
 

 

Skasowanie uboju ryt
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

DZIŁNNI
GLOS WILENSK

Rok XX Wilno,

 

 

 

Biotr Kulesza
CZŁONEK AKCJI KATOLICKIEJ ORAZ T-WA ŚW. WINCENTEGO a PAULO, j$

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł
dn. i lutego 1936 r., w wieku lat 74.

Eksporiacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mahometańskiej 3, nastąpi dziś, В
2 lutego, o godz. 18 m. 30 do kościoła Św. Jakóba. .

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dn. 3 lutego, $$
© godz, 9 m. 30. z

Odprowadzenie zwłok tegoż dnia o godz. t m. 30 na cmentarz Św. Piotra $
go Pawła, gdzie nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych.

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku
SIOSTRA, BRAT I RODZINA.

mia ANCAGZNKANZC|. Gz |Л оава о ОАН

L
Druh PIOTR Kurės zi

ZASŁUŻONY CZŁONEK ZARZĄDU T-WA „SOKOL“ W WILNIE,
opatrzony Š.$. Sakramentami, zmarł w dniu i lutego 1936 r, w wieku lat 75.

Eksportacja zwłok z domu żałoby, Mahometańska 3, do kościoła Św. Ja-
kóba odbędzie się w niedzielę, 2 lutego b. r. o godz. 18 m. 30.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 3 lutego r. b., o godz. 9
m. 30 w tymże kościele.

Pogrzeb tegoż dnia o godz. 16 m. 30 na cmentarz Ś.Ś, Piotra i Pawła.
O czem powiadamia

ZARZĄD T-WA GIMN. „SOKÓŁ* W WILNIE.

ENZO NACEPORZ Niki NSi

WŁODZIMIERZ PIKIELWILNO, WIELKA, 7.TEL.11-55.

BIAŁY TYDZIEN
TOWARÓW BAWEŁNIANYCHZI LNIANYCH

NANSUKI, MADAPOLAMY, PŁOTNA BIELIŹNIANE
IPOŚCIELOWE.—OBRUSY, SERWETY, KAPY, FIRANKI

РЕННЕ

WYROBY PIERWSZORZĘDNYCH FABRYK

SUKNA — FUTRA — BLAWAT
PROS MY POROWNAC NAS2E WYJĄTKOWE (ENYIN

 

  

  

 

 

 

 

- Rozrachunki z Niemcami i sprawy Banku
Polskiego

Z Warszawy donoszą, że w tam- zmiany niektórych artykułów statu-
tejszych kołach politycznych duże tu banku, która to zmiana będzie
wrażenie wywołała wczorajsza > przedmiotem rozprawy sej-
wa b. ministra Miedziūskiego o nie-|mowej.
płaceniu przez Niemcy należności| Rada Banku Polskiego dążyć bę-
naszych za tranzyt przez Pomorze. dzie do usamodzielnienia tej insty-
Zwracają uwagę, że w drugą roczni- |tucji i zupełnego wyodrębnienia jej z
cę zawarcią paktu polsko-niemiec-|pod wpływu minist. skarbu a nawet
kiego ton przemówienia p. Miedziń: |do zniesienia stanowiska komisarza
skiego był dla Niemiec mocno nie-|rządu przy banku. Według krążą-
przychylny. jcych pogłosek takiej pełni władzy

Nadto wielkie wrażenie w ko- domaga się obecny komisarz rządu
łach gospodarczych oraz  politycz- wiceminister pułk. Koc. Nazwisko
nych wywołuje obecnie sprawa jego jest często wymieniane na tle
zgromadzenia akcjonarjuszów  Ban- zapowiedzi ustąpienia prezesa Ban-
ku Polskiego a zwłaszcza zapowiedź ku Polskiego p. Wróblewskiego.

Komunikat Stronnictwa Narodowego
Dzisiaj, 2-go lutego, o godz. 12.45, w sali Stronnictwa Narodowego,

przy ul. Mostowej 1, odbędzie się

żgromadzenie Publiczne
na którem

PP KAROL WIERCZAK
Wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie

mówić będzie

o sytuacji politycznej
Wobec spodziewanego dużego udziału publiczności, krzesła numerowane

zarezerwować można dzisiaj tylko od godz. 9 do 11-ej.

  

  

O godz. 6-ej odbędzie się w lokalu Stronnictwa posiedzenie Sekcji

  
|. WARSZAWA (Pat). Wczoraj cała

BJ, We wszystikich szkołach po na-|

M niach wszystkich wyznań odbyły się|

H |szawskiej, urządził o godz, 12.30 kon- |

ualnego w Grajewie z

LEN.KI
Redakcja 1 Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12- 44,
Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 i od 20 do 24,

Konto P. K. O. Nr. 80.187,

 

Niedziela 2 lutego 1936 roku Nr.-32
  

| Imieniny P. Prezydenta :
| Rzeczpospolitej

3 |

Polska uroczyście obchodziła imieni- Aka wal
ny Panaz Rzeczypospoli- TYpz l =
tej prof. Ignacego Mościckiego, :

ю WIĘC DUŻO OKAZYJ:
KOSZULA DZIENNA damska z ma-
dapoel. biała i kolor. haft, 1.60
KOSZULA NOCNA z madap. przy-
Эгапа batyst. w kwiatki (norm. 3.50) 3.10

, REFORMY trykotowe kolorowe (norm. 1.50) 1.15
KOSZULA MĘSKA popelinowa biała, sza-
ra i krem. z 2 kołnierz. 740 i 525
KOSZULA MĘSKA nocna z mocnego ma-

. 4dap. w 2 fasonach 5.251 3.70
KALESONY DŁUGIE z mocnej dymki

+ 4 „Rayė“ 2.85i 2.20

    
   

  
    

  

  

 

  
  
   

    

  
  

|bożeństwach w kościołach i świąty-;

uroczyste akademie. į
Wydział oświaty i kultury Za-

rządu Miejskiego m. st. Warszawy,|
„wespół z dyrekcją Filharmonii war-|

cert-akademję w sali Filharmonji|
warszawskiej, ku uczczeniu imienin|

a P i : į KALESONY ładne trykotowe w kol. krem. Bf“ i
Pana Prezydenta R. P. i szarym i niebieskim (norm. 4.50) 3.50
AE SAAA| RĘCZNIK „Frotte”, biały, w kolor. pasy 60

| 37X100 cm, 0.
= ae issięgemi SR ate.| ae WAFLOWY z (frendzią — 0.90

wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo- я
łów, wysypkach skórnych i czyrykach na- | PŁÓTNO WILEŃSKIE, bardzo mocne, szer. 10.90
turalna woda gorzka Franciszka-Józefa re-| |NARSUKsitANY, cienki, b. ładn. a `
guluje tak ważne działanie kiszek, Le M aaa „ cienki, b. ładny, 24.00

POZA CZERNA ORO ва ; POKROWIEC NA KOŁDRĘ z ładnego pół-

 

| płótna, oszyty koronką lub z mereżką 6.95 6.60
CHUSTECZKI MĘSKIE, obrębione, białe
z kolorowym szlakiem 6 sztuk 40X40 cm. 1.70

i 36X37 6 sztuk 1.00
CHUSTECZKI DAMSKIE, białe, z mereż<
ką 27X26 cm. 6 sztuk 1.00

TO TYLKO CZĘŚĆ OKAZYJ.

Bogata dekoracja sklepu. й

Żałoba w Angiji |
LONDYN (Pat). Król Edward 8my;

'ogłosił, że nie życzy sobie, aby ża-
łoba narodowa z racji zgonu króla!
nie była stosowana zbyt rygory-
stycznie. Król Edwąrd 8-my uważa,
że olicjalhe przyjęcia rządowe oraz
przyjęcia o charakterze dobroczyn- a
nym lub propagowania handlu i sztu-
ki powiany się w okresie żałoby bez
przeszkód odbywać. Noszenie stroju
żałobnego poza dworem w okresie 6
miesięcy pełnej żałoby, król рого-SaEST BLKOWSCY

Cieżka sytuacja. rolnictwa
Debata nad budżetem w Komisji Sejmowej & |7»

 
nciei.l

 

Wczorajsze całodzienne  posie-,być uznana za zakończoną. Odcinek okoliczności wewnętrznych. Jest to
dzenie komisji budżetowej Sejmu monopoli państwowych wymaga rów sytuacja, z której wyjście można
poświęcono debacie nad budżetem nież przesunięć na rzecz rolnictwa. znaleźć tylko w długotrwałym cięż-
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Po stwierdzeniu pomyślnych wy- kim trudzie, podejmowanym przez
Rolnych. ; ników państwiowej gospodarki leśnej, społeczność rolniczą.

Ciężką sytuację rolnictwa zobra- |referent zwrócił uwagę na niepoko- Skolei p. Minister omówił ko-zowal reierent budżetu poseł Kamini- | jące tempo likwidacji lasów prywat- rzystne rezultaty jesiennej akcji rzą-
ski, a _  |mych w Polsce, |du w kierunku przesunięcia polityki

Zwrócił on m. in. uwagę, że, W dalszych wywodachreferent eksportowej na odcinek produkcji
ogólna wartość wywozu spadła z omówił sprawy meljoracyjne i parce- zwierzęcej.
1.150.000.000 w 1931r. do 492.000.600jacyjne oraz zaznaczył, że koniecz-|
w 1934 i 1935 r, przywóz zaśarty- | nością jest obniżenie cen ziemi przy
kułów rolnych zmniejszył się o pra- [przymusowym wykupie i sprzedaży
wie 8 proc. Koniecznością jest, zda- przez państwo, oraz potanienie par-
niem referenta, dalsze poważne 0- |celacji przez PaństwowyBankRolny.
graniczenie przywozu i jakasjgocej- Po referencie zabrał głos Mini-
sze poparcie krajowej produkcji. ster Rolnictwa i Reform Rolnych,

Co się tyczy oddłużenia, to jest Poniatowski, który oświadczył m. in.
ono zupełnie niewystarczające. |że podtrzymuje ocenę sytuacji rol- FALAбый

Rolnictwo, oświadczył pos. Ka- nictwa, jaką dał w roku ub. Wyjście -
miński, ma prawo do zysku i wyma- z ciężkiej sytuacji rolnictwa nie mo- G PRZEZIĘBIENIE.
ga tego zdrowie narodu i państwa. że być spowodowane jakiemś doraź- BYTOWE
Dlatego nie można uznać, aby walka nem posunięciem rządu ani też przy- |]ParzGe JAKIEPROSZKIWAMDAJĄ|
z przerosłami kartelowemi mogła padkowym lub szczęśliwym zbiegiem uova SĄ 4U4 WASLADOWNIGTWA

СОТИ
 

 

„39 LOTERJA PANSTWOwA nan
GŁÓWNA Г
WYGRANA 1.000.000 zł. cezar, calej Macdonald osiem
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W 34 Loterji psało 10060 zł, na Nr, 30.374 i eh ch Izby in od umiwersyte S :
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ZDROWIE PRZEDEWSZYSTKIEM!!!
Zima od dziś się zaczęła, chioń siebie i najbiizszych, wykorzystaj bez namysłu zniżkę cen
na towary wełniane:

garnitur narciarski od zł. 8.— bluzki wełniane od zł. 8.—
„ śŚlizgawkowy „ „16— s'lafroki puchowe „ zł. 8—

swetry dam. puchowe modne od zł, 10—l pończochy, skarpetki i wiele inn. artykułów

poleca POLSKĄ SKŁADN'CA GALANTERYJNA
FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWAStel. 6-46D
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 sa wej Stronnictwa, z udziałem i referatem p. Wierczaka. = OK
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Miedzy Warszawą a Paryżem
Czy we Francji, gdzie od czasu

trzechletniego włodarstwa p. mini-

stra Becka w Pałacu Briihlowskim

przy ul. Wierzbowej porwały się

bardzo dotkliwie nici rozumienia

polityki zagranicznej polskiej, obec-

ne odgłosy wskazują jakąś poprawę

tego stanu rzeczy i w jakiejmierze?

Oświadczenia p. ministra spraw

zagranicznych Becka, w rozprawac

sejmowej komisji 15 i 16 stycznia b.

r., dotarły oczywiście w dokładnem

brzmieniu do wiadomości zagranicy.

Podano z mich co najważniejsze i

i czasem dodano objaśnienia. Nie-

które odgłosy są uprzejme, a inne

wypowiadają powątpiewania i za-

strzeżenia.

Wśród znacznej rozpiętości wra-

żeń i sądów — gdy np. Saint-Brice

w „Le Journal" utrzymuje zwykłe

swe stanowisko przychylnej oceny,

a np. Pierre Bernus w „Le Journal
des Debats' nie porzuca postawy

nieułnej —  najroztropniej będzie

wziąć za podstawę uwagi „Le

Temjps'a* (nr. 27.163) na naczelnem

miejscu, służącem stale i codziennie

do półurzędowych oświatleń z fran-
cuskiego kierownictwa polityki za-
granicznej na (Quai d'Orsay.

Zdaniem tego dziennika, przema-

wiającego w styczności z koiami dy-

plomacji francuskiej, wypowiedzenie

się p. ministra spraw zagranicznyc
Rzpiitej było na czasie:

— Wiadomo bowiem, że polityka, któ-

rą uprawia Polska, odtąd p. Józef Beck

dzierży kierownictwo spraw zagranicznych,

daje powód do objaśnień często sprzecz-

nych i poddana jest rozbieżnym wielce oce-

nom nawet w kołach polskich. Od czasu

zawarcia umowy polsko-niemieckiej,  skie-

rowanie się polityki rządu w Warszawie ku

coraz ściślejszej współpracy z Berlinem

(Vorientation de la politique du gouverne-

ment de Varsovie vers une  coliaboralion

de plus en plus intime avec Berlin) ude-

rza każdego bezstronnie patrzącego na bieg

zdarzeń. Czy się chce czy nie, ta właśnie

dążność powoduje zmianę nastrojów w

Europie wschodniej, a nie wydaje się też,

by przyczyniła się ona do wyświetlenia o-

gólnego stanu rzeczy międzynarodowego.

Jest to zatem spokojne, ale też
niedwuznaczne, stwierdzenie, że od
trzech lat rządów p. ministra Becka,
który objął ster w końcu r. 1932, po-
lityka zagraniczna polska nie spoty-
ka się z gednolitem zrozumieniem, a
od dwóch lat, po umowie polsko-nie-
mieckiej z 26 stycznia 1954, uważa
się, że ta polityka polska skierowała
się ku coraz ściślejszej współpracy z
Trzecią Rzeszą.

