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2501 eN,
ATENY (Pat), Gen. Kondylis

uległ atakowi apopleksji w czasie
rozmowy z posłem Merkurisem.
ATENY (Pat). Bezpośrednią przy-

czyną śmierci gen. Kondylisa był
anewryzm serca,

Jerzy Kondylis urodził się w r.
1879 w m. Prussa w Eurytanji. Po
ukończeniu szkoły średniej uczest-
niczył w ruchu rewolucyjnym na
Krecie, poczem wstąpił do armji re-
gularnej, gdzie uzyskał rychło sto-
pień oficerski.

W. r. 1920, po porażce wyborczej
Venizelosa, A * ustąpienia
z armji, jechał do Konstantyno-

la, dlapeźebjwał do r. 1922.
Ww r. 1922 powrócił do ojczyzny i ob-
jął stanowisko dowódcy dywizji na
Krecie. W. następnym roku wybrany
zostaje na posłą do parlamentu, a
następnie powołany na stanowisko
ministra wojny w pierwszym rządzie
republikańskim.
W sierpniu 1926 r. Kondylis oba-

lil rząd Pangalosa i sam utworzył
nowy gabinet, Wi listopadzie tegoż

Wilno, Sobota 1 lutego 1936 roku

Kondylisa |
roku podał się do dymisji i wyjechał
do. Francji, gdzie przebywał przez 4
lata. Dopiero w r. 1932 powrócił do
polityki i objął tekę ministra wojny
w gabinecie Tsaldarisa. !

: marcu 1935 r. Kondylis ode-
śrał główną rolę przy tłumieniure-|
wolty Venizelosa. W październiku|
tegoż roku, po wysuniętem prze |
koła wojskowe żądaniu natychmia-!
stowego przywrócenia  monarchji,*
stanął na czele nowego rządu. Gdy)
następnie zgromadzenie narodowe!
uchwaliło zniesienie ustroju repu-|
blikańskiego, objął tunikcje regenta,'
które pełnii do chwili powrotu króla
Jerzego 2-go w listopadzie r. ub. |

POGŁOSKI O OTRUCIU i
ATENY (Pat). Liczne osobistościi

polityczne, członkowie korpusu dy-
plomatycznego i tłumy ludności uda-
ły się do siedziby zmarłego generała
Kondylisa. Pogrzeb odbędzie się w
niedzielę. Z powodu zarządzenia
sekcji zwłok rozeszły się pogłoski,
że generał został otruty.

Sarraut popiera politykę Ligi
Debata w pariameńcie frańcusxnim

PARYŻ (Pat). Popołudniowe po-
siedzenie Izby Deputowanych rozpo-
częło się: o godz. 15.10 w atmosferze
bardzo spokojnej, Na trybunę wstą-
pił premjer Sarraut, który, odpowia-
dając ma zgłoszone interpelacje,
oświadczył: „Prezydent republiki
powierzył mi misję tworzenia gabi-
netu. Francja, która jest wielkim
ideałem mego życia, potrzebowała
spokoju dla ożywienia życia gospo-
darczego, zakończenia uzdrowienia
finansowego i zapewnienia bezpie-
czeństwa, gdyż wewnętrzne niesnae-
ki mogły się stać zachętą dla tych,
którzy czyhają tylko na wykorzysta-
nie chwili słabości, _ Znalezienie
współpracowników nie okazało się
rzeczą niemożliwą. Ja też starać się
będę prącować zgodnie z Francuza-:
mi najrozmaitszych przekonań, któ-

Od dnia ł iutego b. r. coaziennie odbywać się będą

rzy zgrupowali się dokołą tego sa-
mego sztandaru.

Przechodząc do zagadnień poli-
tyki zagranicznej, premjer oświad-
cza: W. przemówieniu Herriota była
świetna analiza polityki francuskiej.
Herriot wskazał, że dzieło Ligi Na-
rodów jest w dalszym ciągu popie-
rane przez Francję nie w słowach,
ale sercem <całem.  Troską rządu
francuskiego jest oczywiście, aby
jaknajprędzej zakończyły się mor-
dercze działania wo;enne, w których
tysiące czarnych i białych ludzi za-
bija się wzajemnie. Premjer stwier-
dza, że żywi dla Wiłoch jaknajlepsze
uczucia. .
W głosowaniu rząd Sarraui otrzy-

mai votum zauiania większością 361
przeciw 165.

w restauracji „ZACISZE Mickiewicza 25
ATRAKCYJNE WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

na ktore uprzejmie zaprasza ZARZĄD !

Pod osłoną kulomiotów i. karabinów
WARSZAWA. P. A. T. podaje

następujący lkiomunikat o położeniu
na frontach Abisynji w dn. 51 stycz-
nia:
Na froncie północnym, według ko-

munikatu marszałka Badoglio, nie
zaszło nic godnego uwagi.

Źródła angielskie donoszą, że sa-
moloty włoskie bombardowały dziś

dotarł nieomal do miasteczka Szęli-
kot. Zatrzymano się w odiegłości
2-ch kilometrów od tej miejscowości,
gdyż w pobliżu widać było oddział
100 zbrojnych Abisyńczyków. Żoł-
nierze włoscy, pod osłoną karabinów
"maszynowych, codzień udają się do
studni w Szelikoł po wodę dlą mu-
łów.

wieś Czilga, na północy od jeziora| Na froncie południowym, według
Tana i 2 miejscowości w okolicy urzędowej relacji włoskiej, oddziały
Gondaru. Wyniki tych ataków do- wywiadowcze pomiędzy Negelli a
tąd nie są znane. Korespondent Reu- Daua-Parma wzięły do niewoli za-
tera na froncie północnym włoskim błąkaną partję wojowników rasa
stwierdza, że istnieje obecnie droga Desta. :
samochodowa od Massaua doAddis-, Według informacyj angielskich,
Abeby. Część abisyńska tej drogi jedna z lotnych kolumn cy -
łączy się z szosą włoską w Szelikot niosła klęskę w bitwie pod War-
w odległości 30 klm. na południe od Dere.
Makalle i Szelikot znajduje się w pa- { 5 > į

že eėiejepaisoae Kol rumuński Karol w Paryżu
kie, pod osłoną kkulomiotėw, wybu-' PARYŻ (Pat). Ubiegłej nocy na
dowały szosę długości 6 i pół klm. Gare du Nord przybył z Londynu
od linji włoskich do Szelikot od specjalny pociąg, którym przyjechał
wzgórza Doge, które otoczono dru- król Karo
tem kolczastym. Naprzeciw tego uroczystości pogrzebowychkróla Je-
wzgórza wznosi się skalista góra rzego 5-go. Na dworcu powitał króla
Amba-Aradam, zajęta przez wojow- ,szet gabinetu wojskowego prezyden:
ników abisyńskich S wodzą rasa ta płk, Marsaud. Król udał się samo-
Mulugueta, Korespondent angielski chodem prezydenta republiki na plac

rumuński, powracający z!
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czeskiego) a moja njbliższa rodzina
w któ em prowadzę firmę od lat szesnastu bez przerwy.
względom Szanwnej Klerteli z ołębok em poważaniem

FRANCISZEK FRLICZKA
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Obrady komisji budżetowej Sejmu

Gdy ludność nie używa soli
a.zapałki rozcina na części

Na porządku dzie:
szego posiedzema komisji budżeto-
wej Sejmu była sprawa długów pań-
stwowych i monopoli,

Reterował budżet długów pań-
stwowych poseł Hutten-Czapski, za-
znaczając, że obsługa długów pan-
stwa, przewidziana na rok 36/37, wy-
nosi 215 miljonów 700 tys., tj. więcej,
niż w r.ub. o 13 miljonów 700 tys. zł.
Ten wzrost wynika ze zwiększenia
zadłużenia, w szczególności we-
wnętrznego. Na ob jędługów :za-
granicznych przewiduje się 110 milj.
303 tys., a. na długi wewnętrzne 94
miljony 823 tys.

Długi wewnętrzne wzrosły o 334
miljony, „Wzrost ten spowodowany
jest deficytem skarbu w latach kry-
zysu i niedostatecznem zredukowa-
niem budżetu w latach ubiegłych.
Obecnie należałoby dążyć do za-
niechania wypompowywania przez
skarb nikłych śroaków społecznych,
tak potrzebnych w życiu gospodar-
czem. Korzystanie z tych środków
przez skarb państwa stanowi jedną z
przyczyn wielkiej drożyzny kapita-
tów w Polsce.
W dyskusji nad tym działem nikt

giosu nie zabrał.
Następnie Hutten-Czapski zrefe-

rował preliminarze budżetowe mo-
nopoli państwowych. Monopoie łącz-
nie mają wpłacić do skarbu państwa
595 muljonów zł., t. j. o 3 miij. 100

„tys. mniej, niż w r. ub. Wpłaty mo-
nopoli, wynosząc 32 procent preli-
minowanych dochodów, stanowią

iECA

thoroba Ujca Św.
PARYŻ (Pat). Agencia Havasa

donosi z Citta del Vaticano: Papież
Pius 11-ty cienpi obecnie na lekkie
przeziębienie i nie opuszcza miesz-
kania. Stan zdrowia Papieża jest
zadowalający. „W. dniu cizisiejszym
audjencje zostały odwołane, lecz ju-,
tro odbędą się.

Oświadczenie nowego
PREMJERA EGIPSKIEGO.
LONDYN (Pat). Nowy premjer

egipski, Ali Mecher Pasza, oświad-
czył ikorespondentowi „Daily Tele-
graph” w Kairze, iż rząd uczyni
wszystko, by stworzyć pomyślną at-
mosterę dla rozmów angielsko-egip-'
skich, jakie wkrótce mają się rozpo-
cząć. Zadaniem nowego rządu jest
przygotowanie tych rozmów, a na-
stępnie zorganizowanie wyborów,
które prawdopodobnie odbędą się
dn. 2 maja.

Vandome, gdzie ztrzymał się w
Grand Hotel. Program pobytu króla
w Paryżu nie został jeszcze ustalony.°

związku z wi--
zytą króla Karola „Le. Matin" prze--

PARYŻ (Pat).

widuje, iż odbędą się. nieoficjalne
rozmowy fraucusko-rumuńskie, doty-
czące zagadnień finansowych i poli-
tyki międzynarodowej, ‚
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wczoraj-kardynalną pozycję w naszym bud-
żecie.
W monopolu solnym stan sprze-

daży nie uległ poprawie. я
Kierownictwo loterji paristwowej

osiągnęło zwyżkę dochodów, W mo-
nopolu em niema zmian na
lepsze. Fundusze obrotowe mono-
polu «spirytusowego i tytoniowego
zostały tak bardzo uszczuplone, że
zmuszają do udawania. się na rynek
kredytowy, zminiejszając możliwości
tego rynku w stosunku do prywatne-
$o życia gospodarczego i obciążając
monopole (kosztami odsetek. Zacho-
„dzi konieczność szybszego uregulo-
jwania funduszu emerytalnego urzęd-
niczego, a również należy poddać ге-
wizji wydatki na płace.

Mówca omawia następnie szcze-
gółowo działalność poszczególnych
|monopoli, stwierdzając, że w mono-
polu «wolnym należy zanotować
wzrost sprzedaży soli szarej i zmniej-
jszenie sprzedaży soli białej, Niepo-
|kojącym objawem jest niedostatecz-
'na sprzedaż soli w stosunku do przy-
jrostu ludności, Wskazuje na to stan
iwyczerpania siły nabywczej. Jedna
z przyczyn tego stanu rzeczy jest
polityka cen monopolu.

Referent wskazuje na postęp, jaki
ostatnio dyrekcja monopolu spirytu-
sowego wykazała w kierunku
usprawnienia tego dużego i trudnego
aparatu.

; Wreszcie pos. Hutten-Czapski za-
proponował pewne zmiany prelimi-
narzy w kierunku oszczędności.

| Po omówieniu gospodarki loterji
państwowej, referent przeszedł do
monopolu zapałczanego, stwierdza-
jąc nieznaczny, ale ciągły spadek
sprzedaży. Umowa ze spółką akcyj-
ną de eksploatacji tego monopolu
uirudnią wpływ władz na ceny. Za-
gadnienie zapalniczek nie. straciło
na ostrości. Nielegalny ich wyrób i
sprzedaż trwa. W r. ub. ostemplo-
|wano 99 zapalniczek.

Wi dyskusji poruszano m. in. kwe-
stję obniżki cen artykułów monopo-
lowych. Dotychczasową obniżkę cen
soli uznano za niewystarczającą.

 

з

rzają się wypadki gotowania kilka
razy w jednej solonej wodzie, Do-
mageuo się potanienią zapałek, za-
znaczając, że w rozcinaniu zapałek
na części, niektórzy doszli do per-
iekcji. Ktoś zgłosił nawet patent na
krajanie zapałek. W dalszym ciągu
poddano krytyce sprawę stemplowa-
nia zapalniczek. Przytaczano <cha-
rakierystyczny fakt, że pewien oby-
watel:w Wielkopolsce, chcąc ostem-
piować zapalniczkę, nie mógł tego
dokonać na terenie swej dzielnicy i
musiał zwracać się do Warszawy.
Podkreślano dalej paradoksalność
przeznaczania w budżecie monopolu
spirytusowego pewnej sumy na wal-
kę z alkoholizmem, gdy z drugiej
strony wyrażą się radość z powodu
wzrostu konsumcji.
IEA ID RA DA EODOWZAADAWZA

Kronika telegraficzna
* -Złapanie bandytów krakowskich.

Dwaj bandyci, którzy we czwartek ograbili
sklep w Krakowie, a następnie podczas
ucieczki zabili strażnika Mendrygałę, zo-
stali ujęci. Są to znani włamywacze Szy-
dłowski i Sudera.

* Międzynarodowe zawody narciarskie
w Zakopanem. Otwarcie nastąpiło w pią-

"tek, dziś odbędzie się bieg sztafetowy.
‚ ** Odbylo się pierwsze posiedzenie taj-
"nej rady krėlewskiej w Londynie, z udzia-
„łem nowego króla Edwarda 8-go.

** Powracają z pogrzebu. Z Londynu
odiechali książę Paweł grecki i komisarz
(ZSSR Litwinow. Tuchaczewski pozostał w
| Anglji, gdzie ma zwiedzać fabryki broni.

** Gen. Sosnkowski i szei sztabu gen.
| armji francuskiej, gen. Gamelin odbyli pod-
jczas pobytu w Londynie dłuższą konfe-
rencję.

** Z Kalkuty donoszą o katastrofie w
| kopalni Gharia, w prow. Bihar, spowodowa-
nej wybuchem gazu. 37 osób zabitych, w
tem 4 Anglików, 1 Włoch i 32 tubylęów.
Rany odniosło 32 hindusów.

** Wyleciał arsenał w powietrze, Ka-
tastrofa ta nastąpiła w Chinach w m. Nen-
dukan w pobliażu Pekinu. 50 osób zabi-
tych, 100 rannych, 250 bundynków znisz-
czonych.

** Czy w marcu wybory? Dep. Seapini
złożył wniosek rozpisania wyborów w 

| Wstęp wolny. OPRESS

„Na wsi — jak przytaczano — zda- marcu.i

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

przy ul. Mostowej 1, odbędzie się

Zgromadzenie Publiczne
na którem

P. KAROL WIERCZAK
Wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie

mówić będzie

o sytuacji politycznej
Numerowane krzesła można zarezerwować w Sekrtarjacie Stronnicwa cd godz. ti do

| 3.30 i od godz. 6—7 wieczorem.

Wstęp wolny.
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Miła i zabawna komedja, nie po-

ruszająca wprawdzie zagaanień śłęb

szych, z wyjątkiem chyba między

wierszami rzuconego: Francia Się

wyludnia — ergo — nie powinno

być w niej starych panien, któ:2 za”

suszone na mumje gorzkną i 1: wa-

czeją, nie spełniwszy Zadania żon i

matek.

Ośmieszanie staropanieństwa wy-

szło już dawno z mody i jest u <ак-

tualne pod wielu względami. Glyby

owe „zielone pudła” żyły w latach

70 — 80-tych ubiegłego stalec.a —

ma to zgoda. Dziś panna, która czy

to z brawu urody, czy talentu w

„zdobywaniu męża, lub poprostu z

braku, jak wskazują staty.tyl. mę-

żów dia wszystkich, pozostaie sa-

motina, przeważnie zawsze staje

dzielnie, narówni z mężczyzną do

pracy i nieraz lepiej niż oa zwi afi

utrzymać rodziców czy wychować

rodzenstwo, aibo oddawać się 2woc-

nej pracy społecznej, idąc prze. ży”

cie pogodnie jeśli nie 1adośnie

Aue też autor wyśrzeoał ckazy

kopainel! lruano uwierzyć aby Cziś,

w potowie niemal XX w, zaajdowały

się jeszcze gaziekorwiek, саг na

śiuchej prowincji trancuskiej, n:wet

w 15 tysięcznem miastece4u podo-

bne mamuty, dewotki peine taiszy-

we jpruderji, wylęknionejak 'e3 'ruš-

ki, maszyny, na znak naj''ars ej Z

nich, isinego Hitlera w spółuicy,

speiniające jej twarde rozkasy, w

tym zabytku okropnym, ż niżpraw- chciałabym a boję się” — bo... sio- wodzenie,
dziwego zdarzenia, zwanym ich do-

mem rodzinnym. Są to zupełnie gro-
teskowe figury, godne zwarj.w nej

farsy. Prawda, autor zaznac7u, że

staty się takiemi, dzięki matce do-

brego snadź swego czasu He oda,

dla której nie było na świecie męż-
czyzny godnego ręki którejko'wiek

z jej latorośli. A ów miły ch.:. kte-

rek i funkcje odziedziczyła po mat-

ce, wybitny w zakresie twarcych

rządów zdradzająca talent, najstar-

sza Cecylja — dyktator, sędzia, pra-

wodawca w pokoju i kuch.(1.ber,
tej swego rodzaju Berez:, n.icjeca

zesłania i kary dla normalnyct lu-
dzi. Straszliwej Cecylji obawia się
nawet zacny ksiądz, proboszz7 Dó-

chant.

W to grono czterech siós'r, w irtó-
rem jedynie 34-letnia Ma''a zacho-
wała jakieś pozory spacz .ne, m.mo
wszystko kobiecości, i pielęgnuąca
zastarzałe, bo przysypane popi łem
lat dwunastu, uczucie do pewtego
profesora gimnazjalnego, wpada, ni-
by młody jastrząb w etado starych
kur, 20-letnia kuzynka 7 Paryža.
Sierota, którą po katastrclie u::aty
ojca i ma,ątku czeka los zmarnowa-
'nia młodego życia w tym przykytku
spleśniałej dziewiczości, z humo:em,
wesołością i wdziękiem robi w nim
rewolucję i wyłom w twieidzy sta-
ropanieństwa, łącząc nawet we.łem

narzeczeńskim Marję z jej sta'ą mi-
" łością i sama niespodzianie zna lując
męża w „wymarzonym  ainerykani-
mie”, Jerzym de Fleurville. /

Sztuka zawiera w II i IV awcie
dłużyzny, które z korzyścią dia niej
dałyby się usunąć, Całość zgrabnie
zbudowana, okraszona dowcipem,
ostrzącym zęby głównie na staropa-
nieńskiej fornalce z jej sporem o ryn-
nę, lękiem przed złodziejami, obrazą

CHORZY NA NIEDOKRWISTOśĆ
; I BLEDNICĘ
powrócą szybko do zdrowia i odzyskają

, siły, jeżeli będą się odżywiali racjonalnie,

t. zn. winni się powstrzymywać od wszel-

kich używek, natomiast spożywać wyłącznie

pokarmy, doprowadzające organizmowi jak-

najwięcej używek. Takiem pożywieniem o

działaniu naprawdę zadziwiającem są znane

oddawna „Płatki owsiane KNORR”, o któ-
rych wysokiej zawartości cennych składni-

ków odżywczych wiedzą wszyscy. Hasło
„Płatki owsiane, to źródio zdrowia i siły,
określa zwięźle i dobitnie niezrównany ich

wpływ ma organizm ludzki. Opinja, że

‚ „płatki owsiane KNORR* są wogóle naj-

lepszym tego rodzaju przetworem”, jest
najzupełniej uzasadniona i to ze względu

na' ich wydajność, doskonały smak i nad-

zwyczajne wartości odżywcze, przy bardzo

niskiej cenie produktu, Od kilku lat, wy-
zyskując najnowsze zdobycze nauki, prze-

twarza się w firmie KNORR, Zakłady Wy-
robów Odżywczych w Poznaniu, starannie
wybrane, pierwszorzędne gatunki owsa w

oryginalnych opakowaniach na maszynach,

będących ostatnim wyrazem techmiki. Owies,

skrupulatnie czyszczony i łuskany, zacho-

«„wuje w całej pełni swe wysokowartościowe

składniki odżywcze.
tylko

Prosimy zatem żądać

nieprześcignionej jakości „Płatków
"KNORR", które łatwo pęcznieją, w smaku

są mleczno-słodkie i bogate w witaminy,

|TTT TTTATSIAAOPEN

Arietta i zielone pudła”
w 4 aktach G, i A. Acrement. Przeki. C. Strzeleckiego. Reż. M. Szpakiewicza

Teatr Miejski. na Pohulance i

o klęczniki i na przedstawicielu celi-

batu profesorze Hiacyncic i jego

przestarzałych | metodacn wycho-

wawczych (sceny z uczniem Vetun),

serdecznie śmieszy i bawi Z wy-

jątkiem Arletty, Jerzego, księdza i

p .de Fleurvillie wszystko to typki

zaśniedziałej prowincji, wybitne

swym komizmem. Pod konie” ude-

rza też autor w nutę sentymesta:ną,

którą nie wiem czy:w inienc': jego

czy reżysera było przeciągnąć w

mocniejszy jeszcze ton g-2teski

(mam na myśli beret z czerwi nym

pomponem, w którym zaręczona

Marja ma delilowač przez mia-

steczko.
Gros oklasków wybita.e: rozba-

wionej publiczności premie: uwej

zbierała p. Z. Barwiūska, gośc nnie

występująca w roli Arletty, z k'órej

wywiązaia się zwdziękiem d/iew-

wywiązała się z wdziękiem, finezją

i mitym humorem, jakkolwiek

knja i wzrost wyniosty sto,ą zż.wy”

czaj w sprzeczności z tego roc.aju

' typem.

Wyborna w typie, doskonała w

psychice stwardniatej w staropanień-

stwie kobiety, była p .lrena Jueiń-

ska - Deukowska b. inteligentnie

opracowawszy tę rolę, nie szczędząc

jej rysów dyskretnego komizmu

Znakomicie Маг z jej śmeszną

"naiwnością i wpojoną od dzieska

przesadną  wstydliwością ujęła p.

