
 

ау вн dainai,Kosakai,
Prenumerata Cena numeru 20 gr,

 
  

 
  

 

Rok XX Wilno, Piątek 314Stycznia 1936 roku Mr. -30
 

Przed wielką operacją Wojenną |
w Ogadenie

WARSZAWA. (Pat). Na podsta-
wie wiadomości z różnych źródeł
P.A.T. aje następujący komuni-
kat 2 Abisynji:

Na froncie północnym według
komunnikatu marszałka Badoglio
wojsika włoskie rozszerzają i wzma-
cniają swoje pozycje w Tembienie.

Jeden z korespodentów niemiec-
kich donosi, że na południe od Ma-
kalle wzdłuż doliny rzeki Gabat
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iw ręce abisyńczyków.

odbyło się
przewodnictwem X

wojska włoskie wzniosły linję  sil- ma, dr, W. Maleszewskiego, po-
nych fortyfikacyj, która uniemożli- (siedzenie Rady Miejskiej. `
wia przerwanie frontu przez prze- Przedewszystkiem wobec  zde-
ciwnika. Działa włoskie są roziuko-|kompletowania Magistratu dokona-

wane w ten sposób, że panują nad no uzupełniających wyborów dwóch
całą doliną i nawet nad wzgórzami, ławników. W rano z ramienia

szo a=" sięgają 3 "reBaa pacz p. wedi
metr. wys L olia, а z ramienia a žy-

Źródła angielskie aado- dowskdkżć p. Bronisława Segala. Žž
noszą, že pomimo cięžkich strat po- si
niesionych w ostatnich bitwach м) . ya NEK Legią? sns
Tembienie wońska abisyńskie nie l? a, 3 rezydenia Elekts naMie;
przestają atakować wojsk włoskich. Pelacje w sprawie Elektrowni Miej-

| Źródła angielskie i francuskie MU E di o
jstwierdzają ożywienie w Ogadenie. dee sog0; mae 1 1 sėLr н
Oddziały straży przednich abisyń- ERY śladko, UR
skich na tym froncie są podobno w SPI4Wa nabycia piacu przy u. Ryba:
lodległości 20 kim. od pozycyj wło- ki dla potrzeb lektrowniuchwelo-

skich. Zdaniem informatorów angiel- па została większością głosów, po
dłuższej dyskusji, mimo 1ż Komisja„skich należy spodziewać się operacji ©® =

‘па szeroką skalę, w których mogą Finansowo-gospodarcza życzyła so-
' bie odroczenia sprawy.jważyć się losy Dziedziśgi i Harraru.
„Do Daggabur przywieziono dziś kil-. Przy końcu posiedzenia odczyta-

interpelacjaku lotników włoskich, którzy wpadli na została następująca
Narodowego. Koła Radnych.

| Wi dniw wczorajsz

il

 

Posiedzenie Izby deputowanych
Premjer Sarraut, odczytuje deklarację rządowa

PARYŻ. (Pat) Obrady izby de-
putowanych otwarto przy wie.kim
napływie deputowanych. Na. ła-
wach rządowych zasiedli wszyscy
ministrowie z Sarraut na czele.

Premjer Sarraut odczytał w izbie,
zaś minister sprawiedliwości Delbos
w senacie — treść następującej de-
klaracji rządowej.

„W chwili objęcia władzy, rząd
pojednania i czujności republikań-
skiej, stając przed izbą, pie :noże po-
dejmować zbyt szerokich pianćw.
Naturalną misją rządu jest zapewnie
nie wszelkich gwarancji bezstronno-
ści w przyszłych wyborach. Nie mo-
że odraczać swych wysiłków w żad-
nej dziedzinie. Kryzys gospodarczy,
a zwłaszcza bezrobocie, wymagają
czynów. Aby utrzymać stały kurs
franka, którego zamierzamy bronić,
kraj oddawna ponosił ciężkie ołiary.
Musimy się okazać godnymi tego
kraju, zapewniając bezpieczeństwo
kredytu francuskiego. W; stosunkach
sp rząd zamierza prowadzić

ej politykę pokoju przez pos:a-|
nowanie zobowiązań międzynarodo-
wych i rozwój zbiorowego bezpie-

gia w zasad Ligi Naro-
w.
Rząd starać się będzie sprzyjać

Od Wydawnictwa
Wceluudosiępnieniauaszego

masompolskim i katolickimobniżamy zdn.1-go lutegob.r.
cenę „Dziennika Wileńskiego”
sprzedaży pojedyńczej i do 2 zi. 50 gr. miesięcznie w prenume-
racie.
Format i rozmiary „DziennikaWileńskiego”nieulegają

zmianie.Redakcjaczynićbędziewszelkiestarania, by bo-
gactwemidoborem treści,

„Dziennik* dorównał pierwszorzędnym organom stołecznym.
Ponieważ wychodzenie dwóch organów narodowych i ka-

tolickich otejsamejceniebyłoby wWilnieniecelowe, wy-
dawnictwa „Dziennika Wileńskiego" i „Głosu Wileńskiego”
znataną od dn. 1-go lutego połączone.

UWAGA: Wobec obniżenia prenumeraty miekięcznej

wszystkiemiu co może ułatwić pod nadało niezbędny autorytet rządowi.
egidą organizacji genewskiej zlikwi- PARYŻ. (Pat). Po odczytaniu
„dowanie:. zatargu  włosko-abisyń- deklaracji rządowej premjer Sar-aut
skiego, Wszystkie nasze wysiłki oświadczył, że zgadza się na natych-
"zmierzać będą do zapewnienia wepól miastową dyskusję nad interpelacja-
nocie europejskiej korzyści, wyni- mi w sprawie ogólnej polityki rządu.
kających z naszych przyjaźni i na- Zgłosiło się 63 mówców.
szych paktów wzajemnej pomocy,, PARYŻ. (Pat). Pierwszy mówca
lktóre nie mają innego celu, jak tylko Laurent (niezawisly) krytykował
utrzymanie i zorganizowanie pokoju skład rządu, twierdząc, że weszły
w ramach Ligi Nar. Wszystko jedno, doń elementy, niemożliwe do pogo-
czy w danym wypadku chodzi o dzenia. Laurent zakończył swą in-
Belgję, Małą Ententę, Włochy, Poł- terpelację oświadczeniem, że „poli-
'skę, ZSRR, czy tež o Anglję, ktėrejįtyka pojednania narodowego j»st z
porozumienie z Francją jest dla Eu- udziałem  szermierzy międzynaro: |
ropy podstawową gwarancją p.ko- |dówki sowieckiej niemożliwa”.
ju. Również ujawnia się dobra wola| Następny mówca Bouillon ckre-
rancji, gotowej iść naprzeciw Ślił fakt utworzenia obecnego gabi-

wszystkim przejawom woli pokojo- |netu, jako „pierwsze zwycięstwo
wej, wśród których Francja szcze- |irontu ludowego nad frontem naro-
rze się spodziewa spotkać przejawy dowym, które przynajmniej w trzech
tego rodzaju ze strony niemieckiej. czwartych zostało zorganizowane
Całokształt g$warancyj bezpieczeń-|przez zagranicę i byłoby niemożliwe
stwa wewnętrznych i zewaętrznychbez zdrady ze strony elementów u-
wymaga pokoju wśród obywateli i|miarkowanych i uprzejmości rady-
dyscypliny całego narodu. kalėw“.
Wawa do spokoju cały naród, Bouillon oświadczył pod adre-

aby uniemożliwić rozruchy, które sem Flandina, że „Alliance demcra-
powodując bezlał wewnętrzny mogły tique wyraża votum nieufności pizy-
by nawet stworzyć niebezpieczeń: wódcy, który opuścił swoje wojsko”.
stwo dla naszych granic. Domagamy PARYŻ. (Pat). Po przerwie za-
„się całkowitego zaufania, któreby brał głos dep. Herriot. Na wstępie

piera czynione mu zarzuty spowo-
du udziału w posiedzeniu „T-wa
PORE z ZSRR”.

uższy ustęp poświęca Herriot
polityce francuskiej w Genewie.

Przechodząc do swej dymisji
Herriot mówi: działałem po dokład-
nem s sprawy. Nie słu-
żyłem żadnym innym interesom,
oprócz interesów Francji.

Vallat (niezależny). interneluje
premiera, dlaczego w gabinecie jego
znajdują cię ludzie o sprzecznych
poglądach.

Dziś dalsza interpelacja

wydawnictwa szerokim

do 10 gr. za egzemplarz w

oraz dokładnością iniormacji

° Zgromadzen

INTERPELACJA
rezydenta m. NARODOWEGO KOŁA RADNYCH Pohulance w

W repertuarze Teatru Miejskiego
за Pohulance w sezonie bieżącym
roku 1935/36 znalazły się dwie sztu-
ki współczesne sowieckie, a miano-
wicie: Kirszona „Cudowny Stop“ i
Trigera „Szczęśliwe małżeństwo'.

„Krytyka kół literackich i teatral-
nych zgodnie uznała obydwa powyż-
sze utwory za rzeczy artystyczne b.
Isłabe, Wynika z tego, że wartość li-
,teracka tych sztuk nie może być
żadnym ekwiwalentem  destrukcyj-
nego społecznie wpływu, który na-
stawione agitacyjnie komunistycznie
„koła sowieckie, wywie:ają na
lmasze społeczeństwo za pośrędnic-
twem między innemi sceny polskiej.

Chwila obecna jest momentem
szczególnie wytężonej akcji

licznie wyświetlane w Polsce
sowieckie, sztuki teatralne, a ostat-
nio i ...procesy sądowe.

Ponieważ Teatr Miejski na Pohu-
lance jest imprezą, korzystającą z
wydatnej pomocy Samorządu  miej-
skiego niżej podpisani zapytują:

' 1. Czy Pan Prezydeni ma 2a-
„zastrzeżony w umowie se na re-
„pertuar Teatru Miejskiego

2 Czy Pan Prezydent zechce in-

Nowe aresztowania
CIESZYN CZESKI (Pat).  Żan-

darmerja czeska aresztowała dziś
drugiego dyrektora T-wa Oszczęd-
nościowego p. Ochwioka, ska: bni-
ka Macierzy Szkolnej p. Bał:cha,
kierownika księgarni Mac. szko.nej
P. TCA oraz małżonkę dyrekto-
ra T-wa Oszczędności p. Marcicho- 

į LWÓW. (Pat). Wiadze przystą-
piły do zlikwidowania nielegalnie
|we Lwowie istniejącego żydowskie-
go komitetu  antyhitlerowskiego,
przeciwko którego organom wdrożo-
no dochodzenie z art. 165 1 166 K.K.
jPonieważ z  zakwestjonowanych
przez organa śledcze ksiąg i kores-
|pondencji komitetu wynika, że ko-

LONDYN. (Pat). „Daiły Herald"
donosi, że król Edward 8-my po ko-
ronacji, która odbędzie się w przy-
szłym rolku,
imperjum. Podczas nieobecności kró.
ła zastępować go będzie rada pań-
stwa, złożona z królowej wdowy
Marji i trzech książąt królewskich.
Decyzja w tej sprawie jeszcze nie
zapadła — pisze dziennik — lecz
jest rzeczą pożądaną, aby król po
koronacji odwiedził kożde domin-

jum. Dziennik dodaje, że plan po-
dróży królewskiej, która ma rozpo-
cząć się jesienią 1937 roku, przewi-
įduje uroczyste proklamowanie w

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

przy ul. Mostowej 1, odbędzie się

ie Publiczne
na którem

P. KAROL WIERCZAK
tym P. P. Prenumeratorom „Dziennika Wileńskiego”, którzy | Wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie

opłaciliprenumeratęza I-szykwartałlubzapółrocze, nad- |
wyżkazaliczonabędzienaokresnastępny. | mówić

o sytuacji
i

| 330 i od godz.
Wstępwolny. |

będzie j

politycznej
6—7wieczerem.

Wstęp wolny.

propa-į 1
gandowej komunizmu, jak świadczą| dent m. Wilna, która w przemówie-

wi tilmy! niu swem oświadczył, że

uda się w podróż po,

Posiedzenie Rady Miejskiej
terwenjować w Dyrekcji Teatru na

e kierunku, aby na
przyszłość w Wilnie sztuk sowiec-
„kb żadnych mie wystawiała?

Następują podpisy.

Ponieważ Prezydent dr. Male-
jszewski wobec względnie wczesnej
pory oświadczył, iż wważa za możli-
we rozwiązanie tej sprawy, nievucze-
kiwanie rozwinęła się bardzo oOžy-
wiona debata, iktóra nadala posie-
dzeniu charakter „wielkiego dnia”,
mimo iż stoły dziennikarskie i ławy
dla publiczności świeciły pustkami.
W ożywionej dyskusji zabierali

lgłos pp.: dr. Fedorowicz, dr. Wy-
,słouch, red. Luboński, sędzia Rubel,
wiceprezydent Nagurski, dr. Wy-
godzki.

Zrekapitulował dyskusję  Prezy-

uważa
sprawę za doniosłą, lecz nie chce jej
decydować bez wysłuchania opinii
Komisi Teatralnej, oraz Magistratu
i zakomunikował, że sprawę prze-
niesie na teren Zarządu Miasta.

Wobec spóźnionej pory szczegó-
łowego sprawozdania z dyskusji
(„podać nie możemy, ale do sprawy

|tej w najbliższych dniach powró*
cimy. 4

 

Polaków w Cieszynie
wą, której mąż aresztowany. został
wczoraj.

| Po wczorajszych i dzisiejszych
aresztowaniach wszyscy członkowie
'zarządu „Domu Polskiego* w Czes-
kim Cieszynie są osadzeni w wię-

j zięnia '

Likwidacja komitetu žydowskiego
antynitlerowskiego

mitet rozwijał działalność karygud-
ną o znamionach przestępstw z art.
[251 K.K. podtrzymano najbardziej
zaangażowanych członków  komite-
jtu: mgr. praw Adolfa Krumana, mgr.
'Sami Sobola oraz ponadto Juljana
Ehrenpreisa. Aresztowani zostałi
przekazani wraz z doniesieniem do
dyspozycji władz sądowych.

 

Koronacja i podróż króla Edwarda Vill-go
Delhi króla Edwarda cesarzem no-
wej Federacji Induskiej.

7rr Pr
са

| Opozycja
przeciw Rooseveltowi
NOWY JORK. (Pat). Ataki prze-

ciwko Rooseveltowi i jego progra-
mowi gospodarczemu przybierają co-
raz bardziej na sile. Do opczycji re-
publikanów przyłączają się liczni
niezadowoleni, którzy należeli do-
tychczas do zwolenników Roosevel-
ta. Na jednem ze zgromadzeń guber-
nator stanu Georgia nawoływał ze-
branych do wypędzenia z Waszyng-
„tonu komunistów i socjalistów.

( Gabinet egipski
KAIR. (Pat). Gabinet bezpartyj-

ny pod przewodnictwem A'i-Maber-
|Paszy został utworzony. Gabinet ma
zapewnione poparcie różnych partyj.
Gabinet złoży jutro przysięgę Tal
„wi i powoła komisję do rokowań z
,W. Brytanją, która rozpocznie pra-
cę dnia 15 lutego.

PRZEDŁUŻENIE KONKORDATU
POMIĘDZY WŁOCHAMI A STOLI-

CĄ APOSTOLSKĄ.
RZYM. (Pat). Rada MinistrówS

| Numerowsne kyzesls można zarezerwować w Sekrtarjacie Stronnicwa ad godz. 11 do |uchwalija projekt ustawy o przedłu-
'żeniu konkordatu pomiędzy (łocha.
mi a stolicą Apostolską. :



 

 

Opozycja wśród pilsudezykė
W. ostatnich czasach ukazała się

brosżura Piotra Sikarpy, p. t. „Spa-
dek bez testamentu', która jest dość

żywo omawiana w kołach politycz
nych Warszawy i innych miast pol-
skich. Piotr Skarpa jest to pseudo-
nim, pod którym kryje się podobno
b. legjonista, człowiek zajmujący w

ciągu kilku lat poważną placówkę
dypiomatyczną zagranicą.

Treścią broszury jest obecny stan
obozu puisudczyków i tarcia we-
wnątrz tego obozu. | :
Autor bardzo silnie występuje

przeciw powoływaniu się na testa-
ment Piłsudskiego. Testamentu żad-
nego Marsz. Puisudski nie zostawił,
a testament, ogłoszony w Paryżu
okazat się talsytikatem. Powoływa-
nie się na testament. przez domnie-
manych jego wykonawców — Zarzu-
ca autor — „jest tylko niebezpiecz-
ną przenośnią, gdyż pozostawia ol-
brzymie pole dla dowoinej interpre-
tacji albo raczej improwizacji ze
strony wykonawców, będących jed-
nocześnie przez fakt piastowania
wiaazy, jakby sukcesorami ,ego wła-
dzy. Nie otrzymali oni tej władzy ja-
ko dożywotni ' użytkownicy, władza
ta nie była dana im, jako darowizna,
ciepią ręką Marszaika”.

„Ami umyst zmarłego nie zakre-
ślał linji rozwojowych Polski na naj-
buzszą przyszłość, gdyż było to
sprzeczne z całym jego intuicyjnym
empirycznym, a nie doktrynalnym,
systemem rządzenia, ani wola Jego
nie ujawniła publicznie, że ostatnich
„wartowników władzy obóz sanacji
ma uznać za Jego sukcesorów.

Autor orzeka, że pozostaje tylko
nowa konstytucja, na której Marsz.
Piłsudski ztożyi swój podpis, jako je-
dyny znany testament, jeżeli już uży
wać tego wyrażenia.

Fiotr Skarpa znajdował się w
najbliższem otoczeniu Marsz. Pił-
suaskiego, ale obserwując sysiem
jego rządów z dalszej perspektywy,
charakteryzuje go trażnie, zaznacza-
jąc — co jest zresztą wiadomem, Е
że Marsz. Piłsudski nie wtajemni-
czał w swe piany na przysziość ni-
kogo i często zaskakiwał najbliż-
szych wspóipracowników swemi po-
eunięciami, Sam rozwiązywał tylko
niektóre probiematy polskiej pań-
stwowości*i to serjami, resztę mil-
cząco pozostawiał innym, aby w ва-
darzającym się momencie zabrać
śłos w kwestji narazie odsuniętej i
wtedy często odsuwał danego współ
pracownika, aby rozwiązanie spra-
wy oddać innemu, dając, lub nie da-
jąc ogólnych wskazówek, jak sprawa
ma być rozwiązana. ‚

Ten system seryjnego rozwiązy-
wania problematów, w miarę jak
dojrzewaty i wysuwały się na czoło
życia państwowego, obzymował prze
dewszystkiem sprawy wojskowe,
następnie polityczne, szczególnie z
dziedziny polityki zagranicznej, w
mniejszym już stopniu ustrojowe, do-
rywczo nieraz niektóre kuliuralne a
prawie nie dotykał spraw gospodar-
czych. W. ostatnich latach życia
zwężały się coraz bardziej zaintere-
sowania Marsz. Piłsudskiego, ale
współpracownicy jego mimo to nie

iai zesda wielkiej samodziel
ności, bo czuli krótkotrwałość in-
strukcyj i odwołalność wszelkich
pełnomocnictw na każdym odcinku.

O tym systemie rządów Marsz.
Piłsudskiego pisze się dziś wiele i
długo jeszcze pisać się będzie pod
kątem oceny, czy dobre i korzystne
były dla Państwa. System ten w każ
dym razie nie skłaniał ministrów do
układania dalej idących planów, lecz
przyzwyczajał ich raczej do prowa-
dzenia spraw z dziś na jutro.
W omawianej broszurze autor nie

kryje się ze swą niechęcią do nowej
Konstytucji, którą nazywa „niedo-
noszonym płodem komisji sejmowej,
wydobytym przedwcześnie z jej ło-
na cesarskiem recte — carskiem
cięciem na świat, gdyż normalny po-
ród był prawnie niemożliwy”.

Autor spostrzega już obecnie
odchylenia od obowiązującej Kon-
stytucji, Stwierdza, że zawarte w
niej ogromne atrybucje władzy pełni
Elekt, powołany do funkcji dawnego
Prezydenta o daleko bardziej ogra-
niczonej władzy i niewiadomo, czy
nowe atrybucje odpowiadają mu o*
sobiście, gdyż reelekcji nie było w
dodatku. ekt ten jest powołany
przez dawny Sejm i Senat, ciała tak
różne w swym składzie od obecnych
Izb. W tym punkcie więc działanie
nowej Konstytucji jest zawieszone,
a przynajmniej niewypróbowane w
zasadniczym punkcie elekcji Prezy-
denta.

Ważny punkt odchylenia od no-
wej Konstytucji to ustalająca się in-
stytucja łącznej audjencji trzech dy-
nitarzy: Premjera, Ministra Spraw
agr. i Generalnego Inspektora Ar-

|
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U
mji, audjencja, powiarzająca się ok-
resowo i mająca wszelkie cechy ra-

nieprzewidzianejdy przybocznej,
pik. praktykajednak przez Knstytucję;
ta stwarza instytucję wyższą
władzy wykonawczej, niż Rada Mi-,
nistrów i stawia pozostałych mini-
strów w roli subalternów, Widocznie
„łączna audjencja* — stwierdza au-|
tor — odpowiada istotnemu układo-*
wi sił obozu sanacyjnego. )

Dodać nadto należy, że szerszych
mas Konstytucja nie mogła pozyskać
skoro pierwsza ustawa, wydana na
jej zasadzie (ordynacje .wyborcze),
była jej zaprzeczeniem. Koncepcja
elity przy wyborach, zwłaszcza do
Senatu, jest taktem wywłaszczenia
ogółu z praw politycznych, z któ-
rych korzystał w wolnej Polsce już
zwyż 15 łat.

Piotr Skarpa broszurę swą napi-
sał jeszcze przed dyskusją amnestyj-
ną w Sejmie i Senacie, wierząc w
możność odwrotu obozu sanacji 'z
dotychczasowej linji politycznej. O-
strzegał, że, jeśliby okres represyj-
nego pięciolecia sanacji 1930—1935
miai się przeciągnąć, wywołałby je-
szcze większe zaiamanie wewnętrz-
ne i demoralizację zarówno przy-
wódców, jak i podkomendnych.

Dziś zdajemy już sobie sprawę z
tego, że tej chęci do odwrotu niema.
Rząd zajął się wyłącznie sprawami
gospodarczemi, a w polityce we-
wnętrznej pozostało postaremiu, Mi-
mo to rozprzęga się ob5z sanacji, aż
przestraszona tem „Gazeta Polska“
grozi, że władzy z ręki nie puści,
choćby nawet miało przyjść do wal-
ki o nią.