 

15 LUTEGO

h duchu, z jakim się go stosuje (cmme

Dziennik francuski wskazuje, na

czem opierają: się takie oceny, do-

strzegające współpracę:

—Nie odbyło się bez stwierdzenia, że

Polska usiłowała, zupełnie jak Niemcy

(tout cimme FAliemagne), oraz opierając

się o tesame uzasadnienia co Niemcy (en

s'apptyant sur les memes arguments que

celle-ci) obalić zamysł paktu wschodniego;

h że również chętnie okazuje Polska, iż ma

tesame co Rzesza zaniepokojenia w stosun-

ku do Rosji sowieckiej (qu'elle aifecte vo-

lontiers d'avoir les mómes inquićtudes que

le Reich en ce qui concerne la Russie so-

viėtigue); że Warszawa wchodzi nieraz

ochoczo w styczność z kołami węgierskie-

mi, nie tającemi zamiaru działań na rzecz

utworzenia bloku niemiecko-polsko-węgier-

skiego (d'un bloc germano-polono-hongrois),

który siłą rzeczy przeciwstawiałby się

grupie Małej Ententy...

Tak zarysowane jest tło, dotych-

czasowe i ciągle jeszcze istniejące,

wyobrażeń i nieufności, oiączają-

cych polską politykę zagraniczną

aoby obecnej w świadomości- tran-

cuskiej, a na tem tle oświadczenia

p. ministra Becka przyjmowane 54

baczną i powściągiiwą uwagą, Śdy

np. dziennik francuski powiada:

— Tylko cieszyć się można, siysząc, że

p. minister Beck stwierdza utrzymanie so-

juszów z Francją i z Rumunją, ale, wobec

tego, że wartość sojuszu tkwi jedynie w

une

alliance ne vaut que par I'esprit dans lequel

on la pratique) względem ogólnych zagad-

nień, stających przed krajami sprzymierzo-

nemi, wypada życzyć sobie, by stała współ-

praca, konieczna w każdym sojuszu, była

uchwytniejsza i zupelniejsza (plus еНесНуе

et plus complete) niż nieraz w przyszłości.

Jakież zest zatem ogólne wraże-

nie teg biiskiej (Quai dUrsay oceny

irancuskiej?
Utrzymuje się  niepozbawiona

pewnej cierpkości powściągliwość z

powoianiem się ma doświadczenia

ostatnich lat,

W podobnym duchu, a raczej Z

zaosirzoną wyrazistością, ujmuje

swój pogiąd HFerinax w „Echo de

Varis“ (nr. 20.545), który wpiata w

swe wywody takie opowiadanie:
— fFrzypominamy sobie nieśmiertelne

zdanie, które wymknęło się p. Beckowi w

rozmowie z p. Laval'em rok temu. Francu-

ski prezes rady ministrów -zapytał go, czy

Polska, która wyszła z traktatów pokojo-

wych gotowa by byia bronić ich przed na-

pastnikiem.  Bronić? — odpowiedział on

— my je będziemy szanowali.

Jak tam było, tak tam było, SĄ

to pewna, że polska polityka zagra-

niczną ostatnich lat stała się niewy-

 

15 LUTEGO

W salonach Kasyna Garnizonowego
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Sanacja niepokoi się
Sanacja traci grunt pod nogami

Próbuje się więc różnemi sposobami,

nie przebierając 'w środkach ratować
i jak pisze „Goniec“:

„Poszczególne ugrupowania sanacyjne

starają się od pewnego czasu odzyskać

stracone wpływy za pomocą wysuwania

szeregu postulatów, rzekomo zgodnych z
programem opozycji. W przekonaniu tych

grup, nawet całkowity bankrut polityczny

ma jeszcze szanse „odegrania” się, jeżeli

będzie proklamował pewne popularne ha-

sła, w rodzaju antysemityzmu, walki z

„etatyzmem”, czy wysuwania programu

L. zw. „ożywienie” życia gospodarczego.

Jesteśmy świadkami cudacznej maska-

rady politycznej. Pojedyńcze brygady sana-
cyjne przebierają się w kostjumy i maski

opozycyjne, by w ten sposób pozyskać

względy w opinji. Nawet w parlamencie ta
karnawałowa moda zaczyna zapuszczać co-

raz głębsze korzenie”,

Ale tej maskarady oczywiście
nikt poza aktorami nie traktuje po-
ważnie. i

"ZAROBKI DYREKTORÓW KONCERNÓW.
W zamieszczonej na łamach „Ga-

zety . Polskiej" korespondencji z
Katowic czytamy:

„Równolegle do spadku utargu
kopalni do 11 zł. 67 gr. za tonnę,
zyski koncernów sprzedaży węgla
są poważne. Członkowie władz tych
koncernów mogą zgłaszać do opo-
datkowania własne osobiste docho-
dy z koncernów, sięgające do 60 a
nawet 100.000 zł. miesięcznie, czyli
700 do 1.300.000 zł. rocznie (chyba
720.000 — 1.200.0007) Dochody te
nie powinny nikogo drażnić, cytuje-
my je jako dowód i obraz zysków
koncernów.

wiek oddzielne spółki akcyjne — w
rzeczywistości jeden i ten sam ka:
pitał przekładany z lewej kieszeni
do prawej, poto, by w kopalniach
były straty, a w koncernach zyski”.

Opinja narodowa musi się. na-
reszcie zdobyć na. głośny głos. pro-
kestu i potępienia praktyk wielkich
koncernów finansowych. Praktyki te
to woda na młyn radykalizującej się
atmosfery społecznej w Polsce, So-
lidaryzm narodowy winien  przeni-
kać także do kieszeni dyrektorów
koncernów przemysłowych. Ktoś
musi być odpowiedzialny za polity-
kę gospodarczą, która toleruje taki Trzeba zaś pamiętać, że zarówno

kopalnia, koncern, jak również re-
gjonalne biura sprzedaży w Krako-
wie czy w Warszawie, to — aczkol-

podział zysków... Ale podobno kon-
cerny węglowe obciążone są przez
tę politykę świadczeniami na różne
cele tak zwane — społeczne itp. |

y

czerpanem źródłem zadziwiających
i zadziwionych opowieści.

Znamienne jest jednak zakończe-
nie uwaś w „Le Temps'':

— Naogół, exposć p. Becka ma całkiem

inay tom, niż to co się poprzednio słyszało

w Warszawie. Nie pójdzie, zdaje się, za da-

leko, wniosek, że istnieje dążność dostoso-

wania rozważnego i ostrożnego polityki za-

granicznej Polski do obecnych okoliczności.

Podobną uwagę kończy swą oce-

nę także Pertinax, oraz inne pisma.
francuskie. !

W związku z tem pozosiawaly
po rozpoczęciu się w Genewie po-

siedzeń Rady Ligi, w czasie których
‚

wysuwała się na czoło sprawa Gdań- | Abis n
ska, doniesienia stamtąd p.sm iran-
cuskich z 22 ub. m. Stwierdzały one,
że od kilku tygodni już zaczynało
się zbliżenie polityczne p. Laval'a z
p. Beckiem. Półurzędowe  oświetle-
nie wywodów p. ministra Becką z
Quai d'Orsay ;uż po iemi zbliżeniu
wskazywałoby jednak, że pozostało
jeszcze bardzo dużo osadu. A to

tembardziej,j że tensam dziennik,
najbliższy Quai d'Orsay, skorzystał
ze sposobności, jaką dawała druga

rocznicą układu polsko-niemieckie-
go, by powitórzyć (nr. 27.174), także
po ostatniem zetknięciu się w Ge-
newie, wszystkie te zastrzeżenia i
wątpliwości.

Stanisław Stroński.
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Zmiany w'Kapituie Bazyiik

Włosi odzarii abisyńczyków,
iecz stracili działa

RZYM (Pat). Miarodajne koła
włoskie informiują: Jeden z ostatnich
komunikatów abisyńskich doniósł, że|
podczas bitwy, jaka toczyła się w
dniach od 21-$go do 30 stycznia, dy-
wizja czarnych koszul została roz-
bita i zniesiona, przyczem Abisyń-
czycy zabić mieli 3 tysiące Włochów
oraz zdobyć 73 działa. Straty abi-

 

SZCZAWNICKA JÓZEFINA
leczy choroby dróg oddechowych,

syńskie w tej bitwie sięgać miały za-
ledwie 1200 zabitych.

Komunikat ten wiąże się zapew-

ne z bitwą, która odbyła się w kraju

Tembien, pomiędzy 20-tym i 24-tym

stycznia. W] bitwie tej włoska dy-

wizja czarnych koszul nie zostaia

zniesiona ani rozbita, lecz powstrzy-

mała nieprzyjaciela. Straty po obu

stronach w zabitych i rannych
stwierdzone zostały przez wojenny

komunikat włosiki, zaś włoskie stra-
ty materjalne wynoszą 3 armaty, 10

kulomiotów oraz 10 karabinów.

czycy oceniają Sytuację

optymistycznie
ADDIS-ABEBA (Pat). Koła urzę-

dowe abisyńskie ujmują położenie

strategiczne na frontach w sposób

następujący:
Na troncie północnym panuje du-

że ożywienie, jednak realnie położe-

nie me ulegio poważnym zmianom.

Natomiast na froncie południo-

wymi położenie jest nieco miniej Iko-

rzystne dla Abisyńczyków. W ciągu

paru dni Włosi posunęli się o 340

km. naprzód od Dolo. Na granicy

usadowili się w Negelli, które stano-

wi dogodny punkt wyjścia dla opera-

cyj wywiadowczych, Dlatego to

Włosi starają się oczyścić od wojsk

abisyńskich cały szmat ziemi od Ne-

gelii aż do granicy Kenyi, aby m

PARYŻ (Pat). Zgodnie z przewi-
dywaniami kół parlamentarnych, do-

piero wczorajsze głosowanie w Izbie

Makao Deputowanych przyczyniło się „do

deiinitywnego  sprecyzowania linji

RE politycznej nowego gabinetu. W

— szczególności jest to wynikiem po-

parcia gabinetu Sarraut przez grupę

socjalistów S. Е. 1, O. Prasa prawi-

cowa. twierdzi, że rząd obecny jest

     Z
 

i Metropolitalnej
| wiieńskiej
l| Przez J. E. Ks. Arcybiskupa-
,Metropolitę mianowani zostali:

J. E. Ks. Biskup Kazimierz Mi-
chalkiewicz — Prałatem Dziekanem;
ks. ks. Prałaci: ks. Franciszek Wo-
jłodzko — Prałatem Kustoszem; ks.
"Jan Uszyłło — Prałatem Scholasty-
kiem; lks. ks. Kanonicy: ks. Karol

ks, Juljan Chalecki — pierwszym

Kanonikiem; ks. Leon Żebrowski —

drugim Kanonikiem;, ks, Stanisław
Maciejewicz — trzecim Kanonikiem;
ks. Adam Sawidki — czwartym Ka-
nonikiem; kks. Antoni Cichoński —
piątym Kanonikiem; ks, Dr. Jan El-
lest — szóstym Kanonikiem. (e)

Lubianiec — Prałatem Kantorem;!

Kłamstwa „Białoruskiej Krynicy”
| W jednym z ostatnicii numerów
czasopisma  „Biełaruskaja Krynica”
(Nr. 4 z dn. 24.1.) podano niepraw-
dziwą wiadomość, jakoby Towarzy-
„stwo Przyjaciół Nauk w Wilnie za-
proponowało w tych dniach  Biało-
ruskiemu Towarzystwu Naukowemu
przewiezienie jego zbiorów muze-
alnych do gmachu T. P. N. gdzie
znaydą lepsze pomieszczenie, Wia-
domość ta, powtórzona przez inne

pisma (np. „Vilniaus Rytojus“ Nr. 9,
z dn. 28.1 rb.), jest zgoła nieprawdzi-
wa. Ami Zarząd T. P. N. ani też ża-
den z jego członików nie zwracał się
z podobną propozycją i wogóle moż-
liwość taka nigdy nie była w łonie
Towarzystwa Przyjaciół Nauk  roz-
ważana.

Za Zarząd: (—) Marjan Zdzie-
chowski, prezes; (—) M. Bronsztejn,

Czł. Zarządu i kustosz Muzeum TPN.

Obostrzenia policyjne na targach
jarmarkach

jarmarków i
awantury i;

W. czasie targów,
odpustów zdarzają się
bójki, kltóre są; często wywołane;w związku z targiem,
podniecaniem alkoholem. Wobec te-;czy odpustem może wyniknąć

i odpustach
nach niedozwolonych. Jeżeli z za-
chodzących okoliczności wynika, że

jarmarkiem
za-

go komendant główny P.P wydał za- kłócenie spokoju i porządku, policja
rządzenie, aby w razie tego rodzaju powinna wystąpić do władzy admi-
ekscesów policja nie ograniczyła się nistracyjnej ogólnej z wnioskiem o
tylko do likwidacji i ujęcia awantur- wydanie zakazu sprzedaży alkoholu.
ników. Należy wprowadzić docho-; —
dzenie celem ustalenia winnych nad-|
miernego wyszynku, względnie sprze|
daży alkoholu w warunkach i godzi-;

Zmiana rozkładu w Ko-
munikacji ioiniczej
Zgodnie z decyzją Międzynaro-

dowego Związku 'Żeglugi Powietrz-
nej (I. A. T. A.) „wprowadzenie let-
niego rozkładu lotów na linjach eu-
ropejskich, a więgc i P. L. L. „Lot“
zostało ustalone na dzień 19.IV
1936 r.

_ Termin otwarcia ruchu na linjach
Warszawa — Gdańsk (Gdynia i spo-
wrotem oraz Warszawa — Wilno i
spowrotem) został zarządzeniem Mi-
nisterstwa Komunikacji przełożony
z dnia 16-go lutego 1936 r. na dzień
19.1V 1936 r. t. j. na dzień wprowa-
dzenia rozkładu letniego.

sport.
Skoki narciarskie na zawodach

olimpijskich.

GARMISCH PARTENKIRCHEN
„(Pat). Na konkursie skoków w Gar-
'misch z udziałem prawie wszystkich
olimpijczyków, 'osiągnięto wspaniałe
wyniki. M. in. Szwed Sven Eriksson
poprawił rekord skoczni, pobity nie-
dawno przez Brigera Ruudd, na 71
mtr., zajjmiując pierwsze miejsce
przed Sigmundem Ruudem. Dobre
wyniki zanotowali również narciarze
amerykańscy.

BERLIN (Pat). Z Garmisch Par-
tenkirchen donoszą nam, że najlep-
szynarciarz. polski Stanisław Maru-
sarz zachorował ciężko na grypę.
W piątek popołudniu temperatura
wynosiła 39 stopni.