Zmijewsika. Jej Marja miała w scbie

wszystko co mieści się w słowach:

l

Precz z baw
Postuiaty„Towarzystw iniarskicn

W. ciągu ostatnich micsięcy ien
stał się modny, Panie nosiły letnie

sukienki z krajowego lnu, Waśzo-

wi — lniane drelichy, a narodwcy

Łodzi i Poznania — lniane jasne ko-

szule. Moda ta jest bardzo prakiycz-
ną ż punktu widzenia gospoda:stwa

„narodowego Polski.
Nietyiko  dlatego iž len wyjera

'zagraniczne  juty i bawelny na..ku-

teczniej realizując w ten sposżb ha-

sla samowystarczalności naszeg kra

ju, ale umożliwia on uzyskaniewięk-

szego dochodu naszym drobnym rol-

«nikom. Pozatem jest to produkt jeśli

tak można go określić antysemicki,
gdyż zbiera go i przerabia polski
chłop a sprzedaje zwykie społcziel-

mia, tak że sprytny lzraelita are ma

nic do roboty w tym proces'e pro-
dukcji i wymiany.

, Niedawno Wauleńskie Towarzystwo

Lniarskie chcąc rozszerzyć i pogię-
bić akcję rozpowszechniania tkanin

Inianych, uchwaliło na swem w:.inem:

zgromadzeniu szereg postulatów, z.

których nayważniejsze podajemy po-

niżej.
Uprawa lnu i konopi w drckuem

gospodarstwie. rolnem —- zwłaszcza
na terenie woj. półaocn?-wi -hod-
nich — jest obecnie najpowa'riej-
szem źródłem dopływu gotówki. Po-

siadana w nadmiarze pizez d.vbne
gospodarstwa duża ilosć ąk robo-
czych znajduje stałe zatrudnienie i
zarobek przy uprawie, oiaż prze-
róbce lnu i konopi na włókno i tka-
niny samodziałowe.

dż

_ podczas pogrzebu
PARYŻ. (Pat). W; kołach poli-

tycznych przywiązują duże Zna.ze-

stra, bo opinja, bo niewypada — w nie do rozmów, jakie król Edward

sensie groteskowym oczywiście 8-my i min. Eden odbyli z przyt:yży-

Wybornie też Hiacenta opraco- mi do Londynu mężami stan. róż-
wał p. Neubelt. Znieciezpliw enie nych krajów.

nauczyciela umęczonego latam kel- Prasa podkreśla, iż rozmowa min.

ferki wśród bandy roz>ryka: ych Flandina z min. Edenem miała cha-
chłopaków, niewiara w możliwość rakter konwencjonalny. Jest w,:aw-

zdobycia jeszcze szczęścia, staroka- dzie możliwe, pisze „Le Petit J:-ur-

walerska bezradność bez opiexuń- mal”, że obaj ministrowie mogli brać
czej ręki kobiecej z przebiyskami pod uwagę pewne  zaniesok” +nie,

sentymentu w niektórych momen- jakie wywołała we Francji kan; onja

tach uwydatniły się w grze artysty prasy niemieckiej, ale nic nie pozwa

wybitnie. Możeby jednak w;ło lepiej ia przypuszczać, iż prowadzono w

aby prolesor i Marja nie byli w swej tej kwestji rokowania. Z oficjalnych

spóźnionej miłości tak śmieszni— bo źródeł zresztą wiadomo, iż mia. von
jednak taka wierność jesi wzruszają- Neurath w czasie swej rozm*wy z

ca i ma ośmieszanie nie zasługuje. min. Edenem miał zapewnić, ża Rze-

Zadaniem reżysera jest jaskrawości sza nie zamierza w niczem nai 1„zać

te stuszować a nie podkreślać je. traktatu Locarno.

Miłym i wyrozumiałym prokosz- e

czem, którego nie gorszą w kobiecie

krótkie włosy i jasna sukienka, był

w roli księdza Dóchant p. Wołłeiko.,

Osobne słów kilka należy się p.

Surowie, który świetnie podpatrzył

(lub zapamiętał z własnych przeżyć Wczoraj, w dn. 31 ub, m. w go-

szkolnych) wyczyny przeciętnego dzinach popołudniowych ogłoszony

dryblasa z V klasy i pokazał je z został wyrok w sprawie dziewięciu

niezrównanym komizmem. mieszkańców Wiina, żydów, oskar-

Reszta wykonawców bądź grą, żonych o przynależność do KPB.

bądź typem, w epizodach 'ub więk- oraz o wywrotową działalność ko-

szej roli — jak p. Mrożewski — Je- munistyczną na terenie miasta Wil-

rzy, Dejunowicz — p. de Fleurville, na i powiatu wileńskiego. Główny

Puchniewską — Ernestyna, I Gór- oskarżony, Sz. Chmielnik, karany już

вКа — Rozalja, Zastrzeżyńska — był w Warszawie za działalność ko-

Joanna, złożyli się na całość żywą i munistyczną  pięcioletniem więzie-

wesołą, wróżącą komedji Acremen- niem.

tów dłuższę niz u nas zwykle — po* W czasie przewodu sądowego ze-
- |znawało przeszło dwudziestu świad-

Pilawa.ł lków. Jako główny świadek oskarże-

'  Rezmowy dyplomatyczne
króla angielskiego
Z rozmów min. Flandina i Edena,

zdaniem „Oeuvre“ wynika, že Fran-
cja i Anglja zdecydowane są «:epo-
ruszać bez uprzedniego porozumie-
nia się żadnej kwestji, dotyczącej
Niemiec,

PARYŻ. (Pat). Londyński kores-
pondent „La Liberte“ na marsziaesie
ostatnich rozmów  politycznyca, ja-
kie miały miejsce w Londynie pisze,
iż król Karol rumuński czując 42 s0-
bą poparcie W. Brytanji c.ce rcz-
winąć szerszą działalność dyp'oma-
tyczną: Krążą pogłoski, że Rumunja
ma wkrótce zwołać  konfertr.ję
wszystkich państw sąsiednich, į +6ra
miałaby na celu powzięcie deocyzyj,
zmierzających do stabilizacii poli-
tycznej w tej części Europy.

Korespondent notuje daiżj po-
głoski kół politycznych o możiiwości
rychłej wizyty min. Edena w Paryżu.

Znowu komuniści-żydzi przed sądem
nia wystąpić miał również Jakób
Strelczuk, który na poprzednim pro-
cesie stał wię ofiarą zamachu rewol-
wieTowego.

Oskarżonych bronili: przybyły z
Warszawy adw. Duracz, oraz adwo-
kaci — Żasztowt, Sukiennicka, Czer-
nichow, Chill i Powirskier.

Wyrokiem Sądu Okręgowego zo-
stali skazani: Sz. Chmiełnik na 9 lat
więzienia, F. Lewinówna na 5 lat w,
J. Grymbiatówna — na 8 lat w. L.
Atrachmowiczówna — па 6 lat wię-
zienia. Na mocy amnestji skazanym
zmniejszorio karę o jedną trzecią.

M. Bagoniowa i Ch. Tylewicz

 

 
Trwające od 1935 r. pomyślne

waiunki uprawy Inu spowodoweiy W
roku 1935 zwiększenie areału pod

tą rośliną do przeszło 123 tys. ka.

Wyroby ze lnu i konopi są obec-

nie w powszechnym użyvku w po-

szczegoinych działach  gosporerki

państwowej (monopole, wojsko, ko:
lejniciwo i t. p] i zorgamizow :mej

(cukrownictwo i t. p.), czejio notiep-

szym dowodem jest takt, że z p -51a-

danych obecnie w obrocie Manelo-

wym 17—19 tys. tonn włókna |nia-
nego rocznie, krajowy — рг-ёс‘зуб

przędzalniczo - tkacki, który p:zed

kilku laty przerabiał ok. 3.000 tonn

włókna lnianego, obecnie zakupuje

tegp włókna przeszło 7.00V 'onn

rocznie.
„Konieczne jest m. in. Wprowa-

dzenie celnych ograniczeń p*zywo-

zowych w stosunku do egzotycznych

surowców  wiókienniczyca — juty,

baweiny, sizaiu, manuli i ibru,

których import stale wzrasta. Juta

obecnie może być w 1WV prac. za-

stąpiona przez krajowe su:-wce

wiokiennicze.
Koszty przywozu surowców włó-

kienniczych są nadal  naypowaćniej-

szą pozycją w ogólnej sum'e importu

do Foiski. Dia zdobycia waluty na

opiaceme tego szkodliwego na na-

szego życia gospodarczego przywozu

wyrzucamy za bezcen piod: r: v:cze
boiski zagranicę, dopiacając dzie-

siątki miljonów złotych nap: «m,0-

wanie eksporiu. Wobec powyż:7:$0

Burzliwe zebranie na U. S. B.
Wczoraj odbyło się w sali Śnia-

deckich na U.5.B. zebranie dysku-
syjne, na którem młody sanator p.

Matuszewski usiłował przedstawić w

opacznem 'świetie ideologię i pro-

grim Ubozu: Narodowego. Gdy po

rzeczowej odpowidzi p. Łochtina za-

brał głos w sposób prowokacyjny,
niejaki didorkiewicz, usitując szkalo-

wać Komana Lmowskiego, mocna

reaikoja sali uspokoiia sanatora.

Koubek czy
Słynna rekordzistka świata, Cze-

sżka Koubkova, która, jak wiac'umo,

po przejściu odpowiedniej 0; eracji.

miała już być mężczyzną, co w;wo-

łało wielką sensację w cai;ym świe-

cie, starała się obecnie o p' ze.sanie

nazwiska w aktach stanu "yw..ve$o

ze Zdenki Koubkovej na 7denka
Kowubika.

Jak się okazało, aby takie' «mia-

ny dokonać, potrzebne jest zaświad-

czenie lekarzy z Brna, gdzie Kubko-

va urodziła się. To też pełer'k.z u-

dała się do kliniki brneński. . gdzie

Wzburzoną młodzież uspokoił tak-
townie' prof, 'Sukiennicki.

Zebranie zakończono wśród po-
wszechnego przekonania, iż żadne
dywersje nie rozbiją ruchu Narodo-
wego.

Na marginesie warto Zaznaczyč,
iž zjawił się na zebraniu Rektor,
którego sala powitała pytaniem:
„Dlaczego krzyż, ofiarowany przez

młodzież, dotąd: nie wisi w sali Snia-
deckich?'

Koubkowa?
prof. Miller oświadczył wbiew t-mu,
co orzekli lekarze prascy, że Koub-
kova mimo przebyłej operacj: nie
jest mężczyzną, lecz kobielą. Co
prawda posiada ona wiel cech,
upodabniających ją do mężczyzny,
jednak, według zdania prol. M Lera,
za mężczyznę nie może sbsolntniZ

uchodzić.
Koubkova chodzi narazie w mę

skim ubraniu, miała pójść do wojska,
ale sama zaczyna, powoli mn 'mać,
że zapewne jednak jest kobie'ą.

ł cza woj. północno-wschodnich.

skazani zostali na 4 lata więzienia
= z każdy. Na mocy amnestji zmniejszo-

k fi a niec Ź e en no in karę o polowę. S. Abramowi-
` : czową skazano na 2 lata więzienia.

(Karę darowano. R. Bezówna i J.
| Abramowiez zostali uniewinnieni.
Wyrok w stosunku do pierwszych

ы | ' 'oskarżonych wywołał na sali wśród
niższa cena bawełny jest :yl4o PO- krewnych i znajomych oskarżonych
zorna. "silne wrażenie. (e)

Walny zjazd Tow. Lniarskiego|

zaleca Zarządowi T-wa L.Gar :4eg0

w Wilnie jaknajenergicznie_zą dal | Uczczenie bohaterów

szą alkcję w kierunku realiza. po- powstania

stulatów rolnictwa w dziedzinie vzy-

skania praw pierwszeństw» dla kra- LIDA. Przy pomniku ke. F:!xow-

jowych surowców włóktnistych i ole- lskiego w Lidzie miejscowy hufiec

istych, jako najbardziej żyw” wych harcerzy uczcił pamięć poicźłych

dla ochrony produkcji włó«na k'aro- bohaterów powstania styczni.wego.

wego oraz interesów gosp.da:t'ych Przy zapalonem ognisku zebrało się

drobnego rolnictwa Polski, a zwłasz- 86 harcerzy, lktórzy nad grobem bo-
hatera powstania złożyli urc.zyste

Sprawa jest niezmiernie żywotna przyrzeczenie wierności e'užks 0j-

dla naszego gospodarstwa w s/cze- czyźnie i ofiarności pracy dla je' roz

gólności dla drobnego  rolmictwa. woju i potęgi. Przy ognisku huicowy

Popierajmy więc polski len. ;wygłosił okolicznościową gawędę do
"harcerzy.

WRORiT LTII SI LOiRET TNS ACY

Z PÓŁEK KSIĘGARSKICH
-, Bibljoteka Podróżnicza. Trzaska, nich w sposób lekki, a jednocześnie
Evert i Michalski, Warszawa. T.m 3. ściśle naukowy, często poważny, a

C. Wells. Światło na Czarnym Lą- jeszcze częściej humorystyczny. Sam
dzie, Tom 4. Lowell J. Thomas. In- on o sobie powiada, że ma der mó-

dje, kraj Czarnej Pagody. Znan. na- wienia prawdy tak, że brzmi o: a jak
kładowa firma wydawnicza Trzaska, kłamstwo.
Evert i Michalski przystąpiła d.. wy- Wells budował oleje na pół-

dawania Bibljoteki Podróżnicze. Ó- wyspie Malakka, zwiedcił »raje

pisy podróży jest to rodzaj „ite:acki, podbiegunowe, mieszkał na Bermu-

który przeżywa obecnie *ene''ns i dach i wspinał się na pokryte w'ecz-

to nietylko w Polsce, ale na całym nemi śniegami podrównikowe szczy-
świecie, Ułatwienia komu.ika yjne ty Afryki. O mało nie uma*ł z gorą-
pozwoliły ludziom przemierzać naj- ca w Laponji i o mało nie zmarzł w

odleglejsze kraje w sposób łatwy i Afryce na równiku. Potrafi naukowo

przyjemny; zastosowanie lotn.'twa opisać wędrówki lemingów w Lapo-

do komunikacji dało nowy ką' wi- mji, humorystycznie, jak odbywa się

dżenia na zwiedzane kraje, ni. ako' kąpiel w Szwecji i tajemniczy spo-

„zgóry' oglądane. Roi się + ną sób komunikowania się czarnych w

świecie od globtrotteur'ów. po:ró- Afryce, sposób, który Welis nazywa
żujących luksusowemi statka.c! i „radjo bez niczego”.

wspaniałemi pociągami, ale także Lowell J, Thomas, autor ks::ążki
autem, motocyklem, rowerem WO- nt, Indje, kraj czarnej pagody, —

zem zaprzężonym w woły, piechotą; to były żołnierz z wojny wiatowej,
obok wspaniałych okrętów pasażer- którego do ш@! pchnęła zwykła
skich, jachtów, krążą też po ocea- ciekawość. Nie jest on uczonym, ale
nach samotne łodzie „żaglowe a 0- jest dobrym i bystrym obserwato-

statnio także i kajaki. Jedni zwie- rem. W lndjach mniej go intezesuje

dzają samotne wysepki, oceac'cznę, przyroda i jej przepych, nateniast
inni. nowe ośrodki przemysłowe wiele uwagi poświęca człowiesowi.
ZSSR, geszcze inni wnętrze Atcyki Zajmują go narówni tuziemcy *v swej
lub zamieszkałe „przez „obcinaczy niesłychanej różnorodności typu an-
głów" górzyste dżungle Nowej Gwi- tropologicznego, przynależnoś.: na.
nei. Są podróżnicy szukający w ażeń rodowej, językowej i religijnej, jek i
w Kraju Piramid „lu odwiecznych zdobywcy Indji Anglicy, or»* nie-
lmdjach, a znaleźli się tacj, dla któ- liczni 'w «zczątkowych swy:* po-
rych nawet kraje Europy Zachodniej siadłościach Francuzi i Portugalczy-
od Szwecji po Pireneje (1 za Pi «ne- cy, Opisuje on sadhu, ludzi świętych
kk. jeszcze rzeczy nowe. i kastę zawodowych zbzod »rzy

ąd powódź iksiążek podróżniczych oraz złodziejów; jest w jego ks ażce
„na rynku księgarskim. opis parlamentu indyjskiego i rowo-
| Carveth Wells, auto: „Światła na czesnej przędzalni, oraz huty że eza.
Czarnym Ladzie“, który w swej Są wspomnienia krwawych wsik z

książce opisał przygody 1 podróże na czasów' powstań indyjskich i opisy
„obszarach od równika do Laqenji, wytwornego próżnowania w cdpo-
jest niewątpliwie jednym 'z naiory- czynkowych miejscowościach sahi-

a a. 1 pisa- ZA „iż nawet na poik'ch
rzy. Jest to nietyle podrćżnX, co półkach księgarskich jest wiel- cpi-
włóczęga. Ma on iau da: wiż sów podróży po Indjach, w. dwżce
dzenia i przeżywania rze-zy, któ- „Thomasa znajdujemy niewątpi'wie
rych immi nie spostrzegają, p:ze o rzeczy nowe i interesujące.
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TRZECIA
ROCZNICA
W dniu wczorajszym upłynęło trzy

lata эа chwili, kiedy partja narodowo-

socjalistyczna objęła rządy w Niem-

czech,

Przewrót, jaki wskutek tego nastą-

pił we wszystkich dziedzinach życia

niemieckiego, jest zbyt wielki j rozle-

gły, aby można go było omówić w ra-

mach krótkiego artykułu. Ograniczy-

my się więc do najważniejszych zaga-

dnień, jakie w ciągu tych trzech lat

wypadło rządowi niemieckiemu sfor-

mułować i rozwiązać,

Obejmując władzę, narodowy socja-
lizm zapowiedział, że dźwignie pań-

stwo niemieckie z upadku i poniżenia,

że zniszczy winowajcę tego upadku,

obóz masońsko - żydowsko - marksi-

stowski. Zapowiedział również, że

przeobrazi życie gospodarcze w ten

sposób, aby zapewniło pracę i wyży-

wienie całej ludności Rzeszy.

Co z tych zapowiedzi zostało urze-
czywistnione?

W polityce zewnętrznej zdołali
Niemcy obalić najboleśniejsze dla nich

klauzule traktatu wersalskiego. Po
dramatycznej walce na terenie Gene-

wy, po ustąpieniu z Ligi Narodów,

dopięli swego, zaczęli się zbroić bez-

karnie j dziś znowu są jedną z naj-

większych potęg militarnych świata,

Układ z Polską przełamał izolację

Rzeszy, a pakt morski z Anglją po-

wrócił ją ostatecznie do liczby wiel-
kich mocarstw. W ten sposób ze-
wnętrzne stanowisko Trzeciej Rzeszy,

"pomimo prób osaczenia jej przez świa-

towe żydostwo i masonerję, jest co-

raz mocniejsze i coraz wyraźniej cią-

Ży na układzie stosunków politycz-
nych świata. :

To odbudowanie pozycji zewnętrznej
Rzeszy nie wyczerpuje jednak zmian

wywołanych przez ruch i rządy naro-

dowych socjalistów. Najistotniejsze

zmiany zaszły i zachodzą w życiu we-
wnętrznem narodu niemieckiego i w
ustroju jego państwa.

Przedewszystkiem dokonano osta-
tecznej unifikacji politycznej Rzeszy.

Nie 'jest już ona federacją niemieckich
państw i państewek pod hegemonją

Prus, ale jednolitem i skonsolidowa-

nem państwem narodu niemieckiego,

Unifikacja partyjna, oparta na ściśle
narodowej zasadzie, pogłębiła konsoli-

"dację ustrojową i stała się ważną si-

łą pomocniczą w procesie zrastania

się i jednoczenia narodu niemiec-

kiego.
Trzecim ważnym czynnikiem tego

zjednoczenia jest rozwiązanie kwestji
żydowskiej, ujęte w ustawach norym-

berskich i zmierzające do zupełnego

wyobcowania ludności żydowskiej ze
wspólnoty niemieckiej. Gruntowne i

radykalne zajęcie się kwestją żydow-

ską jest sprawą takiej doniosłości, że

znaczenie tego faktu przekracza grani-

ce Rzeszy niemieckiej, staje się punk-

tem wyjścia jednego z najważniejszych |
dla przyszłości Europy procesów,

Poza kwestjami natury ściśle poli-
tycznej, rząd narodowo - socjalistycz-
ny musiał zająć się sprawami społecz-

no - gospodarczemi, W ciągu tych

trzech lat polityka ekonomiczna hitle-

ryzmu głęboko przeobraziła życie go-
spodarcze Niemiec. Ujęła ona je w

ścisłą organizację, uniezależniła, w

miarę możności, od reszty świata i

poddała ścisłej dyscyplinie oraz kon-
troli państwa. Główne twory tej or-

ganizacji: Front pracy, związek stanu

žywicielskiego oraz zrzeszenie prze-

mysłu, kontrolujące gospodarstwo nie-

mieckie, zmierzały przedewszystkiem
do zlikwidowania bezrobocia.

W tym samym zakresie hitleryzm

może się pochlubić poważnemi wyni-

kami. Liczba bezrobotnych, która w

okresie obejmowania władzy przez na-

rodowych socjalistów sięgała 6 milj.

spadła obecnie do 2-ch. Wraz z tem

wzrosła ogólna wartość wytwórczości

niemieckiej niemal w. dwójnasób, a

wskaźnik produkcji przemysłowej jest

wyższy niż w roku 1928, w okresie naj-

wyższej konjinktury,  

NAFTA I DESZCZE
Komitet techniczny, wyznaczony

przez Komisję Osiemnastu, radzi w
Genewie nad tem, czy zastosowanie
zakazu sprzedaży nafty Włochom jest
możliwe do przeprowadzenia i czy o-
siągnęłoby zamierzony rezultat —
uniemożliwienie dalszego prowadzenia
wojny? Świadomi rzeczy piszą, że
należy się spodziewać około połowy
lutego decyzji, czy sankcje naftowe
będą zastosowane, czy też nie.

Przeglądając prasę światową, widzi
się jednak, że sprawa, będąca przed-
miotem obrad owego komitetu tech-
nicznego i Komisji Osiemnastu, prze-
stała budzić tak żywe zainteresowa-
nie, jak dawniej. Co jest przyczyną?
Zastanawiając się nad tem, natrafi-
liśmy na numer dziennika paryskiego
„La Rópublique' z dn. 28 styczn'a, a
w nim na artykuł p. Andre Gervais
p. t. „Czy należy zamknąć kran z na-
ftą?" Fakt, że artykuł ten zna!'azł
się w organie skrajnego skrzydła ra-
dykałów francuskich, nakazuje się od-
nosić do wywodów autora z tem więk-
szem zaufaniem.