W. dniu 29 bm, w Dyrekcji P.K.P.
w Wilnie odbyia się konierencja w
sprawie turystyki na Wiileńszczyź-
nie. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele wiadz, Ligi Popierania Tury-
styki oraz prasy.

Konierenoja była poświęcona
przedewszysikiem sprawom  uzgod-
mienia potrzeb turystyki z odpowied-
niemi posunięciamu 'wiadz  kolejo-
wych. „M. in, wysunięto: potrze-
bę zbudowania bocznicy kolejowej z
Lanawarowa do lrok, aby w. ten
sposob umożliwić imprezy. wioś:ar-
skie i kajakowe na jeziorach  troc-
kich. Ukazaio się jednak, że nieda
się to prawdopoaobnie w krótkim
czasie zreauzować i dlatego najpraw
aopodobniej możliwe będzie jedynie
uruchomienie przystanku kolejowe-
wo w Starych lrokach co zbliżyłoby
N. Troki do szlaku kolejowego.

Obok tego poszczególni mówcy
wskazywali na potrzebę większych
zniżek kolejowych przy zwiedzaniu
wilenszczyzny  (kwestja  t. zw.
wschodniej taryfy kole,owej, niższej
niż w centrum i na zachodzie Pol-
ski) oraz ułatwienia wycieczek w
matych grupach, gdyż dotychczaso-
we zniżki przyznawane grupom naj-
mniejszym  1lo-tu osobowym — 50
proc. zniżki) są zbyt małe a trudno
jest organizować wycieczki wielkie
po 200 lub 600 osób, gdyż z jednej
strony istnieją wielkie trudności

w
 

Każde miasto ma swój teatr, któ-
od ry specjalnie lubi, o którym często

mówi i którego dola i nie-doia go
zajmuje. Tak samo interesuje się ar-
tysiami A ci czasami biysną na pe-
wien czas, zainteresują nas i
aby przenieść się gdzieindziej, cza-
sami przeciwnie staie nas zajmują 1
ciągle czujemy się więcej z nimi
związani.

Tak jest w wypadku Józefa Cie-
sielskiego znanego w Wilnie balet-
mistrza, tyle razy  podziwianego
przez naszych Czytelników na de-
skach Lutni. (W, dniu dzisiejszym
obchodzi On jubileusz dwudziesto-

szerszy nurt życia
Wilno w gruncie rzeczy jest miastem

optymistycznym. Nie łatwo traci ducha i
szybko przechodzi do porządku dziennego
nad kłopotami i trokami dnia, W chwili
obecnej szybko mija przykrość obniżki po-
borów, ustępując miejsce zadowoleniu, że
obniżono również ceny mieszkań, węgla,
cukru. Straty na obniżkach pensyj szybko
się skompensują.A wreszcie — pozostają
zawsze szanse na nadzwyczajną poprawę
losu w jednej chwili. Ale ta szansa ograni-
cza się wyłącznie do tych osób, które z|
ufnością grają na loterji, — Los loteryjny, ;
nabyty w Kolekturze A. Wolańska, Wielka|
6 jest zapowiedzią, że nasze życie, pewne-
go dnia po ciągnieniu 35-ej loterji
popłynąć szerszym nurtem, szczęśliwszym;
dostatniejszym. A więc? — Wstąpmy do
Wolańskiej, bo stamtąd jest etart do po-

| prawy losu.

 

Postulaty Kresów w sprawach turystyki
aprowizacyjne i mieszkaniowe w
naszych ośrodkach turystyki (Na-
rocz, Troki, Nowogródekj a z dru-
śiej strony trudno tak wielką liczbę
wycieczkowiczów zebrać.

Jeśli chodzi © program prac Ligi
popierania turystyki

prezy związane z przyjazdem.
nych wycieczek do Wauina. `

Marzec. 3—6 Wielki Kiermasz
św, Kazimierza: z tradycyjnym po-
chodem etc,

hwiecień, — Uroczystości
Jerskie.

" Maj. — Ogólnopolski zjazd elek-
trotechników pod protektoratem p.
Prezydenta R. P. połączony z wiel-
kim balem ludowym w Trokach. W
„ciągu zjazdu Wilno korzystać będzie
ze specjalnego oświetlenia, ilumino-
wane będą rownież ruiny zamku w
Trokach. :

Czerwiec. — Kiermasz šw. Piotra
i Pawła połączony z uroczystością
wianków.

Lipiec i sierpień,— Rocznica Ko-
ronacji N. M. F. w Ostrej Bramie.
Imprezy wioślarskie i kajakowe w
rokach i na Naroczy.

Wrzesień, — Uroczystość zaślu-
bin Wilna ze Lwowem.

Grudzień. — Od 22 do 10.1 zjazd
wycieczek pod hasłem „Gwiazdka w
Wilnie”.

Św.

 

Skarga robotników przy obróbce
kostki Kamiennej |

Do Redakcji naszej zgłosiła stę ;gi i należy się wdzięczność tym, któ-
$rupa robotników z prośbą o poda-
nie do publicznej wiadomości pew-
nych okoliczności, które zainter:-
sowani uważają za krzywdę.

W. listopadzie 1935 r. urucho-
miona została w Wilnie przy ul. O-
bozowej 86 „szkola“ obróbki kostki
kamiennej. W szkole tej młodzi be. -
robotni uczyli się obrabiać kamienie
polne na kostkę, która nadaje się
do układania bruku. Podczas ńauki
uczniowie otrzymywali dniówkę w
wysokości 99 gr. į
Po ukończeniu nauki część uczniow
rozpoczęła na okolicznych polach
pod Wilnem pracę na akord i otrzy-
mywała za 12 do 15 godzin pracy
aa» tygodniówkę w wysokosc:
12 zł.

Ostatnio z powodu jakichśjų
komo popełnionych przez robotni-
ków nadużyć pracę Śr аког@ 5Каво-
wano i wprowadzono znowu dniów-
kę w wysokości 99 gr.

Równocześnie z powodu rzuco-
nych wzajemnie podejrzeń o te rze-
kome madużycia, kótre spowodowa-
ły obniżkę zarobków, rozpoczęły się
wśród robotników bójki, w których obowi
interwenjować musiało Pogotowie.

Niewątpliwie sprawa zatrudnia-
nia bezrobotnych, mauczenia ich ja-
kiejś pracy jest sprawą wielkiej wa-

rzy się tego podejmują. Ale powo-
łane do tego czynniki, a w pierw-
szym rzędzie Inspektorat Pracy, wi-
nien wejrzeć w szczegóły tej akcji,
aby .uchronić pracujących od wy-
zysiku i nadużyć.

 

**W sprawie najmu
mieszkań,

Wobec powstałych kwestyj w
sprawie najmu mieszkań dowiaduje-
my się, iż dobrowolna umowa, za-
warta pomiędzy właścicielami  nie-
ruchomości a lokatorem co do wyso-
kości i sposobu zapłaty komornego,
dopuszczalna jest w stosunku do
wszystkich lokali handlowych i
przemysłowych. Natomiast w stosun
ku do lokali mieszkalnych jest taka
umowa dopuszczalna tylko co do
mieszkań powyżej 4-ch pokojów.
Zatem zawarcie takiej umowy w
stosunku do mieszkania 4-ch poko-
jowego nie wywiera iżadnych  skut-|
ków prawnych i w. dalszym ciągu

iązuje komorne, ustalone przez
ustawę o ochronie lokatorów. Od
tego też komornego należy się 10
proc. obniżka. (h) |

pięciolecia pracy scenicznej i dlate- „samodołodyć Air: Dąbrowskiego.

 

możeć

w roku 1936
to należy wymienić następujące im-

liez-
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go chcemiy przypomnieć wszystk'm,
czem jest i czem był.

Historja życia Ciesielskiego, to
historja całego pokolenia polskiego.
Młody działacz w gimnazjum, usu-
nięty za swą pracę dla Polski, po-
czątkowo malarz, wreszcie artysta
teatralny, Obraca się w Kongresów-
ce, później w Rosji, wreszcie u nas
w Wilnie.

Pierwszy raz zawitał na krótko
do naszego miasta w r. 1912. Pamię-
tamy go nietylko z Teatru Ludowe-
go, który zakładał wraz z dyr. Śmia-
łowskim, nietylko z występów w
„Lutni”, ale również z pamiętnej

=»

W dniu wczorajszym: udałem się

szego jubilata jak czuje się po dwu-
dziestupięciu latach pracy.

'  Wiłaśnie odbywa się próba, tem
miemniej Józef Ciesielski uprzejmie
przerywa charakteryzację by opo-
wiedzieć, to co najlepiej sobie przy-
pomina ze swego bujnego życia.

I rzeczywiście zwiedził kawał
świata w tym okresie, kiedy „wozem
od miasta do miasta się jeździło, a
|jak dyrektor zawierając umowę gwa-
rantował kasę — to się honorarium
widziało na księżycu”. Był więc w
jdalekim Turkiestanie, był również i
w Niemczech, gdzie po berlińs:ich
wypadkach, ochrzcili go prusacy
mianem latającego człowika, (Der
|Hiegende Mensch).
| W czasie wojny przebyłnieprzy-
jemne chwile dostając się w Wilnie
pod panowanie niemieckie. Zapropo-
nowano mu wtedy: „Albo zostanie
Fan u nas baletmistrzem, albo wy-
ślemy go do Westfalji na roboty”.
Wolał oczywiste pozostać i przysłu-
żył się wówczas dobrze sprawie
polskości organizując szereg przed-
stawień i grając w sztukach Šida
cych ducha polskiego, jak „Tamten“,

do teatru, aby dowiedzicč się od na-'

#

Dzisiejszy jubileusz
Józefa Ciesielskiego w Lutni

„Sybir”, „Kościuszko pod Racławi-
cami' itp.

Potem poszia walka o Niepod-
ległość, udział w „samoobronie i od
r. 1922 znowu prąca w teatrze. „Z
tego okresu mam moc mułych
wspomnień' — oświadczył. Szcze-
śólnie dotyczy to pobytu we Lwo-
wie i Poznaniu.

(We Lwowie prowadziiem poza
normalną pracą, lelccje tańców  na-
rodowych w Korpusie Kadetów. Mó-
wiłem chłopcom, że muszą ładnie
tańczyć mazura i krakowiaka, bo
śdyby który został np. atachć woj-
skowymi zagranicą, to ładnie by wy-
ślądat nie umiejąc polskich, narodo-
wych tańców. l trzeba przyznać, że
starali się chłopcy.
W Poznaniu przeszedłem  naj-

milszy okrespracy baletowej, Wszko
le, którą tam prowadziłem było oko-
ło 80 uczniów. Kierowaiem baletem
w operze poznańskiej i czułem, że
to są warunki, w których mogę pra-
cować z wielką radością.

A w Wilnie? „W! Wilnie jestem
już od 1930 roku, Byłem iu zresztą
kilka razy. Lubię to miasto, w obro-
nie którego walczyłem i które było
mi zawsze przychylnem'.

Pracuję w dalszym  ciągu dla
sztuki, którą ukochałem, a do któ-
rej szedłem przez malarstwo, wyra-
biające antyzm tancerza, (Szkoł. (żer
sona w Warszawie, przyz. Red).
Trudniej mi teraz niż przedtem, bo
są ciężkie warunki życia, a my w
„„Lutni” żyjemy tylko z naszej pracy,
bo subsydjów nie mamy,

Ale nigdy nie byłem pesymistą.
Zawsze wierzyłem, że co sobie za-
mierzę to zrobię, bo nie dam się
zadnym przeciwnościom'.

Skończył. dzkoda! Muszę opzścić
mego miiego rozmówicę, życząc mu

dalszych 2b lat szczęśliwej pracy.
м

LT

Dotychczasowe zadłużenie Rze-
szy Niemieckiej wobec polskich koż
lei państwowych z tytuki tranzytu
kolejowego wynosi obecnie około 60
miljonów złotych. Należy dodać jed-
nalk, że kwota ta ma tendencje do
wzrostu, zwiększając się co miesiąc
o blisko 7 miljonów złotych. Należ-
ności niemieckie ustalone są w po-
rozumieniu Biura Rozrachunkowego
P. K. P. w Bydgoszczy, a dyrekcją
kolei niemieckich we  Frankturcie
nad Odrą.

Przy takim wysokim stanie nie-

Przewóz niemiecki przez Pomorze
mieckiego zadłużenia iranzytowego
w stosunku do polskich kolei pań-
stwowych  jest* wielce prawdopo-
dobne, że dla uniknięcia dalszych
strat zaydzie Ikonieczność ogranicze-
nia kolejowego ruchu przewozowego
przez terytorjum polskie na Pomo-
rzu. Możliwość tę zapowiedziały już
polskie władze kolejowe czynnikom
niemieckim, powołując się na art, 5
| konwencji paryskiej.

Jako termin wprowadzenia w
życie ograniczenia, wymieniana jest
data 7 lutego r. b.

Katastrofa w kopalni Maks
KATOWICE. (Pat).a Onegdaj w

| wieczornych w podzie-
miach w kopalni „Maks“ w Micha-
łowicach wydarzył się nieszczęśliwy
wypadek. Po odstrzeleniu ładunku
6 górników udało się z powrotem do

pracy, Po rozpoczęciu pracy jeden z
niewystrzelonych ładunizów eksplo-
dowal, przyczem 4 górników odnio-
sło ciężkie rany. Rannych odsta-
wiono do szpitala spółki brackiej w
Siemianowicach. .

AST INIST IO SIASTA

Wyniki dochodzenia
do apteki

! Ww, toku dochodzenia ustalono, że
„kradzieży z apteki miejskiej doko-
'nali znani zawodowi złodzieje, Wo-
łejszo Bolesław, Wołejszo Bronisław,
ul. Kalwaryjska 73, Łabuński Stani-
sław ul. Mickiewicza 17, Piotrowski

bez stałego miejsca za-

Medykamenty skradzione przezjakiś czas były na przechowaniu u
orawskiej Stefanii, ul. Lelewela 6,do czego Morawska przyznała się,

oświadczając, że skradzione medy-„kamenty przyniósł do jej mieszkania| następnie zabrał je Wołejszo Bole-
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+každym domu polskim
a

RODOWY jedyny na Wi

Zamówienia z owincji
Stronn. Narod.,kų Mosto

CZWARTY

T

znajdować się WILEŃSKI KALENDARZ NA-
leńszczyź -лх żyd czyźnie, walczący z

wa
niem pocztowem. Przy zam.

egzempl. udziela się rabatu.

w Sprawie włamania
miejskiej,
sław. Murawska Stefanja i Wołejszo
Bolesław są osadzeni w więzieniu na
Łukiszkach. Poszukiwania Wołejszy
Bronisława zarządzono. (e)

Mrozy
na Wileńszczyźnie
Fala mirozów, która nadchodzi

do nas objęła już północne powiaty.
Wileńszczyzny. W pow. święciań-
skim (okolice Turmont), brasław=
skim i dziśnieńskim zanotowano po
13i 14 st. mrozu.

Równocześnie w tych powiatach
wypadły śniegi. (h)

UM

cenie 1 zł. zaegzemplarz
chrześcijańskim powi-

przyjmuje  Sekretarjat
1 i wysyła za zalicze-
awianiu najmniej 10

NAKŁAD.

J

JF



CZY ZMIANA SYTUACJI
W GDAŃSKU?

Wyśląda na to, że polityka polska,
zastosowana ostatnio wobec Gdań-

ska, przyniesie rozleglejsze skutki,
niż się to wydawało z początku.

Wskazówką w tym kierunku jest
depesza gdańskiego korespondenta

„Gazety Polskiej”, zamieszczona we

wtorkowym numerze tego pisma,

brzmiąca jak następuje:

„W Sopotach odbył się wczoraj zjazd
sopockiego okręgu partji narodowo-

socjalistycznej. Na zjeździe przema-

wiał komisarz senacki dla Sopot

Temp, który m. in. oświadczył, że na-

rodowi socjaliści wyciągają do swych

przeciwników rękę, proponując im

współpracę celem zjednoczenia wszy”

stkich Niemców. Oświadczenie p.

Tempa wywołało wrażenie, gdyż był

on dotychczas jednym z najbardziej

zagorzałych przedstawicieli kursu sil-

nej ręki w sprawach wewnętrzno-po-
litycznych. W kołach opozycyjnych

traktują deklarację p. Tempa jako za-

powiedź zmiany polityki wewnętrz-

nej”, ‘

Potwierdzenia tej wiadomości w

niemieckiej prasie gdańskiej jeszcze

nie znajdujemy — brzmi ona jednak
dość prawdopodobnie, Trudno dla

gdańskich hitlerowców o lepszy, niż

obecnie, moment, do wyciągnięcia

ręki do gdańskiej opozycji, Rządy na-
rodowo - socjalistyczne zostały u-

twierdzone i umocnione. Nadzieje o-

pozycji na ich rychłe obalenie i na

jej dojście do władzy, zostały roz-

chwiane. Wyciągnięcie dziś do niej

ręki przez triumfujący obóz rządzą-

cy mogłoby być traktowane jako śest

wielkoduszny i bezinteresowny i za-

pewne łatwiej, niż  kiedyindziej

byłoby przez opozycję — przeżywa-

jącą z pewnością okres pesymizmu,

depresji i przygnębienia — przyjęte.

Sytuacja dotychczasowa, gdy nietyl-

ko polska ludność Gdańska, ale i lwia

część jego ludności niemieckiej, zgru-

powana w silnych i  wpływo-
wych stronnictwach, jak Centrum,
Niemiecko - Narodowi i Socjaldemo-
kracja (nie licząc ugrupowań  słab-

szych), znajdowała się w stanowczej

opozycji wobec uzależnionych od Ber-

lina władz wolnego miasta, i pragnęła

rozluźnienia węzłów, Gdańsk z Ber-

linem łączących, — ulegałaby tym

sposobem likwidacji.

Jakże inaczej wyglądałaby sytua-
cja, gdyby doprowadzono do unie-

ważnienia gdańskich wyborów! O po-

rozumieniu między hitlerowcami a o-

pozycją w Gdańsku nie mogłoby być
wówczas mowy. Opozycja stanęłaby

do wyborów i prawdopodobnie wy<

grałaby je. (W wyborach kwie-
tniowych, odbytych jeszcze przed

dewaluacją guldena, która ostatecz-

nie hitlerowców gdańskich w oczach
ludności skompromitowała, Polacy

uzyskali 8.751 głosów, hitlerowcy

148.272, a niemiecka opozycja 92.079.

Z tego socjaliści zdobyli 39.779, ka-

tolickie Centrum 32.956, niemiecko-
narodowi 10.671, komuniści 8.268,
dzicy 405, Jak wiadomo, ten wynłk=

dający hitlerowcom większość, ałe
mie dający im większości kwalifiko-
wanej — był do zawdzięczenia „ew
dom nad urnę”, których istnienie na-

wet gdański trybunał formalnie
stwierdził, Zwycięstwo wyborcze

gdańskiej opozycji -— stworzyloby
między hitlerowcami a nią stan

nienawiści na życie i śmierć, Opo-

zycja niewątpliwie sięgnęłaby po wła-

dzę, przez co utrudniłaby sobie
ma przyszłość wszelkie porozumienie
z narodowym - socjalizmem, a tem-

samem i z hitlerowskim Berlinem.

Oczywiście, nie znaczy to, by się
miała wskutek tego rzucić w objęcia

Polski, _ Gdańska opozycja jest
opozycją niemiecką, Odzywa się

w niej duch partykularny starego,

niemieckiego, gdańskiego mieszczań-
stwa. Ale przecież jasną jest rzeczą,

że jest korzystniej nietylko dla Gdań-
ska, ale i dla Polski, by Gdańsk był
rzeczywiście wolnem miastem, rzą-

dzonem prz-z żywioły tubylcze, niż

by był nieoficjalną dependencją Rze-  

WYBORY W GRECJI
Wynik wyborów w Grecji jest dość |

niespodziewany najsilniejszem
stronnictwem w nowym parlamencie |
będą liberałowie, czyli partja Veni- |
zelosa, którzy na 300 miejsc zdobyli
coś około 130.
Mamy wszyscy w pamięci nieudane

powstanie Venizelosa i jego ucieczkę
z Grecji, Najwpływowszą osobisto-
ścią po tem powstaniu stał się po-
gromca venizelistėw, gen. Condylis,
który z republikanina stał się nagle
monarchistą i walnie się przyczynił
do powrotu do Grecji króla Jerze-
go f Gen. Condylis zachowywal się
jak dyktator, zdawalo się, že po po-
wrocie króla stanie się mężem zaufa-
nia i podporą korony. Tymczasem za-
szły rzeczy zgoła nieprzewidziane,
Król Jerzy II przyjechał do swej oj-
czyzny z własnemi poglądami na sztu-
kę rządzenia. Będąc zwolennikiem
monarchji konstytucyjnej na sposób
angielski, postanowił najwidoczniej
być nie dyktatorem, lecz arbitrem
między różnemi stronnictwami, repre-
zentantem interesów ogólnych,
Tylko tak oceniając poglądy i za- |

mierzenia monarchy, można zrozu-
mieć odsunięcie się jego od gen. Con-
dylisa, powołanie rządu bezpartyjne-
go pod przewodnictwem umiarkowa-
nego i cieszącego się powszechnym
szacunkiem p. Demerdzis'a i zarzą-
dzenie wyborów bez nacisku i udziału
administracji.  