Marusarz znajduje się pod opieką
2-ch lekarzy.

swobodę ruchów. Nikogo nie dziwi,
że ras Desia nie okazał się na wy-
sokości zadania, w najbliższym cza-
sie dowództwo na tym froncie obej-
mie doświadczony wódz  dedźżjak
Balcza, który zapewnie kwaterę
główną założy w piowincji Bali. Po-

zatem na Iront południowy pójdą po-

siłki.
ADDIS-ABEBA (Pat). Wedle nie-

olicjalnych doniesień, Ras Desta zo-
stał usunięty z dowództwa frontu
południowego.

i

Zaparcie, Fachowe świadectwa powag
lekarskich podnoszą dodatnie działanie n<
turalnej wody gorzkiej „łranciszka-Józefa*
‘и ludzi, którzy mają za mało ruchu.

Gabinet Sarraut — rządem frontu ludowego
właściwie gabinetem frontu ludowe-
go. lemu przekonaniu daje m. in.
wyraz dep. Taitinger w „Ami du
Peuple“.

Aresztowanie szpiega
па Licwie

KRÓLEWIEC (Pat). „Memeler
Dampiboot* pisze o aresztowaniu w

„ Wiłlkomierzu pod zarzutem szpiego-
stwa na korzyść ościennego państwa,

„ niejakiego Leopolda Borrmanna.
czasie rewizji u Borrmanna zdołano
ustalić, że dostarczył om obcemu
państwu  informacyj, dotyczących
uzbrojenia i składu armji litewskiej.

Żona Trocaiego prosi
i 6 pumuc
| NOWY JORK (Pat). Małżonka
Trockiego, przebywającego obecnie
jw Norwegii, zwróciią się z apelem
|do pubiiczności amerykańskiej z
| błaganiem o pomoc dla jej syna i sy-
|nowej, którzy podobno są uwięzieni
[w Sowietach z powodu aktywności
|lrockiego zagranicą. Pani Trocka
jdodaje, że bez względu na to, czy
pogioska ta jest słuszna, fo, „biorąc
ipoa uwagę okoliczności — to wieści
Jjz Sowietów, że mój syn „nie jest
uwięziony” — nabierają złowiesz-
czego znaczenia”.

Kronika  telegraficzna
** Wybuchi wulkan Stromboli na wy-

dąrued  stelnpomAm — 'qoryslAredrq
wśród ludności.

i *+ Zmarł wczoraj znany pisarz francus-

ki Pierre de Noilhec.

| ** Studenci-komuniści w liiszpanji zno-

wu wywołali zajścia w Barcelonie. 4 osoby

są ranne.

** Termity — olbrzymie mrówki zjadły

całe urządzenie poselstwa Finlandji w Wa-

szyngtonie.

** Wykoleił się pociąg pod Sumbary
(St. Zjednoczone), spadając z mostu na

przechodzącą niżej szosę. 3 osoby zabite.

** Król rumuński Karol 2-gi pozostał w
Paryżu ma tydzień wraz z ministrem wojny,

który prowadzi rokowania w sprawie za-

kupu uzbrojenia. В

цоваз

* Gen. Sosnkowski w drodze powrot-

nej z Londynu zatrzymał się w Paryżu.

* 2000 reemigrantów z Francji wczo-

raj przybyło do Poznania, skąd się rozje-

chali do różnych dzielnic Polski.

Ryby po 2 gr. kilo
Z Gdyni donoszą, że wskutek

pomyślnych połowów sielawek. ceny
tego gatunku ryb poczęły gwałtow-
nie spadać, dochodząc do 2 grosz
za kilogram. W takich "warunkac
rybacy, mie mogąc powstrzymać
dalsze, zniżki «cen, przestali wy-
jeżdżać na połowy.

Gdyby tak przysłano nam. do Wil-
na trochę tych ryb, to chętniebyśmy
zapłacili i po 20 gr., a nawet i 30-ci
za kilo.  
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POMIEDZY DWOMA
MILITARYZMAMI
Zmiany, jakie zachodzą za naszemi

wschodniemi i zachodniemi granicami,

coraz bardziej zmuszają do głębszego

zastanowienia się nad naszemi wa-

runkami obrony kraju,
Zmiany te nietyle dotyczą polityki

zewnętrznej, mówiąc ściślej,
bezpośrednią zapowiedzią wojny, nie-

mniej jednak, tycząc się pogotowia

* zbrojnego naszych sąsiadów, nakazują

zwiększenie czujności,
Przed paru tygodniami pisaliśmy,

jak skromnie przedstawia się nasz bu-

dżet wojskowy w zestawieniu z suma-

mi, wydawanemi 'na te cele przez

Rzeszę Niemiecką i Związek sowie-
tów. Nasze 768 milionów, stanowiące

zresztą 34 proc. budżetu państwa, wy-

ślądają nikle wobec 14 miljardowego

budżetu wojennego Sowietów i bud-

żetu Niemiec,
Niemiecki budżet wojenny wynosi ;

nominalnie 2 i pół miljarda rocznie,
ale po za tym oficjalnym budżetem
rząd Rzeszy wydaje conajmniej drugie
tyle, maskując te wydatki „pokojowe-

mi”pozycjami budżetu, W ciągu о-

statnich trzech lat, Rzesza wydała,
poza budżetem na cele wojenne, 16

miljardów, i wszystko przemawia za

tem, że te ukryte. wydatki ; nietylko

się utrzymają, ale znaczniewzrosną.

Oceniając budżet wojenny Niemiec,

należy zważyć ponadto zdolności wo-
jenne niemieckiego przemysłu i tran-

sportu, Jeśli dane, przytoczone przez
sowieckiego marszała Tuchaczewskie-
go, są ścisłe, przemysł ten może do-
starczyć wojsku 500 armat i 200 czoł-
gów miesięcznie. Organizacja tran-
sportu niemieckiego umożliwia prze-
rzucenie 300 tys. ludzi w. ciągu 12 go-

dzin kolejami oraz 200 tysięcy, w 'cią-

gu 17 godzin samochodami. .Łatwo

zrozumieć, naile ta zdolność mane-

wru powiększa siły armji niemieckiej,

Tempo zbrojeń niemieckich, podo-

bniezresztą, jak i postawa Japonii,
zmusiły Sowiety do wzmożenia wła-
впейо pogotowia wojennego. Referując
program zbrojeniowy Tuchaczewskie. |
go, p. Otmar stwierdza, że 14-miljar-
dowy budżet sowiecki daje możność

podniesienia stanu liczebnego  czer-

wonej armji do+ 1.300.000 żołnierzy,
nie licząc wojsk  komisarjatu spraw

wewnętrznych i formacyj zmilitaryzo-

wanych, Ponadto umożliwi to dalszy

rozwój lotnictwa oraz ' zwiększenie

zbrojeń morskich przez  fortyfikację
wybrzeży i budowę potężnych _stat-

ków bojowych na Bałtyku i Pacyfiku.
Usilna militaryzacja naszych naj-

bliższych sąsiadów prowadzona jest w
sposób bardzo współczesny. Uwzględ-
nia ona wszechstronnie warunki przy-

szłej wojny i sięga głęboko w życie i

stosunki wewnętrzne ich krajów, Ta

okoliczność, jak nadmieniliśmy już na

początku, nakłada na nas obowiązek
zwiększenia czujności .1 wysiłków.

Wysiłki te nie powinny ograniczać

się wyłącznie do zagadnień polityki

zewnętrznej, do jej systemu i metody.

Muszą one dotyczyć również naszych

stosunków wewnętrznych, jako pod-

stawowych warunków zdolności wo”
jennej kraju.
W dzisiejszych czasach, kiedy woj-

na nie ogranicza się do zagadnienia
armji, ale obejmuje znacznie bardziej

złożone zagadnienie narodu pod bro-

nią, kiedy jej prowadzenie wymaga
szeregu warunków moralnej, gospo-
dazczej i społeczno - politycznej natu-

ry, stosunki wewnętrzne, w jakich ży-

jemy, nasuwają wiele tematów do

rozmyślań. Trzeba zastanowić się |

głęboko nad tem, czy system polityki | E

wewnętrznej, system gospodarczy, a

nawet ustrój państwa odpowiada wy”

maganiom, jakie współczesna wojna

stawia narodowi. :

Obrona kraju jest najważniejszą

sprawą dla życia narodowego. Dlate-

- go też opinja publiczna nie może

przejść obojętnie obok tych donio-

słych i podstawowych zagadnień, w

tym zakresie musi ona być szczególnie

czujną i wrażliwą. A

. Tembardziej, że militaryzm obu na-

szych potężnych sąsiadów czujność tę

najzupełniej usprawiedliwia,

nie są |

"0 HIERARCHJE SPRAW!
Na tle szarzyzny i nudy obrad sej-

mowych-zarysowała się wyraźniej dy-
skusja w komisji budżetowej, gdy na
porządek dzienny* przyszedł budżet
ministerstwa komunikacji, Poseł Mie-
dziński poruszył: sprawę kilkudzie-
sięciu miljonów złotych, należnych
Polsce od Niemiec za koszty tranzytu
pasażerskiego i towarowego przez
Pomorze. )

Pos. Miedziński mówił ostro i twar-
do, zastrzegając się jedynie, że spra-
wy nie uważa za polityczną, lecz wy-
łącznie gospodarczą, Słusznie stwier-
dził, że koleje państwowe niemieckie
są jedynie inkasentem, zobowiązanym
do regularnego wypłacania pobranych
sum,

„Widocznie ar
przez rząd polski ażp. Miedziń-

i — były zamało przejrzyste i twarde
wobęc strony niemieckiej...

„Sądzę, że wolno nam zwrócić uwagę
rządu na to i wymagać, ażeby ta rzecz...
była z naciskiem wysunięta w rokowa-
niach z rządem Rzeszy w. najbliższym
czasie,.. Proszę więc p. ministra, aby tę
sprawę przedstawił swoim kolegom mi-
nistrom . -

P. Miedziński ma zupełną słuszność,
Trzeba jednak postawić sobie pytanie,
czy interwencja jego nie jest nieco
spóźniona? Czytaliśmy bowiem, że
w środę ubiegłą p, min. Beck na komi-
sji spraw zagranicznych.wyjaśnił, że
„otrzymał przed 3 dniami oficjalne
zapewnienie rządu niemieckiego, że
przecstawi propozycje stopniowej li-
kwidacji należności oraz sposobów u-
nikania zaległości na przyszłość”, By-
łoby dowodem wielkiej dezorganizacji
obozu rządzącego, gdyby wybiiny po-
seł i referent budżetu występował
bez porozumienia z ministrem, A je-
śli tak, to. przemówienie p. Miedziń-
skiego zrobi wrażenie tylko na tych,
co nie czytali ostatniej mowy p.Becka.

Niejednokrotnie daliśmy wyraz o-
pinji. że za pożądaną skądinąd norma-
lizację stosunków politycznych z
Niemcami nie można płacić ceny zbyt
wysokiej, nie można zwłaszcza robić
ustępstw z istotnych interesów pań-
stwa. Wśród tych interesów zaś spra-
wa należnych nam kilkudziesięciu
miljonów złotych nie jest najważniej-
szym. й kk ы
Bywają takie okoliczności, gdy jest

wskazane zapłacić gotówką za korzy-

—— › 5

statnie bitwy w Abisynii
| Czytelnik, nie mający czasu na śledze-
nie z mapą w ręku przebiegu działań
wojennych w Abisynji, nieraz nie zda-
je sobie dokładnie sprawy z tego, co
się tam właściwie dzieje. Pragniemy
mu to ułatwić. Я

Przezdłuższy okres czasu zarówno
na froncie północnym, jak na połud-
niowym panował zastój.Na froncie pół
nocnymWłosiufortyfikowali się na no-
wozdobytych, górskich pozycjach, na
południe 'od zdobytych miast Makal-
le, AduaiAksum; ufortyfikowali się
również w obszarze górskim Mussa-
Ali na wschodzie. Jeśli idzie o front
południowy, spodziewana ogólnie o-
fensywa na Harrar, zmierzająca do
przecięcia jedynej  abisyńskiej linji
kolejowej Addis - Abeba — Dżibuti i
do połączenia frontu południowego ze
wschodnim i północnym, nie doszła
jakoś do skutku i wojska gen. Gra-
zianiego, poruszające się swobodnie
na płaskim stepie, utrzymywały się w
strefie, dość od Harraru odległej.
W. ostatnich jednak tygodniach, za-
równo na południu, jak na północy,
zaszły dość poważne zmiany. Zmiany

 
 

ści polityczne. Niema natomiast i nie
może być względów, któreby naka-
zywały robić ustępstwa zasadnicze i
istotne, Do takich zaś spraw  zali-
czamy: 1) interesy nasze w Gdańsku.
2) interesy ludności polskiej w Niem-
czech i 3) położenie ludności niemiec-
kiej w Polsce.
"Gdańsk musi pozostać w ści-

słym związku z Polską. Port gdański,
leżący w ujściu Wisły, nie może być
zastąpiony całkowicie przez żaden
port inny. Rozluźnienie węzłów, łą-
czących Wolne Miasto z Rzecząpo-
spolitą, musiałoby prowadzić do za-
groženia całej naszej pozycji nad Bal-
tykiem. Zadaniem polityki polskiej
jest tylko utrzymać status quo u
ujścia Wisły, lecz rozszerzyć nasze
prawa i nasze pozycje w Gdańsku.
Ludność polska w Niemczech, to

nie są luźne skupienia Polaków na
obczyźnie, Na Górnym Śląsku i na
Mazurach jest to ludność miejscowa,
zasiedziala na terytorjach historycz-
nie polskich i geograficznie z Polską
związanych. ' Obrona tej ludności
przed wynarodowieniem musi być po-
stawiona na pierwszem miejscu, gdy
chodzi o Polaków zamieszkałych po-
za granicami państwa polskiego. Jest
ona bezwzględnie ważniejsza, niż o-
brona ludności na Śląsku Cieszyń-
skim (co zresztą jest także bardzo
ważne).
Wreszcie trzeba z naciskiem stwier-

dzić, że stan posiadania Niemców
w naszych dzielnicach zachodnich ma
pierwszorzędne znaczenie zarówno

polityczne, jak strategiczne,
Ustępstwa lub zaniedbania zrobio-

ne obecnie w trzech powyżej wskaza-
nych dziedzinach, dadzą się we znaki
dopiero w przyszłości. Pragniemy jak-
у

 

te zostały wywołane próbami ofensy-
wy abisyńskiej, które dały Włochom
okazję do skutecznej kontrofensywy i
do rozbicia znacznych skupień wojsk
abisyńskich. Bardzo być może, że
Włosi umyślnie nie śpieszyli się z zaj-
mowaniem dalszych terenów, aby
sprowokować Abisyńczyków do skon-
centrowania się i do popróbowania ak-
cji zaczepnej, a tem samem do porzu-
cenia taktyki, przypominającej takty-
kę rosyjską w roku 1812: cofania się,
szarpania wroga partyzantką, utru-
dniania mu dostaw — i unikania sta-
nowczej bitwy.
Na południowym froncie ras Desta

skupił poważny korpus abisyński w
rejonie Dolo i przygotował abisyńską
ofensywę, zagrażającą lewemu skrzy-
dłu wojsk gen. Grazianiego a nawet
mogącą w razie powodzenia, odciąć
główne jego siły od bazy w porcie
Mogc.discio. Gen, Graziani odpowie-
dział kontrofensywą; przy pomocy
silnej grupy wojsk, przerzuconej na
lewe skrzydło, rozbił rasa Destę do-
szczętnie w trzydniowej bitwie nad
rzeką Ganale - Doria. Następnie, na-
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najdłuższego pokoju į dobrych są-
siedzkich stosunków z Niemcami, lecz
znajomość dziejów Europy i historji
stosunków polsko - niemieckich naka-
zują przezornej i przewidującej poli-
tyce polskiej liczyć się ze wszelkiemi
możliwościami, Wyobraźmy sobie za-
targ zbrojny między Polską a Niem-
cami i pomyślmy poważnie nad tem,
jak wielką wagę w tym wypadku
miałaby nasza pozycja w Gdańsku, o-
raz istnienie i zachowanie się ludno-
ści polskiej, zamieszkałej na Górnym
Śląsku i nad jeziorami mazurskiemi,
tych dwóch places darmes
niemieckich w razie wojny z Polską!
Jeśli ktoś popatrzy uważnie na mapę'
i posiada nieco wyobraźni, to zrozu-
mie, co mamy na myśli.