Otóż p. Gervais powiada, że Wło-
si mają zapasy nafty na cztery mie-
siące — luty, marzec, kwiecień i maj.
Zanim więc wyczerpią się te zapasy
nafty, nastanie w Abisynji pora de-

l 

szczowa, która uniemożliwi wszelkie
działania wojenne.
„Powracam z. Abisynji — pisze p.

Gervais — spędziłem tam dwa miesiące,
poza z Sudanu do Makalle przez
Axum, Aduę i Adigrat. Mogę więc o
sprawach tamtejszych mówić „jeśli nie z
pełną kompetencją, to rida! ng bez
niekompetencji przeważnej ilości tych,
co o nich piszą. Z pośród wielu wspo-
mnień wybieram w tej chwili wssomnie-
nie rozmowy z szołerem Mohamedem,
który w swoim słarym wozie marki Fiat
wiózł mnie przez lasy. Padło kilka kro-
pli deszczu, mój szofer obrócił ku mnie
swą WANA twarz i powiedział:
— Jeśli będzie padał deszcz, to nie

będziemy mośli powrócić.
A więc niezależnie od tego, czy nastą-

pi zakaz dowozu nafty do Włoch, czy
też nie, działania wojenne w Afryce
wschodniej OCENE być przerwa-
ne najpóźniej z końcem kwietnia lub po.
czątkiem maja”.

iła wyższa — deszcze ulewne, po-
łożą kres wojnie w tym terminie, Na
cały czas możliwości prowadzenia tej
wojny wystarczą Włochom te zaso-
by nafty, jakie już posiadają obecnie.
Później zaś przyjdzie pół roku pory
deszczowej, a w tym przeciągu czasu
wiele się stać może zarówno w Afry-
ce, jak w Europie... ,
Z faktów powyżej stwierdzonych

wyprowadza p. Gervais wniosek, że
wprowadzenie zakazu dostawy nafty
do Włoch nie miałoby żadnego wpły-  

wu na przebieg działań wojennych;
sankcje naftowe byłyby zabiegiem
czysto platonicznym, który mogłby je-
dynie wprowadzić zamęt w stosunki
polityczne w Europie, bo podrażniłby
Włochów i pchnął ich do kroków ry-
zykownych o nieobliczalnych następ-
stwach.
„Chwila jest zbyt poważna — kończy

p. Gervais swoje wywody—a będzie mo-
żę tragiczna jutro; nie można tedy z lek-
kiem sercem robić rzeczy ryzykowne.
położeniu, w jakiem się — niestety —
znaleźliśmy, należy wybierać między
celem i środkami, wiedzy pokojem a
doktryną, którą ukuto w przekonaniu,
że prowadzi do zabezpieczenia pokoju.

R'któż z nas ośmieli się powiedzieć:
— Naprzód armaty, naprzód karta-

czownice, byle żyła nasza doktryna po-
koju”,
Taldać odmówić słuszności wywo-

dom p. Gervais. Są one tem ciekaw-
sze, że zamieszcza je na swych ła-
mach dziennik taki, jak „La Repu-
bligue“, która jest organem lewicy
stronnictwa radykalno - socjalistycz-
nego, tego samego, które spowodowa:
ło upadek p. Lavala za to, iż w spo-
sób zdecydowany dokonał wyboru
między doktryną pokojową, wypraco-
waną w lożach, a rzeczywistym poko-
jem.

SK.

 

POD FLAGĄ NARODOWĄ
Grupa sanacyjna wysuwa narodowe hasła

Idea narodowa coraż wszechwła-
dniej zaczyna w Polsce panować, Sta-
je się jasnem dla każdego, że zarówno
ona tylko jest w stanie zdobywać so-
bie w Polsce wpływ i rząd dusz, jak i
ona jedna tylko jest w stanie wypro-
wadzić Polskę na drogi lepszej przy-
Szłości. To też coraz więcej żywio-
łów — idei narodowej i ruchowi na-
rodowemu najzupełniej obcych — za-
czyna w Polsce wysuwać hasła naro-
dowe. Przejawia się w tem z jednej
strony fakt ulegania myślących kół w
naszem społeczeństwie wpływowi na-
rodowego światopoglądu i sile argu-
mentów, jakie za urzeczywistnieniem
myśli narodowej i narodowego progra-
mu przemawiają, Przejawia się w tem
z drugiej strony instynkt samozacho-
wawczy przeciwników Obozu Naro-
dowego, pragnących choć część tej
siły politycznej, jaką idea narodowa w
kraju organizuje, skierować w łoży-
sko, dla siebie wygodne. ;
 Bezustanku możemy obserwować,

jak powstają w Polsce coraz to nowe
partje i ugrupowania polityczne, cza-
sopisma i organizacje, zarówno będą-
ce dywersją wobec Obozu Narodowe-
śo, mającą na celu odprowadzenie do
innego łożyska lub poprostu na bok
choć części tego prądu, jaki w kraju
ruch narodowy wytwarza, jak i do-
wodem zapładniania przez myśl na-
rodową umysłów, nic wspólnego z O-
bozem Narodowym nie mających,
W tych dniach powstała w Polsce

nowa efemeryda polityczna, należąca
do tej samej kategorji, Ze względu na
swój charakter, na treść głoszonych
przez siebie haseł i t, d. nie stanowi
ona zjawiska o indywidualnem  obli-
czu; jest ona poprostu jednym z ty-
powych składników  narysowanego
powyżej obrazu. Zasługuje ona je-
dnak na uwagę ze względu na osoby,
które ją powołały do życia, a które
zaliczają się do najczołowszych oso--
bistości obozu sanacyjnego.
Mamy na myśli założoną w tych

dniach „Polską partję radykalną”,
której deklarację programową podpi-
sali pp. Tytus Filipowicz (były uczest-
nik akcji Piłsudskiego w r. 1905, b,
minister spraw zagranicznych w rząz
dzie Moraczewskiego, b. pomajowy  

dyplomata — ostatnio ambasador w
Waszyngtonie, wsławiony na gruncie
amerykańskim swemi wystąpieniami
filosemickiemi), Gabrjel Czechowicz
(b. sanacyjny minister skarbu, wsła-
wiony rugami personalnemi w mini-
sterstwie skarbu oraz głośnym pro-
cesem przed trybunałem stanu) oraz
Antoni Jakubowski (prezes Związku
Podoficerów Rezerwy),

Partja radykalna wprawdzie w na-
zwie swej wyrazu „narodowy“ nie
zawiera. W swym jednak, ogłoszonym
w ad hoc założonym dwutygodniku
„Nowe Drogi'* programie, oraz w ca-
łej treści pierwszego numeru tego
dwutygodnika, zredagowanego, jak
widać z kilkakrotnie powtarzających
się pod artykułami i oświadczeniami
podpisów, przy żywym, osobistym u-
dziale pp. Filipowicza i Czechowi-
cza, wyrazy „naród” i „narodowy”
powtarzają się co chwila. Jeden z głó-
wnych artykułów w tym numerze no-
si tytuł: „Hasło Polski Narodowej".

Jeśli ydzie o ogłoszone w „Nowych
Drogach' wytyczne programowe, są
one typowym dla wszystkich, rodzą-
cych się ostatnio efemeryd pseudona-
rodowych i półnarodowych przykla-
dem szczepionki myśli narodowej na
podkładzie socjalistycznego, lub ma-
sofisko - radykalnego światopoglądu.
Są one obok tego próbą pogodzenia
szeregu postulatów Obozu Narodowe-
go z nietykalnemi kanonami ortodok-
sji sanacyjnej ,takiemi, jak np. nowa
konstytucja, Oczywiście, trudno jest
oczekiwać, by podobna mieszanina
sprzecznych pierwiastków mogla
mieć istotną wartość, to też niema
nawet potrzeby z „programem” no-
wei partji polemizować; program ten
iest jednak niezmiernie charaktery-
styczry,
Podwaliny tego programu

stępujące: ^
„Uwažamy, že zasady etyki chrze-

ścijańskiej winny być pierwszym spraw-
dzianem wartości działania zarówno w
życiu prywatnem, państwowem, jak i
międzynarodowem.
Ponieważ naprawa Rzeczypospolitej jest
hasło Polski narodowej, opartej na za-
sadach demokratycznych.
Ponieważ naprawa Rzczypospolitej jest

są na-
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Te dodatnie wyniki prėby džw'gnię-
cia kraju z upadku gospodarczego za-

wldzięczają Niemcy zarówno ogromne-

mu ożywieniu przemysłu wojenne-

go jak i nowej zasadzie wprowadzonej

do stosunków gospodarczych, podpo-

rządkowującej moment rentowności

przedsiębiorstwa celom zbiorowości

niemieckiej. Zbyt mały jeszcze okres

czasu dzieli nas od chwili zaprowa-
dzenia tych reform, aby można było
już wyrokować o ich trwałej skutecz-

ności. Dotychczas jednak dały one
wyniki dodatnie, umożliwiając rządowi

opanowanie groźnej sytuacji gospo-

darczej i społecznej w kraju.

Trzechlecie rządów hitlerowskach w

Rzeszy, bez względu na to co można
zarzucić nacjonalizmowi niemieckie-  

mu, bez względu na jego pierwiastki

staro - germańskie, dzikie i mistyczne,

bez względu wreszcie na jego skraj-

ności rażące szczególnie te narody,

które wychowały się w cywilizacyj*

nych tradycjach Rzymu, wykazały
wiele politycznej i społecznej twór-

czości. i
Przeorały one głęboko umysłowość

i duszę niemiecką,zniszczyły wiele roz-
kładających ją czynników, wywołały

w narodzie nową, niebylejaką erergję

i nauczyły go wierzyć fanatycznie w

wielką przyszłość rasy germańskiej.

Narody europejskie powinny głębo-

ko się nad tem zastanowić i wyciągnąć

z tego doświadczenia należyte wnio-

ski  

możliwa tylko przy wyzwoleniu żywych
sił narodu ,przeto radykalizm społeczny
jest trzecią podstawą naszego programu,

Stwierdzamy, że Prezydent Rzeczypo-
spolitej i armja, jako instytucje władzy
naczelnej i siły narodu, stoją poza ob-
rębem wszelkich sporów politycznych,
toczących się w rządzie i w parlamencie,

czy też poza rządem i parlamentem”.

A więc mamy tu i radykalizm spo-
łeczny i Prezydenta Rzeczypospoli-
tej, pojętego w duchu nowej konsty-
tuci, — i hasła katolickie i narodowe,
dziwne w ustach ex - socjałów i
ex - liberałów,

Program gospodarczy, zajmujący
Iwią część wytycznych, jest mieszani-
ną pierwiastków socjalistycznych i li-
beralnych z pierwiastkami, nawet w
terminologii nie różniącemi się od te-
go, co można znaleźć w „Gospodarce
Narodowej" Doboszyńskiego.

W programie politycznym jest „ró-
wność wszystkich obywateli Rzplitej
wobec prawa”, ale jest też i „„zapew-
nienie Polakom przewagi wpływów na
kierunek polityczny, duchowej i
kulturalny naszego państwa”, a na-
we! 1 punkt następujący, jakże nieo-
czekiwany pod piórem tak ostentacyj-
nego do niedawna filosemity, jak p.
Fibpowicz:
„Uważając za konieczne uregulowanie

stosunków polsko - żydowskich w kie-
runku odciążenia terenu i gospodarstwa
polskiego, — będziemy popierać każdy
ruch legałny i celowy, dążący do maso-
wej emigracji ludności żydowskiej z Pol.
ski. Wobec szczupłości terytorjum Pa-
lestyny, żądamy zainicjowania na tere-
nie międzynarodowym akcji „mającej na
celu znalezienie odpowiedniego większe-
go terytorjum", ‚

Powyższych cytat wystarczy, by
zdać sobie sprawę z faktu zarówno
ulegania obcych nam zupełnie kół
wpływowi poglądów narodowych, jak
i z faktu liczenia się naszych przeciw-
ników z narodowemi nastrojami spo-
łeczeństwa i wskutek tego nakłada-
nia przez nich na wędkę narodowych
przysmaków, które ryba - społeczeń-
stwo lubi, ‚

Wytyczne pp. Filipowicza i Czecho-
wicza są i przez to ciekawe, że w ru-
bryce  „żądamy” zawierają szereg
punktów, przez pozostałych sanato-
rów nie uznawanych za rzeczy, któ-
rych — dopiero trzeba żądać. Oto
kilka z nich, tytułem przykładu:

„23) Pełnej praworządności w рай-
stwie. ‚

25) Przestrzegania wymienionych w
Konstytucji praw jednostki, oraz prze-
strzegania dawnej tradycyjnej zasady
polskiej: „neminem captivabimus nisi ju-
re victum (Nikogo nie uwięzimy, kto nie
będzie sądownie przekonany). ,

26) Bezwzględnej niezawisłości są-
down ctwa. ; ;

27) Reformy ordynacji wyborczej, (ale
konstytucji — nie?).

30) Traktowania młodzieży w zakła-
dach naukowych i poza niemi jednako-
wo, równo i sprawiedliwie, bez względu
na przynależność do tych czy innych u-
grupowań.

31) Powołania do współpracy nad od-
rodzeniem państwa wszystkich cennych  

 

PRZEGLĄD PRASY
TYTUS NIEGROŻNY DLA ŻYDÓW,

B. ambasador p. Tytus Filipowicz i
b. minister skarbu Czechowicz, zało-
żyli „polską partję radykalną” i ogło-
sili jej program w  dwutygodniku
„Nowe Drogi". Jest to formacja sa-
nacyjna, skupiająca pewien gatunek
„piłsudczyków z zastrzeżeniami”.
Chwali nową konstytucję, a z progra-
mu narodowego wyławia niektóre
idee, które stawia na przynętę. Jest
wśród nich hasło emigracji Żydów z
Polski do Palestyny i do innych kra-
jów, które winna akcja międzynaro-
dowa dla Żydów wyszukać, Żydow-
ski „Nowy Dziennik” nie bierze zbyt
serjo nowej partji i jej antysemityzmu:

„Na jarmarku haseł żydowskich — pi-
sze, — gdzie obok jaskrawego kramu en-
deckiego worzyły się już rozliczne
mniejsze kramiki, uruj skutecz
nie z endecją — rozpina skolei swój na-
miot p. Tytus Filipowicz.i e
nie towaru jeszcze trwa, a już gromadzi
się gawiedź, żądna jaskrawszych kolo-
rów. Filipowicz ma kram obficie za
opatrzony, Cukierek dla robotników,
armelek dla pracodawców,  biszkopcik

dla podatników, wielki, ocukrzony ko-
łacz dla rolników... i wiele, wiele kolo-
rowych łakoci, bajecznych pisanek i mie-
niących się w złocie owideł — dla
szarej rzeszy obywateli,
Wszystko, oczywiście — „made in Ger-
many", $
Zprawdziwej norymberskiej, błękitnej

stali jest nóż, którym p, Filipowicz o-
bięcuje „rozwiązać zagadnienie żydow-
skie w Polsce".

Groźnem dla Żydów w nowej par-
tji jest tylko imię jej założyciela: Ty-
tus. Rzymski Tytus dokuczył mocno
Jerozolimie, sanacyjny Tytus napew-
no jej krzywdy nie zrobi, Myślimy o
Jerozolimie, jako symbolu żydostwa
w Polsce. Zestawienie to niech nas
broni przed podejrzeniem „Nasz.
Przeglądu”, jakobyśmy chętnie wi-
dzieli naszego polskiego Tytusa palą-
SE synagogi za wzorem cezara ze
„Zburzenią Jerozolimy” Konczyūskię-
go. :

NACIĄGANIE
10-G0 PRZYKAZANIA

Katolicki „Mały Dziennik” daje
mocną odprawę prasie żydowskiej,
która zarzuca katolikom, walczącym
ospolszczenie życia gospodarczego,
naruszanie etyki chrześcijańskiej:

„W świetle tego (żydowskiego) rozu-
mowania — pisze — Żydzi w Polsce po-
wołani są jedynie do trudnienia się han-
dlem i aspiracje polskie w tej dziedzinie
są sprzeczne z przykazaniem 10-em. Jest
to typowe rozumowanie talmudystyczne,
naginające nawet Przykazania Boże do
potrzeb doczesnych żydostwa. Możnaby
jednak zapytać, czy Żydzi są pewni, że
tytuł własności, w danym wypadkupra-
wo do wyłącznego handlu w naszym
kraju, jest bezsporny? Wątpimy bardzo,

aszcza pomnąc na dzieje żydostwa w
Polsce", й

Gdy chodzi o obronę swego stanu
posiadania, Żydzi stają się bardziej
katolickimi, niż sami katolicy w tłu-
maczeniu zasad etyki katolickiej, A-
rabom w Palestynie zapewne tłuma-
czą ,że Koran nakazuje oddać im w
ręce Żydów ziemię i domy, od wie-
ków w posiadaniu arabskiem pozo-
stające.

sił społeczeństwa,niezależnie od ich prze»
konań politycznych.

32) Istotnego wprowadzenia samorzą-
du lokalnego.

34) Jawności ogólnej linji zamierzeń
rządu w polityce wewnętrznej i zagra-
nicznej, ujawnienia rządowego progra-
mu gospodarczego „jawności życia poli-

tycznego. : 5
(1.8) ;
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Propaganda kulturalna w Poisce

Robota podziemna nie zadawala
— jak wiadomo — całkowicie bol"
szęwików, Jej zbyt bezwzględny, anty

państwowy charakter działa raczej
odstręczająco, wywołuje represję i
zniechęcenie w obawie właśnie przed

. represjami. Zdają sobie z tego sprawę
bolszewicy. I dlatego obok konspira”

cji kładą ośromny nacisk na propa"

gandę kulturalną,
Ta propaganda jest bardziej dy'

skretna, unika zbyt jaskrawych "aseł
i brutalnych metod, aby w sposob
niewidzialny infiltrować swą '- olo"
gię do dusz ludzkich. Narzędziem jej
jest forma najbardziej ponętna, iaką
zapewnia literatura: beletrystyka.
dramat, film, sztuki piękne.
W ten sposób agitacja bolszewic:

ka usiłuje ogarnąć niby mackami po*
lipa wszystkie dziedziny życia, siega
do rdzenia zainteresowań: uczuć i
myśli ludzkich,

Jesteśmy dziś świadkami ponrostu
zalewu Polski przez bolszewickie
produkty o charakterze kultura.nym.
Na półkach księgarskich niemało
dzieł bolszewickich, W pismach mo
żna czytać ogłoszenia o prenumera*

cie czasopism rosyjskich i możności
nabywania niemal wszystkiego co w
Rosji wychodzi. Przedewszystkiem
zaś dużo jest u nas tłumaczeń bolsze-
wiekich powieści nie posiadających
w znacznej mierze żadnych wartości
lterackich, a zawsze tendencyjnych
czasem zaś jaskrawo agitacyjnych.
Na deskach teatralnych pojawiają

się sztuki autorów sowieckich. W
grudniu śrano np. w Warszawie skan”
daliczny i pozbawiony wszelkich war”
tości „Przedziwny stop”  Kirszone.  

Jeszcze więcej jest filmów bolszewic*
kich, W czasie obecnym stołeczne ki-
na wyświetlają cztery filmy sowiec*
kie. Chyba dosyć jak na jeden ty"
dzień!
Obok tego nie brak w polskiej pra*

sie zachwytów nad „kulturą“ bolsze-
wicką i mniej lub więcej wyraźnej *ej
propagandy, Takie np. „Wiadomości
Literackie' od lat całych wypisują
pochwały na cześć sowieckiej litera
tury i sztuki, wydają specjalne nu*
mery: gdzie kilkunastu pisarzy 50°
wieckich bez żadnych ograniczeń gło”
si swe poglądy:
Ta kulturalna propaganda ostonię-

ta rzekomemi walorami artystyczne"
mi niepozbawiona jest czasem powa"
bu a rezultaty jej wpływu na małood-
porne jednostki bywają groźne. Du-
sza słaba ulega zatruciu jadcm komu*
nistycznej doktryny. Przekształca się
mentalność, pojawiają się nowe poję”
cią sprzeczne z dotychczasowym po”
glądem na świat. Zacierają się powoli
różnice i granice między dobrem i
złem, miedzy prawdziwem i falszy-
wem uięciem pewnych prawd lub zja*
wisk, Powstaje t, zw. nowa „moral-
ność, która likwiduje zdrowe zasa”
dy moralne. tradycję, zwyczaje naro”
dowe. |
Możnaby zestawić za ostatnie kil-

kanaście lat bardzo smutny bilans
moralnych strat, wywołanych przez
powolne saczenie tych tendencyj ze
Wschodu do nasześo życia, Ta not
wa psevdoetyka stworzyła nowy tvp
bohaterów, któremi się delektują
czytelnicy bolszewickiej literatury.
Jest to „gieroj naszewo wremieni', —
typ człowieka bez żadnych norm e-

i Siiiaiii ii

Z ekranów stofeczmyciH?