W tych warunkach wynik wyborów
jest wiernym wyrazem siły i wpływów
poszczególnych stronnictw. Około

| 130 miejsc uzyskali republikanie Ve-
nizelosa, tyleż mniej. więcej dwa odła-
my dawnych monarchistów, na któ-
rych czele stoją p. Tsaldaris i gen.
Condylis. Resztę (około 40 miejsc)
dostały różne małe grupy — skrajni
monarchiści Metaxasa, socjaliści, ko-
munišci į t, d,

Nie posiadamy žadnych danych na
to, by przepowiadać, jak w tych wa-
runkach będzie wyglądał pierwszy
rząd po przywróceniu monarchji. Na
razie można stwierdzić tylko, że
Venizelos jest wciąż najpotężniejszą
osobistością Grecji, a stronnictwo je-
go nie utraciło wpływów, mimo klę-
ski powstania. Z tego faktu można
wyprowadzić pewien wniosek ogól-
niejszy, ten mianowicie, że mimo
zmienności nastrojów politycznych i
mimo zmian w prądach politycznych,
podział ludności kraju na przestrzeni
żywota jednego pokolenia jest pewną
wielkością stałą. Można to stwierdzić
wszędzie; znawcy stosunków politycz-
nych mogą określić, jak głosują dane
okolice kraju, Wahania w tej stało-
ści wyborczej wzrastają w prostym
stosunku do wyrobienia  polityczne-
go mieszkańców danego państwa, Są
one naprzykład o wiele większe w
Angli niż we Francji, W Anglji nie-
tylko naskutek innej ordynacji wy-  

borczej, lecz także naskutek silnych
wahań w nastrojach wyborczych sto-
sunek liczebny zdobytych przez
stronnictwa mandatów ulega poważ-
nym zmianom. We Francji oblicze
polityczne kraju jest o wiele stalsze,
$eośrafja polityczna niezbyt wielkim
ulega zmianom, Grecja — jak widać
z wyborów ostatnich, jest bliższa
Francji, niż Anglj, pod względem
struktury politycznej społeczeństwa,

Zaznaczona powyżej stałość prze-
jawów życia zbiorowego z jednej
strony ułatwia rządzenie krajem, bo
pozwala na przewidywanie i plano-
wanie; z drugiej wszakże strony
sprawia duże trudności, gdy żadne
stronnictwo nie posiada wyraźnej
przewagi i przez to nie może przy u-
stroju parlamentarnym wziąć całko-
wicie odpowiedzialności za rządy. Ta-
ka sytuacja jest właśnie w Grecji,
gdzie między republikanami a dawny-
mi monarchistami istnieje stała rów-
nowaga sił. W tych warunkach ustrój
monarchiczny wprowadzając czynnik
stały i instytucję pewnego rodzaju ar-
bitra między różnemi kierunkami, mo-
że oddać duże usługi państwu grec-
kiemu. Być może, że wzięcie pod u-
wagę względów powyższych skłoniło
zwolenników Venizelosa do pogodze-
nia się z przywróceniem monarchii.

S. K.

 

PRZEMOWIENIE MIN. BECKA
Naposiedzeniu komisji budžetowej se-

natu, w odpowiedzi na uwagi i zapyta-
nia senatorów, min, Beck wygłosił mo-

wę, w której poruszył aktualne zaga-
dnienia naszej polityki zagranicznej.

Zapewniwszy, że w sprawie reemigra-

cji z Francji wkrótce „dojdziemy do sy-
tuacji znacznie normalniejszej“ i, że w
sprawie zamrożonych należności za tran-
sport uprzywilejowany, otrzymał przed
3 dniami oficjalne zapewnienie rządu
niemieckiego, że przedstawi propozycje
stopniowej likwidacji należności oraz
sposobów unikania zaległości na przy-
szłość „min. Beck przeszedł do omówie-
nia organizacji naszego wychodźtwa.

Dzięki udziałowi czynników społecz-
nych, doszło do utworzenia światowego

związku Polaków. Przedstawiciele 2-ch
wielkich mocarstw, które posiadają zna-
czną emigrację i uważają naszą akcję
pod tym względem za wzorową, zwrócili
się do min. Becka z prośbą o udzielenie
im informacyj w tej dziedzinie. Minister
uznaje to za wystarczający dowód sku-
teczności naszych prac w tym zakresie.
Przechodząc do spraw propagandy, mi-

nister oświadczył:
Przed polityką polską stoi problem, z

którym przez pewien czas będziemy mieli
jeszcze do czynienia, mianowicie ten, że
świat nie jest jeszcze do nas przyzwy-
czajony. Jest to zagadnienie zwyczajowe,
a zwyczaj jest połączony integralnie z
pojęciem czasu. Nie możemy zbyt szyb-
ko tego czasu przeskoczyć. I dlatego w

 

Marsz, Pótain udekorował szeła francu-
skiego sztabu generalnego gen. Gamelin

wojskowym orderem.

szy, rządzoną przez żywioły napły-

wowe z Niemiec i ślepo woli Berlina

posłuszne, й

Tak byč moglo. Ježeli tak nie bę-
dzie — będzie to do zawdzięczenia  przedewszystkiem błędom polityki

polskiej.

naszej konkretnej polskiej sytuacji po
to, ażeby móc współpracować ze wszyst-
kimi na równych prawach, musimy
dojść do tego, aby pojęcie Polski nie by-
ło abstrakcyjne, lecz było pojęciem ży-
wem, nietylko wśród czynników  rządo-
wych w innych państwach „ale i wśród
przedstawicieli nauki, kultury, sztuki,
przemysłu i handlu, Mam wrażenie, że
pod tym względem nastąpiły przesunię-
cia dość znaczne i byłbym bardzo szczę-
śliwy, żebyśmy jaknajkrócej-odczuwali
ten dodatkowy ciężar, który przez pe-
wien jeszcze czas będziemy musieli dźwi-
gać.

Sprawy personalne ministerstwa szcze-
gólnie mnie interesują, Chcę stwierdzić,
iż w tych sprawach dążymy do tego, by
nie było przypadkowości w uzupełnieniu
naszego personelu, Kandydat na urzęd-
nika po skończeniu wyższego zakładu
naukowego odbywa praktykę w konsula-
cie, następnie przechodzi praktycznie ró-
żne działy naszej służby wewnątrz kra-
ju. Postawiliśmy bowiem jako zasadę,
że personel ministerstwa musi przejść
przez służbę wewnątrz kraju, musi kraj
dobrze poznać,
Wracając do spraw  kolonizacyjnych,

min. Beck oświadczył:
Mówi się obecnie dużo o sprawach ko-

lonizacyjnych. Niektórzy aktualnie biją
się nawet o to. Sądzę, że jesteśmy na
progu jakby dojrzewania nowej koncep-
cji zagadnienia kolonjalnego. Przedsta-
wiciel największego mocarstwa kolonjal-
nego, sir Samuel Hoare, powiedział, iż
przewiduje możliwość i potrzebę między-
narodowego porozumienia co do podzia-
łu zarówno źródeł surowców, jak i spo-
żytkowania ludzkiej pracy na świecie.
Sądzi on, iż szukać tego trzeba na dro-
dze porozumienia pokojowego. W Gene-
wie zaznaczyłem w odpowiedniej formie,
że rezerwujemy sobie powrócenie do tej
sprawy w przyszłości. Przy rozpatrywa-

 

 

niu tego problemu w drodze porozumie-
nia międzynarodowego, nasze państwo
będzie miało oczywiście równe prawa i
równą możność zaspokojenia swoich in-
teresów,
Przy omawianiu zagadnienia, poruszo.

nego przez p. senatora Łuckiego, nie chcę
zasłaniać się tem, iż jako ministra spraw

, zagranicznych nie interesuje mnie polity-
ka wewnętrzna. Jak każdego obywatela,
obowiązuje mnie przedewszystkiem kon-
stytucja. Konstytucja zawiera zasadę
równości praw obywatelskich, Tę zasadę
uznaję nietylko formalnie, ale z całem
przekonaniem. Sprawa mniejszości jest
więc bardzo prosta, W kilku moich wy-
powiedzeniach w izbie, w szczególności w
ostatniem exposć, potwierdziłem zainte-
resowanie tak moje, jak i rządu pol-
skiego, dla współpracy: międzynarodowej
i nazwałem to „nrozszerzonem pojęciem
polskiej racji stanu”. Najszerszym instru-
mentem tej współpracy jest dziś Liga
Narodów. Muszę jednak stwierdzić, że
współpraca jest możliwa tylko na rów-
nych prawach. Dlatego nie było to za-
$adnienie ukraińskie, tylko zagadnienie
międzynarodowe. Musieliśmy wybrać,
czy współpracować z Ligą Narodów na
rówmych prawach z innymi członkami,
czy też odsunąć się od tej współpracy.
Odrazu postawię tutaj kropkę nad „4“.
W tej sprawie przedstawiciel Rzeczypo-
spolitej zasiadać mógł przy stole Rady
tylko na równych prawach z innymi, to
znaczy, jeżeli inni osłaniali się swoją
suwerennością i odmawiali dyskusji na
temat swoich spraw wewnętrznych, to a.
nalogiczne stanowisko musiało być zaj-
mowane przez przedstawiciela Polski.
Nie mogę znaleźć żądnych możliwości in-
nej platformy współpracy. Rzeczpospoli-
ta nie pretenduje do tego, aby wtrącać
się do nie swoich spraw, ani też do chęci

odgrywania roli ponad swe środki i zna-
czenie”.

 

Wierność Lidze i sojusz z Anglją
Podstawy francuskiej polityki zagranicznej

W artykule wstępnym p. t, „Cią-
głość”, „Le Temps'* omawia zagraniczną
politykę Francji i podkreśla, że rząd La-
vala prowadził politykę wierną paktowi
Ligi Narodów, Dziennik zaznacza, że
należy się starać o utrzymanie pokoiu
na podstawach zbudowanych od r. 1919.

Celem rozwiązania tego problemu,
Francja może zaproponować tylko zrea-
lizowanie koncepcji, zbiorowego bezpie-
czeństwa, która może się opierać za-
równo dawnie: fak i dzisiaj *edynie na
stanowionej procedury, 2) maścisłempo-
2-ch zasadach, a mianowicie: 1) na wier-
ności dla Ligi Narodów, jako strażnicz-
ki istniejących traktatów, przyczem na-
leżytorozumiećwtensposób,żewmyśl
paktu ILigi, te traktaty mogą być odpo-
wiednio przystosowywane w drodze u-
stanowionej procedury, 2) ma ścisłem po-
rozumieniu z Anglją, opartem nie na po-
krewieństwie uczuć, ale na wspólności
interesów, która wymaga zupełnej rów-
ności pomiędzy obu stronami.

Z tych zasad wynikają pewne wnioski,
a mianowicie; 1) konieczność liczenia się  

ze wszystkiemi konsekwencami nowych
zobowiązań ‚ międzynarodowych, wy-
kracza'ących poza zobowiązania, wyni-
kające ze ścisłego stosowania paktu, 2)
konieczność czynienia od czasu do cza-
su wysiłków, zmierzających do lepszego
zrozumienia materjalnych i morainych
potrzeb innych narodów, 3) konieczność,

- aby wszystkie państwa, zarówno wielkie
jak i małe, były w stanie wypełnic cał-
kowicie wynikające z tego obowiązki,
4) konieczność powiększenia zbrojeń W.
Brytanji, która obecnie mogłaby w razie
potrzeby wysłać na kontynent tylko trzy
dywizje w ciągu miesiąca, podczas gdy
w r. 1914 wysłała6 dywizyj w ciągu 15
dni.
To wszystko — podkreśla dzienn'k —

nie est ani nowe ani oryginalne, ale wy-
nika stąd, że fakty są silnie'sze od ludzi,
Min. Eden nie zerwał i nie mógłby zer-
wać z polityką swego poprzednika Sa-
me fakty jednak'w miarę rozwoju zmu-
szają do rozwoju:tych linij politycznych,
Należy sobie tylko życzyć, aby bieg wy-
darzeń nie wyprzedził zbyt daleko samej
polityki. (PAT). ‚  
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PRZEGLĄD PRASY
CO NIEPOKOI „GAZ, POLSKĄ"?

Organ „pułkowników” jest poważ-
nie „zaniepokojony”. Źródłem tego
zaniepokojenia jest doniesienie nasze ,
o uroczystościach 20-lecia „Bratniej
Pomocy” studentów uniwersytetu
warszawskiego. „Gaz, Pol." wyciąga
z tej relacji wniosek,

1241  
  

„„że władze naszych uczelni akademic-
kich nie wykazują dostatecznej dbałości
o powagę powierzonych swej pieczy za-
kładów i że tolerują, a nawet legalizują
przez swą obecność wyraźne naruszanie

w. życiem akademickiem rządzących.
amy nadzieję ,że sprawą zainteresują

się naczelne władze oświatowe i zapobie-
pa „szerzeniu się zła w zarodku. O ile
owiem można przejść nieraz do po-

rządku nad niepoważnym wybrykiem po-
aaa studenta, o tyle pianie

słabości i niedojrzałości na szczytaci
organizacji uniwersyteckiej muszą bu-
dzić najgłębsze zaniepokojenie",

Musiały zajść zaiste na tym akade-
mickim jubileuszu groźne dla pań-
stwa wydarzenia, jeśli organ sanacyj-
ny, będący zarazem organem dwóch
braci Jędrzejewiczów, nazywa je
„słabością i niedojrzałością”, odno-
sząc te określenia do samego rektora
Wszechnicy, i jeśli wzywa policji, t. j.
interwencji ministra, dla stłumienia
„zła w zarodku”,

Cóż to takiego zaszło? Zacytuje-
my „Gaz. Pol.“, streszczającą nasze
sprawozdanie:

„W uroczystości (jubileuszu) wzięły
aktywny udział osoby, nie będące stu-
dentami, a wiec nie należące do społecz-
ności akademickiej, osoby te zmieniły
charakter uroczystości, nadając jej
wszelkie cechy masówki politycznej...
wygłoszone przemówienia nie miały nic
wspólnego z działalnością stowarzysze-
nia samopomocowego, jaką jest „Bratnia
Pomoc” i wreszcie — wszystko to odby-
ło się w obecności i pod przewodnic-
twem czynnika, odpowiedzialnego za
przestrzeganie ustaw, rządzących  žy-
ciem akademickiem, mianowicie — w 0-
becności rektora. O ile nam bowiem
wiadomo, nie jest od kilku lat studen-
tem p, Kempfi „jeden z b. prezesów „Bra-
tniej Pomocy', którego, jak twierdzi
„„Warsz, Dzien. Nar.", rektor miał jako-
by Aa Ca ZAJ uroczystościo-
wej akademii. Nie są nimi pp. magistrzy:
Kurcjuszi Węgliński „którzy jakoby za
zezwoleniem przewodniczącego rektora
wygłosili orzemówienia. Trudno również
do zakresu spraw, ściśle z działalnością
samopomocową . związanych, zaliczyć
przemówienia polityczne o charakterze
wiecowym, sławiące p. Romana Dmow-
skiego,a wygłoszone przez delegatów z

ilna i Lwowa, czynnych, jak z dumą
stwierdza sprawozdawca „Warsz, Dz.
Nar.', członków sekcji akademickiej
Stronnictwa Narodowego",

Zapewne, gdyby delegaci ci „sła-
wili" nie Romana Dmowskiego,(które-
go ideologję wyznaje olbrzymia więk-
szość polskiej akademickiej młodzie-
ży), ale inną osobistość, miłą sercom
redaktorów  „Gazety“, toby było
wszystko w porządku i p. rektor zo-
stałby pochwalony za siłę i dojrza-
łość..., W tem „slawieniu“ Dmowskie-
go i manifestacji młodzieży na jego
cześć, a nie w czem innem, mieści się
źródło irytacji i bezsensownej napa-
ści „Gazety” na władze uniwersytec-
ie,
Jest przecież rzeczą i naturalną i

stale praktykowaną, że w uroczysto”
ściach jubileuszowych /stowarzyszeń
biorą udział poprzedni ich prezesi, a
pp. Kempfi, Kurcjusz i Węgliński do
nich należą, Jest też rzeczą naturalną

i praktykowaną, że prezesi ci są ho-
norowani, że zaprasza się ich do sto-
łu prezydjalnego i do zabierania głosu.
Chodziło w tym wypadku przecież
nie o statutowe zgromadzenie, ale o
jubileuszową akademię, która ma ra-
my z natury rzeczy szersze.

„Gaz. Pol." nie atakuje mowy dele-
gata z Krakowa, a tylko mowy dele-
gatów z Wilna i Lwowa. Jeden z nich
reprezentował „Bratnią Pomoc” wi-
leńską, a drugi, prezes lwowskiej
„Czytelni Akademickiej” reprezento-
wał „Bratnią Pomoc“ Iwowską, Mieli
chyba prawo do złożenia gratulacji
bratniemu stowarzyszeniu, obchodzą-
cemu jubileusz. Że zaś obaj oni są
członkami sekcji akademickiej Str.
Nar., to istotnie stwierdziliśmy z du-
mą i na to nic irytacja sanatorów nie
poradzi, A że dali oni w swych mo-
wach wyraz wdzięczności dla czło-
wieka, który „nauczył ich myśleć i
czuč po polsku“, jak to podniósł p.
Nowosad, to tylko dobrze o nich
świadczy i to „Gaz, Polska” powinna
z uznaniem podnieść,

szwy

 



 

CHYBIONA REFORMA
Koedukacja w szkołach polskich

ŃY końcu listopada 1933 r. p. Ja-
nusz Jędrzejewicz, będąc ministrem
oświaty: obdarzył siedmioletnią pu*
bliczną szkołę powszechną statutem,
którego $5 głosi: „Szkoła powszech'
na jest z reguły koedukacyjna, w wy-
jatkowych przypadkach może być
męska lub żeńska.

Z poczatku zdawało się, że ta «re-
guła”, uwzględniająca „wyjątkowe
przypadki” nie nowego do naszego

"życia szkolnego nie wnosi, Wszyst-

rzadkie łączą na wspólnej nauce
chłopców i dziewczynki, To pozwala
skupiać w jednem miejscu większą
liczbę młodzieży i tworzyć gęstszą
sieć szkolną, ułatwiającą dzieciom
dostęp do szkół. Dzięki temu możli-
wa jest lepsza organizacja pracy
przez dokładniejszy jej pódział na kla-
sy jednoroczne i przydział niezbędnej
do tego ilości nauczycieli, W tych wy-
padkach publiczne szkoły powszechne
bywają koedukacyjne, bo osiąga się

kie publiczne szkoły powszechne po | w ten sposób krótszą drogę dla dzieci
wsiach małych osadach i miastecz*
kach oraz niewielkich miastach,

do szkół, mniejsze koszty uczęszcza-
nia do nich, daje się ludności większe

śdzie zaludnienie bywa zwykle daść wyśody i ułatwienia oraz intensyw-
AIKOSRANILA UNIN IKOSATINKASIT,GALANATAS SIS

BEZSENNOS OC wyniszcza organizm,
a powstaje często wskutek zaburzeń układu nerwowego. Zioła Magistra Wolskiego że
znak. ochr. „PASIVEROSA”, zawierające Pa ssiflorę (Kwiat Męki Pańskiej) roślinę o
własnościach uspakajających łagodzą zaburzenia systemu nerwowego: nerwicę serca, bó-
le i zawroty głowy, uczucie niepokoju i sprowadzają krzepiący naturalny sen. Ze wzglę-
du na swe łagodne działanie, pozbawione szkodliwych woływów ubocznych mogą 5

stosowane bez obawy przyzwyczajenia przez wszystkich bez różnicy wieku,
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Uwagi
 

Rawet pośmierci...
Tak się złożyło, że w jednym tygodniu

odbyły się w Warszawie dwa pogrzeby
kierowników publicznych szkół pow-

szechnych.

Dnia 18 stycznia r. b. pochowano na
Powązkach ś. p. Jana Kubickiego. Na-
leżał do Stow. Chrześcijańsko narodo-
wego nauczycielstwa szkół powszech-

nych. Pracę pedagogiczną zaczął w kie-
| skiem, Przyjmował żywy udział w wal-
ce o spolszczenie szkolnictwa 1905 roku.
Następnie przez długi szereg lat uczył w
Warszawie, Niedawno z kierownictwa
publicznej szkoły powszechnej Nr. 26
przeniesiono go na emeryturę. Przytem

w ostatnim roku służby narobiono mu
dużo? przykrości. Często mawiał, że te
dm zatruły mu resztę życia Byt od
znaczony srebrnym krzyżem zasługi Na
pogrzebie zebrało się dużo znajomych,
przyjaciół, kolegów i młodzieży Władze
szkolne reprezentował p. podinspektor
Zaorski, ostatnio zwierzchnik bezpośred-

ni zmarłego, a przed laty kilku — młod-

szy jego kolega.

Dnia 22 stycznia r. b, pochowano rów.

nież na Powązkach ś. p. Stanisława Naj-
mołę. Należał do Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Brał udział w walce o
spolszczenie szkolnictwa na terenie b.
Kongresówki. Zajmował ostatnio stano-
wisko kierownika publicznej szkoły pow-
szechnej Nr. 186 w Warszawie. Był od-
znaczony krzyżem zasługi j krzyżem nie-
podległości. Znano go z negatywneśc sio-

 

PAWEŁ BOURGET
 

PORWANIE
(NOWELA) )

2 Przeklad Heleny Hulewiczoweł.

Mimowoli, skoro tylko wątły pfomy* | w jej zachowaniu zadawało temu kłam?

czek się rozjaśnił, rozejrzał się, odnalazł

znajomy pokój i zadrżał, Małżonka,

znieważona i opuszczona, nic tu nie

zmieniła. Byłoby zrozumiałe, gdyby :ej

uraza była zniewoliła ją do usutięcia

wszelkich sprzętów, świadków nazbyt

boleśnie wymownych związku tak boles-

nego i tak krótkiego. Jednak nie, Mebie

pozostały na swojem miejscu, taż isani-

na wisiała w alkowie, gdzie to samo ło-

że przygotowanebyłona noc z jeduą tyl-

ko poduszką wdowią. Te same onrazy

zdobiły ścianę, Te same?,„ Niezupełnie

Był feden nad drzwiami, którego nie

bylo, Fraeciszek zbkiżył się doń ze świa-

tłem, jakby nie mogąc uwierzyć swoim

oczom. Był to jego własny portret Wi-

docznie kazała go zrobić po ich sepwacji

i według fotografji. Zbliżył się do biurka.

Były tam różne jego fotografje w ram-

kach skórzanych, które pani de Rourre

zabierała z sobą w razie podróży, Świad-

czyła o tem ich forma, Zdumienie na wi-

dok tych dziwnych szczegółów była tak

silne, że ręka jęła drżeć, tak, iż arusiał

postawić lichtarz. Wchodził w ten dom

z takiem przeświadczeniem, że ż>na go

nienawidzi!

Tak niewbłagana okazała. się wśród

procesu! Skądże więc owe niezawodne

oznaki wspomnień, które powinny były

logicznie wyrażać się też w pobłaż.wo-

ści, gdy natomiast okazała się tak nie-
ugięta w dochodzeniu sądowem o syna?