Widocznie stanowisko rządu pol-
skiego w tych sprawach „było zama-
ło przejrzyste i twarde”, skoro dopro-
wadziło do takiej sytuacji, jaka wy-
tworzyła się w czasie ostatnich lat
dwóch. Stratę kilkudziesięciu miljo-
nów złotych można przeboleć lub na-
prawić; bywają natomiast straty po-
lityczne, które tak łatwo napra-
wić lub odzyskać się nie dadzą; do ta-
kich strat — zdaniem naszem — do-
prowadziła polityka w zakresie
spraw powyżej wskazanych — a więc
gdańska, ludności polskiej w  Niem-
czech i pozycji Niemców w Polsce,

Wystąpienie p. Miedzińskiego, spo-
wodowane przez głosy prasy niezależ-
nej, w zasadzie słuszne i potrzebne,
trzeba tedy sprowadzić do  wlašci-
wych rozmiarów, powołując się na ko-
nieczność przestrzegania hierarchji w
ocenie ważności różnych spraw, jakie
się wysuwają na tle stosunków ро!-
sko - niemieckich,

S. K.  
głym raidem kawalerji i szybkobież-
nych tanków, posunął się daleko na
północny zachód i zajął miejscowość
Neghelli (380 kilometrów od Dolo),
stanowiącą główny punkt zaopatrze-
nia rasa Desty,
Co generał Graziani uczyni dalej?

Czy porzucając system wojny ciągłą
linją frontui przerzucając się do sy-
stemu wojny ruchowej — zorganizuje
pośpieszny raid z Neghelli okrężną i
daleką, ale dość łatwą terenowo i
stojącą teraz otworem drogą do Addis
Abeby? Czy uderzy na stolicę Abi-
synji z Dolo, krótszą, ale idącą przez
bardziej górzyste tereny drogą na-
przełaj przez Mogalo? Czy przerzuci |
siły z lewego skrzydła z powrotem
na skrzydło prawe i' do centrum i
przedsięweźmie ofensywę na Harrar?
Czy wreszcie ograniczy się — aż do
pory deszczowej (do kwietnia) i do
następnego sezonu (do października)
do organizowania już zajętych tere-
now? Niewiadomo, ”^
Na północy, grupa wojsk abisyń-

skich, skupiena w masywie górskim
Tembien, wrzynającym się dość głę-
boko w linję włoskiego frontu.na pół-
nocny zachód od Makalle, uderzyła
na linje włoskie, pragnąc zająć prze-
łęcz Abaro, a tem samem przeciąć
drogę Makalle — Adua po której od-
bywa się zaopatrzenie wojsk wło-
skich, stacjonujących w Makalle. W
tym samym momencie Włosi uderzyli
na masyw Tembien od południowego
wschodu, zawczasu przygotowanym w
pobliżu Makalle przez marsz. Bado-
śljo swieżym korpusem, :

Тосгаса się przed paru dniami bit-
wa w Tembienie — najkrwawsza ze
wszystkich bitew w całej wojnie —
składała się z dwóch części: z ofensy-
wy abisyńskiej na przełęcz Abaro i z
równoczesnej, flankowej ofensywy
włoskiej na tyły wojsk abisyńskich.
Bitwa zakończyła się: stanowczem

zwycięstwem włoskiem, aczkolwiek w
części Tembienu siły abisyńskie zdo-
łały się utrzymać,

Naogół, nie wygląda na to, by wojna
na f.oncie północnym, ze względu na
właściwości terenu, górzystego, nie-
mal alpejskiego, rychło mogło utracić swój charakter pozycyjny.

PRZEGLAD PRASY
PAX GERMANICA

Gen.Michaelis zdaje sprawę w „Kur.
Poznańskim! z piorunujących postę-
pów zbrojeń niemieckich, Arnja Trze«
ciej Rzeszy będzie na wiosnę dopro-
wadzona do 900 tys, żołnierza.
„Każdy Niemiec, bez różnicy płci. jest

obowiązany z chwilą wybuchu wojny do
służby ojczyźnie, Długość służby czynnej
nie jest określona przez prawo, zależy
od „Fiihrera', Minister wojny ma prawo,
drogą zwykłego dekretu, utrzymać w
szeregach na czas pewien żołnierzy służ-
bySKja lub powołać ich z rezerwy,
dowództwo może zatem zwiększać efek-
tywny stan armji stałej, wykonać czę-
ściową lub ogólną mobilizację bez jej о-
głaszania, Nowy statut wojskowy jest za-
tem tak ułożony, że pozwala rozwinąć
potęę wojskową Rzeszy bez żadnej о-

reślonej granicy”,
Ustawy, dotyczące obrony pań-

stwa, faktycznie zawieszają wszystkie
uprawnienia konstytucyjne obywate-
la — już w czasie pokoju. Cała ta
olbrzymia potęga Niemiec ma służyć
planom, które nakreślił Hitler w swej
książce „Mein Kampf', będącej —
jak oświadczył Goering — „jedyną bi-
blją narodu niemieckiego”,
„W biblji tej znajdujemy np. ustęp, że
ażda próba zorganizowania nad nie-

miecką granicą silnego państwa wojsko-
wego jest zamachem na Niemcy, daie im
nietylko prawo, ale į obowiązek niedo-
puszczenia do powstania takiego pań-
stwa, z zastosowaniem wszystkich środ-
ków, aż do przemocy wojennej włącznie,
a gdyby powstało — do zniszczenia tego
państwa”. |||

Nie powinniśmy nigdy o tem zapo-
m'nać, Niemcy mówią o pokoju dotąd
tylko, póki nie są zupełnie gotowi de
wojny,

„KLASOWOšč“

P. KRUCZKOWSKIEGO

P. Leon Kruczkowski, autor „Kor-
djana į Chama“, udzieli! wywiadu žy-
dowskiemu „Naszemu Przeglądowi',

to jak ten polski pisarz mówi do Ży-
dów o polskim ruchu antyżydowskim:
„Kto jak kto, ale właśnie nasi „naro-

dowcy” powinni najbardziej kochać ŻY-
dów i życzyć sobie, aby ich w Polsce nie
brakło, bo przecież bez konika antyse-
mickiego nie zajechaliby zbyt daleko!!...
Ofiarą hecy antysemickiej pada zawsze
tylko robotnik, biedny sklepikarz, lub in-
teli$ent żydowski, nigdy zaś kapitalista
żydowski, bo ten zawsze z endecją po-
trali się dogadać, Przed kilku tygodnia-
mi przeglądałem broszurkę o kartelach,
wydaną przez urzad statystycznv i tam
KA ponai Poki, tik w
skład kartelu obić papierowych o! ię-
ciu firm ż dowakieh okodzi firma a
naszek, o której czytałem w prase. że w
roku ubieśłym wraz z Wedlem i Fram-
bolim popierała finansowo O.N.R.“.

Trudno polemizować z płycizną i
demagogią tych „wywodów”*,
Kruczkowski nawet nie dostrzega w
swoim przykładzie, potworności sto-
sunku pięciu firm żydowskich do je*
dnej polskiej. Czyżby był przytem
tak naiwny, by sądzić, że każda po-
szczególna firma ma swobodę w nale-
żeniu lub nienależeniu do kartelu? Je-
śli ten kartel jest szkodliwy, to trze-
ba go rozwiązać, ale przedewszyst-
kiem trzeba usunąć wielki kartel ży-
dowskiej przewagi, który opanował
nasz handel i dusi polskie przedsię-
biorstwa! Dla p. Kruczkowskiego je-
dnak, jako dla prawowiernego mark-
sisty „objętnem jest, czy przedsiębior-
stwo znajduje się w rękach polskich
lub żydowskich, czy daje chleb Pola-
kom lub Żydom, czy zyski przeznacza
na cele polskie lub żydowskie. Z tą
mentalnością, zatrutą przez marksizm,
polskie młode pokolenie stacza zacie-
kłą, ale zwycięską już, na szczęście,
walkę.

NA USŁUGACH ŻYDÓW

Prasa żydowska cytuje z zadowole-
niem filosemicką kampanję „Robotni-
ka“. Organ PPS. proponuje wypędzić
z uniwersytetów najgorętszą młodzież
polską:

„Społeczeństwo nic nie straci na tem,
że kilkuset „paniczyków* (!) przerwie
studja © powróci na łono własnych ro-
dzin... Zwykłe „wylanie' kilkudziesięciu
„bojówkarzy” staje się poprostu rzeczą
potrzebną, Trzeba wreszcie uderzyć p'ę-
ścią w stół! Wyższe uczelnie Polsk: nie
mogą być jakąś „agenturą” propagando-
wą_hitleryzmu'. :

iętnujemy ten niepoczytalny wy-
bryk filosemickiej gorliwości, jak na
to zasługuje, Takiemi to hasłami chcą
socjaliści zdobyć polskiego robotnika”,

POSŁOWIE NA WIECACH

„Piast“ przynosi sprawozdanie z
wiecu dwóch posłów  sanacyjsych,
Gładysza i Krzywoszyńskiego, w O-
strowiu Wielkopolskiem, Wiec prze-
kształcił się na wielką manifestację
antysanacyjną. Posłowie bladzi i prze-
straszeni wysłuchali ostrych mów o-
pozycji, poczem `

„kłamali, jak najęci, usiłując tłuma-
czyć zebranym, że oni przecież za uwol-
nieniem Witosa głosował: w Sejmie".

Niewesoła jest dzisiaj rola posłów
sanacyjnych, jeśli ośmielą się stanąć
gdzie przed wyborcami.



 

 

Zmiany na stanowiskach muzycznych
w „Polskiem Radjo“

Wieść o dymisji Józefa Ozimińskie-
śo, udzielonej mu przez kierown.stwo
„Polskiego Radja'* lotem błyskawicy o-
bleciała Warszawę i mocno poruszyła
wszystkich muzyków Polaków.

Józef Ozimiński to przecież nie
pierwszy lepszy muzyk. Absolwent
Konserwatorjum Warszaw. (uczeń
St, Barcewicza) już zaraz po opuszcze-.
niu ławy szkolnej dzięki swym kwali
fikacjom wybitnym zostaje powołany
do najlepszej orkiestry polskiej w cha-
rakterze pierwszego skrzypka. Rychło
staje się koncertmistrzem Filharmonji
Warszawskiej za jej czasów bodaj naj-
lepszych. W kilka lat później zaczyna
dyrygować. Nabiera doświadczenia i
rutyny, a znając świetnie, jak może
nikt w Polsce, cały repertuar orkiestro-
wy, zaproszony jest przed 10 laty do
Radja, by zorganizować i prowadzić
orkiestrę symfoniczną.

Pracownik niestrudzony, skromny
mimo posiadania ogromnej wieJzy w
swoim zakresie, Ozimiński, szczery nad
to Polak, utrzymuje się w Radjo przez
długie lata, mimo wielu zmian i reor-
ganizacyj. Aż do czasu, kiedy pierwszą
batutę powierzono p. Grzegorzowi Fi-
telbergowi. Przed paroma miesiącami
„zachwiało się'' stanowisko Ozimińskie
go i dano mu w ustawowym terminie
przed 1 grudnia 1935 r. dymisję 1 lute
go 1936 r. Więc od soboty Ozimiński
opuszcza Radjo, które zawdzięcza mu
bardzo wiele. Przynajmniej zawdzię-
czać musi...
Wynikiem tego faktu jest oburze-

nie głębokie, zwłaszcza wśród tych sfer

 

 

muzycznych „które pamiętają fakt bar-
dzo ostrego zatargu, jaki miał w swoim
czasie Ozimiński z p. Grzegorzem Fi-
telbergiem. Mimowoli myśl ludzka łą-
czy jeden fakt z drugim — bo taka już
jest nasza natura, a i mściwość też jest
cechą, której istnienia u ludzi znanej
rasy zaprzeczyć nie można.

Ale nietylko Ozimiński odchodzi z
Rada. Od lutego przestaje pracować
tam inny kapelmistrz Polak, p. Stani-
sław Nawrot, specjalista od muzyk!
lżejszej, Dyktatorem w te dziedzinie
stanie się Zdzisław (7?) Górzyńsk, z
domu Grynberg, jak wiadomo Żyd.