„Nie odchodź odamnie' w kinie „Europa“

Jest to film niepospolity — przede-
wszystkiem dzięki technice, jaką tu za-
stosowano. Jest to technika rozpowszech-
niona dziś w powieści, a polega na tem,
że czytelnikowi jaknajmniej się tłumaczy,
jaknajmniej opowiada o kolejach. losu
bohatera, a przedstawia się ję szeregami

obrazów. Nie wykład więc, a ciąg logicz-

ny, ale ciąg obrazów, ciąg nastrojów
wprowadza tu czytelnika w tę rzeczywi-

stość, którą artysta chce pokazać. Takie

traktowanie rzeczy stawia czytelnika wo-

bec zagadek, bez troski o to, aby mu za-

pewnić jaknajwiększą wygodę i łatwość

przyjmowania dzieła, ale przeciwnie.

zmusza go do współpracy, do samodziel-

 

się zdaje, została przez powieść zapoży-
czona od kina. Ale film, o którym mowa,

jest bodaj dowodem tego, że, powrotną
falą, wraca ona do filmu poprzez po-
wieść. Technikę filmową, którą powieść
zapożyczyła od kina, teraz kino pożycza
od powieści Wynik jest ten, że w rwą-
cych się wątkach, niepowiązanych treś-
ciowo obrazach, widz poczyna się gubić.
Daje to jednak okazję do rozwinięcia
jaknajwiększej wieloplanowości obrazów.
Objektyw jest niezwykle ruchomy, obra-
zy znakomite, pomysłowość w tej dzie-
dzinie duża. Ale największym atutem te-

go filmu jest znakomita gra Elżbiety Ber-
gner, daleko odbiegająca od szablonu,

nego wiązania obrazów. Technika ta, jak | uprawnionego przez wiele gwiazd. (H.E

„Zapomniany człowiek” w kinie „Atlantic”
Film z Wallace'm  Beerry { Jackie

Cooper'em. Ma więc wszystkie zalety fil-

mów z tą parą artystów, Obaj grają do-

skonale, cały film zrobiony jest do-

brze, "ma ciekawe sceny sensacyjne ze

zwierzętami, Mimo pewnych, niekonsek-

wencyj psychologicznych, dzięki którym

* przemiana stosunku chłopca do ojca wy-

pada niedość przekonywająco — (musi-

my uwierzyć na słowo, bo nam tych
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W dwóch Ostrawach
Nad Ostrawicą, która przed r. 1355

była granicą polsko-czeską, leżą

dwie Ostrawy. Lewobrzeżna, Moraw”

ska. zrobiła karjerę handlową, prze-

myslowa, administracyjną a w pew”
nym stopniu nawet kulturalną, Już za

niepodległej republiki skromne donie-

, dawna miastó rozrosło się, wzbogaci”

ło na węglu, Ostrawa ma_ dzisiaj

wspaniały ratusz, zbudowany kosz-

tem wielu milionów: ze strzelistą wie”

żą, przypominającą florencką Šumo:

rie; ma wielkie hotele i arcyeuropej"

skie kawiarnie, komplet szkół pierw”

szorzędnie prowadzonnych; kilka

pism i czasopism, m. in. filię oddzia”

łu „Czeskiego Slova“, organu Hradu

praskiego. Ma galerję obrazów, dwa

teatry: czeski i niemiecki. Ma i Dom

Polski z wielką secesyjną salą, zabytek

przedwojenny z tych czasów, kiedy po

lonji tamecznej lepiej się działo niż te-

raz. Ma też zastępy Żydów, wypa!”

tych z rdzennie czeskich miast ' Spo”

ra, ale stale zmniejszającą się kupkę

Niemców, opartą o wielki przemysł.
Miasto, dzień i noc dymiące komina*

mi fabryk, wre ruchem wytężonym.

„Duża zatem karjera i jeszcze większe
możliwości: ile že to jest okręg o”

strawsko-karwiński, czarny od węśla.
leżącego tuż pod skorupą nieslycha-
nie bośatemi jakoby pokładami.

А naprzeciwko tej zamożnej Ostra-

 

 
„niejakiego  Dirsława

rzeczy gruntownie nie pokazano). —
Jednak film robi wrażenie. Dlat:go
przedewszystkiem, że, jak wiele filmów
amerykańskich, jest bajką nie dramatem,
Bajką, w której niema wróżek i czaro-
dziejów, ale tem niemniej historja rozwi-
ja się mocą wyobraźni raczej. niż natu+
ralnych czynników. Bajka, która się do-
brze kończy Opowiedziana jest dobrze i
dlatego daje pewne zadowolenie. H. Eys.

wy, na prawym brzegu rzeki jest dru”
ga Ostrawa, starsza do lewobrzeżnej,

ale mniejsza, cichsza, uboższa, ongi

polska z przynależności państwowej.

I tak się też oddawiendawna nazywa”
ła aż do czasów ostatnich: Polska O”
strawą.

Był to kiedyś gród warowny ksią
żąt cieszyńskich Mieszka, Przemka,
Wacława-Adama, zapisany w dzie*
jach jako miejsce znaczne, znane i
ważne. Tam naprzykład obradowały
stany śląskie za' księżnej Sydonii-Ka*
tarzyny. Długie korytarze podziemne
wiodące z warowni na drugi 5rzeg

Ostrawy i do okolicznych borów

świadczą o tem. jak niespokojne mu-

siało być życie w tym kresowym zam-

ku, I tak się zawsze nazywał ów gród:

Ostrawa Polska. I dokumenty sporu
z opawskimi,

który to spór wybuchł i trwał sporo
lat na początku XIV wieku, wspomi-

nają o Polskiej Ostrawie. I za austr-

jackich czasów urzędy nazywały tę

miejscowość nie inaczej jak Polnisch

Ostrau. Dopiero lat temu kilkanaście
rząd republiki czechosłowackiej to

polskie signum uznał za niepożądane
Prastara Ostrawa nazywać się Za“

częła Ostrawą Śląską. #;

Na kilka lat przed wielką woina

orowobrzeżna, dziś Śląską Ostrawa

badaczom stosunków polsko-czeskich

tycznych i skrupułów.
Wszystko to musi budzić głęboki

niepokój. Zagraża bowiem  funda-

mentom naszego życia, podkopuje
nietylko wiarę i Kościół, ale i naród

i kulturę, Dlateśo należy zwrócić
baczniejszą niż dotąd uwagę na ma”
cki teśo polipa ze Wschodu i ściąć je

corychlej. Trzeba zaś obudzić więk-

szą wrażliwość i czujność opinii, wy”

wołać silniejszą reakcję: by pojęcie
bolszewizmu znowu stało się synoni*
mem hańby, groźby i zagłady, prze”

ciw której należy zmobilizować
wszystkie siły,
Trzeba nietylko organizować raz-

poraz protesty przeciwko zakusom

bolszewickiej propagandy, ale leż
piętnować dzieła tchnące sowiecką i
deolocją i sączące jej jad.

Najlepszym może środkiem pre"
wencyjnym byłoby zamknięcie gra”

nicy dla importu propaśandowych
dzieł bolszewickich, zerwanie sto”

sunków wydawniczych i bardziej

krytyczne stanowisko w stosunku do
rzekomych wartości literatury i sztu-
ki bolszewickiej.

Najważniejszem jednak będzie

stworzenie silnej reakcii moralnej i

kulturalnej. stworzenie atmosfery. w

której móśtby sie wypowiedzieć duch

kultury katolickiej i narodowej we-

dlug potrzeb nowych czasów.

Ks. dr. Zygmunt WĄDOŁOWSKI.
AŽ

Nowe książki
W/ Łomży podjęte zostało wydawni-

ctwo książkcwe p. t. „Bibljoteka Do-

brych Książek”, Co miesiąc będzie uka-

zywał się tom objętości około 240 stron

i pomimo swe' znacznej objętości koszto-

wać będzie tylko 1 złoty, a w prenu-

meracie jeszcze tanie, bo za trzy tomy

tylko zł. 2.50 kwartalnie. Pierwsze dwa

tomy tego wydawnictwa już sięukazały

i przedstawiają się nader dodatnio, Za-

równo powieść „Pod wodę” Klemensa

Junoszy jak i Antoniego Skrzyneckieego

„Wierzę“ powitają czytelnicy z zadowo-

leniem i z wdzięcznością dla wydawców

„Bibljoteki Dobrych Książek”, że pierw-

szeństwo oddają autorom swoskim i do-

bierają tacie powieści, które obok zaj-

mu ącej fabuły pobudza'ą zarazem do za-

stanowienia się nad różnemi zagadtienia-

mi życiowemi,

Również dodatnio przedstawia się „Bi-

bljoteka Dobrych Książek” pod wzślę-

dem szaty zewnętrznej; dobry papier,

czysty druk, dwubarwna okładka przy

niezwykle niskiej cenie — wszys'ko to

są czynniki, które powinny „Bibljolece

Dobrych Książek” zapewnić trwałe po-

wodzenie, na co na'zupełniej zasługuje.

 

dostarczyła materjału do rozmyślań
niezmiernie intrygującego. W owym

czasie na szesnaście tysięcy, ludności,
Polaków było dziewięć tysięcy, dru-

gie miejsce zajęli Czesi — sześć ty”

sięcy, ostatni zaś, szesnasty tysiąc

przypadał na Niemców. A tak się ja”

koś stosunki w Polskiej Ostrawie u-

kształtowały, że na tamecznym ratu*
szu głos decyduiący mieli Czesi I oto
rada miejska polsko-ostrawska uchwa

ła na rok 1911 budżet szkolny w

proporcjach następujących:
Na szkoły czeskie —.226 tys. kor.,

Na niemieckie — 26 tys.. ы
Na germanizacyjny Schulverein —

3 tys.
Na szkoły polskie: ZERO,
Fakt ten, wynotowany z dzieła

WŁ. Wolerta „Demokracja i kultura”,

pozwalam sobie przytoczyć dlatego.

że M, Bohrer, autor propagandy"

stycznej książki o Czechosłowacji

współczesnej. twierdzi z całą sta”
nowczością, że po r. 1848 rozwój

stosunków na Śląsku Cieszyńskim
„sprzyjał więcej Polakom niż Cze-
chom.“ :
A i Józef Chmelarz w publikacji

swej p. t. „Polska mniejszość narodo*

wa w Czechosłowacji* wytyka nam

wzślędy, któremi rzekomo cieszyła

się ludność polska za c.k. rządów.
„Z polonizacją* — powiada  Chme-

larz — „coraz szersze kręśi zatacza”

ła germanizacja”. I że „na Śląsku Cie-

szyńskim szkolnictwo było w znacz-
nei mierze narzędziem germanizacji,
ewentualnie polonizacji."
Skorośmy zaczęli już mówić wy” 

 
rawskim z prośbą 0 wprowadzenie

 

„Pamietnik Kresowy”
Ukazał się w Warszawie zeszyt

pierwszy „Pamiętnika Kresowego.
który zawarł interesującą pracę Sta-
nisława  Sedlaczka „Harcerstwo na
Rusi w Rosji 1913 — 1920". (Warsza-
wa 1936, str, 97, zł. 1,50. Skład głów”
ny, ul. Kredytowa 16, 25 tel. 610-92).
Zanim o tej pracy napiszemy obszer-

niej wypada wyjaśnić: co to jest „Pa-
miętnik Kresowy” i jakie sobie sta”
wia zadania,

„Pamiętnik Kresowy” wychodzi
nakładem Związku b. członków i pa”
tronów organizacii młodzieży aka-
demickiej kresowej „Polonia”. Jak
szerokie zadania podejmuje ten Zwią”
zek świadczy odezwa w której m. in.
czytamy: )

„Trzeba przed potomnością zdać
sprawę z pracy dokonanej. Trzeba u-
chronić z przeszłości Narodu Polskie”
$o na Rusi jego chlubną kartę, jeden
z feśo tytułów do wielkości, Trzeba
uratować tradycię tej pracy, o której
coraz mniej się myśli i coraz opacz”
niej się sądzi, Trzeba ratować spu-
ściznę dziejową, co była już i będzie
jeszcze w przyszłości, rękojmią szer-
szego życia, przymierzem między
storomi a rowemi czasy.

Takie pobudki kierowały Walnemi
Zgromadzeniami Stowarz. Członków
i Patronów „Polónii* Kijowskiej i

Charkowskiej, które w szeregu uch-
wał, powziętych po raz pierwszy w
maju 1926 roku, podkreślały koniecz-
ność wydania historii pracy polskiej
na Rusi, a kolejne Zarządy tego Sto-
warzyszenia, od roku 1927, poczynily
szereg kroków w celu wykonania tej
uchwały.

Brak doefatecznej ilości źródeł pi-
sanych, pochłonięcie uczestników
pracy narodowej na Rusi zadaniami
chwili bieżącej w Polsce Niepodle”
głej sprawiły iż rzecz szia w odwł?-
kę i dopiero, po latach kilku udało
się zgromadzić wspomnienia, upo”
rządkować materjaly i rozpocząć
wydawnictwo „Pamiętnika  Kreso"
wego”.
A trzeba śpieszyć, bo nikt nas w

tej pracy nie zastąpi, Coraz mniej jest
dokumentów a wraz z tymi co od-
chodzą: urywa się jedna po. drugiej
nić wspomnień, jedyne nieraz źródło
dla poznania naszej bliskiej przeszło”
ści i jej utrwalenia.
Musimy śpieszyć, bo już i tak rzecz

się odwleka od kilku lat w oczekiwa-
niu na materjały, które objąć mośły-
by odrazu całość dziejów pracy pol:*/
skiej na Rusi od Powstania Stycz”
niowego do Wielkiej Ruiny roku
1919-go.
Musimy śpieszyć i wobec tego, za-

miast czekać, aż gotowe będą dane
dla całej historji naszych dziejów kre”
sowych, już teraz przystępujemy do
stopniowego wykonania naszego za-
dania, Będziemy wydawać „Pamięt-
nik Kresowy” w formie poszczegól”

НСЕ 25OKIALWYCIEK ET POWODTY?TROYA OSTROSRO ZNKAKOWRNZEWTAWACC ATSAEG  
raźnie o „polonizacji” Śląska i skoro

nych zeszytów, związanych jedynie
planem ogólnym pracy i stanowią*
cych każdy całość samodzielną.

Zeszyty „Pamiętnika Kresowego"
ukazywać się mają mniej więcej co
miesiąc i zawierać będą odrębne
działy. W ten sposób wydawane ze*

szyt” obejmą przedewszystkięm:
Historię Harcerstwa polskiego

Dzieje szkolnictwa polskiefo na Ru“
si, Historję organizacyj kobiecych
„Z dziejów jednego złudzenia”, „Z
wędrówki” żołnierskiej”, «Na czar”
nym szlaku”, Życiorysy Stanisława
Dybowskiego, Leonarda Jankowskie
go; Tomasza Zawadyńskiego.
W opracowaniu są zeszyty obej*

mujące: Historję dziennikarstwa pol”
skieśo na Rusi, teatru polskiego, pol*
skieśo sokolstwa: 4-ej dywizji W. P,
Historję cukrownictwa, Z dziejów раг
lestry polskiej Lekarze Polacy.

Inne dziedziny życia polskiego na
Rusi opracowane zostaną w miarę
oo potrzebnych materja”
ów.
Przystępując do wydania pierwsze”

| go zeszytu „Pamiętnika”, czynimy to
w przeświadczeniu: że początek ten
zachęci dawnych działaczy do skrzęt*
neśo gromadzenia wspomnień. Tą
tylko drośą, drogą pracy zbiorowej
spełnimy obowiązek przekazania te”
go wszystkiego, co na tej najdalszej
placówce polskiej przez Polaków i
dla Polski dokonane zostało”.

Zeszyty „Pamiętnika Kresowego”
nabywać można: W księgarni Leona
ldzikowskiego Warszawa, Marszał"
kowska 119, U pani Zofji Uhmowej
Warszawa, Żórawia 3 (Składnica
Smortowaj. W Centralnej Komisji
Dostaw Z. H. P. Warszawa, Traugu-
ta 2. Oraz we wszystkich księgar”
niach polskich.

Skład słówny wydawnictwa: Kre-
dytowa 16 m. 25. tel. 610-92, Rachu-
nek P. K. O, 16124.
„Pamiętnikowi Kresowemu”  žy-

czymy spełnienia szczytnych zadań i
szerokiego rozpowszechnienia.

Nagrody Akademji Włoskiej. — Na

ostatniem posiedzeniu Akademii Włoch

uchwalono wyasygnowanie 700000 Ir na

nagrody dla uczonych włoskich, poświę-

caących się studjom nad pradz'e am:

Italii pochodzeniem ludności Włoch Na-

grody te rozdane zostaną na Kapitolu w

dniu „Narodzin Rzymu”, czyli 21 kwiete
nia b, r, W dniu tym przyznane zostaną
4 wielkie nagrody imienia Mussolin'ego,

w łącznej sumie 200 tysięcy lirów dła wy

bitnego poety, muzyka, uczonego ma-
larza włoskiego,
Grałika polska zagranicą. — W Wa-

lencji odbyło się otwarcie wystawy $ra-

Hiki polskiej, Otwarcia wystawy doko-

nał konsul honorowy Naguera w obecno= |

ści przedstawicieli władz. korpusu kon-
sularnego, prasy i licznej publiczności.
Wystawa światowej prasy katolickiej.

— Otwarcie wielkiej Wystawy Świato-
wej Prasy Katolickie w Mieście Waty*

kańskiem wyznaczone zostało na dzień

12 mala r. b., w którym przypadają mie-
niny Ojca Św. Wystawa ta, w której u-

dział zgłosiło 50 państw, potrwa 6 mie-
sięcy.

W ostatniem dwudziestoleciu zesz*
uwzślędniamy źródła czeskie, to nie , łeśo wieku ks. Sip, Czech najauten“
pomińmy aby wybitnego historyka,
prof, Alojsa Adamusa. Profesor ów,
Czech przecie: stan rzeczy z czasów
dawniejszych, przedkonstytucyjnych
opisuje z niczem nie krępującą się
szczerością. „Z polecenia władz
wbrew woli ludności, narzucono lu-
dowi polskiemu szkoły morawskie:
choć władze wiedziały o tem, że lud
mówi po polsku” (Adamus: „Prehlad
a Tesinska za vlady Maria Tere"

sie").
Jeszcze jedna interesująca wia*

domość, tym razem zaczerpnięta z
książki Wiesława ojnara p. t.
„Prawda o Cierlicku”,
W początkach ubiegłego stulecia

wiele pracy poświęcał obronie polsko-
ści na Śląsku Cieszyńskim niejaki ks.
Leopold Szersznik,* Dzielny ten i
odwążny kapłan zwrócił się kiedyś
do władz krajowych w Bernie Mo-

języka polskiego w szkołach śląska
cieszyńskich, ażeby ułątwić naukę dzie
ciom polskim, nieobeznanym z książko
wą czeszczyzną. | oto dn. 3 marca 1809
r. ks. Szersznik otrzymał z Berna od-
powiedź taką:
— „Nie opłaca się to, aby dla sze”

ściu dekanatów. których językiem
potocznym jest narzecze polsko-šlą-
skie wydawać książki w tem narze-
czu”,

I jeszcze jeden przykład wzięty z  Adamusa za pośrednictwem tegoż W.
Wojnara.

tyczniejszy rodem z Frydka, oticjał
cieszyński, znający dobrze stosunki
narodowościowe w księstwie, ważył
się na zuchwalstwo niebylejakie.
Księżulek musiał być wered
dliwy, niepanujący nad swemi oaru-

chami, otrzymawszy bowiem z Opawy,
z urzędu, książki dla szkół cieszyń”
skich drukowane w języku czeskim
żachnął się i książek nie przyjął ] nie-

tylko mie przyjął, ale jeszcze napisał

wysokim amtom, że dar ich jest nie
do użycia, ponieważ w księstwie poza
kilkoma wsiami, tuż przy granicy Mo-
raw położonemi, lud potocznie używa
nie języka czeskiego,, ale „łainanej
mowy polskiej”,

A teraz na zakończeniecoś jeszcze
pro memoria z tegoż ciągle zakresu.

Według Aloisa Adamusa język cze*
ski wprowadzono w cieszyńskiem w r.
1592, to jest w dwieście kilkadziesiąt
lat po przyłączeniu tego kraju do
Czech. Tenże Adamus, oraz uczony
jego rodak Prasek, równie wiarogodny
znawca dziejów czeskich, zgadzają się
z sobą co do tego, że język czeski nie
był' językiem ludności w Księstwie
Cieszyńskiem.

Prasek pisze:

„Pierwszy dokument czeski wydany
na Śląsku Cieszyńskim, w r 1434, w
którym wymienione jest imię Włodek,
świadczy, że jesteśmy w kraju prze-
ważnie polskim" :

+ Роре”,
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Po zbrodni profanacji w kościele
w Truskolasach

„Goniec Częstochowski* w artykule
pod powyższym tytułem pisze;

„Wieść o zbrodniczej prołanacji kościo
ła w Truskolasach, o czem już pisaliśmy
wczoraj, wywarla wstrząsające wrażenie
w społeczeństwie naszem, Krążyły wer-
sje najrozmaitsze, udaliśmy się tedy w
dniu wczorajszym do Truskolas, aby na
miejscu zasięgnąć informacyj o niesiycha
nym fakcie świętokradztwa, które wywo-
łało czynny odruch oburzenia ludności,
upatrującej rzekomych sprawców w 080-
bach Żydów, Wśród zgromadzonych bo-
wiem tłumów wieśniaków, okolicznych
na targu w Truskolasach powstała wer -
sja, łącząca niedawne uszkodzenie bóż-
nicy truskolaskiej przez wybuch petardy
z iaktem prowobacyjnego włamania i
zbezczeszczenia kościoła.

We wtorek panuje już w Truskolasach
zupełny spokój, jakkolwiek mieszkańcy
nie mogą ochłonąć, z wrażenia i bólu po
sprołanowaniu świątyni Pańskiej, Małemi
grupkami po trzech, czterech stoją, roz-
mawiają. Na rynku jeden policjant z ka-
rabinem. W kilku małych okienkach mie-
szkań żydowskich wybite szyby, trochę
szkła na ziemi przy niskich domkach —
to jedyne ślady i skutki „rozruchów”.
Przed domami w rynku gromadki żydów.
Jest ich w Truskciasach 70 rodzin, oko-
ło 460 osób,

W bocznej uliczce murowana bóżnica,
Petarda, jaka wybuchła w sobotę 18 b, m.
około godz. 10-ej wiecz., nie uszkodziłą
jej właściweśo wnętrza, lecz przyległy
pokoik noclegowy, gdzie była wrzaconė,
Szyby w dwuch oknach wybite, rama u
jednego okna uszkodzona. Sprawca rzu-
cenia petardy nie został narazie wykry-

ty.

Kierujemy się na plebanię i korzystając
z uprzejmości ks, proboszcza Sznajder-
skiego, oglądamy stary, liczący 200
lat kościół, wznoszący się na wzgórzu.
Główny oitarz z obrazem Matki, Boskiej
Truskolaskiej przedstawia bolesny widok
świętokradzkieżo zniszczenia. Na pierw-
szy rzut oka stwierdzić można, że ohyd-
nym zbrodniarzem nie kierowała chęć ra
bunku, lecz wyłącznym i jedynym celem
była profanacja i nienawistna zemsta.
Metalowa korona z nad oblicza Matki
Boskiej oderwana i złamana świętokradz

ką ręką leży porzucona na ołtarzu Na-
tomiast przedstawiające większą wartość
korale wiszą na obrazie nieruszone. Po-
rzucona leży patena do rozdzielania Ko-
munji św, Jest pogięta, zbrodniarz bo-
wiem wyważał nią drzwiczki do taberna-
kulum, po wyłamaniu którego wydobył
puszkę i uniósł ze sobą kilkanaście ko -
munikantów oraz dużą hostję, natomiast
trzy komun'kanty porzuc'ł na oltarzu i na
stopniach. Poza komunikantami nic nie  

zostało zrabowane, duża puszka z ofia-
rami obok ołtarza, od której ukręcona
jest kłódka, rozbita została raczej dla u-
pozorowania rabunku. Poprzestawiane
lichtarze porozrzucane obrusy na ołta-
rzu dopełniają przejmującego obrazu
zniszczenia.