Te podobizny męża, wszędzie poroz-

stawiane, zdawały się dowodzić, że go

kocha jeszcze — albo, że zależy iej na

tem, aby tak myślano...
Dla kogóż to jednak odgrywała taką

komed'ę, jeśki tak bylo? Kogo usiłowała

uttzymywać w złudzeniu, śdy wszystko

 

 

sunku do Kościoła katolickiego. Z tego
powodu zapowiedziana w nekrologu ©К-
sportacja zwłok nie mogła się odbyć z
kościoła św. Krzyża. Rano dnia 22 stycz-
nia wszystkie publiczne szkoły powszech-
ne w Warszawie zostały powiadomione
telefonicznie, że lekcje mogą być przer-
wane po dwóch godzinach nauki, aby
umożliwić udział w pogrzebie, Sąsizd-
nie szkoły wystąpiły ze sztandarami, in-
ne przysłały delegacje, Był p. kurator
okręgu szkolnego, naczelnik wydz'ału
szkół powszechnych w kuratorjum i je-

den z jego wizytatorów. Wszyscy niemal
podinspektorzy warszawscy wystąp li w
komplecie z p. inspektorem Wiatrem na
czele. Nie to jednak najbardziej dziwiło
obecnych. Charakter katolicki uroczy
stości nadawał udział czterech ksi”ży.
Ksiądz prefekt szkoły Nr. 186 miał mo-
wę, podnosząc zasługi zmarłego kierow
nika. Duże trudności sprawiało mu tylko
owijanie w bawełnę stosunku zmarłego
do zagadnień religijnych:

Dla całości obrazu dodać jeszcze trze-
ba, że przed kilkoma miesiącami zmarła

kierowniczka publicznej szkoły pow*
szechnej Nr. 27 (ul, Twarda Nr. 13),
Żydówka. W pogrzebie brał udział jeden
z wizytatorów kuratorjum warszawskie-
go okręgu szkolnego oraz wszyscy niemal
podinspektorzy szkolni m. st. Warszawy  z p. inspektorem Wiatrem na czele. Ten
ostatni wygłosił nawet mowę na cmen-
tarzu żydowskim prży ulicy Okopowej. |

|

Nigdy bowiem ż żadnej sposobność nie

skorzystała, żeby zbliżyć się do tego.

którego nosiła nazwisko, którego dziecię

zazdrośnie zatrzymywała, Sędziowie u-

dzielili ojcu prawa odwiedzania $> w

nieoznaczonych terminach, Przestał z te-

go korzystać. Albowiem przy każdej ta-

kie' wizycie, matka była obecna, zimna

jak lód, gdy przybywał, i gdy odchodził,

uprzejma tylko, gdy Maurycy był przy

nich.
Oto poprzez owo zawrotne budzenie

się myśli, które się dokonywało w tym

człowieku nieruchomym i odurzonym

przez nadmiar niespodzianek, ięła się

zarysowywać pewna odpowiedź na to

„dla kogo?" Powstała znienacka ze

wszysłicich zakątków tego pokoyu. Udpo-
wiedź ta miała, być jeszcze wyraźniej uję
tą przez coś wprawdzie bardzo prostego,

o» jednakże miało wstrząsnąć ojcem aż.

po rdzeń jego istoty,
Powiedział sobie, chcąc pozbyć sia na-

głej hipnozy, którą czuł się opanowany:

— Szybko, Julja czeka...
To wywołanie kochanki w sypialni

małżonki było buntem 'ego dnia dzisiej-
szego wobec przeszłości, zaczepieniem

nagle zmąconej woli o wpływ, który go
niejako zawiókł przed tę chwilę i przed

ten akt, Podjął Kchtarz i wszedł do są-
siedniej garderoby, skąd było wejście do
następnego pokoju, do tegó, w którym 2
wszelką pewnością, jak myślał, spal jego
synek.
Polano dopalało się w kominku tego

pokoiku u którego progu, trzy g>dziny
temu postawił Maurycy swój trzewiczek
—dla świętego Mikoła'a.
Przy owym dziecięcym buciku matka 'uż rozłożyła podarki, które miały *vzpro

mienić przebudzenie się chłopóżyny,

niejszą naukę, Mają również uzasad-
nienie prywatne powszechne szkoły
koedukacyjne, W poszukiwaniu jak
największej liczby dzieci, płacących
za naukę, nie stawiają ograniczeń co
do ich płci, Ale wszystkie te argumen-
ty, przemawiające za koedukacją, nie
odgrywają żadnej roli dla publicznych
szkół powszechnych w wielkich mią-
stach, Zachodzi tam natomiast inna
okoliczność, która musi być poważnie
brana pod uwagę, Do szkół tych, zwła-
szcza do klas wyższych uczęszcza
dość znaczny procent dzieci, które są
przedwcześnie rozwinięte i dojrzałe
płciowo, zdemoralizowane nieraz w
najwyższym stopniu przez złe otocze-
nie domowe, ulicę i ciężkie warunki
bytu, Dlatego mieliśmy w naszych
wielkich miastach podział nublicznych
szkół powszechnych na męskie i żeń-
skie, Stan ten jstniał do czasu wejścia
w życie statutu p. Jędrzejewicza,
Wtedy wzięły górę względy natury

zasadniczej, Koedukację uznano za je-
den z dogmatów „postępowej”* myśli
pedagogicznej, który musi być zreali-
zowany bezwzględnie, aby uszczęśli-
wić zacofaną w Polsce ludzkość. „Re-
gułę” $ 5 statutu 7-mioletniej publicz-
nej szkoły powszechnej rozciąśnięto
na wielkie miasta, Naturalnie, nie za-
pomniano o stolicy. Przystąpiono i tu
do reorganizacji, W niektórych szko-
łach odbywa się ona jeszcże do dnia
dzisiejszego. Koło Bożego Narodzenia
„przesypywano” z jednego oddziału
do drugiego chłopców i dziewczynki,
aby osiąśnąć między nimi proporcję
ilościową, przepisaną w receptach
przez specjalistów od koedukacji, W
ten sposób utrzymuje się szkoły wciąż
w Stanie zamętu, Na tem nie kończą
się jednak dobrodziejstwa 1eformy
koedukacyjnej p. Jędrzejewicza.

Zbliżenie chłopców i dziewcząt w
publicznych szkołach powszechnych
wielkich miast miało dać zbawienne
pod względem wychowawczym i dy-
daktycznym wyniki, Nie potrzeba
nadzwyczajnie rozwiniętej wyobraźni,
aby sobie przedstawić, jak te rezulta-
ty wyglądają.

Przedewszystkiem, wiele szkół
mieści się w lokalach zupełnie nieod-
powiednich do kóedukacji, Panuje w
nich ciasnota, Niektóre nie posiadają
ubikacyj osobnych dla chłopców i
dziewcząt. A ciągłe obcowanie wza-
jemne doprowadza do większego spou
falenia. W takich warunkach zainte-
resować nauką dzieci, zwłaszcza star-
sze, zachówać wśród nich odpowied-
nią dyscyplinę i rozwijać subtelniej-
sze skłanności duszy jest niezmiernie
trudno.

Było kilka paczek niezwykle owinię-
tych i umieszczone osobno bardzo duże
pudełko, które widocznie. zawierało za-
bawikę nad inne wspanialszą, jak można
bylo wnioskować z rozmiarów. Ono je-
dyne miało napis, którego Franciszek nie
mógł nie przeczytać; „Dla mojego synka
od kochającego tatusia z podróży”,
Było to wypisane dużemi głoskami,

przez kogo? Naturalnie przez matkę, któ
ra chciała tutaj zataić charakter swego

pisma.
We wzniosłem a naiwnem kłamstwie

owej przesyłki w imieniu męża spoczy-
wała cala ta'ėmnioa tej nieszczęśiiwej
kobiety; albowiem był to o/ciec o'ciec
który mógł wrócić, ojciec, o którago 0-
puszczemiu dziecko nie powinno wie-
dzieć i któremu miejsce w tem sercu win

no być zachowane,
Matka przechowywała je dziecku za

pośrednictwem bohaterskiej i serdecznej
fikcji, jak świadczyła ta fraszka gwiazd-
kowa, i ze stałością, o iakie' mówiły por-
trety w sypialni. Zmyślony bohater tej o-
powieści matczynej przyglądał się obłęd-
nym wzrokiem i twarzą konwulsyjnie
ściągniętą temu darowi ofiarowanenu w
jego imieniu, bez jego wiedzy,
Na zebraniu automobilisty rozdartem

miejscami, na rękach zamazanych krwa-
wiącemi pasemkami, miał ślady swego
wdzierańia się po murze, wśród haków :
gwoździ. Spojrzał w zwierciadło, ujrzał
siebie stojącego opodal tego obrazu za-
żyłości rodzinnej, patrżył na to ognisko,
na ten dziecięcy trzewiczek, na owe rze-
czy starannie ułożone i poczuł się zbrod-
niarzem,., Н
Ach- cóż go obchodziło teraz, że Julia

czekała! Jakże ona była daleko!.,.
Czyż naprawdę popełni tę ohydę dla

której narażał się aż potąd, porwie to
dziecko, w którego duszyczce matwa tak
oczywiście uprawiała kult dla niegu?.,.
Uprowadzić je! Powierzyć tej kreatu-

rze, dla które nie miał nigdy nic, ak tyl
ko zmysły, jak namiętność niską, złożoną
tylko z ciała i krwi... Przez kilka chwil
bardzo krótkich, — bywają bowiera oko-
liczności moralne, jak i fizyczne, których
miażdżący wstrząs może spustoszyć wszy

 

Miejskie szkoły sowodowe (2 rzė-
mieślnicze męskie, 3 rękodzielnicze
żeńskie i koedukacyjna szkoła sztuk
zdobniczych, (w bieżącym roku szkol-
nym 1935-36 rozwijają się w dalszym
ciągu zgodnie z planami organizacyj
nemi, Liczba uczniów i uczenie wyno”
si' w szkołach rzemieślniczych —
881 (w 21 oddz.), rękodzielniczych —
186 (w 30 oddziałach), w szkole sztuk

zdobniczych — 159%; ilość młodzieży,
pobierającej naukę w tych szkołach,
wzrosła w stosunku do liczby tej mło”
dzieży w tym samym czasie roku w
biegłego o 232.

Liczba szkół dokształcających za*
wodowych, utrzymywanych i prowa”
dzonych przez miasło na mocv usta”
wy, wzrosła o jedną i wynosi obecnie
46. „W szkołach tych zaznacza sie dal-
szy postęp w pogłębianiu i różnicz*
kowaniu nauczania lowego,
skutkiem napływu młodzieży lėpiej
przygotowanej (która ukończyła szko”
łę powszechną), zlikwidowane zosta*
ły klasy przygotowawcze: natomiast
wzrosła liczba oddziałów a nauczaniu
specjalnem. Miedzy inneni pomyśl-
nie rozwija się szkoła doksztalcają
ca ogrodnicza.
W bieżącym roku szkolnym zosta-

ły wyodrębnione pracownice domo-
we i pobierają naukę w specjalnych
klasach gospodarstwa domowego
 

  

am Bengalski
kąrpinskiego

W dodatku należy pamiętać jeszcze
o jednej rzeczy, Zwykle wychowawcy
miewają najwięcej kłopotów z fa:szy-
wemi ambicjami różnych wykolejeń -
ców, którzy sadzą się na to, aby się po-
stawić, popisać się przez nieznośne
wybryki i niesforne zachowanie się. W
koedukacyjnych publicznych szkołach
powszechnych wielkich miast to niebez
pieczeństwo bywa większe. Zarówno
chłopcy jaki dziewczynki pozostają
pod wpływem wdzięczhego audytor-
jum, widowmi, dla lctórej warto robić
popisy. Otoczenie „koedukacyjne” za-
chęca do śmiałych wystąpień, Najgor-
sze typy stają się najgłośniejsze. Roś-
nie ich arogancja i cynizm, Klasa się
demoralizuje. Nauka idzie coraz go-
rzej,

Reforma koedukacyjna p. Jęirzeje-

 

 

 

wicza przyczyniła się niemało do obni.
żenia poziomu publicznych szkół pów-
szechnych wielkich miast, Należy jej
jak najprędzej zaniechać. (Zet.)

stkie komórki móżgowe w kilku sekun-
dach, — kochanka i to życie obudz.ło —
w nim wstręt.

— Nie... nie... — wypowiedžiat ponow
nie wgłos, a to nie miało już nic wspól-
nego z owem „zrobione! przy wejściu...
Zegar ścierny wydał metaliczny dzwięk

który go zbudził ak ze snu. Zdołał doj-
rzeć, że wielka wskazówka była na licz-
bie 6, Pół do pierwsze... Nabożeństwo w
kaplicy niebawem się skończy. Być

przyłapanym tutaj i to przez żonę? O,
nigdy!...
Lekko, żywo, na palcąch, osłania'ąc rę

ką płomień świecy, doszedł aż do poko-
*u, w którym odgadywał obecność swego
dziecka, Ukazało się łóżeczko i na po-
duszce główka niewinna z! zamieniętemi
oczętami, ustami pół-otwartemi, r>zrzu-
oonemi złotemi kędziorkami, Równy od-
dech tej uroczej istotki nie został przy-
śpieszony przy zbliżeniu się ojca, który
„pochylony nad uśpionym, dotknął z lek-
ka ustami świeżego i różowego policzka
dziecka, — owego dziecka, —dla które-
go, dzięki matce, jeszcze nie przestał być
wielkim przyjącielem  dobroczynnym :
podziwianym, opiekunem, ojceml.,.
Poczem, lekko, zwinnie zawsze, zaw-

sze na czubkach palców, zewsze uważnie
osłaniający światełko, którę mogłoby zbu
dzić uśpione dziecię, wrócił do gardero-
by, następnie do sypialni, na taras.

Słuchał,.. Nabożeństwo nie było jesz-
cze zupełnie ukończone, kaplica bo-
wiem była zamknięta, I z tak wielką
trwogą przed spotkaniem kogoś, iakby
nie oddalał się z próżnemi rękami nie
wykonawszy swego potwornego planu —
zawisł na balustradzie, skoczył w a!eię i
uciekł przez park. '

III. '
— Saml.., krzyknęta Julja, gdy jej ko-

chanek przebył mur ogrodzenia i stanął
przed nią, — Nie odnalazłeś pokoju? Był
tam kto?... Ale 'akiś ty blady! Jak się
trzęsiegz! Mów, mówł...
— Odjeżdźamy — rzekł Franciszek de

Rourre głosem drżącym, nie odpow ada.
jąc na pytania dziewczyny, która go uję
ła za ramię, nalega'ąc:

— Wyznaj prawdę, Nie śmiąłeś, Bałeś

| portretach kobiecych

Miejskie szkoły zawodowe w stolicy
(niezależnie od tego ogólna nauka go”
spódarstwa prowadzona jest we wszyst
kich oddziałach żeńskich z wyjąt-
kiem handlowych, (Szkoła dokształ-
cająca dla fryzjerów otrzymała pra*
cownię w nowym, specjalnie na ten
cel urządzonym lokalu).

Przy I Miejskiej Szkole Rękodziel*
niczej prowadzony jest roczny kurw
przysposobienia zawodowego dla
dziewcząt, które ukończyły szkołę
powszechną i jeszcze nie pracują ż4”
wodowo (kurs ten jest oparty na u*
stawie i ustroju szkolnictwa). Kurs
dzieli się na dwa działy: krawiecko-
bieliźniarski i gospodarstwa i liczy o”
becnie 118 uczenic. :
Pozątem Wydział Oświaty i Kultu"

ry prowadzi kursy fototechniczne dla
pragnących przygotować się do te”
go zawodu (dla uczniów zakładów
fotograłicznych). Nauka trwa rok, a
dla specjalizujących się w poszczegól”
mych džialach fotografji i fototechniki
— dw4 lata.

ZE ŠWIATA
KULTURY

KRONIKATEATRALNA
„Comedie Francaise" w Polsce. —

Przybywa do Polski na gościnne występy
zespół artystów „Comedie Frangaise“,

który dą 'edno przedstawienie w K:ako.
wie (5 lutego) i dwa w Warszawie (6 ; 7
lutego). Grana będzie sztuka Musseta
„On ne badine pas avec l'amour" (Nie
igra się ź miłością).

  

0POLSCEZAGRANICĄ

| Odczyt o Chopinie w Rzymie. —
| Literat i muzykolog włoski Nino Sale
vaneschi wygłosił w teatrze San Carlo

w Modenie odczyt p, t. „Duchowe zma-
gania się Szopena”, Całkowity dochód z
odczytu przeznaczony został na rzecz
rodzin wojskowych, powołanych do Afry
ki Wschodnie', Fakt ten zasługue na u*
waśę, ponieważ na mocy rozporządzenia
Ministerstwa Prasy i Propagandy prze-
ciwko utworom państw  sankcyjnych,
twórczość Szopena zaliczona zośtała do
utworów, wyeliminowanych z repertua+
ru muzycznego we Włoszech,

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon malarza francuskiego, — W Pa.
ryżu zmarł, przeżywszy 75 lat, znakomi=
ty artysta - malarz Edmuyd Amant Jean.

Twórczość artysty cechowała niezwykła
finezja zarówno w technice komp szycyj

nej jak i kolorycie. Celował głównie w
łączacych głębię

wyrazu 2 wdziękiem i subtelnością.

się,.. — zaniosła się śmiecheni krzykli-
wym. — A może twoja żona...
— Zakazuję ci mówić o niej — przer-

wał, odrywając się od niej, poczem pow
chwyciwszy ją uściskiem twardym, który
wywołał lekki okrzyk, powtórzył; —
Słyszysz, zalkazuję ci!,,
Ton ów był tak niesłychany, a *zio«

nom'a przybrała wyraz tak dziki, że ko-
chanka zamiłkła, Cóż zaszło w ciągu tej
pół godziny, co go tak zmienił»? Postę«
powali znowu drogą wiodącą «u automoe«
bilowi, a już teraz Franciszek de Rourre
nie starał się maskować, W chwili, gdy
latarnie ukazały się m'ędzy kolumnami
sosen nadmorskich, znowu przemówiła
głosem, w którym brzmiało wyzwanie:
— Wiesz, wrócimy do Marsylii, Nie my

ślę włóczyć się po Południu,.. Skoro spra
wa się nie udała, wracam do Paryża.
Twoja będzie winą, gdy nadal będę w
teatrze...
—Ach, będziesz gdzie ci się spodsba—

odrzekł, — Wszysiko mi jedno, by!ebyś-
my od'echalį stąd, a prędko, prędko...
Po raz pierwszy poczuła że żona zna-

„azła sposób przewagi nad nią w sercu
człowieka, którego ona przywiodła na
brzeg przestępstwa. I, zdolna tłumaczyć
sobie tylko motywami najniższemi ów
zwrot, niweczący plan szantażu dawno
wypieszczony, bąknęła pod nosem gdy
automobil zadygotai: — Podly!,.. Nawet
nie usłyszał tego, Spoglądał przez szybę
na oddalające słę niby widmo wzgórze z
sosnami. Niezmierzony smutek gościł w
jego duszy, w któtej jednakże rodziła się
blada nadzieja.
Skoro żona starała się, by jej dziecko

nadal go kochało i uznawało, czy *obiłe
to wtym celu, żebęgoodepchnąć qdyb:
kiedyś powrócił?.,, я З
Powrócić? Czy miałby zczasem «u tea

mu siłę? `
Zwraca'ąc spo'rzenie na towarcys:

która badała go z pod oka — R w
przyglądający się poruszeniom swei ofias
ry — poczuł, zadrżawszy całą swą istotą,
iż nienawidził jej w te! samej mierze, jak
ją przedtem kochał, 

KONIEC  



 

P:óby wskrzeszenia B. B.
w powiecie lwowskim

„(x) Rozwiązanie B.B.W.R, vr powie-
cię lwowskim było tylko urzędowem
stwierdzeniem aktu, który powstał
już grubo przedtem, Faktycznie bo-
wiem zarówno B.B., jak i działacze tej
organizacji, byli już tak gruntownie
skompromitowani w opinji społeczeń-
stwa polskiego w powiecie 14/owskim,
że od dłuższego czasu nie przejawiali
żadnej aktywności,
W czasie wyborów, chcąc zjednać

sobie zwolenników, uciekała się ta or-
ganizacja do zgoła niewyszukanych
ar$umentów. Tak np. w Dublanach,
na wiecu przedwyborczym, obecny
poseł a ówczesny kandydat na posła

p. Wójtowicz, zachęcał do głosowania
udność mniej więcej w ten sposób:
„Czy wy będziecie głosować czy nie,
to ja posłem będę. Zresztą gdybyśmy
chcieli, to prowadzilibyśmy was do
sh, jak bydło na łańcuchu” (dosłow-
nie!),
Ruch narodowy w powiecie lwow-

skim wzbiera z każdym dniem na si-
le, a obecnie wyraża się pokaźną licz-
Ьа 30 kół oraz $ęstej sieci mężów zau-
fania,
Skoro tylko w obozie sanacyjnym

skończyła się dyskusja na temat, jaką
powołać organizację na miejsce roz-
wiązanego B.B., skoro zwyciężyła
koncepcja pułk, Sławka, powołania do
życia organizacji nibyto apartyjnej, o-
partej na współpracy organizacyj spo-
lecznych, gospodarczych oraz czyn-
ników z władz samorządowych i po-
litycznych pod dyrektywą regjonalnej
grupy posłów dawnego B.B., — w tym
momencie resztki sanacji w powiecie
lwowskim ruszyły do ataku, chcąc
czemprędzej położyć kres rozwojowi
ruchu narodowego i jeszcze raz pozy-
skać społeczeństwo dla swych planów
politycznych,
W tym celu zgodnie z instrukcją ko-

mitetu likwidacyjnego B.B, zwołało
do starostwa powiatowego pod kie-
rownictwem starosty pow, Eckhardta
konierencję organizacyj społecznych,
która miała właśnie zainicjować pra-
cę około wskrzeszania B.B.W.R, —
Konierecja ta odbyła się z początkiem
stycznia b, r...a wzięli w niej udział
przedstawiciele rozmaitych organiza-
cyj społecznych m. in, i Akcji Kato-
lickiej(?!) oraz przedstawiciele samo-
rządów terytorjalnego i gospodarcze-
je a także właściciele większych za-|

adów przemysłowych i folwarków
w powiecie lwowskim.
Jak zwykle, akcję taką rozpoczęto

tikrywając istotne jej cele, a wysuwa-
jąc na front sprawy ogólno narodowe,
obronę polskości, akcję oświatową,
sprawy gospodarcze i t. p, — Sanacja
bowiem orjentuje się aż nadto dobrze,
że odkrywszy karty, nikogo nie po-
zyska. Drapuje się więc płaszczykiem
ogėlno-nar „ by w ten sposób
poczciwych a nie orjentujących się w
celach tej akcji ludzi — nabrać na
frazes ogólno-narodowy dla celów po-
lityczno - partyjnych, Niezrozumiałą
jest bowiem rzeczą, że panowie ci z
jednej strony wysuwają postulat rato-
wania polskości, a z drugiej nie do-
puszczają do żadnych zebrań Polaków
w powiecie, i patrzą przez palce na
poczynania Ukraińców, a potem krzy-
czą: „ratujmy polskość!