Nawrot, wykwalifikowany w muzy-
ce operetkowej, był bowiem przez sze
reg lat kapelmistrzem w teatrze Nowoś
ci, spewnością posiada nie mniej prawa
do dyrygowania w „Polskiem“ Radjo
niż p. Grynberg — Górzyński. Ale i-
dzie precz...
Trzeba dodać tutaj, że nie tak daw-

no usunięto z Radja znakomitego, bar
dzo popularnego i lubianego muzyka,
profesora Konserwatorjum, Jerzego
Lefelda, utalentowanego kompozytora
i świetnego akompaniatora, mającego
za sobą szereg lat doświadczenia. Je-
go miejsce zajął p.. Szpilman, oczywiś-

Sport w sztuce
przed Olimpjadą 1936

Wobec zbliżającego się terminu wy-
stawy „Sport w sztuce”, w której ramach
będzie przygotowany udział artystów
polskich w Olimpjadzie 1936 r. w Berli-
nie, Warszawski Instytut Propagandy
Sztuki komunikuje:

Termin przyjmowania prac upływa z
dniem 2 kwietnia. Wystawa jest organi-
zowana na normalnych zasadach wysta
wowych, nazwiska autorów są u awnio-
ne, wszystkie prace podlegają ocenie ju-
ry. Suma nagród na wystawie wynosi
5.000 zł, Artyści, którzy nie otrzymali tor
mularzy zgłoszeń na wystawę, mogą ;e

odbierać w kasie [PS, Główne punkry re-
gulaminu olimpijskiego, który obowiązu-
je artystów biorących udział w wystawie,
są następuące:

1. W wystawie mogą wziąć udział ar-
tyści polscy, o obywatelstwie polskiem.
2, Mogą być wystawione tylko dzieia ar-
tystów żyjących, wykonane w okresie
XI Olimpjady, t, j. po 1 stycznia 1932 r. *
tylko takie, które nie brały udziału w
konkursie X Olimpjady w Los Angeles.

3. Dopuszczone będą jedynie dzieła któ-
rych temat ma związek ze sportem, przed
stawiające ruch, ćwiczenia sportowe, lub
też zdarzenia z dziedziny sportu. W prze
ciwieństwie do tego nie może być do-
puszczone przedstawienie ciała ludzkie -
go w pozyc'i spoczynku, nie mające wy -
razu wybitnie sportowego, jak również
portrety sportowców, ;eżeli nie są przed

 

 

stawieni w chwili uprawiania sportu.
4. Dzieła nie mogą przekraczać 2 metrów
w ich największym wymiarze, Długość
ram obejmujących kilka dzieł nie może
przekraczać 1 m. 20 cm. Uwaga: 2-ci i :
4-y punkt regulaminu nie dotyczy archi-
tektury. 5. Wystawa i konkurs olimpij-

ski obejmą: architekturę, malarsiwo į
grafikę oraz rzeźbę. ;

Architektura: Dopuszczone będą pro-
jekty urbanistyczne i architektoniczne
objektów, które mają związek z ćwicze-

niami sportowemi. Projekty mogą być po
dane ako: rysunki o skali maimum
1:200 dla budynków i 1:500 dla terenów
(rysunki szczegółów, Opracowane na
większą skalę, mogą być dołączone), a-
kwarele modele, fotografe prac wyko-
nanych (nie mniejsze niż 18 na 24 wymia-

ru kliszy naklejone na karton.
Malarstwo i grafika; Dzieła malarskie

wszelkiego rodza'u technik”, rysuni 1 a-
kwarele, grafika (drzeworyty, sztychy,
akwaforty litografje i t. p.) grafika bieżą-
ca (afisze, dyplomy, nalepki, stempie),

Rzeźba: rzeźby, płaskorzeźby, medale
Komisja Sztuki przy Komitecie Orga-

nizacy'nym XI Olimpjady zamierza po-
średniczyć w sprzedaży wystawionych w
Berlinie dzieł sztuki, W związku « tem
pożądane jest wyznaczanie przez auto -
rów w formularzu zgłoszenia obok ceny
dzieła w złotych polskich także ceny w
markach niemieckich, -

W końcu ubiegłego roku ukazała
się nakładem Instytutu Gospodar*
stwa Społecznego interesująca bro”
szura p. Anny Minkowskiej p. t.
„Rodzina bezrobotna”, Broszura ta
jest opracowaniem materjałów zebra-
nych drogą ankiety, którą w roku
1932 przeprowadził Instytut Gospo-
darstwa Społecznego wśród 120 ro-
dzin bezrobotnych.
Mimo iż od chwili przeprowadze-

nia ankiety upłynęło przeszło trzy
lata zebrane na jej podstawie fakty
nic nie straciły na aktualności. Prze”
ciwnie w ciągu tego okresu kryzys
zaostrzył się, powodując zarówno
zwiększenie się liczby bezrobotnych,
jak również pogorszenie warunków
ich bytu,
Pomijamy jednak tę stronę oma-

wianej broszury, która na podstawie
danych statystycznych obrazuje wa-
runki w jakich żyją rozdziny bezro-
botnych. Są to rzeczy niewątpliwie
ciekawe i ważne, dość dobrze jednak
znane ogółowi z prasy i — z bez'
pośrednich często obserwacyj.

Praśniemy natomiast zwrócić uwa-
$ę na dwie rzeczy, które się nasu-  

wają podczas lektury książki p, Min-
kowskiej.
We wstępie do pracy autorka za*

stanawia się nad znaczeniem więzi
rodzinnych w rodzinie bezrobotnej.
P. Minkowska podaje następującą de-
finicję rodziny: „Rodzina to grupa o*
sób związanych ze sobą wspólnotą
gospodarczo-terytorjalną i połączo*
nych przeważnie jednością pochodze-
nia". Definicja ta oczywiście budzi
poważne zastrzeżenia, Ujmuje ona ro-
dzinę rzec można „mechanicznie“ i
bardzo jednostronnie. Z pojęcia ro-
dziny nie da się bowiem wykluczyć
pierwiastków duchowych. które sta*
nowią jeśli nie jej istotę, to w każ”
dym razie zasadniczą podstawę i
główną więź.
Są to jednak uwagi poboczne. Au-

torka w rozważaniach dochodzi do
wniosku, że rodzina robotnicza róż*
ni się wielce od rodziny włościań*
skiej i burżuazyjnej, Różnicą: zasad-
niczą jest większa prostota stosun*
ków rodzinnych, przejawiająca się.
w nader małej intensywno.ci uczu-
ciowej strony życia rodzinnego. oraz
w przywiązywaniu mniejszego zna*

cie Żyd, młody człowiek, który dopiero
co siedział na ławie szkolnej w Tow.

zasługami, położonemi dla „społeczeń-
stwa żydowskiego".

Kiedy do tych jaskrawych faktów do
damy liczne utyskiwania znanych, o
wybitnych nazwiskach, kompozytorów,
bojkotowanych przez „Polskie Radjo'
i niegranych tamz racji jakiejś polity-
ki personalnej, to zimno się robi na
myśl, co czeka muzyków - Polaków w
niepodległej Polsce...
Rozumiemy, że tacy panowie, jak

Fitelberg, Górzyński i ich przyjaciele
nie mogą zrozumieć i odczuć bezmia-
ru krzywdy, jaką czynią społeczeństwu
polskiemu, bo czuć po polsku prawdo-
podobnie nie mogą i nie umieją, — ale
przecież jest w tem Radjo 'eszcze tro-
chę Polaków, jest p. Rudnicki, który
przecież do rasy polskiej należy, —
jakże mośą oni dopuścić do takich
posunięć?

Jaki zły duch kieruje temi sprawa-
mi i czyni spustoszenia wśród perso-
nelu polskiego? Przecież jednak pie-
niądze Polaków w Iwiej części utrzy-
mują Radio i dają możność korzysta-
nia z tłustych synekur osobom dość
chyba licznym! Chociażby na zasadzie
prawa wzajemności musimy domagać
się poszanowania dla zasłużonych i
wra pracowników Pola-

ów.

W tej chwili doprawdy nie wiemy.
czy więcej gnębi nas oburzenie na pa-
nów radjowych, czy zwyczajny, bole-
sny, wstyd, że coś podobnego dziać się
może w instvtucii noszącej miano „Poł
skiego“ Radia, obecnie bowiem Pola-
cy mają tam jeszcze prawo głosu decy-
duiacego.

Dlaczegož fak decydują?
Niech tylko nie mówią, że w intere-

sie sztuki, bo z tego końby się uśmiał..

5.

Organizowany na dni 8 — 16 'wtego
b. r. ogólnopolski konkurs na najlepsze
„instrumenty smyczkowe, wyprodukowa-
ne w kra'u, wzbudził bardzo duże zain-
teresowanie szerokich ster muzycznych,
jak również przemysłowych i handlo-
wych, interesujących się tym dzałem
nasze: wytwórczości kraowej. Miarą za.
interesowania konkursem, a równocześ-
nie symptomem wskazującym na celo
wość i doniosłość tej imprezy o znecze-
niu artystycznem i propagandowem pol-
skiego lutnictwa są zgłoszenia udziału
w konkursie kilkudziesięciu firm i ama-
torów - lutników ze wszystkich dzielnie
państwa.

Liga Popierania Turystyki przy współ-
udziale polskiego związku turystycznego,

czenia do legalizacji form rodzinnego
współżycia. „O trwałości związku z0-
dzinnego... rozstrzyga jego celowość
gospodarcza" — pisze autorka „I
dopiero występujące oznaki pogar-
szania' się warunków zarobkowych
znów wywołuje zacieśnienie więzi r-
dzinnych. Im gorsze warunki zarob-
kowe, tem silnej ; wyraźniej występu”
je gospodarcza więź rodzinna, ten
zwarty, zbiorowy wysiłek do prze”
trwania. Dopiero bezrobocie, zwła-
szcza zaostrzone, długotrwałe bez*
robocie kryzysowe, nieubłaganie sze-
rzące coraz większą nędzę w rzeszach
robotniczych. wykazuje w całej pełni
doniostošė rodziny.“

Bezrobotny. proletarjusz znajduje
w rodzinie moralne oparcie, mimo, iż
najczęściej nie uświadamia sobie wię-
„zów, które śo z rodziną łączą, a wi*
dok niedostatku i płynących stąd
cierpień nażbliższych istot pogłębia
u niego depresję psychiczną,
Ta rola rodziny w stosunkach spo”

łecznych posiada doniosłe znaczenie.
Rodzina, oparta na zdrowych pod-
stawach jest bowiem naturalnem źró-

| dłem mocy życiowej, zbiornikiem siły
niezbędnej do przetrwania ciężkich,
nieraz niezwykle ciężkich sytuacyj.
Dlateśo też to znaczenie rodziny 00°
winno być jaknajszerzej uwzględnia*
ne we wszelkiej akcji pomocy dla 

Muzycznem, niedawno chwalącem się |

 

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA KULTURALNA

Nowy Włoski Instytut Kultury. — Dnia
27 b. m. odbyło się w Wiedniu otwarcie
Włoskiego Instytutu Kultury w obecności
prez. Miklasa, kanc. Schuschnigga, kard.
lnnitzera, ministra oświaty, przedstawi-
cieli nauki i sztuki,

 

MUZYKA

Polska na festlvalu muzycznym. — W
połowie lutego rozpoczyna się w Sztok-
holmie doroczny festival muzyczny, or-
ganizowany przez międzynarodową orga-
nizację „Conseil Permante des C mpo-
siteurs”, której przewodniczy Ryszard
Strauss. Program tegorocznego festivalu
zapowiada się intęresująco, m. in. wyko-
nana będzie po raz pierwszy opera Szos-
takowicza „Katarina Izmailowa“. Muzykę
polską reprezentować będzie na festivalu
„Sonata na wiolonczelę i fortepian" L.
Różyckiego. Festival potrwa tydzień.
Program jego przewiduje m. in,: na za-
kończenie wielki bal kostjumowy w ope-
rze królewskiej.

Po zgonie A. Berga, — Wieść o śmier-
ci kompozytora wiedeńskiego Albana
Berga zmarłego przed paru tygodniami,
przeszła w Polsce prawie bez echa. Alban
Berg bezkompromisowy wyznawca kie-
runku na skrajniej lewicowego w muzyce
współczesnej, uczeń Arnolda Schoenber-
$a, tworzył wyłącznie w technice kompo-
zycji *. zw. dwunastotonowej, która we
współczesnym świecie muzycznym nie
cieszy się zbytnią popularnością, Tech-
nika ta, zapoczątkowana przez Schoen-
berga, jest eksperymentem, przedsię-
wziętym w celu przywrócenia muzyce

ścisłej konstrukcji formalnej. Jest ona
jednym z najradykalniejszych i najbar-
dziej ryzykownych eksperymentów w
tym kierunku, jakie zna historja muzyki

WYSTAWYWARSZAWSKIE,
Tkaniny i meble „Ladu“ —
W salach wystawowych warszawskie-

go Instytutu Propagandy Sztuki trwają

0 najlepszy instrument smyczkowy
Przed ogólnopolskim kon ursem

chcąc uprzystępnić jaknajszerszem 1 ogó.
łowi możność przejazdu do Krakowa i u-
działu w koncertach konkursowyca, o-
raz pokazach instrumentów polskie pro-
dukcji, uzyskała w Ministerstwie Kumu-
nikacji indywidualne ulgi przejazdowe
do Krakowa w okresie konkursu, Obsłu
gę zeżdża ących do Krakowa napowyž
szy konkurs wycieczek oraz osób przy:
jeżdżających indywidualnie, obią! Pol.
ski Związek Turystyczny (ul Lubicz 2-4
naprzeciwko dworca), gdzie otrzymać
można informacje co do kwater, wyży:
wienia wycieczek i t, p,

Bliższych szczegółów 0 konkursie u-
dziela Instytut Muzyczny w Kraxowie,
ul Św. Anny 2 w godzinach od 18 — 20.

bezrobotnych i zwalczania bezrobo”
cia. Każda bowiem zdrowa rodzina,
pozostawiona bez opieki, zdana na
własny wysiłek w walce o przetrwa*
nie to cegiełka wyrwana z graachu
społeczeństwa,
Drugą sprawą jaką się w związku

z lekturą broszury „Rodzina bezro-
botna“ nasuwa jest kwestja zasiłków
dla bezrobotnych. Jest to sprawa
równie doniosła. Przedewszystkiem
nasuwa s'ę uwaga. że zasiłki pienięż-
ne, wypłacane przez dłuższy czas
bezrobotnym, w wielu wypadkach
wywierają wpływ demoralizujący, Lu-
dzie poprostu  odzwyczajają się od
pracy, dochodząc do wniosku. że sko-
ro państwo wzieło na swe barki trud
utrzymywania ich przy życiu, to jest
to jeśo obowiązkiem, a wszelkie pró*
bv ośraniczenia świadczeń traktują
jako zamach na swe prawa. Oczywi-
ście nie jest to nastawienie po:
wszechne, niemniej jednak wypad-
ki tedo rodzaju ujmowania sprawy
zasiłków są nader liczne.