Prowokacyjnę świętokradztwo musiało
być dokonane prawdopodobnie okolo
godz. 10-ej wiecz, w ub, niedzielę, później
bowiem do godz. 4-ej nad ranem, jak zwy

kle, czuwał dozorca nocny. Zioczyńca do
stał się do kościoła przez boczne drzwi w
kruchcie, które z łatwością wyważył,, Z
kruchty wszedł na chór, stamtąd zaś ze-
skoczył do kościoła, przyczem złame! ba-
lustradę w ławce. Obraz był zasłonięty
zasuwą z wizerunkiem św. Mikołaja, to
też zbrodniarz najpierw udał się z2 oł-
tarz i odsłonił zasuwę, zanim przystąpił
do dzieła najwyraźniej celowej proiana-
cji, Uciekł tą samą drogą, przyczem nie-
wiadomo. dlaczego wciągnął za sohą na
chór zabraną z za ołtarza małą drabinkę,

Ks. proboszcz jest przygnębiony i z gle
bokim smutkiem omówi o bezprzyk!adnej
proianacji kościoła, W  poniędziałck
przed godz, 8-mą rano na wieść o świę-
tokradztwie tłumy zaległy kościół. Lu-
dzie byli przejęci, oburzeni, wielu płaka-
ło na widok wandalskiego zniszczenia, —
Oby śledztwo wykryło, kto mógł dopuś-
cić się tak oburzającego czynu, prowo-
kującego najświętsze uczucia, serc kato-
lickich,
Od mieszkańców Truskolas dowiaduje.

my się następnie o szczegółach zajść. —

 

 

| W poniedziałek był dzień targowy, Na
jermark ściągnęło bardzo dużo ludz: z ©-
kolic. Przybyli też handlarze żydowscy z
Kłobucka, Krzepci, z Częstochowy Nie
rozkładali jednak swoich towarów, ale
trzymali je na wozach, jakby przeczuwa-
jąc, że coś niedobrego się stanie Stra-
gany miejscowych handlarzy były poroz-
stawiane na rynku. Około godz, 11 ej r.
tłum otoczył cały rynek. Żydzi zamiejsco
wi uciekli na wozach, powstał popłoch,
Stragany w natłoku poprzewracano szy-
by kilku okien w mieszkaniach żydow -
skich zostały wybite, parę osób poiurbo-
wani, nikt jednak poważniejszego szwan
ku nie odniósł, Przybyła policja najpierw
z pobliskich Panek, z Przystajni, potem
autobusami z Częstochowy policja w heł-
mach, Tłum został rozproszony.
W miejscowej aptece m$r. Łotach u-

dzielił opatrunku dwum młodym wieś-
niakom, z których jeden był raany gabne
tem w tył głowy i szyję, a drugi mia! prze
bitą dolną wargę. Pozatem poszwanko-
wanych nię było, Teraz policja prowadz:
Śledztwo, co do rozruchów, Podczas też
naszego krótkiego pobytu w Truskola -
sach, o 4. 4 i pół po poł., komendant po-
sterunku dokonywał wywiadu u miejsco-
wego rabina,
Sprawa tak haniebnej i zuchwałej pro-

fanacji kościoła jest zbyt poważna, by
przejść nad nią do porządku dziennego,
To też obowiązkiem każdężo katolika

jest dopomóc władzom w śledztwie, ce.
lem wykrycia prawdziwego zbrodniarza
i jego inspiratorów”,  

(Оа własnego korespondenta)

Leży przedemną książka napisana
przez učznia VI klasy gimnazjalne;
(a więc chłopca zapewne 16-let.. ego;
w Jaśle, Zyśmunta Jaślara, a wydana
przez gimnazjalne kółko krajoznaw-
cze, Książka nosi tytuł; „Haczów.
niezwykła osada szwedzko-niemiec-
ka”, Chłopak pracował przez wakacje
dwu lat ostatnich nad monografją wsi
rodzinnej, Zebrany materjał oddał poa
ocenę ojca i profesora geografii; a gdy
obaj uznali pracę jako ciekawą, kół-
ko krajoznawcze znalazło pieniądze
na jej druk,

Mornografij wsi polskiej niema zby:
wiele. Niektóre jednak są bardzo cen-
ne: Bujaka „Maszkienice”, Słomk
„Pamiętniki włościanina”, Magiysie
„Pamiętniki chłopa”, ks. Sarny „Po
wiat krośnieński" — oto tytuły bar-
dziej znanych. Dodaćby do nich nale-
żało wydawnictwa „Akademii Umie-
jętności” „Starodawneżo prawa pol-
skiego pomniki*, *będące nieocenio-
nem źródłem informacyjnem, wreszcie
książki Maciejowskiego i Świętochow-
skiego, gia dzieje chłopów w
Polsce. sumie o wsi polskiej w
'przeszłości wiemy mało. Dlatego kąż-
dą próbę syntezy, każdą monografję,
każdy przyczynek do dziejów wsi wi-
ta opinja polską przychylnie.
Haczów leży w ziemi sanockiej.
Ziemia sanocka znajduje się na ubo-

czu od wielkich szlaków  historycz-
nych, Może dlatego jest obecnie ko-
palnią dokumentów. Już Balcer Pie-
kosiński i Pawiński czerpali z akłów

\

 

Z CAEEGO KRASU
CZARNKOW
 

Zajšcia ma zebraniu bitlerowców, —
Wieczorem miało się odbyć w „Ośrodzie

Browarnym“' wieikie zebranie pubi.czne
„Jungdeutsche Partei", Już o godz. 7 sa-
la wypełniła się po brzegi. Na zebranie
przybyli Niemcy z całego prawie mwia-
tu mówcy zaś przyjechali z Bydgoszczy i
spod Śmigła Na sali udekorowanej swa-
stykami hitlerowskiemi widać było wielu

Niemców w mundurach i z przepaskami
hitlerowskiemi.

Pierwszy mówca, wychwala'ąc Hitlera,
zaatakował „staroniemców” i w de'ikat-
ny sposób dał wyraz swym nadzieicm co
do przyszłości Poznańskiego, Gdy aaczął
przemawiać drugi mówca i zaczepił Po-
laków, przybyłych tutaj z ciekawości, za-

intonowali oni „Boże coś Polskę”, pod-
czas gdy Niemcy śpiewali po nienuecku,
Doszłowreszciedo bójki, tak, że policja

 

400-iecie urodzin ks. Skargi
Odezwa Komitetu Krakowskiego

Krakowski Komitet uroczystość ju-

bileuszowych na 400-lecie urodzin ks.

Piotra Skargi ogłosił poniższą odezwę
do społeczeństwa:

„W roku 1936 przypada 400-na rocz
nica urodzin wielkiego kapłana i zna-
komitego Polaka ks. Piotra Skargi.
Jak potężny słup ognia świeci na kar-

tach naszych dziejów wielka postać

tego świątobliwego Sługi Bożego, nie-

zrównanego Miłośnika Ojczyzny, zło:

toustego i opatiznościowego kazno-

dziei, opiekuna ubogich i apostoła zor-
ganizowanego miłosierdzia.

W Krakowie, gdzie w kościele św.
Piotra spoczywają jego śmiertelne
szczątki, zawiązał się z inicjatywy

„Tow. im. ks. Skargi" Komitet obywa-

telski, który postanowił godnie uczcić

tę drogą sercu każdego Polaka roczni*

cę odpowiednięmi uroczystościami ju-

bileuszowemi. W ramach tych urnczy-
stości, wyznaczonych na 6 i 7 czerwca

b. r, odbędzie się solenne nabożeń-

stwo, akademja, specjalne widowisko

teatralne, wystawa jubileuszowa, wresz

cie hołd zbiorówy u trumny Skargi w
krypcie, którą Komitet krakowski od-
nowi w najbliższym czasie przy pomo-

cy społeczeństwa katolickiego.

Komitet krakowski rozpoczął swe

prace w jesieni ub. r. „obecnie zaś zwra

ca się do wszystkick ośrodków, związa

nych z działalnością i życiem Skargi i

do całego uświadomionego społeczeń:

stwa katolickiego z prośbą o zainicjo-
wanie w eałej Palcsa obshadów, po  

święconych uczczeniu wielkiego Kapła
na - Patrjoty i wysłania delegacyj na
uroczystości czerwcowe do Krakowa.

Zostawiając szerokie pole inicjaty-

wie lokalnej, pragnie Komitet krakow-

ski zainteresowanym jubileuszem Skar
gowskim instytucjom i zrzeszeniom: pod

dać dwa hasła przewodnie tegorocz-

nych uroczystości ku czci ks. Skargi.

Wysuwamy na pierwsze miejsce świę:

tość Jego życia, by w ten sposób przy”

gotować warunki, potrzebne do podję-

cia starań o Jego beatyfikację. Powtó*
re pragniemy silnie podkreślić wskaza-

nią i nauki religijne, moralne oraz spo-

łeczno - poltyczne tego niezrównanego
Wychowawcy narodu, który z zadzi-
wiającą intuicją sięgał do głębin duszy
polskiej, analizował ją świetniei umiał

znaleźć na jej rany i błędy trafue le-

karstwa, po dzień dzisiejszy uderzają-

co aktualne, Wskazania te i nauki u-
każą się w osobnej antologji jubileuszo

wej. Te dwa hasła będą nicią przewod

nią ogólnopolskich uroczystości jubi-
leuszowych w Krakowie.

Komitet krakowski wdzięczny bę-

dzie Komitetom lokalnym za łaskawe
utrzymywanie łączności z Krakowem”

Adres Komitetu: Kraków, ul. Sien-

na 5. Konto PKO — 405.916. Właść.

konta: Krakowskie Tow. im. Piotra

Skargi, Kraków; z dopiskiem: jubi-

leusz. ;

Komitet przyjmuje nawet najmniej-
sze ofiary na pokrycie kosztów uroczy-

stości i na odnowienie krypty ks. Pio-

tra Skargi  

musiała zebranie rozwiązać. Efektem ze'
brania było kilka pokaleczeń, rozbite
krzesła i szyby.

KOŚCIAN
 

Katolicy zaprotestowali przeciwko prot.
Kurkiewiczowi, — W sali hotelu Vicioria
odbyło się zebranie obywatelskie, celem
utworzenia kom powiat, dia Popierania
Szkolnictwa Polskiego Zagranicą. Przy
przepełnione sali zagaił zebranie p sta-
rosta Karpiński krótkiem przemówie-
niem i powitał przybyłego z Poznan'a pre
legenta prof, uniwersytetu poznańskiego
p. dr. Tadeusza Kurkiewicza, Po zagaje-
niu udzielił p, starosta głosu p, Mięczy-
sławowi Wyrybkowskiemu, który odczy
tał następu ące oświadczenie:

„Szkolnictwo polskie zagranicą intere-
suje nas wszystkich Polalców, nikt z nas
obecnych nie może nie pragnąć, bv nasi
rodacy zagranicą mieli szkoły polskie, by
dziatwę swą wychowywać mogli w du-
chu narodowym i katolickim. Podkre -

ślam, jałko członek Akc'i Katolickiej cha
rakter polski i katolicki szkoły i tylko
taką szkołę dla Polaków zagranicą my
popierać będziemy. O potrzebie istnienia
takiej szkoły nie potrzeba nas przekony-
wać. Jeżeli relerować myśli o tem p.
proł, Kurkiewicz, znany ze swoich zapa-
trywań antykatolickich, to nam wierzą-
cym katolikom, nie woino być obecnym
na jego referacie, dlatego opuszczamy
zgromadzenie, nim pan ten rozpocznie
swój referat",

Po przeczytaniu powyższego oświad-
czenia opuścili zebrani gremjalnie salą.
Pozostało tylko kilkunastu urzędników,

W związku z tem oświadczeniem, we-
zwano w poniedziałek na przesłuchy p.
Wyryblkowskiego, txtórego ©bwinia się
o zekłócenie porządku publicznego

ŁOMŻA
 

©

Zajścia antyżydowskie w Mysznicu, —
„Nasz Przegląd" pisze; „W  Mysznicu
banda chuliganów ustawicznie wybija
szyby w mieszkaniach żydowskich,

Przywódcą żydożerców jest niejaki To
pat, który był uż skazany przez staro-
stwo ostrołęckie na dwa miesiące aresz-
tu, lecz na skutek wniesionego odwoła-
nia do władz sądowych zna'duje się na
walności,

Topat, który mieszka 2 klm. za Mysz-
n.cem, zorganizował wespół z piekarzem
Chojnowskim, zgra'ę, zajmującą się wy»

bijaniem szyb w mieszkaniach żydow-
skich. °

Między in wybito szybę u p. Noty Kre
mera, przyczem flaszięa, rzucona w szy-
bę, upadła na łóżko, w którem spało 5-
miesięczne dziecko Tylko dzięki szczę:
śiwemu zbiegowi okoliczności dziecku
mic się nie stało.
Topat i jego kompania napadają iež ne

Żydów na ulicach,
Niedawn* Topat wszedł do restiurac'

p. Chrima Kellera, Żyda w wieku i 64:
zs"zął z nim się „bawić”, rozkazując mu
tańczyć, padać i powstawać na komen-
dę...  

Ludność żydowska w Mysznicu zye w
strachu.

Należy zaznaczyć, że naogół nie ujaw-
niają się wśród mie'scowej ludności na-
stroje antyżydowskie, cała zaś heca jes

dziełem zorganizowanej grupy. Gdyby z
vrano się energ'cznie do prowodyrów, Sy
tuacja zapewne żarazby się zmieniła”.

POZNAŃ
— :

Wyjazd chėru katedralnego zagranicę
— W dniu 4-ym jutegowyeżdża żagsani-
cę poznański chór katedralny, kierowany
przez wybitnego kompozytora i dyrygen-
ta, ks. dr. Wactawa Gieburowskiego Ja*
ko reprezentant Warszawy towarzyszyć
mu będzie prof. konserwatorjum war-
szawskiego Bronisław Rutkowski, który
będzie grał na organach. Chór wystąpi z
koncertami — 7 lutego w: Wieda.n i 9
lutego w Budapeszcie. W stolicy austrac
kiej protektorat nad koncertem objął p.
minister J, Gawroński, a w Budapeszc'e
— p. minister Łepkowski, Na program
koncertów złożą się utwory starych mi
strzów polskich. Szamotulskięgo, Z'eleń
skiego, Gorczyckicgo craz mistrzów szko
ły rzymskie, hiszpańskiej, nidarlaadzkiej
i kilka kolend polskich, Na esięni r b w
związku z uroczystościami kanon'zacyj-
nemi biog. Andrzeja Boboli chór wybie.
ra się do Rzymu, gdzie odśpiewa piżed
Ojcem św, nowy motei ks, Giebu:2w-
skiego ku czci Papieża „Oremus pro Pon-
tifice nostro Pio“, Motet ten wykonany
zostanie po raz pierwszy na akademii pa-
pieskiej w dniu 16-ym lutego w Poznaniu,

SOSNOWIEC

Spisek przeciwko futrom, — W Zagłę-
biu Dąbrowskiem działają jacyś osobnicy,
członkowie tajnej organizacji, którzy wy
chodzą na ulicę i w mistrzowski wprost
sposób niszczą drogocenne futra pięk-
nych pań i to wyłączynie prawieżydówek

W ciągu kilku zaledwie dni zdołano
zniszczyć kilkadziesiąt futer, a mimo te.
go sprawcy nie są znani Jedna z poszko
dowanych opowiada polici, że w chwili
gdy oglądała wystawę, będąc w towarzy-
stwie koleżanki, znalazło się obok dwóch
eleganckich panów, którzy wkrótce 2-
deszli, Kobiety nie zauważyły 'ednak nic
podejrzanego Dopiero po pewnym cza:
sie koleżanka zwróciła jej uwagę na pla-
mę na futrze, którą chusteczką usiłowała
wytrzeć, Plama wytarła się, lęcz z... fu-
trem, w środku którego pozostała duża
dziura.

Druga poszkodowana Żydówka z Sor
snowcąszłaulicą z narzeczonym, ubraną
w piękne piżmowce. W pęwnej chwili
przeszło obok nich dwóch panów, którzy
akoś dziwnię spojrzeli w jej stronę. Po
przyjściu do domu zauważyła wypa'oną
dziurę w futrze, o dowonanie czego po-
cerzewa właśnie tych panów

Inna z poszkodowanych, ubrana w krót

ką, futrzaną kurtkę fokową poczuła w
pewnej chwili, „coś mokrego na nodze”
jednak na ulicy. wstydziła się zwrócić
większej uwagi, Gdy przybyła do domu,
spostrzegła z przerażeniem, że kyrtka, su

 

 

Jasło, w styczniu,

sanockich cenny materjał sądowy.

Dr. H. Polaczkówna znalazła w Archi-

wum  Bernardyńskiem we Lwowie

dzieje wsi Trześniów od r. 1419 do

1842, zobrazowane w tysiącach roz-

praw sądowych i w kronice, i wydała

ich część I. Ks. Sarna zebrał w.ele

materjału historycznego dla całego po

wiatu krośnieńskiego, Dr. Polaczków-

na zajęła się wsią Wojkówką w tym

powiecie, Obecnie uczeń Jaślar pisze

o sąsiadach Trześniowa i Wojkówki,

o Haczowie, Dysponuje on materja-

łem, zebranym już dawniej przez in*

nego Haczawiaka, profesora $imna-
zjum lwowskiego, pułk. Józefa Ekker-
ta, kroniką kościelną, datującą się od

16 w. i pismami królów polskich do
żołnierzy, wybrańców. Pisma te za”

chowały się dotąd w rękach dawnych

sołtysów Haczowa,

Młody autor opowiada dzieje zało-
żenia Haczowa przez króla Kazimie-

rza Wielkiego, opisuje jego organiza”
cję na prawie niemieckiem, dziedziczny
obowiązek dwu rodzin dosłużby 'w

wojsku (cytuje liczne listy pochwalne
królów za męstwo w wojsku i po”
twierdzenie przywilejów), spaienie
kościoła przez wojska tatarskie Kan*
tymira w r. 1624, odbudowę kościoła

przez króla Władysława IV, rozsiory,
próby wprowadzenia pańszczyzny, pow

stania i udział w nich chłopów ha-
czowskich, Ostatnie rozdziały poświę*
cone są opisowi dzisiejszego Haczowa,
Książkę kończy spis tych, którzy
przez szkoły poszli z Haczowa w
świat. A jest ich paręset.

Oczywiście można młodemu autoro-
wi postawić mnóstwo zarzutów. Nie
wyczerpał materjału historycznego,
powierzchownie ocenił niejeden fakt.
Uniknie ich w dalszych pracach. A
pierwszą swą pracą dał setkom xólek
krajoznawczych, przykład godny na-
śladowania, I dlatego o książce tej
wiedzieć powinni i cała młodzież i jej
wychowawcy.
Wojny i pożary zniszczyły mnóstwo

dokumentów historycznych. Wielu
spraw nie dojdziemy już nigdy. Ale
wiele jeszcze możemy ocalić! Jak?

Podam dwa znane mi przykłady. W
Trześniowie jeden ze studentów pra*
wa Uniwersytetu lwowskiego tuż
przed wojną, znalazł w gminie na pie-
tu stare papiery. Zajrzał do nich:
co to jest? A zawadzają tu niepotrzeb-
nie — odpowiada wójt czy pisarz, Nie»
które papiery podarte lub naddarte,
niektórych kartek brak, Akademik
oczyścił je trochę z kurzu i zaczął
przeglądać! Wójt wydał je bez trudu.
Akademik zabrał je do Lwowa i prze-
dłożył profesorowi Balcerowi. | cóż
się pokazało? Oto w ten sposób ura-
towano najstarszą, jak dotąd, księśę
sądową w Polsce. Od r, 1419 do 1842
r.| Prosty przypadek! Za rok, za dwa
woah w pożółkłe karty tych
ksiąg mydło czy sól, w miejscowym

sklepiku, lub wzięto na podpałkę w
piecu!

W Haczowie w rodzinie sołtysów
Ekiertów przechowywano listy królów
polskich Stefana Batorego, Władysła-
wa IV, Jana III, EE: Augusta
II, oraz hetmana Żółkiewskiego, pisa-
ne do wybrańców wojskowych Ekier-

tów i Szajnów, Gdzież je trzymano?
Na strychu w strzesze słomianego da-
chu. Z trudem posiadacza tych doku-
mentów namówił młody profesof E. do
oddania ich do depozytu w Archiwum
lwowskiem.

Przykład jaki dał ezłonkom (i nie
członkom) kół krajoznawczych Jaślar,
jest jasny: w czasie świąt i wasacyj,

gdy wracacię na wieś, zajrzyjcie de
starych kronik kościelnych i gmin-
nych, popytajcie w dworze i we wsi ©
dokumenty historyczne. Wysłuchajcie
z ust starych i najstarszych opowiadań
o przeszłości, Zapiszcie to, Cenne
rzeczy skierujcie do muzeum i archi-
wów—niech służą narodowi i *:auce.

Tak łatwo możemy wyśrzebać z
piwnic i strychów bezcenne skarby.
A równocześnie zasłużyć się swo.ej
wiosce. Trud niewielki. Zaszczyt i za-
sługa — poważne.

M. N.

TSTKKENA aLI

PAMIETAI

O BEZROBOTNYCH

NARODOWCACH

kienka i pończocha są dziurawe, przepa-
lone jakimś gryzącym płynem,
Podobnych zameldowań, władze otrzy
muą codziennie kilka, ło też wszczęlo w
tym kierunku odpowiednie kroki.

 

 

 



      

PRZEMYSŁ O RÓWNANIU CEN W DÓŁ
W dniu 27 stycznia b. r. odbyło się

zebranie rady centralnego Związku
Przemysłu Polskiego z udziałem około
dwustu kilkudziesięciu przedstawicieli
organizacyj i instytucyj przemysło-
wych oraz przedstawicieli bankowo-
ści. Po zagajeniu zebrania przez pre-
zesa Centralnego Związku, p. H.
Strasburgera i bardzo ożywionej dy-
Skusji, w której wzięli udział pp.: A.
Wierzbicki, A. Falter, J. Przedpełski,
R. bar. Battaglia, J, Cybulski, E. Ro-
se, A „Ciszewski, W. Fajans, zebrani
doszli do pewnych „stwierdzeń i wnio-
sków”,

„Czas“ pisze, iż stwierdzenia te i
wnioski były jednomyślne.

Dotyczyły one przedewszystkiem
zniżki cen:

„Akcja ta — podajemy owe stwierdze-
mia i wnioski za „Czasem” — przepro-
wadzona została z pominięciem analizy
kosztów produkcji i poniżej granic kal-
kulacji W wyniku tej akcji nastąpiło

@ wybitne pogorszenie się położenia prze-
mystu",

Mówiąc o drugiej części programu
rządowego (który — jak się wydaje—
znany jest dokładnie radzie Central-
nego Związku Przemysłu Polskiego —
stwierdzenia i wnioski (podajemy za
„Czasem') głoszą:

„Pierwszym kardynalnym warunkiem
skutecznej realizacji tego programu jest
zaniechanie dalszego równania gospodar-
Ki społecznej wdół do poziomu rolnictwa.
Każde bowiem dalsze pogorszenie sytua- |
cji przemysłu powoduje nieuchronnie po-
gorszenie się jego zdolności płatniczych
1 podatkowych, oraz obniżenie zdolności
nabywczej zatrudnionych w przemyśle
sach iśc i zwiększenie bezrobocia
o zaś skolei zmniejsza pojemność ryn-

ku miejskieśo na produkty rolnicze oraz
zwiększa wiejskie przeludnienie. W re-
zultacie poziom cen rolnych i ogólna
stopa życia rolnictwa ponownie ucieka
wdół, co powoduje no*.we próby dostoso-
wania cen przemysłowych do nowego, niż-
szego poziomu.