Ciekawą jest również rzeczą, że pa-
nowie ci na kresach nie uznają innej
akcji polskiej, jak tylko pod komendą
B.B.Nie zdają sobie zupełnie sprawy
z tego, że najlepszym środkiem prze-
ciwko rozrostowi wpływów ukraiń-
skich na kresach, jest pozostawienie
swobody dlą rozwoju ruchu narodo-
wego, który jeden tylko może żyć
kres ukrainizowaniu się cz ów nie
zdecydowanych pod względem naro-
dowym, Pokutuje u nich również prze-
świadczenie, że każda akcja we wsi
musi być zgóry planowana i prowa-
dzona przez nich „za rączkę”, inaczej
bowiem jest „antypaństwowa” i prze-
śladowana,

Otóż panowie ici postanowili akcję
tę rozszerzyć i zwołali na dzień 27.1.
konferencję, na którą zaprosili już
więcej osób z powiatu m, in, i kie-
rowników Stronnictwa Narodowego,
łudząc się w naiwności swojej, że po-
trafią ich zbałamucić i pozyskać dla
swoich celów,
Wśród zaproszonych, było 34 roz-

maitych funkcjonarjuszy państwowych
i samorządowych, oraz 22 delega-
tów chłopskich, Zebranie zagaił sta-
rosta Eckhardt, stwierdzając, że cho-
dzi o stworzenie czegoś w rodzaju ór-
ganizacji wyższej użyteczności, Na-
stępnie p, Bajorek (z T, S, L.!) zreie-
rował regulamin „Komitetu porozu-
miewawczego* (tak nazwano tymcza-
sowo sanacyjnego noworodka), z któ-
reśo wynika, że komitet ten ma „ko-
ordynować wysiłki różnych organiza-  

Lwów, w styczniu.

organizacji i przeciwdziałać konkuren-
aż innymorganizacjom '(?!),

dyskusji zabrali głos mówcy, któ-
rzy naogół odnieśli się z wielką rezer-
wą do tego komitetu, stwierdzając, że
należy tylko pozostawić wolność swo-
bodnego organizowania się istnieją-
cym już polskim organizacjom, a wszel
kie komitety i „koordynacje” są nie-
potrzebne, Na sali dawały się słyszeć
głosy bardzo znamienne, że to jest
tylko pokrywka i że chodzi o odtwo-
rzenie dawnego B.B, Spośród obec-
bed narodowców przemawiali prze-
ciwko utworzeniu tego komitetu ko-
ledzy Balicki, Czarniecki, Semp i Wej
an oświetłając charakter i cel tej

a
Wkońcu (podobnie jak to miało

miejsce w Tarnopolu), przystąpiono
pomimo sprzeciwu do wy! „Komi-
tetu porozumiewawczego”, w skład
którego mają wejść jako przewodni-
czący starostaO zaś jako
członkowie: poseł Wójt: , p. Malik
z Krzywczyc, p. Zygmuntowicz (prze-
chrzta), p, Stoczyńska z Pustomyt, p.
Bajorek, p, Tomaszkiewicz i _ inni,
wszyscy znani sana , Skład+
„Komitetų“ niewielę odbieg! od
du dotychczasowego Zarządu pów.
B.B. wode jest, że zasia-
da w nim „až“ 2 chłopów. :
W czasie dokonywania tych wybo-

rów na znak protestu wszyscy prawie
chłopi opuścili salę, tak, że „wybory*
zostały dokonane głosami samych fun-
za państwowych i samorzą-

ch,
Musimy stwierdzić, że zebranie to

było walną klęską usiłowań sanacyj-
nych i że przyniosło w zrożu-
mienie istotnych celów tej akcji,

Charakterystyczną jest rzeczą i dla
nas niezrozumialą, jak to się stało, że
obok przedstawicieli Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet, zasiedli przed-
stawiciele Akcji Katolickiej, mimo że
głośny list pasterski X.X, Biskupów
potępił działalność tej organiżacji,
Po zebraniu w Ra Powiatowej

odbyło się zebranie delegatów wsi w
lokalu Stronnictwa Narodowego, gdzie
omówiono metody i cele pracy wR
wiecie oraz wskazano właściwą dro-
gę, którą należy iść dla ratowania za-
grożonego stanu polskości na kresach.  

Profanacja kościola
Osada Truskolasy w pow. często-

chowskim, o której przed tygodniem
szeroko rozpisywała się prasa z ckazji
wybuchu pełardy w bóżnicy, stała się,
jak donósi prasa częstochowska znowu
widownią wzburzenia,

ZBRODNICZA PROFANACJA
KOŚCIOŁA

„Goniec Częstochowski” z dnia 29
b. m. donosi:
„W dniu 27 b. m, ludność katolicka ©-

sady Truskolasy została wstrząśnięta|
wia: że kościół paraijalny w
Truskolasach pod wezwaniem św, Miko-
łaja został obrabowany przez nieznanych
sprawców,
Na miejscu zbezczeszczenia zjawiły

się tłumy olrolicznej ludności, poruszone
do głębi usłyszaną wiadomością, która
lotem błyskawicy rozniosła się po całej
okolicy, budząc szczery odruch oburze-

šia,
Oczom przybyłych ukazał się straszny

obraz zniszczenia, Drzwi prowadzące do
kościoła były uchylone, a zamek nadła-
many.
Złoczyńcy naderwali koronę ziotą w

obrażie Matki Boskie, Tabernakulum zo-
stało rozbite, a kielichy złamane. Komu-
nikanty częściowo zabrane, a częściowo
rozsypane po posadzce kościoła i podep

 

 

tane, Figura, stojąca na jednym z ołtarzy
była zamazana iarbą. Puszki z ofisrami
miały poodrywane kłódki.
Również znaleziono złamaną dyżą ho-

stję, która leżała na posadzce w rogu koś
cioła,

Złoczyńcy wchodzili na ołtarz, o czem
świadczą ślady butów i poprzestawiane
świeczniki oraz pozrzucańe obrusy.
Obraz zniszczenia, jaki przedstawiało

wnętrze kościoła, wywarł wstrząsające
wrażenie na obecnych. Ludzie zanosili się
od płaczu na widok wyrządzonej zniewa-
gi Najśw, Sakramentu i prółanacji koś-
cioła.

Proboszcz paraiji w Truskolasach ks,
Zygmunt Sznajderski na widok zbez-
czeszczenia przybytku Pańskięgo osunął
się zemdlony.

Wiadomość o prowokacyjnem włema-
niu, bo inaczej trudno nazwać i zrozu-
mieć pozostawienia wszystkich drożocen
nych przedmiotów w kościele przez
sprawców — wzburzyła okoliczny lud
do głębi.

Na marginesie powyższego oburzejące.
żo faktu, co do szczegółów którego jesz-
cze dokładnych danych nie posiadamy,
wyrazić należy najwyższe potępien'e, że
zbrodnicze jednostki mogłyby swoje an-
tagonizmy przenieść na teren świątyń,

Zaišcia w Truskolasach
„Goniec Częstochowski” opisuje zaj-

ścia, które ostatnio miały miejsce w
Truskolasach, \

Jarmark, ktėry odbywal się w Tru-
skolasach, zgromadził dużą ilość oko-
licznych wieśniaków.
W pewnej chwili w osadzie powstały

rozruchy, w których kilku żydów zosta-
ło poturbowanych, a stragany ich wy-
wrócono.
Na miejsce zaburzeń zawezwano z Czę

stochowy pomoc policyjną. Do Truskolas
wyjechały 3 autobusy z policjąw heł-
mach. й >
W dzisiejszym dniu spokój nie został

nigdzie zakłócony.

OŚWIETLENIE SANATORÓW

Sanacyjne „Słowo Częstochowskie"
ani jednem słówkiem nie wspomina o
zbrodniczej profanacji kościoła, nato-
miast p. t. „Nowe zajścia w Truskola-
śach'' tak pisze:  

„Pobliskie Truskolasy były wczoraj
znów widownią krwawych zajść, które

tym razem przybrały poważne rozmiary,
Jak wiadomo, Truskolasy są od pew-

nego czasu terenem usilnej propagandy
antysemickiej i ekscesów, wywoływa,
nych przez miejscowych członków Stron-
nictwa Narodowgeo, działających z pole-
cenia wyższych czynników partyjnych.
W dniu wczorajszym w Truskoiasach

odbywał się jarmark, Okoliczność tę po-
stanowili wykorzystać miejscowi endecy
i podburzyli przybyłych na targ wieśnia-
ków do wystąpień przeciwżydowsk:ch,
Podburzony tłum rzucił się na straga.

ny żydowskie i poturbował kilkunastu
handlarzy. i
Kres gorszącym scenom rabunku poło-

żyła policja, która spoczątku została za-
atakowana gradem kamieni, lecz po kil.
ku minutach opanowała sytuację, rozpra.
szając tłum i aresztując kilkanaście naj-
baraziej agresywnych jednostek”,

 

Z CAŁEGO KRAJU
CZĘSTOCHOWA

m we z

Aeroplanėm na ślub. W ubiegłą nie-
dzielę rano na lotnisku w Kucelinie pod
Częstochową wylądował aeroplan, > któ-
rego wysiadło dwoje młodych lidzi,
którzy przybyli powietrznym  szlak'em
do Częstochowy, aby wziąć ślub na Jas
nej Górze.

Byli to pp, Aleksander Onoszko i
Stanisława Bomikowska z Warszawy.
Związek małżeński pobłogosławił O,

Kustosz Justyn Martecki. Po ślubie no-
wożeńcy udali się ponownie na K:celin
i w drodze powrotnej do Warszawy o-
krąžyli kilka razy dostone mury klasz-
tofu Jasnogórskiego, w którym przed
kilku kwadransami odbył się ich ślub.

Rewizje. — W dn. 24 b, m. w godzi-
nach południowych u kilkunastu człon-
ków Str. Nar. przeprowadzono rewiżje,
Między innemi przeprowadzono rewizje
u p. Wandy Przygodzkiej i p, J. Drago-
sówny, przyczem p. W. Przygodzką za-
trzymano w wydżiale śledczym do prze-
słuchania, °
W Pankach polica z Panek i Przy-

stanic przeprowadziła rewizję u prezesa
Str, Nar, koła Panki p. Debudaja. W tym
samym dniu przeprowadzono rewizje w
Kałmukach i Praszczykąch. Wyniki re-
wizji były negatywne,

JĘDRZEJÓW

Powieśił brata, — We wsi Brzóg, pow.
iędrze'owskiego, w czasie nieobęćnośc:
rodziców, powieszony żostał na haku, 13.
letni Stęfan Michalski, Policja ustaliła,
że czynu dokonał z zemsty siar$zy brat
chłopca, Witalis Michalski. Bratobójcę
aresztowano.

KIELCE

Rezygnacja wiceprezydenta, — Na po.
niedziałkkowem posiedzeniu rady miej-
skie' odczytał prez, Artwiński psmo
wiceprez, mjr. Maeschkego, w którym wi-
ceprez. zrzeka się zajmowanego stanowi.
ska od 30 kwietnia b. r. Ustąpienie swe
motywuje mjr. Maeschke tem, że po ro*
cznem urzędowaniu doszedł do wn osku,
że praca jego w samorżądzie m. Kielc nie
przyniesie pożądanych wyńików wskutek
różnicy zapatrywań na metody gośpodar_

 

 

tyj orz mwalczać przerost liczbowy | ki.  

Data konsekracji biskupa-suiragana—
Dnia 25 lutego r. b, w kościele katedral-
nym w Kielcach odbędzie się konsekra-
cja nowomianowanego biskupa-sufragana
J.E. ks. Franciszką Sonika. Sakry bi-
skupiej udzieli J. E. ks. biskup Augustyn
Łosiński, współkonsekratorami będą Ко-
ledzy akademiccy biskupa - nominata:
J. J. E, E. ks. biskup Tomczak, sutragan
łódzki oraz kę. biskup Rancan, sufragan
ryski.

KATOWICE

Zjazd delegatów Związku zachoduiego.
— W niedzielę 26 stycznia b, r. odbył się
w Katowicach zjazd delegatów kół okrę-
gu śląskiego polskiego Związku zachod -
niego. Przewidziane przez porządek ob-
rad referaty wygłosili: dyrektor Związku
p. Stanisław Kudlicki.z Warszawy, oraz
kierownik okręgu śląskiego p. Mieczy-
sław Zaleski. 'P. dyr. Kudlicki mówił n. t.
„Współczesne stosunki polsko - niemiec-
kie”, p, dyr. Zaleski n, t. „Stosunki naro-
dowościowe ma Śląsku”.
Po referatach uchwalono szereg rezo-

lucyj, mówiących m. in, o trudnem poło-
żeniu ludności połskiej na Śląsku Opol -
skim, o konieczności przeciwdziałania
propagandzie niemieckiej na terenie woj.
śląskiego, o potrzebie parcelacji wielk'ej
włąsności na Śląsku i oddania ziemi osad

 

"nikom polskim, o koniecznościdalszej
akcj w kierunku unarodowienia kapita-
ła w przemyśle śląskim i obsadzenia sta.
nowisk kierowniczych w przemyśle przez
Polaków oraz o potrzebie zlikwidowania
tych występów publicznych mniejszość”
niemieckiej na Śląsku, które prowokują
uczucia ludności potskiej,

PABJANICE

Echa zbrodni pabjanickiej! — Swego
czasu dokonano w Pab'anicach straszne-
go morderstwa na osobie 23-letnieg, Wik
tora Rata'czyka, synie właściciela składu
wim i wódek, rabując przytem około 5
tysięcy zł. pochodzących z inkasa za spi
rytuałja. Ze szczegółów śledztwa niezb.-
cię wynika że w tej krwawej eskapadzi?
bandyckiej brał udział jeden z bliższych
zńajomych Ratajszyków, na co wskazują
pewne fakty, jak: zgładzenie dwóch psów
do których obcy nie miałby dostępu; zro-
bienie dziury w drzwiach, akurat w tem  

mie'scu, gdzie znajdował się, wewnątrz
haczyk, świadomość, że prócz Wiktora
ofiary zbrodni — są w domu dwaj bracią
dla bandytów niegroźni (jeden umysłowo
chory, drugi 14-to letni), i wreszcie >ew-
ność, że pieniądze są w mieszkaniu i że
starych Rątajczyków w domu niema
śdyż byli wówczas na weselu u znajo
mych. W związku z tem aresztowano ki.
ka osób, często stykających się z napad-
niętymi, z których czterej przebywają —
jak się dowiadwe nasz współpracownk
— w dalszym ciągu w areszcie śledczym,
nie mogąc się wytłomaczyć z pewnych
szczegółów,

Nadmienić należy, że wśród nich znaj-
due się znany na naszym terenie właś-
ciciel zakładu gastronomicznego — Pru
sicz, b. woźnica Ratajczyków i niejak'
Stusio, — Sądzić należy, że zagadkowy
ten mord zostanie już wkrótce wyjaśnio-
ny całkowicie.

WŁOCŁAWEK

Zebranie narodowe. — Ruch narodowy
we Włocławku rozwija się stalę. Świa-
dectwem tego są zebrania miesięczne
Stronnictwa Narodowego. W ubiegłą nie
dzielę na zebraniu relerat wygłosił dele-
gat zarządu głównego j jego członek koi
Matłachowski. Głębokiego przemówie -
nia zgromadzeni wysłuchali w napięciu i
z uwagą, Następnie zabierali głos prezes
Michałowski, Pawłowski i Barankiewicz

ZŁOCZÓW

Kto na tem zarobił? — Przed paru la-
ty, w okresie radosne; twórczości, min.
poczt zakupiło w Złoczowie od Żyda dr.
Grossa budynek, w którym mięścił się u-
rząd pocztowy. Budynek ten (stąry!) ze
względu na swe rozmiary nie nadawał się
już w czasie kupna na pomieszczenie
poczty.

Wystawiony na sprzedaż ze stróńy
miejscowych reflektantów oszacowany
był na 100 — 120.000 zł,
Można wyobrazić sobie i zdziw'enie i

oburzenie społeczeństwa mie'scowego,
gdy dowiedziano się, że Minist. Poczt za
tę ruderę ofiaruje ponad 300,000 zł Do-
wodem nastrojów mie'scowych był> wy-
stąpienie ówczesneg» prokuratora sądu
oktęgowego p. Pauliego z tęlegraficzńym
protestem do ówczesnego ministra poczt

 

  

Częstochowa, w styczniu. |

które muszą być miejscem nienaruszal *

nem. Poża antagoniżmem, jaki się za-
ostrzył w stosunku do żydów, muszą tu
działać jakieś zwyrodniałe jednostki, któ
rym zależy na nikczemnej prowokacji”.

 

inalga Aspirina wyrabiana jest

obeznia kiew Polscel Nabyć ję

można w A aptece. aks i

k em „Bayer“ na opakowani

tabletkach działa przy bólach głowy

| chorobach z przeziębienia.

PLRINA G$)_ASPIR
Do nabycia we wszysikich apiekach

Cena za 6 tabl. obecnie już
tylko Zł. 0.90, za 20 tabl, Zł, 2.25

  

Zajśca w Kłobucku
„Słowo Pomorskie" pisze:
„Również w Kłobucku doszło wczoraj

wieczorem do zajść antyżydowskich Pod

burzony przez agiłatorów  endeckich
tłum powybijał szyby w wielu mieszka -

niach Żydów i poturbował kilku. Policja

stłumiia zajście, aresztując kilku *waq*

turników*,

Zgon
najstarszych kapłanów

diecezji kie eckiej
W domu księży emerytów w Kiel -

cach zmarł dnia 22 b, m. ks, Jaa Ko-
łaczkiewicz, przeżywszy 94 lata i pra*
wie 3 miesiące. Dnia 23 b. m. w tym
samym domu zmarł ks. kanonik Fran-
ciszek Nawarra mając lat z górą 92.

Ks. Jan Kołaczkiewicz ur. 29 paź
dziernika 1841 r., nauki początkowe
pobierał w szkole elementarnej w Ję +
drzejowie, od roku 1855 kształci się w
gimnazjura w Pińczowie, po ukorcze =
niu 5 k!as wstępuje do Seminarjum Du
chownego w Kielcach. Wyświęco ry zo
stał na kapłana dnia 15 lipca 1866 r.,
tegoż roku zostaje wikarjuszem par.
Miechów. Od 1870 jest proboszczem
kolejnu w Moskorzewie, Kazimierzy
Małej, Nakle, Dąbrowie Górniczej. Na
stępnie był kilkanaście lat kapelanem
szpitala św. Aleksandra w Kielcach, w
1927 r. przeniesiony na emeryturę ti-
miera dożywszy niezwykle sędziwego
wieku.

Ks. Fraciszek Nawarra urodził się
dnia * października 1843 roku w Tum-
linie. Nauki początkowe pobierał w
szkółce górniczej w Samsonowie Po-
tem wstąpił do gimnazjum w Kielcach,
W roku 1865 rozpoczyna studja du-
chowne w Seminarjum Kieleckierr, z0+
staje wyświęcony na kapłana w Sando
mierzu, dnia 31 lipca 1871 r. i obejmu-
je wikarjat w Pilicy, potem w Kijach.
W czasie swego pobytu w Kijach nara-
ził się swemi przekonaniami narodowe
mi władzom państwowym. W aktach
Kurji Bisk. zachował się list guberna-
tora kieleckiego w tej sprawie ze skar-
&& jakoby ks. Nawarra podburzał
włościan przeciwko rządowi. Przenię*
siono go do Wolbromia.

Paratję dostaje w 1888 r. w Paboro-
wicach, potem w Michałowie, wreszcie
w Obiechowie. Nakoniec zostaje kape-
lanem szpitala w Miechowie; przecho
dzi ra emeryturę w 1915. Przez 15 lat
rezyduje przy kościele bł, Winc. Ka-
dłubka w Jędrzejowie. Dnia 3 erud-
mua 1932 r. zostaje odznaczony kate-
dralną honorową kanonją, W woinych
chwilach oddawał się z zamiłowaniem
próbom literackim. Zmarł 22 b. m, po»
zostawiając pamięć gorliwego kapłana,
uczynnego człowieka i dobrego patrjo-
ty.
OVER ZARZTAPOWKBC TTT ETNATOROK"

p. Miedzińskiego, przeciw te! transakcją
—niestety bezskutecznie.
Przed paru miesiącami zjechał tutaj in.

spektor Minist. Poczt., który w te: spra«
wie przesłuchał szereg osób, е
Jak się obecnie dowiadujemy dochodze.

nia prowadzone przez organ poc:towy
dały pewne pozytywne wyniki, na pod*
stawie których skierowano sprawę de
prokuratury,

Gazy, — Od jakiegoś czasu jacyś gie-
wykryci sprawcy w czasie imprez ży«
dowskich lub szabesgojskich roz ewa'ą
na sali cuchnącą ciecz. Ostatnio miało to
mieisce ną akademji żydowskie i w kinie
„Palace”, będącem własnością Zw:azku
Strzeleckiego, wydzierżawioną Żydowi.

Oputja publiczna dopatru'e się w tych
wystąpieniach prowokacji ze stronysa »
mych Żydów.