Stąd wniosek, że należałoby zer-
wać z zasadą wynlacania bezrobot-
nym zasiłków pieniężnych bez ró-
wnoczesneśo wymagania pewnej i-
lości pracy. Zupełnie inaczej traktu-
ie otrzymywanie zasiłku człowiek,
który wzamian za otrzymywaną za”
pomogę obowiązany jest do minimaj-

obecnie przygotowania do wystawy „sztu
ki wnętrza” Otwarcia dokona p. prezy=
dent miasta Starzyński w medzielę, 2 iu-
tego, o godzinie 12 w pol. Wystawa ог-
ganizowana jest przez Grupę „Ład” О-
bejmie meble, tkaniny, ceramikę, metale,
rzeźby i obrazy o charakterze dekoracyj
nym i t. p. W urządzenie wystawy włożo=
no wiele wysiłku.

Kiedy zwiedzać Muzeum Narodowe?—
Pragnąc jaknajbardzie: udostępnić zbio
ry Muzeum Narodowego w Warszawie
dla publiczności, Dyrekcja Muzeum od
dnia 1 lutego r. b. znacznie powiększa
liczbę dni otwarcia zbiorów, a w niedzielę
i święta udostępnia równocześnie wszyst.
kie działy Muzeum, t.j. dział sztuki zdob-
niczej (w nowym gmachu przy Al. 3 Ma-
ja 13), dział malarstwa obcego i dział
malarstwa polskiego (w gmachu przy ul.
Podwale 15). W poniedziałki Muzeum
będzie zamknięte dla publiczności, a w
pozostałe dni tygodnia: dział sztuki zdob
niczej w Al. 3 Maja 13 otwarty będzie
w środy, piątki i soboty, dział malarstwa
obcego i dział malarstwa polskiego przy
ul. Podwale 15 (oba działy równocześ-
nie) — we wtorki i czwartki, Zbidry ot-
warte są w niedzielę i dni powszednie od
godz. 11 — 15.

Wykupienie biletu wstępu do zbiorów
na ul. Podwale upoważnia od dn. 1 lu-
tego r. b. do zwiedzenia równocześnie obu
działów (malarstwa obcego i malarstwa
polskiego), przyczem ceny biletów nie
zostają podwyższone. Po ostatnich ob-
niżkach cena biletu wstępu w niedziele

i święta wynosi 15 gr. od osoby, w dni
powszednie bilet normalny 50 gr., zniż-
kowy 25 gr. (dla pracowników państwo-
wych i samorządowych, wycieczek gru-
powych), ulgowy 15 gr. (dla wojskowych,
uczącej się młodzieży nauczycieli szkół
średnich, powszechnych i zawodowych).

KONKURSY

Konkurs rzeźbiarski, — Instytut Pro=
pagandy Sztuki ogłosił konkurs. na rzeż-
bę religiną, przeznaczoną do wsp'łcze-
snego wnętrza mieszkalnego, Termin kon
kursu upływa 1 maja 1936 r. Nagtody:
"750 zł,, 500 zł., 250 zł, Szczegółowe wa-
runki konkursu wydaje bezpłatnie kasa
Instytutu Propagandy Sztuki, Warszawa,
Królewska 13,

ZJAZDY NAUKOWE
Kongres tomistyczny w Rzymie. —
W dniach 23.— 28 listopada r. b. odbę-
dzie się w Rzymie drug; międzyna:odo-
wy kongres tumistyczny, zwoływany w
związku z ostatnim okresem Międzyna-
rodowej Wystawy Prasy Katolickiej
przez Papieską Akademję św. Tomasza
i Papieską Akademę Nauk, W skład ko-
mitetu organizacyjnego weszli członko-
wie obu akademij, m, in. o, Gemeli, 'a-
ko prezes Akademii Nauk i o. Boyar T.
J. jako sekretarz Akademi św. Toma-
sza, Wśród tematów, mających być
przedmiotem obrad kongresu, wymienić
należy: Poznanie ludzkie a główne kry-
terjium prawdy i realizmu, Wspólne za
gadnienia filozofji i nauk przyrodniczych,
t. j, sprawa budowy ciał, początków ży»
cia organicznego i ostatnich odkryć psy-
chologi eksperymentalnej, Stosunck fi-
lozofi do religji. Komitet zaprasza do
udziału w tym ongresie uniwersytety,
wydziały uniwersyteckie i koiegja pro=
sząc 'ednoczešnie o zgłaszanie zawczasu
referatów, Wszelką korespondencję w
tej sprawie skierowywać należy pod
adresem Kongresu Tomistycznegć w
Rzymie (Congresso Tomistico, Pa';azżo
Cancellaria). 

GST SONATA DOKAUEN DUNKENTI TRIP OC OFEPR AYO ATOS CSKA

| nej choćby ilości pracy, niezależnie
„od jej rodzaju, niż ten, który zasiłek
! otrzymuje jako pewnego rodzaju da*
rowiznę. Ten czuje się najczęściej
żebrakiem, otrzymującym  iałmużnę.
Zdaje sobie naośół sprawę z. tego,
że jest ciężarem dla innych. Trzeba
się zetknąć bezpośrednio z takimi
ludźmi, aby zrozumieć jakie przemia*
ny wywołuje niewłaściwy system za”
pomó$g w psychice człowieka,

I jeszcze jedno. Skoro się organizuje
pomoc dla bezrobotnych, to trzeba
przędewszystkiem uwzględnić mo-
ment zasadniczy, który w wielu wy”
padkach bywa jakoś — przeoczany,
mianowicie ten, że ma się do czynie*
nia z ludźmi, z istotami, które czują
i reagują nietylko na to, co się im da”
je, lecz także i na to — w jaki вро-
sób się to robi. Korzystający z pomo”
cy obywatelskiej nie mogą tej pomo-
cy odczuwać jak zniewagi, Nie mogą
być traktowani jak stworzenia uciąż*
liwe, a niepotrzebne. które z musu
utrzymuje się przy życiu Książs A.
Minkowskiej dostarcza wielu orzy*
kładów, świadczących, že pod tym
wzęlędem w organizacji pomocy bez*
robotnym jest całe mnóstwo... niedo*

ciąśnięć, й
STANISEAW GRZELECK1, 



"wražala się glęboko w pamięė,

 

Artykuł Adolfa Nowaczyńskiego
niedawno zamieszczony na tem miej-
scu p. tt „Kordjanem był kleryk",
przypor "iał mi żywo postać Win-
centego! Smagłowskiego, widywaną
w Stanisławowie pokuckim, w latach
1882 i 3.
Poznałem  Smagłowskiego, kiedy

byłem uczniem II klasy c. k. gim-
nazum ultra-austrjackiego w Stani-
sławowie gimnazjum wtedy polsko”
rusko-žydowskiego.
W mieście tym przy placu Mickie-

wicza w  najbliższem sąsiedztwie
centrum handlowego i reprezentacyj-
nego. choć pozornie na uboczu,
wznosi się zdawna gmach męskiej
szkoły powszechnej. Dyrektorem tej
szkoły był przed przeszło pół wie-
kiem Grzegorz Siła Nowicki, polak
grekorkatolickiego wyznania, Gmach
szkolny, jednopiętrowy mieścił na
parterze; Imieszkanie  dyrektorskie,
mieszkanie służby, dwie klasy szkol-
ne i Bibljotekę miejską fundacji pier”
wszego jej kierownika W, Smagłow”
skiego. ‚

Postać teśo starca niezwykła,
Przy*

pomniałem ją sobie żywo w r. 1930,
śdy przygotowując odczyt na obchód
600-lecia założenia m. Tarnowa, zna-
lazłem ślady porozumiewania się W.
Smagłowskiego w r. 1845 i 46 z Ks.
biskupem Wojturowiczem i Leonem
Czechowskim w Tarnowie. noc
rozpoczęcia rzezi tarnowskiej bawił
Smagłowski w Partyniu, wsi kilka klm,
od Tarnowa odległej.
Artykuł Adolfa Nowaczyńskiego

przypomniał mi znów chłopięce moje
z przed lat 53 spotkania ze Smagłow-
skim.

Państwo  dyrektorstwo Nowiccy
mieli własnych sześcioro dzieci prze-
różnego wieku i utrzymywali stancję
dla gimnazjalistów z t. zw. lepszych
t.j. zamożniejszych rodzin. Zamiesz-
kałem u Nowickich w r. 1881.
W południowo - zachodnim naroż*

niku parterze znajdowały się duże
obszerne sale. Podłogi obu tych sal
były ceglane. Ściany pierwszej sali
pokrywały sosnowe, wysokie półki
zawalone bezładnie książkami, bro”
szurami, czasopismami ponadto licz*
ne druki leżały na podłodze i na para-
petach okiennych. W drugiej sali miesz
kał Smagłowski,
Cicho stąpając, w wielkich wojło”

kowych walonkach miast obuwia
przesuwał się korytarzem wychudły,
wysoki starzec z rozwianą brodą.
Strój starca był dziwaczny. Liche
porcięta wpuszczone w walonki, na
śrzbiecie w lecie i zimie ta sama cza-
mara, niewidywanego wówczas już
kroju, futrem u kołnierza i mankie-
tów obłożona. spięta skórzanym pa-
sem, 6lowa lysawa, odkryta: Chód
Smagłowskiego był chwiejny. głos
cichy, wejrzenie bladych ócz nieśmia-
łe. Wychodził z swego Tusculum je-
no wtedy, gdy stróż szkolny Dmy*
tro Horodeckyj źle go obsłużył, sał
nie pozamiatał, nie opalił, nie przy-
niósł staremu wody i stanowiących

 

wspomnienie o smagłowskim

Prototyp Kordjana w Stanisławowie
jego „a. pożywienie mleka i Smagłowski modli się z łacińskiego
bułek. argi swoje wytacza i staru-
szek stale nie przed dyrektorem No
wickim, lecz przed jego żoną.

W mieście Smagłowskiego nie wi-
dywano, nie znano go. Odwiedzali go
czasem Franciszek Miazga, dr. Prze”
mysław  Niementowski nauczyciele
gimn. i ks, dr. Kazimierz Loga.
wszyscy b. powstańcy z r. 1863, z
młodzieży starszej zaglądali do nie -
go Władysław Dzwonkowski i zmar”
ły przed dwoma laty w Warszawie
(emeryt, prof. Politechniki) Tadeusz
Wiśniewski, Obaj przez swych ojców
bliscy zdarzeniom z roku 1846. Zja*
wiał się nadto czasami włodarz mia-
sta, burmistrz dr. Ignacy Kamiński.

Stanisławów owych lat był nietyl-
ko, jak go nazwał Nowaczyński, ma"
łopolskim emerytopolisem. ale też
tętnił żywiołowo polskością. Mnó-
stwo bojowników powstania stycz”
niowego pracowało w tem mieście
w biurach, warsztatach, przedsiębior”
stwach, agencjach, wielu nawiedzało
Stanisławów aktorując w teatrach
objazdowych, ucząc sezonowo tan“
CÓW...

Moralnym wodzem grupy powstań*
czej bvł inż. Kazimierz Barancewicz.
My. młodzi chłopcy spisywaliśmy w
naszych fotesikach mazwiska po-
wstańców, podkreślając czerwoną
kredką nazwisko ks. gr. kat. Hipoli-
ta Łonkiewicza, już wtedy — moska*
lofila.

Żyło wtedy w Stanisławowie kilku
uczestników listopadowego powsta”
nia m. in. Tymeleon Mochnacki brat
Kamila. W rozmowach słyszało cię
często echa napoleońskiej epopei. W
kontusze karabele, kołpaki w dnie u*
roczyste (50 rocznica wybuchu po”
wstania listopadowego 29. XI. 1880.
stroili się dziedzice, szlachta, szlach*
cice w mieście osiedli, mieszczanie.
Wgronie kontuszėw nie pokazywał
się nigdy Smagłowski. Wśród miesz-
czan wybitniejszą postacią był introli-
gator, przemyślanin, z rodu,Polax twar
dy choć niepiastowego rodu Bernard
Szwarz. Znałem go dobrze, przeto
szybko zawważyłem, że ion odwie-
dza czasem Smagłowskiego, a czyniąc
to, wyczynia przytem dziwny cere"
monjał, Puka kilka razy w różne
miejsca drzwi i podšpiewuje przytem
Bernard, Bernard, Bernard! Cere-
monjał ten podobał się nam, pensjo-
narjuszom p. Nowickich bardzo. Przy”
swoiliśmv go sobie, naśladowaliśmy
go. Pukaliśmy we drzwi tak samo,
podśpiewywaliśmy przytem nasze i-
miona.

W nogodny, jeden dzień wrześnio*
wy, słoneczny r. 1882, gdym powró*
cił na stancję z 6imnazium (byla to
niedziela) po wysłuchaniu mszy św.
i egzorty, spostrzegłem w ogrodzie
szkolnym siedzącego Smagłowskie*
go. Rzecz niebywała! Stary z pod da*
chu nierad wychodził, a dnia tego
grzał się w słońcu, i coś z książki ma-
łej czytał. Zaciekawiony wszedłem
do ogrodu, poznałem z daleka, że

modlitewnika. Krążyłem dokoła -o-
grodu, aż wreszcie starzec przywołał
mnie do siebie i zapytał.
Jak się nazywasz?
Wymieniłem swoje nazwisko i u*

słyszałem zapytanie:
A Jan i Wojciech czy to krewni

Twoi?

— Tak proszę pana. Jan to mój
dziadek, a Wojciech, ks. Wojciech,
brat dziadka. :
— Hm. Obaj więźniowie stanu. Ks.

prałata znałem. Poczekaj, pokażę ci
kiedyś bibljotekę,

Starzec począł dalej się modlić
półgłosem po łacinie, oddaliłem się
przeto.

W jakiś czas później spotkał mnie
Smaglowski na korvtarzu i zabrał do
Biblioteki. Prawił mio książkach,
wydaniach, różnych autorach, czaso:
pismach, cześo nie rozumiałem. Po"
darował mi Czaplickiego „Powieść o |
Horožanie“, požegna! i za drzwi wy-
prowadził, Rad byłem temu, czułem
się nieswojo w  nieprzewietrzanej,
chłodnej, wilśotnej, stechłej składow-
ni druków, bałem się starcia kościeja, |

miałem lat wtedy dwanaście i mie-
sięcy kilka!