Dalsze równanie wdół cen przemysło-
wych doprowadziłoby nieuchronnie prze-
mysł do tego samego poziomu, na jakim
zmajduje sie dziś rolnictwo i wówczas
powstałaby konieczność analogicznej ak-
cji pomocy dla przemysłu i dla całej ży-
iącej z'niego ludności miejskiej. Lecz nie
poon ju żwtedy żadnej grupy spo-

lecznej, która byłaby w stanie koszty tej
pomocy pokryć.

tej sytuacji podniesienie obecnego
zaledwie wegetacyjnego poziomu prze-
mysłu jest państwowo - gospodarczą ko-
niecznošcią“,

Zdaniem Centraln. Związku Przem,
Polskiego — 5
„Tylko od ożywienia przemysłu rozpo-

cząć się może wchłanianie bezrobotnej
ości miejskiej i nadmiaru ludności

wiejskiej, — wciąganie tych grup ludno-
ści do, obrotu gospodarczeńo, podnosze-
nie pojemności rynku miejskiego na pro-
dukty rolne,
„Przywrócenie sprzyjającej rozwojo-

wi przemysłu atmostery psychicznej i za.
niechanie dalsześo równania cen wdół są
dwoma kardynalemi warunkami przy-
wrócenia opłacalności produkcji i oży-
wienia inicjatywy przedsiębiorczej.Trze-
cim, nie mniej podstawowym i zasadni-
czym warunkiem jest zmniejszenie danin
publicznych w drodze organicznej prze-
udowy żetu państwa i samorządów

tervtorjalnych,
Drogą ku temu jest ograniczenie dzia-

łalności przedsiębiorczej państwa..,.'*

Podnosząc dalej, iż „przerosty eta-
tyzmu i wybujałe formy interwencjo-
nizmu państwowego” doprowadziły do
tego, że )

„liczba placówek prywatno - gospo-
darczych, zasilajacych skarb państwa
wpływami podatkowemi maleje na rzecz
rozrostu jednostek gospodarczych pań-

stwowych czy komunalnych, będących
ciężarem dla budżetu państwa i samorzą-
dów”.

rada Centr. Zw. P. P, mówi w za-
kończeniu swej uchwały:

„Przywrócenie rentowności produkcji
w drodze nakreślonej wyżej linji polityki

| gospodarczej jest nieodzownym impulsem
do lokaty w produkcji wolnych środków
kapitałowych. Tylko pod tym warun-
iem przynieść może dodatnie gospodar-

czo skutki zapowiedziane przez rząd

Bank Akceptacyjny uzyskał zgodę
ministra skarbu, uprawniającą 205
spółdzielni rolniczo - handlowych do
zawierania dobrowolnych układów
konwersyjnych z dłużnikami i wierzy-
cielami tych spółdzielni.

W związku z tem dnia 14 stycznia
r. b, wydany został dekret P:ezyden-
ta Rzeczypospolitej „o ulgach w
spłacie zobowiązań spółdzielni rolni-
czo - handlowych «ich central”, prze-
widujący możność zawierania przez
spółdzielnie rolniczo - handlowe z
ich wierzycielami układów w sposób
i na warunkach łagodniejszych, niż to
przewiduje ustawa o normalnem po*
stępowaniu układowem.

 
Zarządzenie Banku Akceptacyjne-

go uprawnia spółdzielnie rolniczo-
handlowe:

„SIS, „Pałaski”, który obecnie znajduje
się w stoczni pod Kopenhaśą, będzie w
najbliższym czasie gotów do podróży, W
przebudowie, ożrócz wentylacji, wpro-
wadzenia bieżącej wody zimnej i cieplej,
zainstalowania chłodni i t. p. uwzólęd-
niono specjalne trządzenia kabin luksu-
w opatrzonych własnemi łazienka-

mii natryskami, Odjazd statku przewi-
dziany jest, ja wiadomo, na dz, 28 lu-
tedo r, b. S/S „Pułaski” zabierze do Ро-,
POM Ameryki komnlet pasażerów

t. j. około 760 osób, które już zglosiły
się jalko pierwsi pasażerowie nowej linji.
Wśród tych pasażerów przeważalą pol-
scy emifranci - osadnicy, oraz jadący do
krewnych.

Na wczorajszych giełdach walutowych
pomownie nastąpiło osłabienie firanka
Irancuskiejo w stosumku do funta oraz
zniżka dolara. Osłabienie franka francu-
skiego, które, jak zwykle, wyraża się w
mocniejszej tendencji dla funta i w od-
pływie złota z Francji do Anclji, stano-
wi pewną niespodziankę, zważywszy, że
powszechna ovinja nie przewiduje więk-
PE RE dla rządu irancuskiego
w ;
SNS TE SAST TTT ПКЦ

Sprzedaž soli
na ziemiach wschodnich
W Dzienniku Ustaw R. P. nr. 6 ukaza-

ło się rozp. ministra skarbu w sp.awie
zmiany rozp, z dn, 17 grudnia 1933 roku
6 obrocie solą. awiane rozporządze-
nie dodaje do dotychczasowego następu-

lący ustęp: „W województwach: wileń-
skiem, nowośródzkiem, poleskiem 1 wo-
łyńskiem, hurtownicy owiązan są
Sprzedawać w hurtowej sprzedaży soli
sól szarą, przeznaczoną na spożycie
przezludzi, po cenie o 10 proc. niższe od
ceny taryfowe”, inne zaś rodza'e soli po
cenie, reślonej w ustępie poprzed-
nim“. 

|
|
|
|

Układy spółdzielni rolniczo-handlowych

 

 

wstrzymanie się od pożyczek wewnętrz-
nych i tylko pod tym warunkiem możli-
we jest ożywienie ruchu inwestycyjnego
prywatno - gospodarczego.Do tego cza-

su skurczenie budżetu inwestycyjnego

państwa pogorszy jeszcze zastój przemy-

słu”.

Przytoczyliśmy powyższe stwierdze-

nia i wnioski, celem poinformowania

opinii narodowej o poglądach kół

przemysłowych na aktualne problemy.

 

1) do zawierania dobrowolnych ukła-
dów konwersyjnych: a) zwierzycielskie-
mi instytucjami kredytowemi, upoważ-
nionemi do bezpośredniej współpracy z
Bankiem Akceptacyjnym, w sposóbi na
warunkach przewidzianych dla posiada-
czy gospodarstw wiejskich grupy A, z
tem jednakże, że termin spłatwierzytel-
ności, objętych układem konwersyjnym,
ustalony został na lat 14, a oprocentowa-
nie na 45 proc. w stosunku rocznym; u-
kłady zawierane przez spółdzielnie rol-
niczo - handlowe z wierzycielskiemi in-
stytucjami kredytowemi mosą być za-
bezpieczane papierami wartościowem,
hipotekami. wekslami dłużników. weksla-
mi kaucjami i innemi zabezpieczenia-

mi, uznanemi przez Bank Akceptacyjny
za dostateczne; B) z dłużnikami — po
siadac7ami 'gospodarstw wiejskich;

2) do zawierania dobrowolnych, ukła-
dów konwersyjnych przez wierzycielskie
instytucje kredytowe beznośrednio z
dłwnikami spółdzielni rolniczo - handlo-
wych,. z ewentl. wypuszczeniem spół-
dzielni z obliga, w zależności od dostar-
czonego zabezpieczenia.

Pierwsza podróż do Ameryki południowej
Przed uruchomieniem słatku „Batory"

*
Do stoczni w.Monfalcone rod Trie-

stem, gdzie wykańczany jest obecnie dru-
gi nowy transatlantyk M/S, „Batory”,
wviechał kot. Borkowski, komendanł
satku, aby czuwać nad końcowemi pra-
cami przed uruchomieniem statku. Kat,
Borkowski rórrowadzi statek w jego
pierwszćj podróży, połączonej z wy-
cieczką ze Splitu przez Barcelonę, Ca-
sablanca, Madeire, Lizbonę, Londyn do
Gdyni, poczem odbedzie sie pierwszy
imauórracvjnv reis M/S. „Batory do A-
moryki. W okresie letnim oba nowe pol-
sk'e motorowce w nrzerwach nomiedzy
rejsami amerykańskiemi warić beda tu-
rystów z Gdyni na wycieczki morskie,

Osłabienie franka i zniżka dolara
Snądek dolara natomiast potwierdza

poniekąd przypuszczenia, że w pewnej
mierze robiony jest celowo rrzez ame-
rykański fundusz walutowy dla przeciw-
działania odpływowi złota z Francji do
Stanów Zjednoczonych, co z reśuły mia-
ło miejsce przy wzmożonym tónycie ze
stronv kanitalistów francuskich na wa-
luty obce,

Targi Podolskie
Przedstawiciele sfer gospodarczych w

Tarnopolu podjęli in'ciatywę zreorgani-
zowania tradycyjneśo jarmarku św. An-
ny, odbywanego w lipcu każdeśo roku i
przemianowania go na Targi Podolskie.
Utworzono | komitet organ'zacviny

Targów Podolskich, które obejmą prze-
lewszystkiem produkcje rolniczą, prze-

mysł ludowy, pszczelarstwo, hodowlę by.
dła rasy podolskiej, tarśi końskie i wy-
stawę rękodzieł, Impreza ta łączyć b-
dzie w sobie 200-letnią tradycję jarmar-
ków św. ly Z nowoczesnemi postuata-
mi popierania wytwórczości reś'onalse' i
krajowej. Dział propagandy Tarśów Po-
dolskich prowadzić bedzie Podolskie To-
warzystwo Turystyczno Krajoznawcze.

 

 

 

Angielski atak
na amerykańską politykę monetarną

Z Londynu informują: Ч
Na zgromadzeniu National Provincial

Dank (jednego z największych banków
londyńskich) zaatakowano w ostry spo-
sób amerykańską politykę monetarną.
Podkreślono, że ostatnie posunięcia Sta-
nów Zjednoczonych w dziedzinie srebra
mają dą miały poważne reperkusje
na rynku międzynarodowym.
W dalszym ciąóu mówca dobitnie za-

znaczył, że dzieki rolityce monetarnej,
jara prowadzą St, Zjednoczone — naj-
większy wierzyciel świata — daleko jest
jeszcze do chwili, kiedy bedzie można
dyskutować na temat stabilizacji walut
lub częściowego i stopniowego powrotu

  

Przemał pszency i żyła
Ukazało się rozporządzenie ministra

spr, wewn, w porozumieniu z ministrami:

przem. i; handlu rolnictwa i r. r. oraz
skarbu o przemiale pszenicy i żyta (Dz,
Ust. nr. 6), Na podstawie tego rozpo-
rządzenia, przemiał zbóż Chlebowyćh
nie podlega ograniczeniom,

Używanie w zakładach przemysto-
wych do przerobu i wszelkieśo sodza:
ju wypieku maki, nie odpowiadające,

standartom g'ełd krajowych — jest za-
Kkazane. Worki z mąką, przeznaczoną do
spożycia w miastach, powinny być opa-
trzone plombą i etykietą z napise:n na-
zwy młyna, gatunku maki oraz procen-
towości wymiału. W dalszym ciągu roz-
porzgdzenie zawiera przepisy karne.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem
ogłoszenia: Jednocześnie straciło moc 0-
bowiązującą rozp, ministra spr, wewn, z

dn. 10 lipca r. ub, o przemiale pszeni-
cy i żyta.

Podrożenie masła
Komisja notowań cen nabiału m, stoł.

Warszawy postanowiła notować od 30

b. m, następujące  orentacyne ceny

masła: wyborowego w opakowaniu i w
blokach 2 zł. 90 gr. (dotychczas 2 zł. 80
gr,), w drobnem opakowaniu firmowem—
3 zł. (dotąd 2 zł, 90 gr.), deserowego II
gat. — 2 zł. 60 gr,, (2 zł, 50 gr.), mleczar-
skiego solonego — 2 zł, 50 gr. (2 zł. 40
gr.) i osełkowego — 2 zł. 30 gr. (2 zł.
20 gr), wszystko za kg. w sprzedaży hur-
towej, natomiast 'aj świeżych gwaranto-
wanych — 9 gr. (dotąd 10 gr.) i wepien-
nych — 7 i pół (8 gr.) za sztukę. (b)

.

Nowy cennik
mączno - ko'enialry

Na rosiedzeniu komisji cennikowei
spożywczo - kolonialnej uchwalono nowy
cennik towarów mączno - kolonjalnych,
który obniży od środy, 29 b. m., ceny:
kaszy krakowskie” z 42 na 40 gr., białej
i palone elektrycznie z 40 do 38 $r., per-
łowej funtówiki z 44 gr. do 42 gr., jagla-
nej I gat. z 48 do 45 gr., fasoli „kloc-
ki" I gat, z 48 do 45 gr., cukrowej „ko-
rona" z 62 do 60 gr, „jasiek” z 48 do
46 gr., jabtek suszonych I gat obiera-
nych z 5 zł, do 4 zł, 80 gr,, II gat. z 4
zł, do 3 zł. 80 gr., ole'u rzepakowego z
1 zł. 80 gr, do 1 zł. 70 $r., słoneczniko-
wego z 2 zł. do 1 zt, ©I) gr., szmalcu z
Żzł. do 1 zł, 80 gr,, słoniny z 1 zł. 80 gr.
do 1 zł 40 gr., podwyżka natomiast ce-
ny śledzi szkockich „„Mathis” z 12 do 15
gr. za sztukę. Ceny te rozumieą się w
sprzedaży detalicznej, (b)
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Droga do $an Trisie
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Mały wstawszy w ten sposób z łóżka otulił się
w szlafrok i wolnym krokiem skierował się do ła-
zienki; nogi jego tonęły w jedwabistej puszystości
dywanu. W innej mniej wspaniałej rezydencji ła-
zienka ta mogła śmiało służyć jako sala jadalna:
taka była olbrzymia, Wanna miała dziesięć stóp
długości i pięć szerokości, zrobiona była z białych
marmurowych płyt i umieszczona poniżej poziomu
posadzki, Obok stała niska marmurowa ława okryta
grubemi kocami, na której kąpiący się mógł siąść
i wycierać się. O ile ranek był chłodny, na kom'nku
paliły się wesołym płomieniem potężne kłody drze-
wa.

Mały przypatrywał się temu wszystkiemu z wi-
doczną przyjemnością, poczem ziewnął, zrzucił
z siebie szlafrok i nocne ubranie, przeciągnął się
i napiął jak łuk, swoje młode wysmukłe ciało,
wreszcie wszedł do ciepłej wody, wyglądajacej
w obramowaniu wanny jak błękitna mgiełka. Wy-
tarłszy się przeszedł do ubieralni, gdzie czekał na
niego Fleuriot i przygotowane do włożenia ubranie,
Nie miał wyboru. Musiał nakładać to co chciał Fleu-
riot. Tego ranka nałożył granatową marynarkę,
miękką koszulę, granatowy krawat o delikatnym
purpurowym odcieniu, jedwabne czarne skarpetki.
i półbuciki o niebieskich korkach.

Przeszedł do pokoju, w którym podawano mu
pierwsze śniadanie, Następne posiłki miały charak-
ter reprezentacyjny, nie mógł zasiadać do nich ina-
czej, jak w towarzystwie co najmniej tuzina miejsco-
wych notablówi innych ważnych osób znajdujących
się przypadkiem w mieście, Gości tych zapraszał
rzadko osobiście.

Zaproszenia te były układane i wysyłane przez
marszałka Vasco Corteno, który wypisywał je na
sztywnych kartonach. „Josć Vćrćal ma zaszczyt
prosić takiego a takiego pana na obiad lub śniada-
nie“. Takie zaproszenia mogły być wręczane nawet
cudzoziemcom przyjeżdżającym do San Triste, byle-
by zajmowali odpowiednie stanowisko społeczne;
brzmiały one jak wezwanie na królewski dwór, nie
odmawiało się im nigdy, Pokój do śniadań składał
się niemal z samych okien wychodzących na wielki
ogródek pełen róż, otoczony niskim murem, po
którym wiiy się kwitnące pnącze. Stół był nakryty
na dwie osoby, choć zasiadała przy nim tylko jedna.
Nawet jeżeli w pałacu byli goście, Vćrćal jadał
śniadanie sam; uważano jednak za stosowne nakry-
wać dla dwóch osób, Zwyczaj ten trwał już przeszło
od wieku. Podczas śniadania zaczynały się codzien-
ne obowiązki. Przy stole stał już żwawy i młody
sekretarz Ferdynand Moya — nie można go było
prosić by usiadł — i wyłuszczał wiadomości o zda-

nie pisma z miasta Meksyku.

wstrząs przeczytania rano gazety, a ponieważ do
jego obowiązków należało orjentowanie się w sub-
telnościach miejscowej polityki, przetrawiał je dla
niego czyjś zdolny umysł i podawał gotowe w jasnej,
przystępnej formie, Mały wysłuchiwał tego raportu
z wielką powagą, zadecydował bowiem, że zamy-
ślony wyraz twarzy może mu być pomocą w prze-

 rzeniach politycznej natury, które przyniosłyostat-

Vėrėal bowiem nie powinien naražač się na | 

prowadzeniu tego interesu. Po skofczonem šniada-
niu wchodził marszałek i kłaniał się nisko
w drzwiach, poczem odczytywał listę petentów,któ-
rzy pragnęli przedstawić swoje prośby panu domu.

Więc najpierw rzeźnik Puerillo zrujnowany
przez rozliczne zobowiązania, którym nie może
sprostać, Kilkaset pezosów zbawi tego człowieka
1 umożliwi mu prowadzenie sklepu na przyzwoitej
stopie. Maty rozkazał je wypłacić, Następnie Mo-
reno, drobry dzierżawca przymierający niemal gło-
dem, błagał o pomoc aż do przyszłych zbiorów;
Vasca nie popierał tej prośby.
— To łotr. Jeśli mu dziś pomożemy będziemy

musieli pomagać i nadal, Nie odczepimy się już od
niego.
— Czy ma rodzinę? — spytał Mały,
— Żonę i siedmioro dzieci, \
—Trzeba się zaopiekować żoną i dziećmi ipil-

nie uważać, żeby ani grosz nie trafił do rąk Morena,
— Odradzam, źle na tem wyjdziemy.
— Taka jest moja wola,
— Odradzam,
— Proszę się zastosować do moich życzeń —

odparł chłodno Mały, a Vasca Corteno, purpurowy
ze złości, musiał zaciskając zęby zrobić odpowied-
nią notatkę,

Poczem czytał dalej listę. Kilkanaście męż-
czyzn i kobiet zwróciło się tego ranka o pomoc do
Vćrćala, tylko trzy odesłano z niczem.
— Jest jeszcze ktoś — mówił marszałek koń-

cząc swoje czytanie,
— Któż to taki?
— Cabrillo przyjechał tu w sekrecie, jeszcze

przed świtem, nie chcąc by zauważono go w mieś-
cie, Czeka teraz na pana w pokoiku obok biblioteki,

(C. d. n.).

 

 

do złotego standartu. Jest to, zdaniem
mówcy, rzecz bardzo godna:pożalowa-
nia, zważywszy, że stabilizacja poważnie
ułatwiłaby sytuację tych kilku kiajów,
które pozostały wierne standartowi 1
przyczyniłaby się do ziaśodzenia ograni-
czeń przywozowych, które krępują han-
del międzynarodowy, a przecież bez zli-
beralizowania wymiany iuspokojenia na

rynku walutowym W. Brytanja nie mo-
że spodziewać się powrotu do komplet-
nego dobrobytu i znaleźć pracy dla na-
gromadzonych na jej rynku w ogromnej
ilości wolnych kapitałów.

Gieldy pieniežne
Notowania z dnia 30 stycznia

DEWIZY
Belgja 89,55 (sprzedaż 89.73, kupno

89.37), Holandja 360.15 (sprzedaż 360.87,
kupno 359.43); Londyn 26.26 (sprzedaż
26,33, kupno 26.19); Nowy Jork (kabel)
5.25 i jedna ósma (sprzedaż 5.25 ; trzy
ósme, kupno 5,23 i siedem ósmych); Pa-
ryż 35,00 (sprzedaż 35.07, kupno 34.93];
Praga 21.96 (sprzedaż 22.00, kupno 21,92)
Szwa tar a 172,70 (sprzedaż 173.04, kup-
no 172.36); Sztokholm 135,45 (sprzedaż
135.78, kupno 135.12); Berlin 213,45
(sprzedaż 213,98, kupno 212.92).
Obroty dewizami nieco większe niż

średnie tendenca dla dewiz niejednoli-
ta. Banknoty dolarowe w obrotach pry=
walnych 5,23 i pół — 5,23; rubel złoty —
4.79, dola rzłoty 9.02 i 'edna czwarta —
9.02. W obrotach prywatnych marką nie-
miecire ibanknoty) 137.50 — 138.00, W
obrotach prywatnych funty angielskie
(banknolyj 26.26,

PAPIERY PROCENTOWE.

7 proc, pożyczka stabilizacyjna 62.38—
62.00 — 62.25 (odcinki po 500 dol.) 62,88
(w proc.); 4 proc. państwowa pożyczka
prem;owa dolarowa 53,00 — 52.60; 5
proc konwersyjna 59,25; 6 proc. pożycz-
ka dolarowa 76,88 — 77,00 (w proc.);
5 proc. pożyczka kolejowa 55,50; 8 proc.

Banku gospodarstwa KR
94,00 (w proc.); 8 proc, obligacje Banku
gospodarstwa (xra owego 94,00 (w proc,);
7 proc. L. Z, Banku gospodarstwa «rajo-

  

wego 83,25; 7 proc. obliśacie Banku go--
spodargiwa kra'owego 83,25; 8 prcc L,
Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc, L. Z, Ban
ku rolnego 83,25; 8 proc, L. Z. Tow. kred,
przem. pol funt 90,25 — 90,50 (w proc),

4 1 pół proc. L, Z. ziemskie46 75 —
47,25 — 46,75; 5 proc. L. Z, Warszawy
(1933 r.) 54,75 — 55,00 — 54.88; 5 proc.
obligace m. Warszawy 6 em. 6000 8i9
em, 56.10,

AKCTE
Bank Polski — 96,25 — 96,50; Warsz.