„sich doniosłe

  

E wój. produkcji

NOTCE

«Wdążeniu dosamowystarczalności włókienniczej
W grudniu r, ub., odbyło*'"sie iw)

Wilnie posiedzenie rady To ia
«s Lniarskiego oraz doroczne;. =walne
="zgromadzenie :'członków « tegoż. Towa-,

rzystwa, Póza sprawami organizacyj-
+ _nemi.na. zebraniach tych.powzięte zo-,
s: stały. ręzolucje, które, ze. względu na

„dla sprawy. Iniarskiej
sznaczenie, podajemy poniżej:... i

1) Uprawa lnuikonopi w drobnem'
gospodarstwie rolnem — zwłaszcza"
na terenie woj. północno - wschod*:

„mich —jest obecnię majpowająźni jszem
<iżródtem „dopływu „gótówki,
w nadmiarze przez drobne śogpodań, M

1, 'stwaduża iłość'rąkt roboczycti” znajst|.. ;
йis stałe: zatriidniettiei zarobek*przy

* uprawie, pielęśnacji ' oraz: „przeróbce:.k

nuikonopinawłóknoi tkaniny sa;
+modziałowe:* Wł ROWETEZ

aaa >inu*sspowodowały: W;
roku 1933„zwiększenie, areału» :pod,

< tą rośliną: do przeszło. 123% tyg "ha,
przewyžszając-w“. tefe-+spęsćb: po
wierzchnię zasiewu lnem w latach be
brej konjunktury (lata 1926—1929),

23) Dziękiprzychylne: „tfaktowa-
miu przez /czyńiniktaspra”

 

  

   

  

  

 

  

 

Przeciętne Gtodniówe. ceny czterech|Wilno 19,19 , 12,32 уе 13,00

; 16%9*&1 +W624y /olkresiė" od" 20-40 do“! Katowice 193813424— 15,50

Е A | 126" słjeznfi"1036 r: *według” obkczenia*|Kraków +“ 1851+-13.28 — 14374,

ń stwA ned“ *biur: Gie łdy *7Zbóżbwo—'Towarowej w ów 0449) 214 1625; 1344.

ictwo,i t, p.) i zorganizowanej; ls i RECZ, WK

* krownictwoi t.p.),‹odėKada No—PaPoza GIEŁDY ZAGRANICZNE,

jęst skt, że, z po „6% GIEŁDY KRAJOWE* > «iPszen:» Żyto*«Jęcztńi: Owies*
2 i "Rapdlowy, > 5К Pszen. Żyto Jęczm. Owies Berlin * 1 25.54--20:95 *28.08 ; —

ys, tonn włókńa lnianego. rocznie,| warszawa'-*-20,00-12,373 15.624 13.79 | Hamburg: -2052 1170: — 1296

krajowy przemysł przędzalnicža-tka- Gdańsk, , 1940 1380 1573 149%| Praga 31.34 2940-3014 2629
cki, który przed kilku laty przerabiał. |-pożgąg. * 1813 12,371 14/75 13,94 | Brno“. - -3630 2838. 2926 26,07

.3.000 tonn' wlėkna Iniane$o,óbec-*| Byggoszcz 18,25 12,62814,874 14,00 | Wiedeń + 26.33-25.75 30.124 25.624
nie. zakupuje. tego, , "włókna, przeszłu Łódź 1956 -13,25 15,00 1500-| Liverpool- '19,80- / —! — . 16,70

"7,000tonn rocznie. : Eablin. 4, 1199, 1187,,..— 1280| Chicago, 3 1-—=::11.39 16.74 21.02

4) Nastawienie produkcji Inu na eks; wne. _. 17,64..10,75. 13,074 10,79 | Buenos Aires 17:64 3— а
"port jest zawodne, o czem przekonały
lata 1929 — 1932, należy przeto roz-,

roślin włó
Polsce oprzeć przedewszystkiem: п

„ykka wewnętrznym, 'W chwiliobec:

  

 

adanar|.

ZU

*2) Trwajace: 0411933r: "pomyślne,

142 Francji

       

    

  

 

   
  

  

  

kiistych w.

„Wysiłki, zmierzające do zbilanso-
wania naszego obrotu z głównym do-
/.stawcą:bawełny.— Stanami „Zjedno-
*czonćmi, nie dają . rezultatu, nawet
przysstesowaniu najdalej idących: pre-
mij w

szych ziemiopłodów, gdyż:zbilansowa-
nie; hasžego: handlu.ze Stanami Zje-

i, dnoczonemi „możliwe być. może: jedy-
i nica drogą daknajwięlszego: ogranicze-
ania;importuibawełny;

 

„Na. czoriaszychgiełdachwalutowych

l-fe"sięsÓrA SE Solona2 oslatnichdni,| g
asagoak agi Jsa ad iala

"akaEpz,Ir teriSłota
42Brytanii,

Ro wydarzeniem WE a
jędolara,

SZYCGRgiełdachzbliżył siędo pary-.

  

mei

   

a zebraniuwarszawskiej„giełdy:mię-

zowych-przy eksporcie na-

wano poważniejszych zmian.
BAdec 7

 

Walny: zjazd zaleca zarządowi: To-

ьwarzystwa. Lniarskiego w Wilnie jak-'|

naieuergiczniejszą dalszą akcję w kie-
runku realizacji postulatów  rolnic-

twa w dziedzinie preferencji dla kra-

iowych suroweėw wlėkristychį'olei-

stych/jako"najbardziej žywotriych dla

ochrony produkcji włókna krajowego:

oraz"interesów gospodarczych dro-.|

bnego“ rolnictwa "Polski; a zwlaszcza-
| woj. północno-wschodnich: sb. 

 

„Bez poważniejszych zmian”kursowych |.
= “Odplyw złota z Banku Francji ustał ||

„tetų,teis,Masa.zbliżone do; dol--

ius O Francji,który będzie о-
głoszony.w dn. 30b..m. a sporządzony”
za okres“ odniowy, zakończony dn, 24:

b:''m,, wykaże prawdopodobnie: poważ-
ny odpływ „złoZłota. który może się, wyra-..
zLoaniewielemółejszą od 1 miljar*

aZNACZEĆ. należy. że od tego cza-,
s yw złota trwałjeszcze przez pa-

rę dni, tak, żesri bilans wykaże
-prawdopodob; ek złota.

/Cenyzboża w kraju 1 zagranicą

 

  

R gi Id i i Я

'zł.Trzoda ni słoninowe od 150 kė.

Rada Naczelna związków zawodowych
pracowników samorządowych R. P., re-
a EA trzy centrale

nowicie Związek kicia SAROTKĄE

„dń terytorjałnego R.P., Zrzeszenie związ*|-
ków «pracowników: miejskich R:*P. i

/ Związek 'stowarzyszeń pracowników sa-
morządu! wojewódzkiego, =" przedłożyła
„wczoraj: ministerstwu obszetny: memorjał

"į 'wsprawie "projektu: ustawy o, zaópatrze-

„|"niu. emerytalnem PACYWÓRCW BAĆ

ZW : $

'| nychi użyteczności publicznej (Warec-
*ka'7); Chrześcijańskie. zjednoczenie za-
wodowe pracowników: miejskich  (Śnia-

„mików, samorządowych i użytecznęści pu-

zawodowego polskiego
ska 101) i Związek zawodówy pracowni:
ków zakładów miejskich: i użyteczności
publicznej (Ogrodowa 39).

*Memorjał ten występuje. zdecydowanie|

|przez pracowników w służbie samorządo+
wej; domaga się ubezpieczeńia' emerytal-
nego ме własnynt:zakresie 'związków sa+'

go tego stanu rzeczy ordz-wypowiada się

przeciwko utworzeniu ceńtralnego samo-
"j:rządowego zakładu emerytalnego.

Postulaty .swoje Rada Naczelna zao-
patrzyła w obszerne uzasadnienie, W me-
morjale wykazane „zostały wszystkie
przepisy projektu ustawy, które krzyw-
dząpracowników samorządowych, nie:
wprowadzając naprawy stosunków w u-
bezpieczeniach,, emerytalnych; «ponadto

|. wprowadzenie, projektu , ustawyw. życie
odbiłoby się. ujemniea życiu gospędar-
czem przez. wycofanie z lokalnych. fun-
duszów „emerytalnych. kapitałów, # któ-

 

samorządo- у

Мептопа! ten „pozawyżejwymięnione-| |
|*mi-centralamipracownikówumysłowych, '
-Żostał:'podpisany również przez następu-'
jące centralezwiązków robotników miej-*
skich: Związek...pracowników:, komunal-"

zdeckich;:5) ;; Związek zawodowy: pracow="

blicznej — Z.Z.Z. (Kapucyńska 5), Zwią-:
"zek pracowników miejskich Zjednoczenia:

(Al. Jerozolim="4.

|- 26.31, kupno26

przeciwko naruszeniu praw nabytych

morządowych, ulegalizowaiia' ustawowe- | (ach ai

Memorjał pracowników samorządowych
W konkluzji Rada Naczelna prosi M.S.

Wewn. o.taką zmianę projektu, by nie

obniżał praw, emerytalnych pracowników

samorządowych 'w stosunku do praw, ja-

kie mają zagwarantowane DO

sze państwowi.

Ка Z powyžsžego wynika; że aioinicy
samorządówi nie dążą do uprzywilejówa-

nia ich' pod względem: emerytalnynt,: pra-

gną'jednak utrzymania „świadczeń. eme-

ryttlnych na poziomie emerytur funkcjo-

narjuszów państwowych (b)

 A —

аіеттеппеіпе
Ноі‹ташв z dnia29stycznia

530, OpEWIŻY
Belgjė 89.35; (sprzedaż:.89.53, kupno

.89,17); Holandja360.00 (sprzedaż 360.72,
„kupno,z„Londyn 26,24 (s) rzedaż

AT]; Nowy Jorl "3.26 i
m ósmie (sprzedaż 5:27 i pięć: ósmych,
WE 5.25.i jedna-ósma);. Nowy Jogk (ka
aii pół (sprzedaż 5,27 i trzy:czwar
kupna 5,25i 'edna czwarta); Paryż

35,00' i po (sprzedaž:3501 i pół, kupno
*34.93i pół); Praga 21.96 (sprzedaż 22.00,
kupno 21.92); Szwajcar a 172.70 (sprze -
daž 173,04, kupno 172.36); Berlin, 413,45
(sprzedaż 213,98, kupno212.92); "Madryt
12.58 (sprzedaż 12.73, kupno 72.43):
Obroty 'dewizami: średnie,. tendencja

dla dewiz niejednolita (bardzo moca:
„wy Jork), Rankadiy dolarowe w. RY

$.25; rtibel złoty 4,80;
dolar złoty 9,03; W*obrotach prywainych
marki niemieckie '(banknoty) 134.75 —
135.00. W. obrotach prywatnych. funty
ang. (banknoty) 26,23,

„4 PAPIERY PROCENTOWE ;
7 proc. požyczka setas,na 61i

siedem ósmych ięć ósmych —
61 i siedem ósmych (odctrif po 500 dol.
62,13:—-61.88—62:00(wproc.);'4 proc,
PA pożyczką: ;premjowa dviaro-
wa. 52,90; 5 proc; konwersyjna..„59,25;
6 proc.póżyczka dolarowa 76i.pięć 65-
шусЬ — 77.00-(w proc;);8 proc.L Pan
r Ango,krajowego 9400 (w
Ši 8:proc, obligącje. Banku ;gogoodar

 

w
 

 

stwa kra.owego 94,00 ; (w- „prog;)į.A„proc.
L. Z. Banku gosbodatstwa taówego

  

ё „‘шпус zwyżka cen trzo- |wzwyż — e „rych skorzysta. „przewążnie najuboższe:| 83,25;*7. proc.obligace Bańku gaz.

nej.aSwłókna, ae ai. a dis od2.do 3 = do 150:KAZdo 7% sh mięsne od| społeczeństwo .i przez przekazanie. tych| stwa krajówego8325; 8;proc,L, Z'Вап-

„wój. rajowego przemysłu *przędzalni- zł ma 110k$.:wzwyż—66 do 72 zł. . kapitałów do centralnego zakładu rzez| ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z, Banku roi

"czego nie nadążają za wzrostęm pro; wyniósłłogółem — 598sztukby- Na hali hurtu wobec zwyżki centrzody pył k ep nego 83,25; 8 proc. L: ZL 2 kred,

„dukcji Inu, głównym. przeto,cglęm o ła,ciej177638 sztuk, owiec—7 szt chlewnej nastąpiła d cen wieprzo=| CO. W4nacznej, Gzęšci; >yłyby,„skonsumo- Przem. polsk. funt. 90,25 roc.); 7

rę becnej. polityki,” gospodarczej.w. dzieć” UdyNe — 1,107sztuk, z czego :*winy przeciętnie od5 gr, na 1 kg. Źwyż- wane przez sej tego AAC” proc, „ Tów, kred. przem. pokisk. funt,

у 4 miesprzedańychpozostało—10Ł"sztuk. kowały"również ceny.: cieRay prze- że śle Gr 83,25 Tprocj; 4i-pół proc. /ziem-
"Być akad jeee skie.46,50 — 46,25. —46.38; 5 proc: L. Z.

Warszawy(ię3r.) PN Mispięć 65-
i mysi:— 415, , `

 

cietniea 10:gr: na 1 ką. ‚
Za 1 kg. mięsa uboju Wasziwskieg

płącono: wołowina gat. I-szy — 1.05 do.

 | coma,kanos070 złamięsiste | ZB
«|- 68:68:zl... ao00 «zł. do(A zł., karmne

 

            

 

  

  

     

   
     

  

     
     

  
 

„do 5 ai 70zł.,| 1,10 zł,, gat.Etde1 zł,, r i

ь aаеа do 62 Žr| ins gai4, L.szy—1.45 do BIE. Terminy"zeznań BakPolsk ża
katmite+ 50%do 56 zł;,ma tuczne-— | 1.35 do 1,40M ias e-- d tku - d chod a katy я а

ję Z < A 2 gi — ocżę sz pe:Taa Ela Noие50Р{да'ю…ей‚"ы%‘;т: BO a 0 owym -|Bek mocniejsza, dla listów: Staw
e— К i „do — ' у kuoja

„celnych: bgtókiczekćpłżywozowych w „ża.różnicy, "gatunku i wieku —|do 90Šu cielęcina,gu.tss „1435 do; „Rozporzadzeniem ministra skarbu-z dni aziemaja eż pz

stosunku do egzotycznych surowców do 47 żł., cielęta mięsiste—72 do 75| 1,40 zł., gat. II— do 130 zł, wie- 27styczńiab, r. termin, do którego. oso”" tę prywatnych: .8- proc; pożyczkąz r.

włókienniczych — juty, bawełny, si-
„zal, manili fibru,: których:* import,
«pomimo istniejącej. preferencji
krajowych surowców włókienniczych;!

„Stale wąrasta. „Jutaobęcnie możę być:
w 100 ]prog. zastąpiona przez„kągiowe

"surowce włókiennicze.  *

6) „Koszty importu sufowców.* włó-
- Kentiezych. są nadal „najpowažniejszą
-.pozycją:w„o ólnej stmie importu do

Jski. Dla z obyąią, waluty, na, opła-
cenie tega szkodliwego. „dla, . „Naszego
życia,Paoprzywozu wyrzu-
„camy „zabezcen płody.rolnicze, Polski
zagranicę, dopłacając dziesi tki mi-
„Gonów złotych ра` premiowanię, eks-s
portu. Wobecpowyższego.nižsža CEF,
na Pasy jesttylko.pozotną K BD

   

   

  

 

gar
orteno,,
 

 

igrunta nalęż
Klinać. t dziny!„Cąbrillów,а8

| ordbi в6
"jego sprawą

się takųSale”“а dawnych dobry
"sce, które zajmowała starąS
"Nikt,sięnie“"pała

Е sobie życzy:

. chwił głowe TAKjeha, znikły WOLE.

; A „zńówyćdziało
czasów;,Na

służba: wsadził+nową:,
"tyčh,sprawach Vėrėdla,;gzego.
adecydowal.Cortano dla, niego '

szystko

 

i dla jegoS Aon iważane byłoza święte.
kazać zasadzić nowej rabaty kwiatów

nie przępr wadziwszy przedtem poważnej i rze-

isfiotóm'z marszałkiem dworu, Krótkoczowej,„dys!

mówiąc, :Weżeli Jones, kpolowal w-Sari

w każdym razie: był”tdpowiedzialiiym:
„słowa — wobegci,swoich

„ezyaiali įmu tylko na bardzo
Nie mógł: sobię.

łumaczono mu deli-

ia ekssię znižač Ataki p

Ściślejszemzna zenių,te;
mistrówy.. КК trzy
Sai таswobą działanja:

yy © KĘ я, bo li
   

      
jeździe.'onno

dlaš|

lysiwy świdóć
rożpłakał się na widok

potem 'zaczął: obchodzić pałdć.:

„doVėrėalėw,;nie przestająciprze;,
dódziesiątego pokóle-

 

  
т Tėkjo'podaje P.A.T :
Згргашожіъше']арощісшяо Z han-

dlowego w Szanghaju zwraca uwagę na

4rzros. wymiany handlowej między Chi-

nam: i Japonją zarówno po stronie im-
"aki pos p równocze-

*"'obrotów han lowych mię
/ mW elka Brytanią.'

E Rówiioczeknia sprawozdanie
= że SR Stanów Zjednoczonych do

  

 

 

 

  
Fiot'a.

“e

ste

 

  

„ym.porządku.

'*kich;. dóbr.
miej-. :

Niemógł:ZY
w ogrodzie; —.Теёіх

przepadnie — mówił
o tych nowinach,

iste,/ to
w naj-  

196 Triste. Stopniowo
| pasa  

   
   

pl.Lgielętasislabo odżywione —65 4070°

"Handel Chin |

Japonija:= W.Brytanja — Stany Zj.

podkie--

Chin spad równoczęśnie import z

Chin do gto,Kaadiioczonych poważ-
' ksport Japonji do

!11935 и*уто&! 189,6 mili zen

„ubierać iw co. chciał, bo“temu tajemniczemu obrząd-

"kowi, przewodniczyła nieugięta wola Emila Fleu-

Cabrillo znikł. Nie wniósł do sądu spodžie-
wanej. skargi. Mały dzierżył dotąd, bez -niiczyjego
sprzeciwu, to co zdobył siłą.

Na'naradzię z”Halsey'em 1`Denas sem zadecy-

dowali, že Cabrillo został przekonany pomimo woli
*9. powrocie prawdziwego dziedzica, W innej i waż-

"niejszej sprawie dostaliodpowiedniedyrektywy od

*'lózeła*Simona, Kiedy szyfrowanytelegram doniósł*
Simonowi:'0 zwycięskiej
natychmiast, : że nie należy: działaćpośpiesznie i że

zanim: Mały: nie-ugruntuje należycie swego autory-|

Młetu"nie powinni nawet zagłądać 'do skarbca, Cale.

przedsięwzięcie mogło. osiągnąć. jeszcze większe
"rozmiary niż pierwotnie przypuszczano, Może Ma--
iły nietylko wywiezie skarb z pałacu Vórćalów, ale: |.

;jeszcze'pozostanie dozgonnym. właścicielemwszyst«
Trzebasię wstrzymać :z: jakąkolwiek

akcją. Józef Simon miał. zamiar:„przyjechać osobi-|
ście do San Triste'i objąć. dowód
inieszkańcy meksykańskiego | miąst

a latizapomnieć 0.veikini sakas 8. nie-

ten asai "się i

Pomimo tego: zastosowali się"ścisle do,iroz-
kazów. Zdecydowali, stopniowo zaciešniė,, węzeł
„zażyłości pomiędzy sobą.
mieście, że: uprzejmości, które.wyświadczył Mėrėal
tym,„przyblędom“ zawdzięczali oni.
(rem -popatli jego stanówisko. w. dni

„Marmgnt, Denny.i.Halsey..
az częściej przych
ednak nie mieszk

przowinaŽieauro0:* do'95gt;

r:1934), import japoński z Chin — 82
smilj. youanów (wzrost o 1 proc.),

Eksport Stanów Zjednoczonych do
Chin wyniósłw: 1935 r. 174,9 milj, youa-
'nów (spadek o 34 proc. w porównaniu z
r, 1934), import Stanów Zjednoczonych z
Chin1364az ER nów (wzrost ©. 44
proc:). Brytanji „do. Chin
wyniósł GBA wjwali. youanów (spadek o 21
proc.), importW. Brytanii z Ch'n — 49,5
milj, youanów:„(spadek o 16 proc.).

Eksport srebra z Chin w r. ub: wy-
niósł 705 milj. Paw złotą zaś 41,is
milj,youanów. : :

 

  

 

    

  
    

  

  
   

wyprawie”odpowiedział |

rumieńców,

Takie

Sądził, że.
„zdążyli „przez

  

miego łoża
czynem

Rozeszłasię wieść: po

 daniu z któ--/,
powrotu do;

  

 

rem.chcąc

odzić .do pałacu, do-
i w„nim. . Pokyt ich
jak 5. udziałami

PARA:sta-

    
ks

 

by fizyczne, prowadzące prawidłowo
księgi handlowe -lub-- gospodarcze obo-
wiązane są złożyć zeznania o dochodzie,
został przesunięty 'w roku podatkowym
1936 z dnia l-go |marca na 1 kwietnia

1936 r.

Tem .samem rozporządzeniem. został
przesunięty termin płatności zaliczki na
podatek „dochodowy dla osób wyżej. wy-
mienionychna dzień 1-szy kwietnia 1936
roku..

Inne terminy do składania zeznań po-
zostały bez zmian i-są następujące: 1-szy-
marca — zeznania o obrocie osób fizycz-
nychi o dochodzie osób fizycznych, nie

| prowadzących ksiąg handlowych; . 1-szy
maja — zeznania o dochodzie i obrocie

| osób prawnych,

 
raniami w kierunku odpowiedniego ulokowania !;
tych udziałów. Tak, Stały sprawy owego ranka,kie- |
dy to Mały pizypatrywał się przez spuszczone rzę-
„sy surowej twarzy służącegoi rozmyślał: do jakiego ,
stopnia Emil Fleuriotuzna jego za swego pana?|

Od tygodnia starał się. zgadnąć, comyśli w głębi
duszy, ten stary sługa i od tygodnia nie sudawało*
mu się to w najmniejsżej: mierze.
— Postaw tacę — powiedział 25 Emila —

„skończywszy pić *czekóladę: — Nie' półrzebnjęsz
słać i trzymać jej. Stół wystarczy,*

Na twarzy:Fleuriót'> Asai sę ciemnePlamy

 

— Prawda; panie; że nie jestem: młody:— od-
part — ałe dzieki'*
ał do. trzymania tacy,. +

Bogu o A” mi jeszcze”

 

już miał'zasat Rosępowśjć ściśle we-
dług . przepisów. ustalonych -pół wieku temu i naj:
mniejszą zmianę uważał za osobistą obelgę, 2

Tymczasem *w łazience słychaćjuż było tupot.|
nóg: i. plusk nalewanej wódy:Pałac. Verćałów. po*-
-gardzał nowoczesnemi.
„wodą. Co rano $rzaną na ogniu wodę:na kąpiel:pa 3 JS

| i-wnószonoją:do łazienki. konwiami, 6 I
„Wypiwszy. czekaladę Mały'usiądł, Fleuriot na-

" tychmiastpostawił:
kolanoi włóżył:pantofle na zwisające z bokuolbrzy- ::

nogi Małego.Łoże. tobyło raczej: wy- /-
sztuki+

udogodnieńiami. iebieżącą|

stacę na.stół, ukląkł na jedno:

„architektonicznej niż meblem, W;

wranać-się nąń, trzeba było wejść n
«wysoki stołek, a rano.okodziio się z:'nieśą, zEpe
;mocą.Kea BA a

m4

ola

"| Żyto II standart687 $

'-613 181, 1400 — 
 

‚
:H
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1025 (Billosowskaj 92.75; 7 proc. poż,
«śląską 70.i trzy Aa1500°-dolj 71,25;
7 proc. pożyczka,smsWarszawy (Magi-
strat) 68,75 — 69 i. trzy 6sme; 5 proc,
rentaziemska, 54,00 —'53,00; 3 proc. po-
życzka premiowa budowlana 26,75 —
27,00— 26.80; 4 proc, pożyczka' prem,
inwestycyjna .55,00; 3 proc. renta' ziem-
ska Kack po 54000 zł.)-55,00 (oienki
po 100 zł.) 70.00,

Gielda zbożowa
Notowaniąpz dnia 29stycznia

Pszenica czerw. jara szk!. 775 gl. — —
; Pszenica jednołita '753 gl.20,00

--20,50; „Pszenica zbierana 742 gl. 19,50
— 0.00.

