2Е
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