Tow, Fabr, Cukru —33,00 — 33.25, Lil-
pop — 8,25; Ostrowiec — 17,00 — 17,50
Dla pożyczek państwowych i listów za

stawnych tendencia przeważnie mocniej-
sza dla akcyj niejednolita, Pożyczni do-
larowe w obrotach Boo: 8 proc.
ożyczka z r, 1925 (Dillonowska) (odcin-

ki po 500 dol.) 93 i trzy ósme; 7 proc, po-
życzka Śląska 70,25; 7 proc. pożyczka m.
Warszawy (Magistrat) 69.00; 5 proc, ren
ta ziemska 52,50 — 52,00 — 52 1 pięč
ósmych; 3 proc. renta ziemska (odcinxi
po 500 zł.) 39,00; 3 proc. pożyczka prem-
jowa budowlana 26,75 — 27,00 — 26,80;
4 proc. pożyczka premjowa inwestycy,=
na — 55,00,

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 30 stycznia

Pszenica czerw. jara szki. 775 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl 20.00
pz Me Pszenica zbierana 742 gl. 19,50

Żyto I standart 700 śl 12,00 — 12,50;
Żyto Il standart 687 gl. — — — — —i
Owies | st. (niezadeszc.) 497 gl, 13 75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14,00 — 14,25; OwiesII stan. 460 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień broware
niany 689 gl, 15,25-15.00; Jęczmień 678—
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 13 50—
13,75; Groch polny 19,00 — 2000; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
pos czyszczona 22,00 — 23.00;
ubin niebieski 8.50 — 8.75; Łu-

bin żółty 10.00 — 10.50; Rzepak ziraowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5% —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
pak letni 41.50 — 42.50; Śremig
niane bassis 90 procentowe  żż.
— 33.50; Koniczyna czerw sur. b+2 gr.
kanianki 100.00 — 110,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 130.00—
140.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyaa biała bez kan o czyst.
97 proc. 80.00 — 94,00; Mak niebieski
65,00—57,00; Ziem. ad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 3: 00—

„00; Mąka pszenna gat I— B 0
45 proc. 30.00 — 32.00; I-C 0-55 pr
29.00—30.00; I — D 0 — 60 pr
28,00 — 29.00; I — E 0—65 proc 27,
28.00; II--A 20—55 proc. 26.00—27.00;
I —B 20—65 proc 2400 — 26.00;
II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24,00, II-+ 55—
65 proc, 22,00 — 23.00; II — G 60 — 65
proc. 2i.00—2200; Maka žytnia wycią-
owa" 0-30 2050 — 2150; Mąka żytnia
gat. 0-45 20.50 — 2150; Mąka żyt ' gat.

0-55 proc. 20.00—21 00; I sat 0-65 : roc
19.50 — 20.00; II sat. 15.50 — 1650 ra-
zowa 15,75 — 16,25; pośiednia — — —
— — —, Otrębv nszenne śrube przem.
stand 11,25 — 11,75; otręby ps 'enne
średnie przem. stand. 10.25 — 1075 О.
trębv pszenne miałkie 1025 — 107% O-
tręby žytnie 9,00 — 9,50: Kuchv Inia-
ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepanowe
13.50 — 1400: Kuchv słoneczn kuwe
— — — — —;, Śruta sojowa 45 proc,

Ogólny obrót. 2696 tny obri on, w tem žyta
480 ton. Usposobienie wokojaę, 4
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Dzięki uprzejmości p. inż, C, Ju-
rewicza możemy podać następujące
informacje o pracach przy odbudo-
wie Bazyliki.

Restauracja Bazyliki Wileńskiej
zbliżą się ku końcowi Po wzmocnie-
niu fundamentów ścian
mych przez t. zw. palowanie, obecnie
na ukończeniu są prace przy wyko-
nywaniu ściągów nad sklepieniami.
Przeznaczeniem ściągów jest zabez-
pieczenie ścian od wychylania się
nazewnątrz pod wpływem parć bocz
nych spowodowanych ciężarem
sklepień, Na pracach tych wyczer-
pańy zostanie program robót kon-
s yjnych.

Zasadniczo 'więc pozostaje do
wykonania restaurącja wnętrza, jak
np.: sprawdzenie rozet na  sklepie-
niach (ozdób gipsowych), poprawie-
nie tymków, oczyszczenie i odmalo-

zewnętrze

Stan prac przy odbudowie Katedry! Gdy glnie mały, bezbronny ptak.
Zima jest ciężkim okresem dla

wanie ścian, oraz ułożenie nowej rów i ułożenie nowej posadzki roz-|ptaków. Śnieg, mróz, brak pożywie-
kamiennej posadzki,

Całokształt robót restauracyj-
nych ukończony zostanie w bieżą-
cym sezonie budowlanym, czyli w r.
1936,

Rysy na ścianach, spowodowane
pęknięciami, zlikwidowane zostaną
przy pomocy zastrzyków  cemento-

wych, oraz
wiążących.

KAPLICA ŚW. KAZIMIERZA.

W kaplicy św. Kazimierza odre-'

staurowane zostały białe wapienne

stiuki, znajdujące się w górnej czę-

ści kaplicy ponad okładzinami mar-
murowemi. Frzez prot, Rutkowskie-

go, przybyłego specjalnie w tym celu

z Warszawy, odrestaurowane zosta-

ły dwa freski, oraz dwa płótna

Smuglewicza. Restauracja marmu-

 

„Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda pochmurna z opadami w posta-

ci śniegu w dzielnicach wschodnich, mie-

szanych w środkowych, a w postaci deszczu

w zachodnich.
Jeszcze mroźno na wschodzie, pozatem

odwilż.
Dość silne i porywiste wiatry z kierun-

ków południowych, w górach halny.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wielkie uroczystości ku czci

Św. Franciszka Salezego w kośc.
P.P. Wizytek w Wilnie, W niedzielę
dnia 2 lutego b. r. w kościele P.P.
Wizytek odbędzie się doroczna uro-
czystość ku czci św. Franciszka Sa-
lezego: Uroczystą Sumę o godz. 11-ej
celebruje J. E. Ksiądz Arcybiskūp-
Metropolita Wileński Romuald Jał-

wilenska
ferat w sprawie projektowanej usta-
wy sterylizacyjnej, "w oświetleniu
nauki i etyki chrześcijańskiej.

ODCZYTY.
— T-wo Pań Miłosierdzia, Dnia

2. II, 36 r. o godz. 18-ej ks. Superior
Jam Rzymełko wygłosi odczyt z prze-
zroczami dla T-wa Pań Miłosierdzia

li sympatyków „O -Japonji*" w sali
Misji Kat., ul. św. Anny 13.

ZABAWY.
— Już dziś niebywała wędrówka

z Włóczęgami „Na Dno Oceanu'.
Pocz. g. 24. Izba Przem.-Handlowa.
— Dziś staraniem Opieki  Rodzi-

cielskiej przy gimn.im. Kr.Zygmunta
Augusta, odbędzie się o godz. 11 w
cukierni Zielonego Sztralla Dancing
towarzyski na wpis dla miezamoż-
nych uczniów tegoż gimnazjum.

żelbetowych  beleczek

brzykowsiki.
— Dzieło M. B. Powołań. W nie-| KRONIKA POLICYJNA.

dzielę dn. 2 lutego, jako w święto|  — Nie Nawrocki, lecz Zajkowski, Po-
patronalne Dzieła Matki Boskiej Po- jlicja ustaliła, iż zatrzymany złodziej, przy
wołań, o godz. 8 m. 30 w ikośc, Św. którym znaleziono 6:/: kg. mydła, pocho-
Jerzego zostanie odprawiona Msza dzącego z kradzieży na szkodę. Ely Milchi-
św, naktórą są proszeni członikowie |kier, w rzeczywistości nazywasię nie Sta-
Dzieła oraz sympatycy. sławem Nawrockim, jak było przedtem w

SPRAWY MIEJSKIE. protokule, lecz Edwardem Zajkowskim (zam.

— Subwencje dla instytucyj do- przy ul. Lipowej 36). W mieszkaniu Zaj-

broczynnych. Zarząd miejski posta- kowskiego w czasie rewizji znaleziono

nowil wyasygnowač na m. luty rb. 42 kg. mydła, pochodzącego z tejże kra-
dzieży, (e)

pocznie się w pierwszych miesią-
cach wiosny.

| MAUZOLEUM KRÓLEWSKIE,
| Mauzoleum królewskie mieści
'się pod kaplicą św. Kazimierza,
Wejście do niego znajduje się w
przedsionku pod ołtarzem wikarjac-
kim. й

W. stanie surowym budowa mau-
zoleum ukończona została już w ro-

| ku 1934.

Do chwili obecnej budowa mauzo-
leum nie została jeszcze ukończona
spowodu braku iunduszów. Zazna-
czyć należy, iż całokształt prac przy
budowie mauzoleum finansuje — Ко-
mitet opieki nad grobami królew-
skiemi,

Brakuje tu jeszcze posadzki, o-
kładzin kamiennych ścian, tynków
szlachetnych na sklepieniach i in-
nych bardziej drobnych szczegó-
łów.

Wykonanie wnętrza mauzoleum
w konstrukcji żelbetowej (żelazo-
beton) wymagało skomplikowanych
robót izolacyjnych, ponieważ mauzo-
leum zagiębione jest poniżej obec-
nego poziomu wód. podskórnych w
katedrze przynajmniej o jeden metr.

W skiad warstwy izolacyjnej
ścian mauzoleum jako elemen.y skła
dowe wchodzą płyty korkowe i bla-
cha ołowiana. Przeznaczeniem płyt
korkowych gest zabezpieczenie kon-
swukcji przed możliwemi pęknięcia-
mi w wypadku ruchu odkształceń
murów, zadaniem zaś ołowianej bla-
chy — zachowanie szczelności.

Ciekawem jest, iż koszt izolacji
jest większy od kosztów robót kon-
strukcyjnych. Mauzoleum budowane
jest wediug projektu św. p. prof.
Kłosa.

Zwłoki królewskie, do czasu wy-
kończenia mauzoleum, wystawione
są w kaplicy królewskiej dla zwie-
dzających codziennie. Autentyczne
regalja królewskie znajdują się w
specjalnych gablotkach i również są
do obejrzenią codziennie w zakrysji.
Jak już wiadomo, zwłoki królewskie
znalezione przypadkowo podczas re-
stauracji katedry, należą do Alek-
sandra Jagiellończyka, Barbary Ra-
dziwiłłówny i królowej Elżbiety. (e)

!nia w lesie i polu, zmuszają je do
szukania schroniska w pobliżu osie-
dli ludzikich. Gile, szczygły, sikory,

czyże przenoszą się gromadnie do
naszych ogrodów, przerywając mi-
łym świergotem monotonną ciszę dni
zimowych. Dygasiński nazwał gile
kwiatami zimy. Jaskrawą, krwisto-
jczerwoną barwą swego opierzenia
'zdobią one ośnieżone gałęzie drzew,
stanowiąc tak  charakterysiyczny
(szczegół krajobrazu o tej porze roku.'
Niestety, coraz rzadziej spotyka się
ptactwo zimowe, Głodne, osiabione
ptaszki szukają z uinością opieki
człowieka, a zmajdują najczęściej
śmierć i niewolę. Setki i tysiące ich
wpada w zastawione sidła, lub ginie
z wycieńczenia. Ulubionym  „spor-
tem" naszej młodzieży jest strzelanie|
z proc i ilowerów do bezbronnych
ptaków. Tego rodzaju rozrywka cie-
szy się często życzliwem poparciem
dorosłych, uważających ją za środek
wychowawczy służący do poznania
przyrody,

Pomijając względy natury etycz-
nej, pamiętajmy jednak o tem, jak
wielką szkodę materjalną wyrządza-
my sobie, będąc obojętnymi na los;
skrzydlaiej rzeszy. Ptaki są natural-|
nymi niezastąpionymi sprzymierzeń-
cami człowieka w walce ze szkodni-
kami o zachowanie plonów.

Badania uczonego niemieckiego
dr. Roedriga, dostarczyły szeregu
ciekawych danych, świadczących o
niezmiernej pożyteczności ptaków.
1 tak; sikora - bogatka zjada rocznie
125.000 gąsienic, sikora - modra —
123.000, mysi królik — 69.000, jedna.
para sikor z młodemi — 2.900,000.
Cyfry te są dostatecznym argumen-
tem, przemawiającym za konieczno-
jścią roztoczenia jaknajszerszej opie-

|ki nad ptakami.

Polska ponosi corocznie blisko
miljard zł. strat wskutek niszczyciel-
skiej działalności szkodników o-
wadzkich.

Miljard złotych, to prawie poło-
wa naszego budżetu państwowego.
Stąd też popularność dei ochrony
ptaków wzrasta wszędzie coraz bar-
dziej, Liga Ochrony Ptaków w Szwaj
carji liczy obecnie 70.000 członków
czynnych, praktyczni Amerykanie

roiki ie Nin" ii ii A Ins ZZO AAA Atytułem subwencji dla różnych insty:
tucy(; społecznych m. Wilna 36 tys.
400 zł. (h)

   
   

K wykazaly, že

jedynie

owsiane

osładająteskładniki odżywcze, ktore
(vymagane są dle utrzymenia zdrowia.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Akademi-

czek U. S.B. powiadamia, że w nie-
dzielę dn. 2. ql. o godz. 15 (punktual-
nie) odbędzie się zebranie Sekcji
Eucharystycznej z referatem p. t.
„Powołanie.
— Czarna Kawa Medyków. Dziś

w Kasynie Garnizonowem odbędzie
na przez Koło Medyków. Początek
na przez Koło Medyków Początek
o godz, 22-ej.

— Sobótka w Ognisku Akademic-
kiem. Ognisko Akademickie podaje
do wiadomości, że w dn. 1 lutego rb.
(sobota) urządza w salonach włae-
nych p ul. Wielkiej Nr. 24 „So-
bótkę'. Początek o godz. 21. Wstęp
za okazaniem legitymacyj i kart
wstępu, którę nabyć można w Biurze
Bratniej Pomocy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— 0 darowanie kar za niewyku-

pione świadectwa przemysłowe przez
rzemieślników. Izba Rzemieślnicza w
Wilnie wystąpiła z wnioskiem, aby
tym rzemieślnikom, którzy do 1 lu-
tego rb.
przemysłowych, ze względu na cięż-
ką sytuację rzemiosła, umorzone
były protokuły i kary. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Narodowej Organizacji

Kobiet przypomina członkiniom swo-
im symipatyczkom, że miesięczne,
ogólne zebranie odbędzie się w po-
niedziałek 3 lutego o godz. 6-ej w
sali Stronnictwa Narodowego przy
ul. Mostowej 1.

Oprócz zwykłego sprawozdania
polityczno-społecznego, wygłoszony
zostanie przez p. dr. Kulejewską ге-;

nie wykupią świadectw.

—Skradziono całą garderobę, Fr. Woj-

niczowi (Tyzenhauzowska 6) skradziono 7

mieszkania całą garderobę i ubrania. Woj-

micz o kradzież oskarża swego znajomego
ojażucia, za którym wszczęto poszuki-

wania. (h)

— Kradzież damskiego płaszcza. W no-
cy z 29 na 30*ub. m. zapomocą otwarcia
drzwi dobranym kluczem, lub wytrychem
skraziono 2 mieszkania Kisielewskiej Marji
(ul. Pańska 4) płaszcz damski zimowy, war-
tości 200 zł. (e)
— Kto postrzelił Szatkina? W dniu WY

wczorajszym donosiliśmy o postrzeleniu 13-
letniego Wsiewołoda Szatkina (Nowoświec-

ka 2). Policja ustaliła następujące okolicz-

ności tragicznego zajścia:

W dniu 30 ub. m, o godz. 12 do miesz-
kania Szatkina przyszedł w odwiedziny

Bacmanow Mikołaj (lat 17), zam, tamze.

Szatkin, bez wiedzy rodziców, wziął pisto--
let, należący do jego matki i pokazywał go

Bocmanowi. W pewnej chwili Bocmanow
przez nieostrożność spowodował wystrzał,
przytem kulą trafiła Szatkina w brzuch.
Rannego umieszczono w szpitalu św. Jakó-

ba, gdzie stwierdzono, że stan jego zdrowia

jest ciężki. Sprawcę nieostrożnego strzału

oddano pod opiekę rodziców. Pistolet za-

kwestjonowano. Matka poszkodowanego,

Szatkinowa, posiada zezwolenie na broń |
na rok bieżący. (e) 2

— Oszušci nabierają dozorców domo-

Jak żydowski „Dzwon” kradł prąd
Jeszcze nie przebrzmiały echa

zeszłorocznej kradzieży piadu c'ek-
trycznego w „Palais de danse'. gdy
urzędnicy Elektrowni Miejsk'vj w
Wilnie odkryli nową aferę teg> ro-
dzaju. Bohaterem jest tym razem
właściciel znanej firmy tadjoweji
elektrotechnicznej „Dzwon* naęsz-
czącej się przy ul. Wileńskiej, p.

ajmann, który od dłuższeg. już
czasu systematycznie: kradi prąd na-
važając miasto na kilkutysięczne
straty.

W ostatnich czasach p. Wajmann
dzięki kradzionemu prądowi do tego
stopnia obniżył ceny ładowania aku-

Organa P. P. przeprowadziy w
mieście obławę na rzeziumieszków.
Zrewidowano cały szereg ael'. zło-
dziejskich, domów zaezdnych, pa-
serskich i t. d.
W wyniku obławy zalrzymano

około 15 osób, wśród których zna-

Niecodzienny wypadek zdarzyłi

molatorów radjowych i sainochodo-
wych, że wszelka konkurencia in-
nych firm wileńskich okazała się
wręcz niemożliwą, co w .ezultacie
doprowadziło do zmonopoiizowania
w rękach p. Wajmanna łedowznia
akomulatorów na terenie miasta
Wilna i okolic.

Afera ta rzuca ciemne swiatł> na
uczciwość żydowskich firm wileń-
skich. Należy też pamiętać, że 10 gr.
od każdego kwę. idzie na rzecz bez-
|robotnych i p. Wajmann odebrał w
ten sposób nietylko tysiące Zarzą-
dowi Miejskiemu ale i setki bezro-
botnym.

złapanie „grubych” ryb
lazły się t. zw. „grube ryby” ze
świata przestępczego, a m. i.. wła-
mywacz warszawski Hutenca, v+ta-
tnio grasujący w okoiachąch pod-
warszawskich, a przybyły do W:lma
na „gościnne' występy. (h)

Orszak weselny w jeziorze
pozostałych uczestników wesela zdo

wych. Ostatni na bramach domów poja- Się onegdaj wpobliżu wsi Widzimsta lano zorganizować natychmiastową
wiły się tu i ówdzie kartki z wydrukowa- Śm. wiśniewskiej, gdzie cały orszak pomoc i wszystkich uratować. (u)
nym cennikiem za otwieranie bramy. Na

kartkach tych figuruje taryfa, wskazująca

iż do godziny 12 w nocy płaci się 10 gr., zaś

po północy 20 gr. za otwarcie bramy. Do-
zorcy żądają od lokatorów na podstawie

tych cenników wpłacenia tych opłat, Na
tem tle dochodziło już nieraz do scysji po-|
między dozorcami a lokatorami. Jak się

dowiadujemy, żadnej taryfy za otwieranie

bramy niema. Dozorcy, którym sprzedano
te cenniki, padli ofiarą oszustwa. (h)

weselny wpadł do jeziora.

я Z kościoła wracało kilka sań, w
to

29 letni Jan Stachowicz, ich rodzice

i drużba. W/ czasie przejeżdżania
przez zamarznięte jezioro, lód si; za-
łamał i 3 pary sań wpadiy do jeziora.
Dzięki tylko przytomności umysłui

WYPADKI!
— Pod kołami: pociągu. W dniu wczo-

rajszym naszlakuLandwarcw-Wilno pod

pociąg osobowy dostała się pewna kobieta,
ktcrej koła parowozu obcięły obie nogi.

Pociąg zatrzymano i ofiarę nieostrožnego

Fałszerz dowodów
przychodowych

LIDA. Spółdzielnia Relnicza w
wypadku przywieziono do Wilna i umiesz- |[idzie przytrzymała na golacym u-
czono w szpitalu. Skutkiem upływu krwi
kobieta owa zmarła. (h)

— Zderzenie się samochodów, Przy

czynku fałszowania dowodow przy-
|chodowych Józefa Kiżuka ze Smo-
łak, gm. wawiórskiej, który zrealizo*

rych znajdowali się państwo mło-.
dzi, 21 letnia Martyna Kowalikówna,

zbiegu ulic Bazyljańskiej i Ostrobramskiej wał kilka kkwitów na sumę zł, 982,10,

samochód wojskowy zderzył się z autobu- wypłącone mu za rzekomo dostar-
sem komunikacji miejskiej Nr. 38486. Skut- czone do spółdzielni zboże. Kiżuka
kiem zderzenia w samochodach uszkodzone zatrzymano i oddano 'do dyspuzycji
zzstały błotniki Wypadków a ludźmi na włądz prokuratorskich. *

szczęście nie było. (h) į
„ stało z takim urzędem w

+

|
MW tygodniu ostatnim zanotowano

następujące choroby zakaźne na
Wileńszczyźnie:

Jaglicy 103 wypadlki, płonicy 44,
gruźlicy 23 (w tem 8 zgonów). curu
plamistego 14, błonicy 7, duru brzu-
sznego 6 (z tego na Wilno 2), zapale-
nia opon mózgowych 5 (w tem ? /go-
ny), po 4 wypadki róży, krztuśca i
świnki, 3 wypadki zakażeń poie$go-
wych (w ten 1 zgon), 3 ospy w:etrz-

Likwidacja urzędu |
rozjemczego

NOWOGRÓDEK.  Dow''acujemy
się, że nowogródzki Urząd Rczjem-
czy ma ulec likwidacji wcbes sto-
sumkowo niewielkiej ilości spraw tu
rozstrzyganych, podobnie jak to się

1
icach. Sk Ž

K:tewi-

7

asygnują na ochronę ptaków
8.900.0000 dolarów rocznie. Nawet
w tak wybitnie przemysłowym kra-
ju, jakim jest Anglja ASI Society
for the Protection of Bird“ dysponu-
je 500.000 f. szt. rocznie. Od roku
1930 Polska jest członkiem Między-
narodowego  Komit, Ochrony Pta-
ków, zrzeszającego 32 państwa,

Żadne jednak konwencje i usta-
wy nie będą skutecznemi, jeżeli z
pomocą im nie przyjdzie inicjatywa
społeczna.