— żyto I standart 700

Owies I st. Mai497 gl. 1375 —
14,00; Owies A I'st. (lekko zadesz.) 516
śl. 14,00 — 14,25; Owies II stan, 460 śl.
xD 55 13.50; Jęczmień browar-
niany 689 gl. 15,25-15:00; Jęczmień 678—

14.50; Jęczmień 649až
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
odwėjnie teen” 22,00 *— "23.00;
Ee niebieski „8.50 8.154! Lu-
bin žėlty 10.00 —-10.50; Rzepak UZ
42.50 — 43.50; Rzepik. zimowy 4
42.50;Rzepik "letni 42:00:— 42.00: - Rze-

ak letni «41.50 (42:50;« 'Šiemię
Iniane. «bassis 90., procentowe: , 32.50
— 33.50, Koniczyna czerw. sur. „b22 gr.

kanianki 100.00, — 110,00; Koniczyna
czerw. bez kan.Czyst. 97 proc. 130.00—
450% Koniężyna biała surowa 60:00 —

Konicz Bia aa bez kau. O+czyst.
97(proc. "80.00— 'Mak ni ieski

 

  

65.00—57.00; Tipsa —— Mąka
pszenna gat.WAŻĄ 0:—'20 proc 3%00—
134.00;:Mąkatopi, gat L+— Bi0 —

a. proc. 30:00 —..32.00; 1-C. 0-55„proc.
— 0— 60 : proc.

 

.00.—
28:00—Ba D0—65 proc 27,00—
"28.00; - II-—A*20-—55 kwaza

HJT В -20:—, 65:pr 26.00:
ka aproc ‚ 2 =
proc. 21:00-—22.00; oka żytnia *wyciąe
$owa”%10-30: 20.50: —'2150;Mąka” żytnia
Lis94520.50 — 21,50; Mąka żyt.„! gat,

ZE 0200, I gat. 0-65. roc,
19507.— 20:00;II gat. 15.50— 16 50. ra-

 

П-р4565роёс‚

ъ +15,75, - l zz
czterech jęgo:rogach stały cztery kolumny. podtrzy- -; Asias eodzępasRpa przem.
„mujące sklepienie<baldachimu,, od którego. zwisały:::
ciężkie draperie z. drogocennego 'brokatu:, Więczo»:|:Ś

page 1125,— 11.75; otręby+pyrenne
ie przem, stand. 10.25 — 10 45^ O-

'tręby: 6szenne mialkie 10.25— 10.75. O-
| tręby żytmie*9,00 — 9;50; Kuchv Inia.

ne“. 15505241600; Kuchv rzepak
13.50 1—:14.00; „Kochu „stonecznkowe
5OHŠruta „sojowa 45 roc.

sObólny Ahrót' 1740-40n; w "tem" żyta

2
300 ton. ao spokojne, į  



Niezwykła afera przed sądem
DYGNITARZ MAGISTRATU NAZWANY SZPIEGIEM

Katował Polaków na posterunku żandarmerji niemieckiej
Na wokągdzie wydziąła odwoławcze:

go sądu ókręgowego rmlazia slę w diodę
głośna sprawa b. urbędnika wydęjąła e-
gzekucyjnego mągistratu p, Крайуега,о-
skarżonego przez innego m z te-
go wydziałą niejakiego KarolaDesza. Tło

aprawy jest gensacyjąe, jeśli weźmięjny
z wważę, że ógkarżyciel prywałny
Desz był osobistością wpływową na te-
renie stołecziego usenowęńego mągi-
stratu, dzłęłaczem Związku pracowni
ków samorządowych { % p., a jodūocze-
Śnie zarzucono mu, że był szpiegiem
miemieckim za czasów ośrupacji.

WPŁYWOWY DYGNITARZ
apa "serowy aż. złość Desza zo-

stałą ująwniopa w ze złożeniem
przez grupę urzędników miejskich me-
morjału do ówezemego pre dentamią-
sta p.O.opoostikiąch |w
spółdzielni „Poręka”, zorganirowanej
na terenie aaa.egzekucyjnego ma-

góstratu.| TE 1 głównę m"
w„Poręce" dyjelėie te0-
retycznie miąła nę a daja gwa-
rancji za jej członków, urzędników egze.
kucyjnych, łaktycznie jódnek była para-
wąnem, zasłaniającym obliczoną na ©-
sobistę korzyści działalność eli,
Opanowajj oni zarząd, objęli posadki |
nałożyli obowiązek wposzenie znacz-
mych sum tytułem wpisowegood tych q-
rzędników, którzychcieli z człon-

kami spółdzielni. W; wysosiło
1000 zł., a członkiemspółdęjelni męsiał
zostać każdy egzekutor, gdyż Deser, usto-
sunkowany w wydziale personalny,
groził wyrzuceniem r posady,

Dyktatorskiej władzyDesza wypowię,
dziąła posłuszeństwo grupa urzędników,
Srtórzy nie mieli pieniędzy na opłacanie
wyżórowemych opłąt wpisowych. Desz
doprowadził do fęgo, żezostali ami zwol.

mieni £ pracy w okrię =
podejrzanych ©prockówania 2 odovve.

ZDEMASKOWANTE

Zwolnieni pracownicy złożyli wówczas
wspormiany już memoria! do prezydonta
Kościąłkowskiego, przedstąwiająę barw.
nie działąlność „Poręki” | Desza, W me:
morjaletym m,in. wskazali, żeDesąbył
w kontakcie z żandarmorją niemięcką w
segi pod Warszawą | oddawał jej u-

Sprawa leżała dłuższy czas pod sak-
nen,w międzyczasie Desz przez koi
zauianych dowiędział się o memorjalei

wystąpił na drogę sądową przeciwko
podpisanymurzędnikom,

DESZ OSKARŻA
Sprawa odbyła się wgądzię grodz-

kim, który uniewinnił głównęgo oskarżo-
zego Kratzera i innych z zarzutu znie-

 

Z uroczystości 20-lecia Bratniej Po-
mocy Uniwersytetu w Warszawie, z
których obczerną relację podaliśmy w
poniedziałęk, niezatartę wrażenie po-
zostawiło przemówienie mm Witol-
da Nowosada, prezesa Czytelni Aka-
demiickiej we Lwowie, działacza Stron-
mictwa Narodowego. Podajemy je po-
niżej w całości.

Ekscelencjo! Magnificencjo! Panie,
Panowiel Koleżanki I Koledzy!

Przynoszę Bratniej Pomogę WArSĘKW-
gkiej i Wam wszygtkim, Koleżanki; Ko-

ledzy, a i pózdrowienia z įrodu
Orląt. (Oklaski)). Mówię jesieniec Iwow-
skiej młodzieży akademickiej, która tak,
jak | Wy, walczy drisiaj o jodną i
sle ie ale najdroższą: Rok,
katolicką I narodową. Wasz jubileusz ta
równocześnie, nasze radosne święto, Bo
trzebato włąśnietu. wtejauliuniwer-
sytetn w Warszawie, głośno i wyraźnie

powiedzieć, że w istotnych sprawach, w
poglądąch na najważalejszo pr ży-
cia połskiego, w tem, co niestety tak
estro dzieli, jęszcze stąreze polskię pó-
kolenia, wśród nas, wśród polskiej mło-

dziężyniema różnic; akademik polski z
Warsrawy czy Lwowa, z Poznania, Kra-
kowaczyWilna wiedobrzę,, żewwal-
ce, jaką toczy się we współczesnej Pol-
eco mi. Obožėm Katolicko „Naiodo-

wym a Żydami i (ch stronnikami, jego

miejsce fest zawsze w pierwszym oboriel
Ta zasza solidarność to rękojmia nasze-
go zwycięstwal — Aby móc Wam, Ko-
leżónki i Koledzy, złożyć życzenia fubi-

 

 

sławjenia Desza. Okazało się bowiem w
świetle zeznań powołanych ma rogpra-
wę świadków z Błonią, że w czasie oku-
pacij niemieckiej Dgsz był informatorem
giemiechich żaqdarmów na tetenie pow.
błośskiego, występował pręy rewizjach
oraz rejpwizycjach żywańkci, denuncjo-
wał członków P, O, W: I Ł p,w
Błonia į okolicy nienawidziła Dea i
byłby on niewątpłiwie ciężko $dpokuto-
wał za swe czyny, gdyby mie uciekł z
Błońskiego razem z Niemięśmi.

BICZEM WYMUSZAŁ PRZYZNANIE

Od wyroku wnięńrinatojącego Kratre-
ra w pierwszėj lustancli apelował Dosz
dowydziąła odwoławczego ządą okTęgo-
węgo, gdzie sprawa we wtorejj rnalazia  

się na wokandzie. Przebieg rozprawy dał
w ogólnych zarysąch wynik podobny jak
w sądzię grodzkim,
świadek Gąsiński między innemi ze-

znał, że kiedy postął aręsztowany pod
zarzgtem należęnia do POW. i zajro-

"| wądzony na posterunek żandaciąeri żie-
mięćkiej. Desz biciem usiłował fam wy-
musič na nim eine+ do winy,
Inny świadek zezn: przywyjścia

Niemców ludność us bt sa zlyn-
czować, etego udała mu się vaikas w
tem sposób, że ogijścił okolicę wraz z
żandarmęmi niemieckimi i pod ich o.

pieką,
WYROK W SOBOTĘ

, Wyrok w tej zenżącyjnej sprawie о-
gloszony będzie w sobotę.  

*

Liga „przeciwhąłasowa” w Warszawie
Dwa „ godnie ciszy" |

Odbyło się posiedztnie kótieji głów-
nej do zwalęzaniakalės рЭ Зчщт
przedsiębiorstw johch
* Polsce pod ojirodoictwdissinóstęa iaż.
A. Kūkna,
Na pėsiedzenlu tem  piyednęwióno

sprawozdamie z dotychczągowej dziala!
ności poszczególnych fjodkóścitwi, któ-
ra mąlążła wyraz w mewórjałkok, skie-
fowanych do różpych włądz | wgóniea-
eyj. Od niektórych w į асу)
komisja otrzynials įyė Nagmn
nienią o chęci Wypółdriałkaką, > qawił o
wprowadzeniu jąż pływnych depyderątów
komisji w życie. 8

W najbliższym czasie Emo
będą w Warszawie t. zy, „Tygodnie ci
szy” w dwuch ótap „Pdziońcery
cńej, ą następińie ydzłeń ciązy wwdd
dnia. Również mabyć przepłówadzone
reforma sygnaliracji dźwiękowej ża 3-ch

 

StareMiasto--dzie!nicą zabytkową
Zakaz ruchu kołowęgo. Kłopoty Pen-Klubu I Związku Literatów

Wczoraj w sali kamienicy Baryczków
na Starem Mieście odbyła się posiedze-
mię specjalnej komisji pod przewodnic-
twęm wicestarosty, p, Szmakfefera. Na

iędzeniu tem zastanawiano się nad
tją zamknięcia ruchy kołowego na

stałe w dzielnicy słaromiejskiej. Komi-

 

Orkiestra u Bliklego
polska

Jak się dowiadujemy, wskutek demon-
stracyj akademików u Bilkjęgo, kier
rowbik z
w tej cukierni p. Cieślewicz zwolnił z

pracy jedyntgo muzyka, Żyda, który w
zespole zasiadał, Drugi mazyk, którego
usunięcia żądano, jąk się okaząło,, nie

jest Żydem,
W teńspęsóbpowód do dalszych wy-

stąpieš re "w akademików, uczę,

srczających do cukierni rostął uwqnięty.
Podobne jak u Bliklego wystąpienia

zanótowanó w cukierniach „Kolorowej“,
1 B-ci Kuczy
Należy sądzić,żę zakłady te, a w ślad

za niemi także fnne onk'ernie
i kawiaynie, gczęszcząne przez publicz-
medė połską, pójdą za przykładem Bli-

espołu muzycznego, grającęgo|

 

sja uchwaliła wystąpić do p. wojewody
z wnioskiem następującym. Cała dziel-
nicą stąromiejska zamknięta ulicami Pod.
walėm, Nówomiejską, Krzywem Kołem,
Kanonją i Jezuicką wraz z pl. Zamko-
wym, uzńama jest za dzielnicę zabytko-
=moe się pod speciaoejiro"

Wzwiązku z tem wszelki ruch kołor
Oadašuods lub konny jes żakaza-

my. Wyloty ilic wprowądzających do
dzielnity staromiejskiej niają być za-
mkniete specjalnie wykonanemi barjera-
mi, które ueuwane będą jedynie w wy-
pdkaS wyjątkowych.

atb W. ni wgośół
19: owy, st lo remon-

aGedi naŠanisMais, Przy ukla-
daniu placu praq femóglówych, okazało
się, iż przed paru laty w gmąchu Pen-
Klubu pękły dwukrotnie rtiry wodociągo.
we, wskutek czego woda żalała wówcżąć
piwgjce sąsiednich domów „Pod Mir
rzynkiem" iBaryczków.ową w o-
bętych dórokkh #
Оъщм się nadłó, żę sda „Pod Myr

reynkiem", palę у do Zw. Literatów i
Dzikanikać?y.y, ) dom PeprKlu-
bu znajdują się pod żękweśtrem. Wsku:
tek zaleganią w podątkach z okreżu 1932
1933 r, urząd skarbowy wyjednał degy+
zję nałożenia sekwestru sądowego celerh
ściągoięcja  przymisowegó należności
podatkowych od tych instytucyj. W wy-

 

W SEZONIE ZIMOWYM!
 

POMNIKI 1WSZELKIE
ROBOTY KAMIENIARSKIE

mam O 50 bac taniej poleca

RZEŹBIARSKOBACON askal. GarncarekPIE 2

DZIAŁ AKADEMICKI
Polska ma być katolicka i narodow a
Z uroczystośi 20-lecia Bratniej Pomocy Uniwersytetu

w Warszawie
czasach żyjemy. $toimy wSEM zwro-
tnym naszych dziejów, I cóż dziwnego,
że w takich chwilach, o których mówił
posta wyrosły z naszej ziemi Jąn Ka.
aprowigz:

„Crwjecie globu wstrząśnienia?
Podziemne słyszycie łoskoty?
Walkani w ki futra, ©
Podnoszą ciężkie swe młotyl*

— że w tej pirelomowej epoce qzwaga
całego narodu skupia się na młodzieży,
bo Polska będzie niedługo już taką, ja-
kimi my jesteśmy. A corez echnięj:
sze jest przekonanie, że nowa cpoka

(wierzymy wszyscy, że lepsza) od nas,
od współczesnej młodzieży się zaczyna!

Złożyliście, Koledry, kołd w dniu dzi.
siejszym bojownikom 6 wolęość, tym,

którzy, sprawili, że w tej sali dzisiej pó
polsku mówić możemy, Oni dali nam
niepodległość i cześć nich zachowąr
my przez całe życie: Ale my, wychowani
fuż w niepodległej Ojczyźnie, musimy
stwierdzić, żę dla nas Polska nigdy nie
była mitem, ale rzeczywistością Nie
chcemy o Niej arzyć, chcemy dla Niej
pracować! Z atmosfery lwowskiej wy
nieśliśmy przy wysokim idęaliżmie rea-
lizm wdążeniudocelu I tenrealigm ka-
zał nam, całej polskiej młodzieży, z nieu-.
błaganą logiką odpowiedzieć na pytanie:
„Jaka ma być Polska?" Szczęśliwi je-
steómy, żeśmy tę odpowiedź prawie je-
dnomyślnie dali: katolicka i nąrodowa
i fen sam realizm sprawił, że owo kąsło
Polski katolickiej i narodowej, a przez
to prawdziwie wielkiej, nie było dla nas

teuszowe, trzeba przypomnieć, w jakich | nigdy trazesem; rorumiemy je w ten spo-  

sób, że nie może dzieć sią w żadnej dzie-
dzinie życia połskiego hitlakięgo, coby
obrażało nasz katolitki pogląd na ówiat
i coby byłó sprzeczne p potrzebami na-
szego narodu, który uływa państwa ja-

ke narzędzia włęcnego działania. I nie
jest przypadkiem. żęz tską włąśnie ti-
lozofją życiową, my jako młodzież aka-
demieką przełąmaliómy szranki życią
ściśle akademickieżo i znaleźliśmy się
w olbrzymim ruchy szrodowym, co niby
falą potężna ogarńął dziś całą Polskę i
niezmordowanić prze naprzód do twy-
cięstwa, Koledzy! W dniu Waszżgo 20-

letniego jubileuszu życzymy Wam, my, |.
młodzież lwowska, R odwieczyje pole
skiej ziemi, opuszczoną tąk często w wal-
cę o utrzymanie tejpolskości w Ziemj
Crerwieńskitj, ale poparta zawsze ptrez
dobrych Polaków, życzymy Wam wy-
trwania przy raz obranych fdeach, wiel-
kich, zwycięskich. A w takiej chwili nie
możemy zapomnieć, że saszym najłep-

gc!y
człowiek, co nie madzińoficjalnych od+
znaczeń za swą służbę Polsce przez ca-
łe życie, ale któremu zaszczytną kartę
w historji Polski zapewnią te tysiące
młodzieży polskiej, której miłość to naj.

lepeza gwarancja, że myśl Dmowskiego
zwycięży już wkrótce w całej Rzecrypo-
spolitej! (żywiołowe oklaski),

Jakież Wam jeszcze, Koleżanki ! Ko-
ledzy, złożyć życzenia? W tych cięż-
kich pod wzślędem materjalnym czą-
sach, trzeba Wam życzyć, abyście zaw-
sze mogliprzyjść|r pomocą w dalszem
życiu Waszej Bratniej Pomocy każdemu,
kto spośród młodzieży akademickiej rzer
czywiście pomocy tej będzie pótrzebo-
wał. Ale dołączyć tu trzebe zaraz žy-
czenie, aby owe nieznośne ciężary ja-
kimi pod względóm finansowym skrępo-
wano całe życie akademickiej młodrie-

 

Roman Dmowaki,

 

niku takięgo stanu rzeczy, obie iwotytucja
mie były w stanie wykonać najbiędziej
koniecznych robót remontowych. Z dru-
giej qłrony sęjowesirątórry nie pwrócii
należytej uwagi na utfrymanie zabytko-
wych kamiówic w odpowiednim stanie.

(Om)
————

Dymisja1
muzyka

W polskich sfetach żeńko-
mentowany jest Stóreka nk.
w „Polskie Radjo" OW ikai
nego ej mi trza,
pierwszej estry kowo, P.KADA
zdła Ozimińskiejó, odzeaczenego ra
swą działalność na kę muzycznem
złoty krzyżem yt
P.Ozimiūskipr. Ta Žž 'stanowi-

emskų kagdlmistrżh w lepi |Radjo
dziesięć lat. Obecnie vel
sca p, Fitelbertowi, Żydęwi r
dzenia, którego, po ostatniej ro
danej eskapai zie do Reslį $owieckiej,
nie przyjęto z z © !Шигт
ой, Drugim kapelmištiašmwPol-
skięm Radjo jest p. Grynbętę Gó-
rzyński,

Minister oświaty
przemawia dziśw radio

Dziś w czwartek o godz.spprze-
mawiać będzieprzedmi! z.
gy centralnej p. m R”:
O.P.prof, Wojciech Aa
temat: „O pomoćzladla mło-
dzięży akademichiej”".

 

"e,pa ga zakdąIkwie
lą ladxistęrszych | - traębę
jeszcze powiedzieć, śemy jajb młodzież
nie uznajemy żadnych |24
na stąrychipałodych. Zaamytylko przy-
jaciół i nieprzyjąciół młodzieży, Żytwy-

dalmeni życią

  

Akademicy!
sado Iwowgkidgo ośrodka ška-

ego
p. WitoldNowooed
Sygłoci refórątp.

„WYCHOWANIE NARÓD”
natradycyjnym „czwartki akade-

mickim“, Sekeji Akadęmickiej Strow+
nictwa Narodowego (Warszawa, Al.
Jetozolimskie 17 m, 5) м daiu 30
stycznia b, r. ogodz. Me, `  

izy AL J Woła =
legująca ną stosowaniej
zega światła bezdzwonka.

bo ini Ua
chwhałanąwej”, ać

ńlitej podniańy, ba2JóchLigLiga taa
by być sūris.