Zanosząc Szwarzowi podręczniki
szkolne do oprawy — postanowiłem
pochwalić się przed nim tem, że i ja
znam p. Smagłowskiego.
Szwarza zastałem w jego pracow-

ni w roboczym stroju, a więc gdym
mu o Smacłowskim począł prawić.
pan introligator obciąśnął swój zielo-
ny fartuch, zdjął niebieską, powstań-
czą (walczył na Węgrzech pod Be-
mem 1848) konfederatkę z głowy i
burknął:

„To stary dziwak. co masz go słu*
chač".
Nowaczyński powtórzył za aktami

uniwersyteckiemi o Smagłowskim z
r. 1829, że miał „fioła w głowie" i
„kiełbie we łbie”. Podobnie w roku
1882 wyraził się Szwarz o nim; zaiste
pierwszy wzór Kordjana, nie starzał
się, nie zmieniał,

W mgliste, chłodne przedwiośnie
1883 przyszedł w południe orof.
Franciszek Miazga do p. Nowickich.
Siedziało nas wtedy około 20 osób
przy stole, bo pora była obiadowa.
Miazga powiedział że, Smagłowski

jest bardzo chory. Jest przy chorym
lekarz. Zapalenie płuc. Trzeba moc*
nej, czarnej kawy. Porwała się od
stołu p. Nowicka zaparzać kawę.

Po krótkiej chorobie zmarł Sma*
głowski. Otwarto drzwi od Bibljoteki.
Weszliśmy tam ja, Grzegorz Nowicki
syn Eustachy (obecnie Stanisław ku-
rator szkolny) Nowicki. W drugiej
sali leżał na ubożuchnie zaścielonem
łożu. trup starca. [Zamiast nocneso
stolika, stała przy łóżku stara paka
drewniana. W pierwszej sali usta-
wicno katafalk.

Miasta Stanisławowa Magistrat
wydrukował klepsydry, zawiadamia-
jące o zgonie uczestnika walk o nie*

 

Pisaliśmy niedawno o dokonywa -
nych w Paryżu próbach samolotu zu -
pełnie nowego rodzaju, nazwanego
przez konstruktora (Breguet) żyropla-
nem i rokującego nadzieje na wprowa
dzenie lotnictwa na nowe, sprawniej -
sze i bezpieczniejsze tory. Ale i dotych
czasowy typ aeroplanu nie daje za wy-
graną i doskonali się nieustannie, a o-
statnie czasy przyniosły duże postęp:
zwłaszcza w Anglii. -
Według podanych do wiadomości pu

blicznej, zresztą bardzo dyskretnie, da
nych, osiągnięto tam duże ulepszenia
przez zmianę zasad konstrukcji korpu-
su i skrzydeł samolotów. Nowa zasa-
da nazwana przez Anglików „geode-
tyczną” pozwala na zmniejszenie wągi
aparatu o 30 do 40 proc. przy tej sa-
mej wytrzymałości, pojemności ; noś-
ności. Tak znaczna oszczędność na wa-
dze samego aparatu daje możność od-
powiedniego powiększenia. użyteczne-
go ładunku, lub też zapasu paliwa, a
więc zwiększa dystans, na którym apa-
rat może działać jednym skokiem, bez
odnawiania swych zapasów.
Aparaty te, noszące nazwę swego |

konstruktora (Wellesley) zbudowane
zostały na potrzeby armji, to też ich
zalety są przedewszystkiem oceniane
z punktu widzenia wojskowego, Samo-
loty te mogą przelecieć bez dodatko-
wego aprowidowania około 14 tysię-
€y kilometrów, a o ile chodzi o poważ  

ny ładunek np. bomb, to mogą go za-
nieść na prawie 4 tysiące kilometrów i
wrócić do swej bazy. W ten sposób,
jak pisze prasa angielska, wszystkie
stolice europejskie znalazłyby się w
kole działania tych aparatów, gdyż mo
&а one zalecieć z bombami nawet do
Leningradu, Moskwy, Aten, Rzymu i
Madrytu i powrócić do swego anśiel -
skiego portu.
- Ale każdy kij ma — jak wiadomo—
dwa końce, to teżtesame pisma angiel
skie przyznają, że jednocześnie : An-
glja znalazła się w sferze efektywnego
działania takich samych aparatów, wy
puszczonych z najdalszych nawe: lot-
nisk europejskich, bo przecież trudno
mieć nadzieję utrzymania tej przewagi
konstrukcyjnej aparatów angielskich.
„Niebawem inne państwa będą miały
takie same, albo i lepsze. To też nara-
dy, jakie obecnie odbywa rząd augiel-
ski nad programem zbrojeń, na które
— jak wiadomo — została przezuaczo
na olbrzymia suma 150 miljonów fun-
tów, czyli około 4-ch miljardów zło -
tych, obejmują nietylko budowę stat-
ków, ale również zmianę systemu obro
ny kraju, przeniesienie głównych skła-
dów, arsenałów itp. na inne miejsca,
bardziej.od kontynentu oddalone Kanał
La Manche, ta obronna fosa, jak go na
zywają Anglicy, przestała wystarczać:
przeleci go nietylko samolot, ale rów-  

lekonośne; trzeba więc z ważnemi woj
skowo objektami uciekać dalej, żeby
atakujący miał znaczniejszy dystans
do przebycia, a więc żeby było więcej
czasu na ostrzeżenie i przygotowanie
obrony. : ; Е

Jakkolwiek tedy nowe te ulepszenia
w lotnictwie będą użytkowane na-
pierw przez armję, to jednak nie ulega
wątpliwości, że i cywilna komunikacja
powietrzna odniesie z nich korzyści, bo
naturalnie wszystkie dobre strony, wy-
nikające przy przenoszeniu bomb, od-
noszą się również i do przewożenia pa-
sażerów. Ułatwione zostaną szczegól-
nie loty na dalsze dystanse, p. transo-
ceaniczne, linje lotnicze, staną się bar-
dziej opłacalne i będą mniej wymagały
subwencji państwowych. A dzis jak
wiadomo, ciążą one dość poważnie na
budżetach wszystkich krajów.

Mimo to lotnictwo komunikacyjne
rozwija się stale i wszystkie linje w
państwach zachodnich wykazują stałe
zwiększanie się liczby pasażerów ! wa-
gi przewożonych przesyłek. A. w ostat
nich latach zaznaczył się bardzo znacz
ny postęp lotnictwa prywatnego We
Francji np. wzrastająca liczba wysłużo
nych pilotów wojskowych wywołała za
potrzebowanie na tańsze samoloty, wie
lu bowiem jest wśród tych lotników ta-
kich, którzy radziby w wolnym od za-
jęć czasie uprawiać lonictwo jako
kina i rozrywkę. Na corocznej pary -

ie wystawie drobnych wynalazków
(zwanej konkursem im. Lepine'aj za-

nież przestrzeli nowoczesne działo da- I częły się ukazywać od pewnego czssu

podległość, wielokrotnego więźnia
stanu, emigranta, literata...

Przyjechał jakiś starszy pan, krew-
ny, może syn zmarłego na pogrzeb.

Pogrzeb miał Smagłowski cichy,
skromny, nieokazały niczem len po*
grzeb nie utrwalił się w mej pamięci,
a patrzyłem w Stanisławowie w tym
czasie na dwa ustentacyjno-demon-
stracyjne, okazałe pogrzeby: Żyda
Halperna, co w zawierusze wiosny lu-
dtw był przedstawicielem etanisła-
wowekiego žydostw1 i prof. Eugenju-
szą Żelechowskieo twórcy pierw-
szego słownika mowy małoruskiej: O-
ba pogrzeby zapamiętałem.

°

Twórczością Słowackiego zaimo-
wali się na Uniwersytecie lwowskim
w latach 1888 — 1893 koledzy moi
w Seminarjum polonistycznem prof
Romana Pilata: Wojciech Dąbrow-
ski, później wybitny dziennikarzi
publicysta, tudzież Wiktor Hahni
Bronisław Gubrynowicz, obaj zajęli
z czasem katedry uniwersyteckie,
Zajmowano się i Kordjanem, lecz nie
badano tego, czy pbetyczny Kordjan
— miał rzeczywisty pierwowzór ja”
ki. Nic dziwnego, myśmy wtedy nie"
przeczuwali i tego, że Soplicowo
istnieje na ziemi i zwie się Cząbro”
wem, że w tem Cząbrowie ekonomo*
wał,zajazdy organizował  zbro'ne,
dziad macierzysty Mickiewicza Ma*
ciej Majewski.

Odnalazł się prototyp Soplicowa,
Gerwaześo, no i Kordiana, Dla daw”
nego pokolenia badaczów piśm.enni-
ctwa polskiego gaudium stad wiel-
kie. Dzieje Kordjana, byłego kleryka
Smagłowskiego oprócz zajęcia Ilite-

Tow. Wydawnicze Młodych Pzawni-

ków i Ekonomistów, spółdzielnia z od-
powiedzialnością udziałami w Waisza-
wie, stanowi jedyną bodaj w Polsce in-
stytucję wydawniczą w dziedzinie prawa
i ekonomji, która z handlowym punk-
tem widzenia łączy nastawienie ideowe
Hasło: Książka prawnicza wydawana
przez prawnuków, zdołała skupić dokoła
spółdzielni znaczną liczbę przedstawi-
cieli młode' inteligencji polskie! zawo-
dów prawniczych j ekonomicznych, Za-
interesowanie dla prac Towarzystwa
stale wzrasta. Spośród książekk wyda-

nych pod firmą spółdzielni, trzeba prze-
dewszystkiem wymienić wydawn'ctwo
p. n. „Kodeks handlowy - komentarz” w
opracowaniu prof. Jana  Namitkiewi-
cza, (do tej pory ukazały się dwa tomy

-| komentarza), kilka książek dr. T«deu-
sza Bernadzikiewicza z dziedziny kilan-
sów, rentowności przedsiębiorstw i $o-

„Miesięcznik
Ekonomicznej”

daje stały perjodyk p, t.
Książki Prawniczej i

małe samolociki, ochrzczone niebawem
żartobliwą nazwą „pcheł powietrz-
nych'. Otóż okazuje się, że te pchełki
stają się coraz popularniejsze, a z
rancji moda na nie przeniosła się i

do Anglji.
Budowane są one przeważnie przez

amatorów dla własnego użytku, wed-
ług własnych pomysłów i doświadczeń
i przynoszą właścicielom wiele zado-
wolenia stosunkowo niewielkim kosz-
tem, gdyż wysoki rozwój przemysłu
w tych krajach daje możność nabycia
tanio i bez trudu potrzebnych części
składanych, tak że można zbudować
sobie taką pchełkę z niewielkim mo-
torkiem już za jakieś 2.500 złotych.
Aparaty te nie są rejestrowane, wsku-
tek tego nie jest znana ich liczba do-
kładna, ale wiadomości sportowe za-
równo we Francji, jak i w Anglji stwier
dzają coraz rojniejsze ich występowa-
nie na wszystkich lotniskach.

Liczba samolotów prywatnych wzra-
sta stale, ale ze zrozumiałych przy-
czyn nigdzie jeszcze nie jest zbyt wiel-
ka. Tak np. w Anglji zarejestrowano
w tym roku 594 prywatne samoloty.
Natomiast powstał nowy rodzaj przed-
siębiorstw, mianowicie wypożyczanie
samolotów i cieszy się bardzo wielkim
powodzeniem; wielu bowien. amato-
rów pilotów, których może nie stać na
sprawienie sobie więksześo aparatu
do podróży i wycieczek chętnie ko-
rzysta z usług firm, wynajmujących
1paraty w najrozmaitszy sposób, na
godziny, na czas dłuższy, lub. też na 
spodarki państwowe, Towarzystwo wy-'

 
|
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rackiego budzą inne, głębsze emocje.
Smaglowski to typ psychiczny Pola*
ka zrodzoneśo w niewoli. Smagłow”
skiego — duszą mechaniczną nazwać

się nie godzi. Małopolanin z rodu
spiskuje w Warszawie w trzecim
dziesiątku lat ubiegłego stulecia, po-
znaje więzienie rosyjskie, austrjackie,
pruskie, je gorzki chleb emigrancki.
Wszędzie, zawsze mierząc siły na
zamiary. W chwili zniedołężnienia
fizyczneśo gromadzi książki o Polsce,
pisane, bo tych nieuczciwi złodzieje
wyniszczyć nie mogą.

Powieść osnuta na tle niesamowi-
teśo życia Wincentego таоу”
skieśo, pierwowzoru Kordjana po”
głębiłoby silnie legendarne ujmowanie
w pamięci przyszłvch pokoleń kosz*
marnego u nas w. XIX, Swojszczyznę
psychiczną narodów tworzy niesa-
ma historja krytyczna, wpływa na jej
powstanie legenda o istotną rzeczywi-
stość oparta. ,

Kilkadziesiąt wierszy pošwięco“
nych kiedyś w Słowniku Biograficz-
nvm  Wincentemu  Smasłowskiemu
da zbyt mało, zbyt mało opowie przysz
łym pokoleniom, by z kilku suchych
faktów i dat zdołali odtworzyć sobie
cierpienia ich pradziadów.

„Powieść o Horożanie”* słaba lite-
racko, silna w realnej treści bvła dla
mnie pierwszym środkiem  ochron*
nym przed chorobą zwaną ćodzeniem
się z o'cowskiemi rządami Francisz*
ka Józefa I. Lek ten podał mi W.
Smasłowski, dlatefo tak idokładnie
zapamiętałem tego b. kleryka Pija-
rów zakonu.

Dr. LESZEK DZIAMA.

 

Książka prawnicza

wydawana przez prawników

rok działalności spółdzieln'a
pragnie zaznaczyć dalszym wzrostem
akcji wydawniczej, Wkrótce nakładem
Tow. ukaże się na półkach księgarskich
książka prof. dr. Edwarda Dubanowicza

p. t „Ku stałemu ustrojowi państwa
polskiego”,

Trzeci

Niedługo opuści również prasę drukar-
ską trzeci tom komentarza prof. Namit-
kiewicza, obejmu ący komentarz do pra-
wa o spółkach akcyjnych oraz społkach
z ograniczoną odpowiedzialnością. Po-
zatem w przygotowaniu znaduje się
jeszcze kilka wydawnictw, z zakresu
prawa, ekonomji oraz dziedzin posrew-
nych.