Opieka nad ptakami powinna
stać się obowiązkiem każdego oby-
watela, Nie pozwalajmy na zabijanie
i okrutne, bezmyślne zamykanie pta-
ków w klatkach, dokarmiajmy w
okresie zimowym ptaki, gdyż bez
naszej pomocy czeka je śmierć gło-
dowa.

Realizując kwestję ochrony pta-
ków, Zarząd Miejski umieścił na te-
renie ogrodów  Bernardyūskiego,
Cielętnika, Franciszkańskiego oraz
w skwerach na pl. Orzeszkowej,
Katedralnym i przy ul. Wolana, spe-
cjalne karmniki, Publiczność, zwłasz
cza młodzież szkolna, proszone są O
składanie w nich odpowiednich po-
karmów.

Najwłaściwszym pokarmem dla
ptaków, są nasiona oleiste jak kono-
pie, len, rzepak oraz kawałki tłusz-
czu i łoju, a nawet okruchy bułki lub
jchleba, byle suche, gdyż wilgotne,
powodują choroby przewodu pokar-
mowego.

Sądzimy, że społeczeństwo zajmie
się losem biednych, skrzydlatych
przyjaciół człowieka i dopomoże im
w przetrwaniu «ciężkiej dla nich zi-
my, dostarczając pokarmu, którego
teraz znaleźć nie mogą.

 

Nowe listy przewozo-
we na P. K. 0.

Z dniem 1 lutepo 1936 r. Minis!er-
stwo Komunikacji sowadz. na
próbę na obszarze DOKP. we Lwo-
wie, Poznaniu i Wilnie listy prze-
wozowe nowego wzoru i. zw. Ка bo-
nizowane. Listy te składać się będą
z 5-ciu części wypełnianych równo-
cześnie za pomocą masy kalk: .wej.
nałożonej na odwrocie pierws/ych
czterech części. Nowy ten sysiem
będzie przedstawiał  adośżadn enie
dla nadawców, gdyż odpadnie c *tąd
konieczność oddzielnego wype.nia-
nia wtórnika, który obecnie będzie
stanowił jedną z-5-ciu części nowego
listu przewozowego. Cena takiego
Ikompletu złożonego z 5-ciu części
nie będzie, podwyższona i bęwzie
wynosiła dalej 10 gr., pomiino zw'ęk-
szonych kosztów druku i papieru
nowe listy przewozowe będą mogły
być wypełniane ołówkiem. na ma-
szynie lub drukiem.

Skup płótna lnianego
GŁĘBOKIE. Bazar P.zemysłu

Ludowego w Wilnie w porozum.eniu
z towarzystwami rolniczemi w mia-
steczkach Wileńszczyzny pr wadzi
za pośrednictwem swych braka:zy w
w ciągu całego roku skupy płótna
lnianego. Intensywniejsza akcja «:ku-
e trwa zwykle od stycznia do I/nca.

| tym okresie miniej więcej co dwa
tygodnie odbywa się skup w poszcze
gólnych miejscowościach w dmie tar-
gowe. Zakupione płótno Baza” roz-
dziela między swoje sklepy w Wil-
nie, Warszawie i Poznaniu. Ot «enie
konjunktura dla wyrobów lnia' ych
jest zadawalająca i włościanie uzy-
Sun Lei ceny.

pow. dziśnieńskim pierwsze
dwa skupy w bież. roku odbyty się
25 i 26 stycznia w Parafjanowie i
Giębokiem.

Choroby zakaźne na Wileńszczyźnie
nej, 2 grypy, 1 odry 1 1 pokąsania
przez zwierzęta podejrzane o wscie-

Skargi na agenta
firmy „Herkules”
Do policji napływają liczne :kar-

gi na niejakiego Piotra Gołęh.ow-
skiego, przedstawiciela firmy !wow-
skiej „Herkules”, który zdołał na-
ciągnąć wiele osób, pobierając od
nich zaliczki na maszyny i t. p

Policja wdrożyła w te; sp. awie
dochodzenie. (h)

AT

! CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy or$an walki
cena 10 groszy

Nr. 3.
Do nabycia w kioskach,

i
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Fila nad tllmy.
Potężny arcy.+film

wschodał

MW. rol. gł ANNA MAY WONG i Fritz Kortner. Przepych i czar wschodu! Efektowne tańcel Imponujące sceny Mieišmė Orientalna muzy ka! Cudowny śpiewł
Pocz. punktualnie: 2, 6, 8 i 10.15,Nad program: Dodatki i aktualja.
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— Popołudniówka niedzielaa w „Lutai“

Jutro o g. 4 pp. „Królowa miljacdów"* w

obsadzie premjerowej,

Przedstawienie propagandowe w

„Lutni“. W poniedziałek o g. 8 m. 15 w. op

„Rose Marie" po cenach propagandowych.

Niedzielny poranek dla dzieci w

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

o godz. 8 wiecz. komedja francuska Acre-
ment p. t. „Arleta i zielone pudła” z go-
ścinnym występem p. Zofji Barwiuskiej w
roli Arlety.

nia pośredniego.

falowego jest względnie bardzo niski. Skła-

da się on z lampy audjonowej, kondensato-

ra obrotowego powietrznego około 100 cm.,

5

zyskując wzmocnienie wielkiej  częstotli-

wości odbiornika, jako stopień wzmocnie-

Koszt adaptera krótko-
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Bilety honorowe nieważne. Ma

miałe zainteresowanie i do Polskiego Radja

napływają niezliczone wprost listy z naj-

dalszych zakątków kraju. Tymczasem, aż

do dnia powołania jury konkursu, zbiera się

starannie różnobarwne koperty, z których

jedna zawiera napewno odpowiedź na po- dja

Film'o

nieznających

tamy

namietnošciach

wschodu

   
Jaśnie Pan Szofer”

KINO „PAN“.

Nareszcie kulturalna i dowcipna kome-

produkcji „krajowedż

i

Po wszystkich

„Romeach i Jul-
— Jutrzejsza popołudniówha. W nie-

dzielę o godz. 4-ej komedja Moljera p. 1.
„Mieszczanin szlachcicem” z Czengerym w
roli tytułowej. Ceny propagandowe.

— Koncert Deli Lipińskiej. Dn. 4.11 od-
będzie się jedyny koncert w Teatrze ua
Pohulance słynnej pieśniarki (Diseuze) De!
Lipińskiej, Bilety do nabycia w kasie teatru
„Lutnia”, Ceny specjalne. Wszystkie kupc-
my i zniżki nieważne.

— Zapowiedź! Dnia 7.11. koncert Stani-
sława Szpinalskiego.. Bilety już są do na
bycia w kasie teatru „Lutnia”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś p-
raz 2-gi grana będzie piękna vp. Kalmana
„Bajadera” z Elną Gistedt w roli tytułowej
z Bestani, Wawrzkowiczem, Szczawińskim
i Tatrzańskim w rolach głównych. Na wv-
różnienie zasługuje balet z udziałem J. Lie
sielskiego oraz M. Martówny. Cała wystawa
nowa, wykonana według projektów W. Ma-
kojnika, Ceny miejsc normalne. Zmżij
ważne.

— Przedstawienie dla młodzieży ku
uczczeniu dnia Imienin Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej. Dziś o g. 5 pp. teatr dla
dzieci wystawia kontuszową, pełną humoru
komedję J. Kraszewskiego „Leosia Pucia-
tówna”, urozmaiconą licznemi tańcami oraz
chórami, Ceny miejsc od 15 gr.

„Lutni”, W niedzielę po raz 08,atni „Leosia

Puciatówna”. Ceny miejsc od 15 gr.

— Teatr „Rewja”, ul. Ostaobrzmska 5.

Dziś E dzień programi rewj:-

wego p. t. „Ksiąžą Karnawa!“, Początek
przedstawień o godz. 6 min. 45  9-ej.

# za kotar studjo.
Słuchajmy krótkich fal.

Pojawienie się polskiej stacji krótko-

falowej, Babice, zainteresuje zapewne szer-

sze grono radjosłuchaczy odbioru fal krót-

kich. Ponieważ nie wszystkie odbiorniki,

będące na rynku, są już przystosowane do

odbioru fal krótkich (19—50 m.), zagadnie-

nie przeróbki odbiornika zwykłego od od-

bioru fal krótkich jest bardzo aktualne.

Ponieważ trudno jest przerabiać odbiorniki

firmowe, trudność tę usuwamy przez zasto-

sowanie do odbiornika normalnego t. zw.

adaptera krótkofalowego. Jestto jednolam-

powy aparat dodatkowy, który jest zasilany

tem samem źródłem napięcia, z którego

korzysta stary odbiornik. Jeżeli odbiornik,

którym rozporządzamy, nie posiada wzmoc-

nienia wielkiej częstotliwości,- używamy

adaptera w układzie superheterodyny, wy-

 

POCZĄTEK O GODZ. 2-ej.PAN| DZIŚ SUKCES POLSKI!

BODO, Fertner, Benita
WSPANIAŁA KOMEDJA MUZYCZNA

JASNIE PAN
SZOFER

Świetny nadprogram. Piękne dodatkii in. Pocz. punktualnie 4, 6, 8 i 10.15
Bilety honorowe nieważne.
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Początek o godz. 2-ej. Dziś saiwiakiza tragiczka światal

HELIOS| Sylwja SIDNEY
w potężnym filmie abyczajowym

Osaczona °
Po:z. © 4-ej

 

Nad program: Atrakcje.

POLSKIE kino
ŚWIATOWID Najweselsza komedja muzyczna produkcji

Mięk'ewicza 9 1936 roku

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

SZAMPAŃSKI COCTAIL DOWCIPU I ŚMIECHU!
UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu, wejście na widownię
tylko podczas przerw. — Początek seansów: 4, 6, 8, 10.15; w święta odpazm02-ej.

4 ji 1ij,

= QD DZIŚ o 10—25'- TANIEJ
kupi PANI

Wykwintną, jedwabną bieliznę damską, szlefroczek, sweterek,
szeliczek, bluzeczkę, pończoszki, rękawiczki, torebkę i t. d.

lv fraie J.. KŁODECKI Z17
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telefon 9-24.
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| WSZYSTKO STANIAŁO | Sam
BYŁA INKASENTRA

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY, 1. O. D. — Katarzyna
BUDZIKI |Meyrówna prosi zna-

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,— jlazcę,

u W. JUREWICZĄ,

Dom z ogrodem
| Poszukiwany jest dom z ogrodem warzyw
| nym (osobniak) na pomieszczenie Sióstr

|przez nią kwitarjusza.

MISTRZA FIRMY P. BURE.

| wraz z zakładem wychowawczym. Kto do-

Al
l

 

  

niesienie do Admini-
štracji „Dzien. Wil“.
|Powyžszy daw”
unieważnia się.

 

WU.D. o łaskawe od-|

WILNO, MICKIEWICZA 4.

 

Nowość.
Tapczany automatycznie podnoszone Oraz

inne meble wyściełane poleca

Wacław Mołodecki
WILNO, Ul. JAGIELLOŃSKA 8.

Ceny konkurencyjne,

 '
i

pomoże do założenia zakładu dla najbied-
Luki dzieci? Oferty przyjmuje
wdzięcznością Zarząd Związku „Caritas“

| w Wilnie, Metropolitalna 1.

 

zgubionego !

 

kondensatora zmiennego o djalektryku sta-

łym około 250 cm. i zespołu cewek krótko-
falowych. Zbudowanie takiego apadterafi
według schematów, egzystujących prawie w

każdej prasie technicznej, nie nastręcza

trudności dla początkującego radjoamatora

i niewielkim kosztem zapewni doskonały

odbiór krótkofalowy dla posiadaczy.odbior-

ników dwuzakresowych.

Konkurs Polskiego Radja
na 500 tysięczvego abonenta.

Konkurs na trafną odpowiedź, kiedy ża-
rejestrowany zostanie 500 abonent Polskie-

go Radja, zatacza coraz szersze kręgi.

O konkursie tym radjoabonenci zawia-
domieni zostali przez mikrofon, prasę i roz-

wieszone we wszystkich urzędach i agen-
cjach pocztowych plakaty, obwieszczające

konkurs z podaniem nagród.

Nagród bardzo cennych jęst 90: mie-
sięczny i półmiesięczny pobyt wypoczyn-

kowy w miejscowości kuracyjnej, lampowe

odbiorniki radjowe, złote i srebrne zegarki,

 

stawione pytanie: kiedy zarejestrowany bę-

dzie 500.000 abonent?

Baca+

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 1 lutego 1936 r.

6.30: Pieśń poranna. 6.33: Gimnastyka.
Muzyka poranna. Dziennik poianny. Płyty.
Giełda 1olnicza. Audycja dla :zkoi. 8.10—
11,57: Przerwa, 11.57: Sygnał cza.u i hei-
nai. 12.03: Dziennik poranny. 1215: Ргте-
gląd prasy rolniczej. 12.25: Koncer* 13.00
Płyty. 13.25: Chwilka gospodarstwa domo-
wego. 13.30: Muzyka popularna 14.50:
Koncert. 15.00: Żona kamienna — klech-
da — Artura Górskiego. 15.15. Maia skrzy-
neczka. 15.25: Życie kulturalne miasla i
prowincji. 15.30: Płyty. 16.00. I.>kcja ję-
zyka francuskiego. 16.15: Teatr Wyobraźr
słuchow. dla dzieci. 16.45: Lala Polska
śpiewa. 17.00: Transmisja nasożeństwa z
Ostrej Bramy. 17.50: Najpiękniejsze kolen-
dy obce. 18.20: Płyty. 18.50: kłyty. 19.10:
Djalog o mowych zdobyczacn techniki |
chemji. „19.25: Koncert reklamowy. 19.35:
Wiadomości sportowe. 19.50: W dniu Imie-
nin Pana Prezydenta Rzpltej — przemó-
wienie wygł. Bronisław Hołczyński, prezes

„Walkach na ironcie“
ciach” przyszedł film, który ogląda się z

przyjemnością. Żywa i dowcipna akcja, hu-

mor w dobrym stylu, Jak zwykle, trochę

szwankuje operetka i reżyser, szczególnie

wtedy, gdy śpiewa duet Bodo—Benita na
balkonie w hotelu. Możnaby przecież wy-
kombinować coś ciekawszego, niż pokazy-
wanie przez pięć minut po kolei tremę

aktorów. Ale to są rzeczy drobne. Całość

roli bardzo dobre wrażenie. Doskonały

Fertner, trochę może teatralny, ale jest naj-

większą atrakcją filmu. Wysocka jako hra-

bina Boratyńska — świetna. Benita sympa-

tyczna, ale nie ma pola do popisu i wypa-

dła trochę słabiej, niż zwykle.

Nad program: Groteska rysunkowa Fle-

schera i niezły (I) P.A.T.

SKKRUESOA WIETa TAKAS

ny. 20,55: Obrazki z Polski wspołczesnej.
21.00: Audycja dla Polaków  zagranicą.
21.30: Wesoła Syrena — aułycja 22.00:
Wieczór operetkowy. 23.00: W.edomośc!

r. H. RUSIECKI

и\М-шАМПВПКПШШ

 

 

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

w lokalu lastytutu Nauk

 
"i KOGI(K) wie. 30
aa wszystkie towary od cen

stałych udzieła rabatu

10
Wytworna

konfekcja, galant.,
trykotaże, bie'izna.

WŁASNA "WYTWÓRNIA

OBUWIA

Zniżka cen
EikRUSEIB!
 

{
 

PRZEKONA PANA, ŻE

POZA EDrukarnia v5
FACHO

||. ZWIERZYŃSKIEGO||reRmiNOowO i
Wilno ul. %ostowa Nr. 1

TELEFON 12-44 o
iTANI

"SKursy języków obcych
wz teka”Iagtytotoj Lauk Hard.-Gospodarcrych,

średni i wyższy, dla dorosłych popołud. Zgłosze-
mia do nówych grup od 8—13 oraz 17—%0

Żądajcię prospektuł — Tel 14-14,

Redukcjacenm

 

jowe ze wszystkiemi
wygodami na I pię-

trze, ciepłe, słonecz-
me, można z ogród-

H.-G.

ki 19 (róg Ciasnej) do!
wynajęcia. Dow. się
tamże mieszie 4, tel

 

 

przyul. Tarta-| —

 

małej lub dużej przy-
jgotowuję gruntownie,
student, iachowy ko-
repetytor. Łask. zgło-
szenia do „adm. dla

pącej. Żydowska 10

aparaty fotograficzne, przybory sportowe, Najwyższego Trybunału Adm. 20.00: Wie- meteorologiczne. 23.05—24.00: Muzyka ta-
gospodarcze — wszystko to budzi zrozu- czór operetkowy. 20,45: Dziennik wieczor- neczna.

RonisDOOR оо

108 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE Ech SAP ACE2 DO MATURY

Stolarz
wykonuje i reperuje
okna, drzwi, podiogi,
uaprawia krzesia, kre-

| „Korepetytora* tam- densy, biurka, iadnie

Obserwator zegarów u i Eksc. Arcypa- iże adres. Apr PSSE
sterza, p. wezwany,u. B., Magica R Z ZSZ |dom, cziowiek pewny,

\ da b. poważne
Solidnagwarantowana,„B oraz sprzedaż 8 PRACA. Kakas I Roko:

4 krajowych i zagr. j menaacje. Lwowska

Zegarki od 6 sł. Ceny kryzysowe. ad 5i—7, Franciszek Jan-
> <= lasas 351—-2

Ta adis aliasa Sa 1P pa
przycnouząca, do | DOZORCA,

"f 0)Wszysuuego potrzeb- znający się na ślusar-
z dobremi świa- stwie i ciesielstwie,

gtałe: Teiūi, Dowie- męzczyzna wsile wie-

ano akad azieć się Ś-to Jakób- ku, poszukuje pracy.

ściem z klatki scho- 552 16—6 od 3.50 do Kilka lat pracowal

dowej. Zygmuntowska: 2.30 pp. 390 Jako wožny w poważ-

Jabik ki b) 20, m. 5. (nej instytucji. Posia-

k > Šaaa ° ы MLODA Ida b. dobre šwiadec-

bė ku MIESZKANIE dziewczyna ze wsi twa i rekomendacje.
luksusowe 5—6 poko- Poszukuje pracy slu-| Mostowa 6 m. 9.

umiormacje u Kierow-| <uiisuceNaaiadk
loci:soweśo. bomu N a ROZNE i

"POTRZEBNA
wychowawczyni do
5 ieiniego cniopczyka udziały

3-52. śpa 6 goczin dziennie OD ZŁ. 2606

2 > iw „Aliūnecų, Ropė @@ zabezpieczeniem)
przedaż MIESZKANIE  |iudniowych.  Wylua- W „oe, iui

m 2-3 pokoj, z wygo-kane bardzo dobreноЫ

У iešciu, peierenoje. | ŽĖlaS4AC kui techn, Wikchów.
potrzebne. Zgłoszenia pię pomiędzy & ii e dlentowany i wpro-

0 i L „Dz. Wil“ mas Tomasza *adkowy, niezoędnY
A“ 591—2 а с

ul. Ponarskiej, * |////.... wgospodarce paasiw..

oGany do toru amor<., przetysi,,

Gtjowego, 4 wy- „aa UrganiSia ross i prywawej
dzierżawienia na cele Ikawaier 1 25 z ukoń. Pewność znaczn, zby-

handlowe. Wiado- SOLIDNIE! czoną szkoią oigani- Ur Wysokie zyski,

'mošė ul. Wileńska wyszukuje mieszkania siow w Wilnie. Po-Wiad. ul, Poznanska
23 m. 9. BIURO 'sżukuje posady w 2, m. 2. Od 16—15.

: ‘еозпвпн. MIESZK. miescie Jab ma pro — —
įwinoji, Lask. zgł. kie- tasii

Skiep | „UNIWERSAL“ Iować do ZD: WiL“|

przy ul m zostało przeniesione
w pierwszorzędnym ua ul Mickiewicza 4
punkcie, świeżo odre- m. 6-a, tel. 22-11. |
„montowany z pełnym Biuro przyjmuje zgło-
urządzeniem sprzeda- szenia wolnych miesz-
fe się niedrogo. Adres kań i pekoi umebio-

    

 

pod W. S

SIOSTRA
pielęgniarka — pielę-
gnacja chorych, bań-
ki, zastrzyki, masaze,

 

į

r Giiiuaiuiy

bilžintiu

|aiškiaii
ZWRACAMY SIĘ

z gorącą prośbą do
wwRedakcji wa „ Opłata odLobroczynny 3-a, za iiosciwych serc па-

aj Za „. Właścicielinie- | 13, teieion 9—25. szych czytelników o
pes“> wy- | Re rio pomoc ala miodej,

"Jesiony zuoinej panienki, ksó-

dęby, ma pnie lub w | Gospodyni ra znajduje się w B

klocek, lac Bic:|ооы|“<гйсола, sumienas, ET ożneja eri
a sosnę, kupię ya. Ulis ini oz "= jest sIMOŻNOŚCI prze-

Ww je ię-
mo ul OWielka taa 4 NAUKA.Lai ma wieś. Obeznana ało e KaRliE roka

: dobrze z gospodarką ak e 5 W ód
TANIO. GEZER | ojską: bodowlą dro- ziółspSe Skiad-

jfigusy, szparagusy, ti- jbiu, rogacizny, z ku- i; że dis zet mažo
lodendrony, kaktusy|MATEMATYK jchnią, oraz z wyro* Adadalossawic, 12
— sprzedam. Jasna absolwent U-S.B, u-|bem masła. Wymagana = ja

29--1. (Zwierzyniec). dziela lekcji z mate-skromnych. Posiada в0 рна 2
i „madyki i fizyki oraz świadectwo. UI. Kró-| MAE,

zackawiaiwana| ZY do ma- lewska 6 m. 7. į BEZROBOTNY
tury i egzaminów kon| į= rodziną bez šrod-

ąMieszkaniap kursowych na wyższe! KREWLIOWA |K0W do žycia prosi
|. pokoje b uczelnie. Posiadaj "0% 5% 54£i_ |9 pomoc lub zaoliaro-

diugoletnią praktykę, rutynowana przyjmuje wanie obiadów, po
| paucza gruntownie i. wszelkie roboty: płz- któreby sam chodził.

POKÓJ sumiennie, Adres: za- szcze, kostjumy, su- Łask. «& „Dz. WiL” 
a utrzymaniem. Z-km. 10,
Šniegowy 1, m. 1. 'czetowa 13/2—3.

do wynajęcie, można ułek Dobroczynny 6, knie. Ceny niskie, A- lub bezpośrednio
_304—1 „dres: Łukiska i Me-| Śniegowa 3 m. 2.

ul

 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od g. 9 — 18. CENA PRENUMERATY: miesiccznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50,, zagranicą zł. 6, —
CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjnai komuńikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

ryczne o 25% ki Dla DANONE żsży 50% zniżki. Administracja zastrzega sobię zmiany terminu druku i ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa 1.

  

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.