Podróżks.Krzesińskiega
% dėlių | lutego wyjeżdża do tadk

droją przez StątyZjednoczóge, Japoėję
t6kk; ka. Pó. dz, Andrzej Krzęstński,
dłębht lilėvešii Ustwdtysteta Jaglefloń.
skieżo. Celem podróży ks. dr. Krzógika
skiego bėdą stud'a nad Lalturą i Aloros
Па tyeb ktojėw oras badaniį nad rarwos
jemi stanem obechymmieyjKatoliok >
Ka, Kizesiūski ma zamier — ЭОЫ
drodze około 12 miesięcy.

o A

Dotychizaoowy długoletni
departameótii budowlanego w
epodarstwa Krajowego, zastępca naczełe
bega dyrektora, dr. Tadeusz Garbuwiśe
ski obejmie nadzórsądziałem kredytów
dlugoteriniaowych, dyrektor dr. Zy-
gmant Włgoeręh, sprawujący dótychame
madzór nad działem kredytów dłtjfoter=
minowych „obejmuje ozdzór naddriėlam
kredytów krótłtołerminowych na—
dyr. Birysza, który miaqowany postai

isbcrśleym oe, Nądzór zad dzie-
łem  bodowięgym: obejniiije dyrektor

Ora, detytbęzasowy dyrektor ode
lciaty głodnego (waretawskiego) B.by

Sprawaks.Kochańskiege
wSadzieNajwyższym

Prokuratūra sąda epelneyisego w Wane
szawie wniosła skarżą kasacyjną prze”
ah wyrokowi uniewianiującemi, w

rożęsie księdza-Pe ko
iż któryskazanybył qa 6 miee

agwięzienia w pierwstej  ihatancji,
pod żarzutem nawoływania do niepsału=
sżęńwtwararżądzeniom władz w okrerie
żałóby po śmiierej marszałka Piłsudskiee
#6 W oądzie apolatyjnym ke, Kochańw
skiego vniewioniono. Oskaržėė pręk. Ru -

4 dnieki, bronił mec. Zbigniew Słypiułtkowęki. ;

Trup przed szkolą
Wtzora' rano На pistym placu maróe

gu cl, SewerytówiSewetynówka,przed
ea gimnazjum im. A.Miekiewi-

wię sę Życie wyetrtiłem u
saika w „ 40leini Liėjano
Нт Domu: ki(Nakbogrodzka '19), b.
utzędkii P. K. O., ogtatiio administrac»
tor domów k-atwa Czartoryskich Le-
gi Pogotowia stwierdził śmiórę, Zwłoe

ki skłhóbójcy przewięziago daAli prad
nie breta denata, Antoniego | о-
grzdzką 19). Jak ustalono D. gs dwo-
ma taty rorszedł się z żońą e
zad był zredukowany z P. k0.
pracy i inne kłopotyspowodowały| A
strój nerwowy Domąńskiego, Wygho
dząc oneżda wieczorem z domy D. po-
wiedział brata, że skończy z e>bę, gdyś
straęjł chęć do życia. Io domu m3 Wer
mie wrócił,  Zaniepokojona rodzita
werczęjaposzukiwania, lecz bez skytka.
Dopiera rano policja dili skdt b skiłów
zę

Proces o order

Nienotowany fęspcze w kroniżtach ne”
siego sądownictwa adniinisttacyjntge
p© order, rorpatrzówy zostanie w
N. T. A, w nio dzisie'srym,30b. m.

pPrzed kilkóce laty główsa konteuda PP.
wydałą decyzję o zamianie sadiytzew
gwołin czagie b. Kómiestrówi polleft,
Leonardowi Dobiečkiamų, „Krzyża Zee
eługi* za policy'rą odrmakę „Ктууде Ża-

jra dzielność". B. komisarz urnał
Stę zakey odznaczenia i

% rejyrsem do Najwyżżzega
Trek Adaiinistracyjnėgo, (i)

‚ mogłaKierbedzia skożzyt 40 4ne kapi
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Dziś

* piln nad :ilmysj

Potężny arcy » film

wschodai

Nad program: Dodatki i aktualja.
A

Kronika
JAKA DZiš BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół chmuraa z opadami

śmieżnemi w dzielnicach wschodnich.
W górach i wschodzie kraju umiarko-

wany, pozatem lekki mróz.
Umiarkowane, a miejscami dość silne

wiatry z kierunków wschodnich

" WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—— Dnia 1 lutego J. E. Arcybisku;

Metropolita Wileński Romuałd Jał-
brzykowski odprawi w kościele św.
Jana uroczyste nabożeństwo na in-
tencję Pana Prezydenta R. P. z-po-
wodu Jego Imienin.

Nabożeństwo rozpocznie się ©
godz. 9 min. 15, a nie o 10-ej, jak
było poprzednio komunikowane.

POCZTA I TELEGRAF.
— © obniżkę opłat teleionicznych.

Sfery przemysłowo-handlowe  Wi-
leńszczyzny zwróciły się do władz
pocztowych ż obszernym  memorja-
łem wskazującym na konieczność
obniżenia taryły opłat za korzysta-
nie z telefonów i usług poczty. (h)

SPRAWY PODATKOWE.
— Ostatni dzień płatności IV ra-

ty pod. lokalowego. Dziś upływa
ostateczny termin płatności IV raty
podatku lokalowego za 1935 r. Nie-
wpłacona w terminie rata będzie
ściągana przymusowo, wraz z kara-
mi za zwłokę i kosztami egzekucyj-
nemi. (h)

„ SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Do wiadomości Członków Ce-

chów Piękarskich w Wilnie. Cechy
Piekarzy Chrześcijan i
Wilnie podają niniejszem do wiado-
mości swoich członków, iż
zbiorowy z dnia 5.IV 1935 r. został
w dniu 31.XIT 1935 r. przez wyżej

PAN|

  

Fert
WSPANIAŁA KOMEDJA MU.

JASNIE PAN
uSZOFER
Świetny nadprogram. Piękne dodatki iin.Pocz.punktualnie4,6, 8 i 10.15

Bilety honorowe nieważne. : `

=

HELIOS|

Nad program: Atrakcje.

Zydów w,

układ'

DZIŚ SUKCES POLSKI!

Dziś największa tr.

Sylwja 510 МЕ УУ.
w potężnym filmie obyczajowym : &

‘ ‘ sredni i wyższy. dla dorosłych popołud. Zgłosze-
Lia do nowych grup „od 8—13 oraz 17—%

w lokalu instytutu Nauk H.-G.
Żądajcie prospektu! — Tel. 14-14.

 
— is

Początki punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15.

wilenska
wspomniane cechy wypowiedziany i
zgodnie z $ 2 układ ten przestał z
dniem 31.1 1936 r. obowiązywać.

ZABAWY.
— Atrakcja karnawałuł Całe Wilno z

Kołem Turkologów St Szkoły Nauk Poli-
tycznych wybiera się na jedyny wieczór, do
„Wesołego Stambułu”. Ceny biletów zł. 2,30
i akad. zł. 1.50. Stroje dowolne. Zbiórka
w lokalu Szkoły Nauk Polit. (ul. Arsenal-
ska'8) w dniui lutego b. r. o godz. 22-ej.
Współczesna muzyka turecka. Balet, Śpiew.

NADESŁANE.
— Kurs kroju damskiego. Dziś

dnia 31 stycznia o godz. 19-ej w Iz-
bie Rzemieślniczej «w Wilnie (ul.
Gdańska 6) odbędzie się zebranie
właścicieli (ek) warsztatów krawiec-
kich damskich m. Wilna, poświęcone
sprawie mającego się odbyć w mie-
siącu lutym rb. 4-ro lygod. Kursu
Kroju Damskiego, organizowanego
przez Wileńsko - _Nowogródzki ln-
stytut Rzemieślniczy w Wilnie.

Instytut bowiem: angażuje na ten
-Kurs najlepszego specjalistę z kroju

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

o godz. 8 wiecz. komedja współczesna Acre
ment p. t. „Arleta izielone: pudła”.

— Niedzielna popołudniówka W nie-
dzielę dm. 2.1I o godz. 4-ej komedja Moljera
„Mieszczanin szlachcicem”, z Władysławem
Czengerym w roli tytułowej. Ceny' propa-
gandowe.

— Wysięp Deli Lipińskiej w Teatrze
na Pohulance. We wtorek dnia 4 lutego,
wystąpi tylko raz jeden w Teatrze na Po-
hulance wszechświatowej sławy pieśniarka
(Diseusej Dela. Lipińska. Dziś ostatni dzień
nabywania biletów w Konserwatorjum —
Końska 1 od godz. 5-ej do 8-ej w. Od dn.
1.11 przedsprzedaż biletów w kasie zama-
wiań teatru „Lutnia”. +
— Zapowiedź! Dnia 7 iutego koncert

Stanisława  Szpinalskiego. W programie:
Bach - Liszt, beethoven, Debussy, Chopin,
Chabrier i in, Balety już są do nabycia w
kasie teatru „Lutnia”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiejszy
jubileusz J. Ciesielskiego. Dziś na obcho-
dzie jubileuszowym znakomitego baletmi-
strza Józefa Ciesięlskiego, ukaże się op.
Kaimana „Bajadera* z Einą Gistedt w roli
tytułowej. Zarówno osoba ulubieńca publicz
ności, jak i premjera jednej z najpiękniej-
szych operetek Kalmana wywołała po-
wszęchne zainteresowanie. Operetkę uroz-
maicają liczne sceny baletowe z udziałem

damskiego, dokładnie obeznanego z o wzi r Ciesielskiego i salego
1 4 3 A espodu elowego,

ostatniemi modelami mód paryskich Uda Zas” WO lenie

i wiedeńskich, i posiadającego w tej
dziedzinie długoletnie doświadcze-
nie, zarówno zawodowe jak, i peda-
gogiczne. '

Izba najusilniej zaleca wszystkim
rzemieślnikom krawcom damskim i
męskim, zainteresowanym krojem
krawieckim damskim, do ;aknajlicz-
miejszego udziału w dzisiejszem  ze-
braniu i do zapisywania się na
wspomniany Kurs Kraju.

KRONIKA POLICYJNA.

wego komunikuje, że właściwy obcRód ju-
bileuszowy (przemówienia, wręczenie upo-
minków) odbędzie się po akcie Il-gim. Po

ka), przy którym znaleziono wytrychy. Za

posiadanie narzędzi złodziejskich zostanie

om pociągnięty do odpowiedzialności. (e)

— Bójka na noże. W dniu 29 bm, na

ul. Obozowej pomiędzy Judyckim Hipoli-
tem Piaski 5, a Raczkowskim Piotrem i Ja-
roszem Romuaidem powstała bójka podczas

której Judycki zranił nożem Raczkowskiego
— Zatrzymanie złodzieja. W klatce do- i Jarosza. Judyckiego zatrzymano, zaś ran-

mu Nr; 7 przy ul. Garbarskiej w dn. 29 bm. nych przewieziono do szpitala św. Jakóba.
zatrzymano Hutenca Wiktora, (m-ca Otwoc- „Stam ich zdrowia obaw nie budz:. (e)

 

CZY'GIN:CZAY
MW rol. gł ANNA MAY WONG i Fritz Kortner. Przepych i czar wschodu! Efektowne tańce! Imponujące eceny zbiorowe Orientalna muzy ka! Cudowny śpiew!

ilety honorowe nieważne.| 4 BO,

przedstawieniu odbędzie się bankiet, na
który zapisy przyjmuje administracja teatru

— Teatr dla dzieci w „Lutui”. Jutro,|
w sobotę z okazji Imienin Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej, punktualnie o £ 5 p. p.
grana będzie dla' dzieci i najazerszych
warstw publiczności widowisko ze śpiewa-
mi i tańcami „Leosia Puciatowna“ J. Kra-
szewskiego. Na to widowisko kierownictwo
teatru udziela, jak zwykle 100 biletów bez-
płatnie dla dzieci szkół powszechnych.

— Teatr „Rewja* ul Ostrobramska 5.
Dziś rewja pt. „Kaiąže Karnawai“,

— Teatr Rewji „Murzyn“ Dziś rewja
pt „Kryzysowi prztyka w mos”.

& Za Kotar Studjo.
Transmisja z Ostrej Bramy.

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, żę w
sobotę popołudniowe nabożeństwo w Ka-
plicy Ostrobramskiej, które a godz. 17 bę-
dzie transmitowane na całą Polskę odpra-
wi przełożony G0. Karmelitów Bosych w
Polsce. OQ. Karmelici objęli w dniu dzisiej-
szym Ostrą Bramę i kościół św. Teresy w
posiadanie po stuletniej bez mała przerwie.
Litanję do Matki boskiej, śpiew „Pod Two-
ją obronę” a potem uroczyste „Salve Regi-
ną" odśpiewają oo. Karmelici Bosi Kazanie
wygłosi ks. Aleksander Lubeaki ›

į
Poiskie Radijo Wilno |

Piątek, dnia 31 stycznia,
6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien-;

nik. Płyty. Giełda. Audycja dia szkół, 11.57|
Czas i Hejnał. 12.03 Dziennik. 12.15 Audy- ;
cja dla szkół, 12.40 Płyty, 13.25 Chwilka
gospodarstwa domowego. 13.25 Płyty. 14.30
Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie
kulturalne. 15.30 Koncert. 16.00 Pogadanka
dla chorych. 16.15 Koncert. 16.45 Upowia-,
danie dla dzieci. 17.00 Reportaż z Zakłada |
Geologicznego Un. Jagiellońskiego. 17.154
Minuta poezji. 17.20 Piyty. 17.50 Poradnik
sportowy. 18.00 Koncert. 18.40 Koncert ży-
czeń. 19.00 Ze spraw litewskich, 19.10 Mia-
sto skradzionych dusz, odcz. 19.35 Koncert
reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Biu
ro Studjów-rozmawia ze słuchaczami. 20.00
Pogadanka o Władysławie Zeleńskim. 20.10
Goplana, opera Wł Zeleńskiego. Transm. z
Teatru Wielkiego w Warszawie. W przer-
wach: 21.00 Dziennik wieczorny. Obrazki z
Polski współczesnej. 2200 Skrzynka tech-

m miоее

”

Film o

nieznających

tamy

namiętnościach

wschodu   
Oświadczenie ;

„Ja, Stanisław Nawrocki, syn Jó
zefa i Benigny, zam. w Wilnie przy
uL Marcowej 23—1, oświadczam, że
nie mam nic wspólnego z notatką
zamieszczoną w „Dz, Wil." Nr. 29 z
dn. 30 b. m. p. t. „Zatrzymanie po-
dejrzanego złodzieja,

Krwawa bójka
o dziewczynę

Da. 27 b. m. na drodze około maj
Obodowce, gm. ilskiej, powstała bój-
ka pomiędzy braćmi
zam. we wsi Kozły,
czyckiej, a Onufryjonkiem i Micha-

Pisieńskiemi,
gm. chocień-

lonkiem, zam. we wsi Kowale, gm.
wiażyńskiej. W czasie bójki Onutry-
jonek uderzył drągiem w głowę Pi-
sieńskiego, powodując pęknięcie
czasziki. Wyjaśniło się, iż bójka po-
wstała pomiędzy parobkami spowe-
„du dziewczyny, o względy której u-
biegał się Wt. Pisieński i Onufryjo-
pa(e)

Postrzelenie się
14-letniego chłopca,

* W dniu wczorajsyzm postrzelił się z
rewolweru w okolicę brzucha 11-letni

Wsiewołod Szałkin (zauł, Nowoświecki 2.

W stanie ciężkim odwiozło go pogotowie
ratunkowe do szpitala św. Jakóba.

Jak się wyjaśniło Szałkin syn duchow-

nego prawosławnego pokazywał rewolwer

swego ojca przybyłemu koledze i podcza

manipulowania bronią padł fatalny strzał. e

niczna. 23.15 Kom. met. 23.20-—23.30 Chwił
ka muzyki tanecznej.

ne,„Benita

  

światał 56 —9)

 

 

MICKIEWICZA 18 (gmach  B-ci
angielski, francuski, niemiecki;

Pocz. 0 4-ej
 

POLSKIE kiao

ŚWIATOWID,
Miek'ewicza 9

WIKTOR czy
Qsibi, Piotruś, Papryka, Katarzynka:

SZAMPAŃSKI COCTA.
UWAGA:
tylkopodaras

REWJA|

Książe Karnawał
2 udziałem nowozaangażowanych: piosenkarza A, IŻYKOWSKIEGO, duetu tanecznego

lu 6 tancerek „Tanagra”, oraz Puchalskiej i pożegnalnie występujących
Rostaśskiej, Opolskiego. — Codziennie 2 seanse: 6.45 1 9 w. — W nie-

i zes)

TZ A

Kijany
i zi
    

Najweselsza komedja muzyczna produkcji

Ze wzgłędu ma wysoką wartość artystyczną filmu, wejście na widownię
przerw. — Początek neansów: 4, 6, 8, 10.15; w święta od godz. 2-ej.

Balkon 25 gr. Progrom Nr. 58 0 t:

   

 

WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY 2Е ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKL
ZTRGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4.— |

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

 

Kursy języków obcych |.

 

przy ul.
| Plac
handlowe.
mość ul.
23 m 9.

Do sprzedania
OSZKLONE

% powodu

 

Sklep35.

Skiep

Ponarskiej,
przylegający do toru
kolejowego, do wy-

aetzawienia Vlado, wincji, Łask. zgi.kie-gotowuję gruniownie
Wileńska "926 do „Dz. WiL*

RAMY iNSPEKTOWE! Я> cią | sugoletnią praktyką

inspektów. Wielka 41,
—2

|

4 NAURA. i

ss ла

DO MATURY
malej lub dużej przy-

Organista
kawaler L 23 z ukoń-
czoną szkołą organi-
stow w Wilnie. Po-
szukuje posady w
mieście lub na pro-

 

 

student, iachowy ko-
repetytor. Łask. zgło”
szenia do „dm. dia
„Aorepetytora“ tam-

że adres.

pod W.S.

SIOSTRA
pielęgniarka (b. stu-
dentka medycyny), z

|

MATEMATYK,
absoiwent U.S.B., u
azieia lekcji z mate-
maiyki + luzyki oraz
przygotowuje do ma-
sury i egzamigow kol

w szpitalu _ wojsko-
wym. Żastrzyki, bań-
ki, masaż, kaietery-
zacja. Przyjmuje dy-
żury do chorych. Wii-

w: lokalu Instytutn hank Kandl.-Gospodarczych,
Jablkowekich)

kursy element.

 

1936 roku

WIKTORJA?
lko wstępem do stworzenia tego arcydzieła.
DOWCIPU I ŚMIECHU! \

Marne świętabsaKrepaika!

| KRUPNIK YFiTROWANIA"1 FILTROWANIA |
sporządzisz przy pomocy zaprawy
ziołowo-korzeanej. Flakon 1 zł

wystarcza na 1—3 litry wódki.
POLECA SKŁAD APTECZNY

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

78 przecudnych zapachów.

"_ Dom z ogrodem
Poszukiwany jest dom z ogrodemm waszyw-
nym (osobniak) ma pomieszczenie Sióstr
wraz 2 zakładem wychowawczym. Kto do-
pomoże do założenia zakładu dla najbied-

s Jan

 

 

  
  

 

DAŽNAI,
Mieszkania

I pokoje ł
žudikus2

MIESZKANIE
'32—3 pokoj. z wygo-

|polraekoe- Zgłoszeniepotrzebne. ia
do Adm. „Dz. Wil"

х mo, ul. Malwa:
przy ul Mickiewicza|Nr.12,m.2 я
w pierwszorzędaym| — — — E
punkcie, świeżo odre-| ""POTRZEBNA
montowany z peinym|wychowawczyni do
urządzeniem sprzeda-|; letniego chiopczyka
„Je się niedrogo. Adres|na 6 godzin dziennie
w Redakcji. w godzinach popo-
A ami  |iudniowych — Муша-

jgane bardzo dobre

B ZcuBv. \ peierenojeo = Zglasiac
в L [sięA & 11

UT ZGINAŁ PIES Zana ao ©
seter lawerak, biały

 Zana 17—4.

pronzowo nakrapiany. | SIOSTRA
uprasza się znalazcę pielęgniarka — pielę-
© odprowadzenie zagnacja chorych, bań-
wynagrodzeniem ul ki, zastrzyki, masaze,
3-go Maja 1 m. 5. Lobroczynny 3-a, m.
*rzywlaszczenie  bę- 13, teleion 9—25, .
dzie ścigane —забоч»!нн

«ursowych na wyższ=

uczelnie. Posiada
diugoietnią praktykę,
maucza gruntowme ›

sumiennie, Adres; za-
uiek  Dobroczymny 6,
ma id, 344—

pw
4 ROZNE i

Udziały
О0 Li. Zu

(z zabezpieczeniem)
w gener. zastępstwie
handi. na Rz.P. Arty-
kuł techn, wszechśw.
opatentowany i wpro-
wadzony, niezbędny
w gospodarce państw.,

dla „M. A"  S01—2  pasiniwana
me — 1!

TANIO!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

|wyszukuje mieszkania |
BIURO

eOŚREDN. MIESZK.

„UNIWERSAL“

Stužąca
przychodząca, do

pa

 
wszystkiego potrzeb- chnją, oraz z wyro-

z dobremi świa- bem masła. Wymagań @ biiznin

> 6ospodyni
energiczna, sumienna,

SAMORZ, przemysł.,
rolnej i prywatnej.i

4 PRACA. kc poszukuje Pewność znacza. zby-
miejsca do majątkujtu, wysokie zyski.

wieś. Obeznana Wiad. ul. Poznanska
2 m 2 Od 16—18.

aras ił iРО

F Uiuožiny

dobrze z gospodarką
wiejską: hodowlą dro-
biu, rogacizny, z ku-  

 

dzielę i święta:4.45, 7 i 9.15. niejszych dzieci?Oferty przyjmuje z |zostało _ przeniesione gęciwami. —Dowie-skromn, jada „odkomanaziknćE iiiaa raT AEE een
Sie 4 pó, w owo Biuroprzyjmujezgło 5% pp. * jewska6m 1. / |, gorącąprośbądo

PO RADNIA BUDOWLANA ПЛООРО Y L K O JEDNO ls : TO kie | „BN & | Stolarz posawyśh ia ze
TELEFOŃ 20-25 a oe e щ A J |azych czy у

inż. ARCH. B. SWIECINSKIEGO GODZ, 3-3Ło OG PROB NE Po necie pra 8 ;'?ЁХЁ'Ь'%!*]ЫМЬ i zeperuje zla panienki, b

d sław i wn kl NAÓWIELIE | iias ° ана eMiaoaee yass ajarzadzenia wystaw i wnętrz, rekia PRZEKONA PANA, ŽE 'aiczki Domu Nocle-|densy, biurka, ładnie|uem poiożeniu,żęnie
rzebudouų, remonlau, 1z0lacųj * оо чето— ее |pekikesi 90. anima joti Veneta e

I Ч. nie Drukarnia wykónu»e |8 1sorzedóz Vago T aa ada salai Kaas наmna, doraźne /frawdzanie rachu FACHOWO |=" PKara kekiitega b? ód
I. TWIERZYŚSNIEGO||TERMINOWO esy, szpregwy, 1 Śnie" osad masdac:-Lromkamą wpa. ооа

i Įodendroay, kaktusywŻaiwo”, Lwów, aAjas FAarkReklama jest źródłem powodzenia WilnouiMostowa NF) i TANIO |;sprzedam Jasna ztewicza 6 komki" ""3sl=4go pisma
 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostowa Nr. 1

 
J Odpowisdzialay redaktor, STANISŁAW JAKITOWICZ.

 
 