W ten sposób, jak wolno sądźć, r,

1936 będzie stanowił dalszy etap w po-
myślnym rozwoju prac Towarzystwa.
Działalność wydawnicza młodych oraw-
ników ekonomistów, prowadzona ra za-
sadach pracy honorowe', zasługu'e nie-
tylko na zainteresowanie, ale i na po-
parcie naszego społeczeństwa.

odbycie jakiejś wycieczki į t. d,
Największą jednak liczbę lotników

amatorów gromadzą kluby, subwencjo
nowane przez rząd i poddające się
rządowym regulaminom, Francja wy*
daje na tego rodzaju subwencie oko-
ło 60 miljonów fr. rocznie. W Anglji
takich klubów jest 27, a łączna liczba
członków dochodzi do 8 tysięcy osób;
śdy przed dwoma laty była zaledwie
połowa tej liczby. Kluby te kształcą
lotników i wydają licencje dla pilotów.
W ostatnim roku zdało w tych klu-
bach egzaminy uprawniające do pilo-
towania około 700 osób.

Gdy w komunikacji powietrznej,
utrzymywanej przez linje lotnicze prze
waża obecnie wielka maszyna o po*
tężnych motorach, w kołach amato-
rów powstał silny prąd wyzyskiwania
możliwości maszyn słabszych, tań-
szych, a jednak przy odpowiedniej u-
miejętności pilota dających dobre wy*
niki nawet przy lotach na dalsze od-
ległości, Podróże z Londynu do Pa-
ryża na samolocie, wyposażonym w
motor zaledwie 18 koni, okazały się
możliwe i stają się popularne, a ostat-
nio jeden z amatorów przygotowuje
lot z Londynu do Afryki południowej
na samolocie z motorem tylko 40 koni.

W powietrzu czyni się coraz rojniej
i wszystko wskazuje na to, że samolot
przełamuje początkowe trudności i
staje się rzeczywiście rozpowszech-
nionym środkiem kumunil:acji użytko-
wej i sportu.

ARCTURYS,
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Moda w południowem słońcu
(ZO) Niejednokrotnie zadawano so- |

bie pytanie dlaczego właśnie na połud- |
miu moda jest tak świeża i pociągają- |
ca dlaczego rok rocznie na promena-
dach Riwjery o każdej porze duia a
szczegó!nie w godzinach południowych
odbywa się improwizowana rewia naj- |
nowszych modeli. Odpowiedzi na to py |
tanie należy szukać wyłącznie w fak-
sie, że w czasie gdy u nas na północy
jest jeszcze przeważnie bardzo zimno
aibc przynajmniej jak w tym roku po-|
chmurno i mokro, na południe jadą lu- |
dzie, którzy mogą bodaj na krótk: czas |
zostawić poza sobą wszelkie kłopoty
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dnia co fziennego, wygrzać się w słoń- ;
cu i zabawić beztrosko. Są to rów- |
n.eż specjalne warunki dla rozwoju mo |
dy, bo panie dla których dostępna jest
kosztewna podróż i pobyt na Jasnym
Brzegu przygotowują się do niej dłu-
go i starannie pod względem toaleto -
wym. Wiedzą one dobrze, że jasne pro
mienie słońca i błękit nieba są wyma-
rzonem tłem dla pięknych toalet

Nie należy oczywiście sądzić, że na
Riwjerze widzi się wyłącznie dobrze
ubrane kobiety, gdyż i tu są osoby z
różnych ster towarzyskich, jest wiele
niedociągnięć toaletowych, moc nie +
fortunnych pomysłów i trudnó bez za-
strzeżeń podziwiać wszystko od a do
zet.

Nie mniej jednak widzi się mnósiwo
ślicznych rzeczy, gdyż pierwszorzęd-
ne tirmy paryskie dokładają wszelkich
starań, aby swoje klijentki wyjeżdża -
jące na pałudnie jaknajlepiej wyekwi-
pować i mają ambicję aby kreacje ich
były dzlekie od wszelkiej banalności.

Przechadzaąc się w słoneczny dzień
po promenadzie Monte Carlo czy Niz-
zy ne można zwracać uwagi wyłącz-
nie na wyskoki mody i wszelkiego ro-
dzaju eksperymenty w tej dziedzinie.
Należy raczej obserwować te modele,
w atórych przejawia się dobry gust, u-
miar i unikanie wzselkiej przesady, a z
których możemy wyciągnąć wnioski ja |
ką będzie moda najbliższego sezonu,
która tu się krystalizuje i znacznie póź
niej do nas przychodzi.
Ponieważ zaś każda z pań chce się

odwiedzieć co będzie na wiosnę noszo-
ne zanim ona będzie zmuszona do ro-
bienia zakupów i pragnie się zorjento-
wać, aby w ostatniej chwili nie wybie-
rać „na ślepo” postaramy się ułatwić
zadanie dając na dzisiejszym naszym
rysunku szereg zdjęć z południa, któ -
re wskażą nam kierunek i linję nowej
mody.
Z nadejściem cieplejszych dni wio-

sennych elegancko ubierająca się pani
myśli przedewszystkiem 0 kostjumie,
a od kilku lat daje pierwszeńswto ty-
powi kostjumu smokingowego. Ostat-
nio moda wprowadziła pewną zinianę
zastępując komplet składający się ze
spódnicy bluzki i żakieta gładką skrom
ną suknią z żalkietem smokingowym o
dużych jasnych wyłogach (rysunek 1).
Poniewąż i na południu mimo błę-

kitnego niebą bywa czasem niepogoda,
potrzebne jest praktyczne okrycie, któ

re w naszym klimacie należy do pierw
szych i najniezbędniejszych sprawun -
ków.Noszone są obecnie szykowne fa-
sony o sportowym charakterze z mate
rjału „double face',przyczem wierzch
fest w kratę albo w pasy, strona wew
nętrzna zaś gładka jak również koł -
nierz, wyłogi i mankiety przy ręka -
wach. Płaszcz można uzupełnić zam

szową przypinaną podszewką preeż co

 

 

będzie on nietylko elegancki, ale cie-
pły, praktyczny i chroniący nas przed
dotkliwym chłodem (przedostatni ry -
sunek).

Materjały wzorzyste a wśród ich w
pierwszym rzędzie pasy i kraty mają w
tym roku duże powodzenie. Z mater-
jału takiego robi się kostjumy z długim
wciętym i zapinanym na guziki kaza:
kiem ożywionym jasnym kołnierzem
(oststni rysunek).
Jeżeli idzie o nową linię, to wspom-

nieć tu należy nowy fason korzystny
ala osób smukłych i wysokich polega-
jący na tem, że całość dzieli się na kil

ka kondygnacy, a więc spódniczka, dłu
gi żakiet, przepasany paskiem i przy -
szyta do niego otwarta z przodu pele-
ryna. „

Jak zwykle na wiosnę tal: i w tym
roku pojawia się wiele fasonėw pliso-
wanych i fałdowanych i odnosi się to
nietylko w zastosowaniu do ubrań
sportowych ale także i do eleganisżych
wizytowych sukien. Na trzecim skolei
rysunku widzimy suknię o jasnym scho
dzącym na ramiona karczku ze spód-
nicą zaszywaną nisko w drobne fałdy,
które dołem rozpuszczone wyglądają
bardzo estetycznie i dają wiele swobo-
dy ruchów. Podobnie zrobione są rę-
kawy rozszerzające się w duże kieli-

chy. i

 

 

WIOSENNE KWIATY.

Suknię czy kostjum wiosenny każda
z nas chętnie ożywi barwnym bukieci-
kiem kwiatów. Jest to wesołe szykow-
ne i harmonizujące z najmilszą porą

 

 

roku. Dotychczas noszono przeważnie:
przy bnionierce lub pasku jeden duży
kwiat. W tym roku moda przynosi 0-
krągłe bukieciki składające się z drob-
nych kwiatów otoczonych dokoła list-
kami, Najodpowiedniejsze będą bukie-
ciki z narcyzów,przelaszczek albo fijoł
ków, do wieczorowej zaś sukni bukie-
ciki z anemonów,

PŁASZCZ WYCIECZKOWY

I OD: DESZCZU

Tym razem nowy typ płaszcza stwo-
rzył wyjątkowo nie Paryż lecz Ame-
ryka. Jest to zupełnie luźne środkiem
zapięte okrycie z reglanowemi rękawa-

 

mi, nakładanemi kieszniami i ponadto
kapisžonem, który podczas deszczu na-
rzuca się poprostu na głowę. Jest on
bardzo praktyczny, wygląda ładnie i
stanowi znakomitą ochronę oddesz -
czu. Płaszcze takie robi się z lodenu,
wełny wielbłądziej albo jakiegoś inne-
go nieprzemakalnego materjału

 

 

 

Dziwactwa amerykańskie
Plan powszetlinej emerytury dr. Townsenda

W Stanach Zjednoczonych, śdzie ży-

cie społeczne nie posiada długowiecznej
tradycji, powstają najdziwniejsze syste-

my sekciarskie i gospodarcze które
po krótkiej,  sęzonowej gorączce
śną Nagły wzrost pęwnej idej i

ogarnięcie nią w niesłychanie krótkim
czasie szerokich mas społeczeństwa wy-
tłumaczyć można chyba tylko tym sa-
mym rysem psycholog; amerykańskiej,
który powoduje długotrwałe coprawda,
lecz graniczące z powsechnym obłędem,
manje łamigłówek krzyžykowych, minja-
turowego golfa, czy listów łańcuchowych.

Znana jest Utop'a Uptona Sinela:ra i
jego słynny plan: EPIC — koniec niedo-
dostatku w Kaliforni, Lecz jest to jesz-
cze zbyt poważna teza i zbyt skompliko
wany system, by mógł zachwycić i po-
ciągnąć za śobą masy, Coprawda Sinclair
cieszył się poważnem poparciem 4-
ności w Kalifornji i omal nie zostai wy-
brany gubernatorem tego stanu w ze-
szłym roku, lecz'bez porównania bardziej
sensacynemi były inne systemy mniej
zawiłe, a dużo więcej i konkretniej obie-
cujące. Z tych w roku zeszłym ną czoło
wybiły się trzy systemy: 1) „Podziel się
Bogactwami“ Huey Longa; 2) „Narodo-
wy Związek o Sprawiedliwości społecz-
nej” księdza Coughlina i 3) „Pla Po-
wszechnej Emerytury" dr. Townsenda.

Te trzy systemy cieszyły się popar-
ciem miljonów obywateli, zorganizowa-
nych w rozmaite kółka, kluby czy towa-
rzystwa, awywieraących olbrzymi na-
cisk na ustawodawstwo krajowe przez
zasypywanie listami, telegramami czy
petycjami tak Kongresu, jak i poszcze-
gólnych posłów, czy urzędników, W
przeddzień głosowania w kongresie za
jakimś ważnym wnioskiem tak' np
„Father“ Coughlin nadaje przez radio
płomienną mowę, aprobującą czy też po-
tępiającą dany wniosek, a zakończoną
wezwaniem, żeby każdy ze słuchaczy na-

tychmiast wysłał do Washingtonu list,
karikę, czy telegram z żądaniem prze-
prowadzenia czy też ubicia wniosku. Na
drugi dzień 15 miljonów podań spada na
Kongres i posłowie chcąc nie chcąc mu-
szą liczyć się z opin'ą wyborców,

Obecnie” największą uwagę zwraca na
siebie trzeci z rzędu system dotychczas
najmniej reklamowany i dość lekcewažo-
ny przez olicalne czynniki, — „Plan
Powszechnej Emerytury"d-r4 Franciszka
E. Townseęnda. Wykazał on takie wzię-
cie wśród špoleczefistwa, že po fraz
pierwszy zaczynają się z nim liczyć w
kołach politycznych; w listopadowych
wyborach dzielnicowych w Stanie Mi-
chigan zwolennik Townsendą, niejaki
Verner W. Main przeszedł olbrzymią
większością głosów, zdobywając trzy
razy więcej od swegona bliższego współ-
zawodnika. Ponieważ Vetner W, Main
jest republikaninem, zwycięstwo jego
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Stanowisko prawne stronnictw politycznych
Często się zdarza w życiu praktycz-

nem, iż rozmaite czynniki nie orjen-
tują się w tem, jakie normy prawne
obowiązuą wstęsunku do strnonictw
politycznych, jak wygląda stanowisko
stronnictw politycznych w świetle
prawa? л

Przedewszystkiem. zgóry trzeba
stwierdzić, iż polskie prawo o stowa-
rzyszeniach z dnia 27 października
1932 r. (Dziennik Ustaw R. P. nr. 94,
poz. 808), ani jednem słowem nie wspo
mina o strónnietwach politycznych i
niema przesłanek, którebymogłypod-
dać stronnictwa polityczne przepisom
prawa o stowarzyszeniach,
Czemże jest stronnictwo  politycz-

ne? Jest to zrzeszenie specjalnego ty-
pu, sui generis, niepodobne ani swą
strukturą, ani celami, ani charakte-
rem do jakiegokolwiek stowarzyszenia
bądź związku.

Ten odrębny, specjalny charakter
stowarzyszeń znalazł w teorji i prak-
tyce państw zachodnich, właściwej oj-
czyźnie stronnictw, całkowitą aproba-
tę, wyrażaną często w konstytucjach
lub też nawet wcale formalnie nieokre
ślaną, jako fakt notorycznie znany.

Nowa ustawa konstytucyjna z dnia
23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. R. P. nr.
30, poz. 227) w art. 5, ustęp 2, głosi,
iż „państwo zapewnia obywatelom mo
żność rozwo'u ich wartości osobistych
oraz, wolność sumienia, słowa i
zrzeszeń” a więc niezbędne czynniki

 

życia publicznego, praktycznie ujaw-
niające się w stronnictwach politycz-
nych,

Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
iż ze względu na swą istotę stronnict-
wa polityczne cieszą się specjalną swo
bodą działania, Stąd dla dobra życia
publicznego w stosunku do stronnictw
politycznych prawodawca musi za-
chować daleko idący takt prawniczy
(o „takcie prawniczym” często wspo-
mina w swych dziełach prof. Zygmunt
Cybichowski, zwłaszcza w „Polskiem
prawie państwowem').

Wskrzeszone państwo polskie w
znanym okólniku ministra spraw we-
wnętrznych—późniejszego Prezydenta
Rzeczypospolitej, Stanisława Wojcie-
chowskiego, zawarowało swobodny,
autonomiczny byt stronnictw poli-
tycznych. Okólnik nr. 51 min. Wojcie-
chowskiego z dnia 17 lutego 1920 r.,
215/4 (Zb. Zarządz. Min, Spr. Wewn.,
str. 1486, poz. 1), zawiera wyraźną
treść:

-— „Ponieważ zdarzały się wypadki,
że podległe mi władze żądałyod stron-
nictw politycz, lub też od ich Komite-
tów przymusowej legaliżacji na zasa-
dzie tymczasowego dekretu o. Stowa-
rzyszeniach z d. 3.1.19. (Dz. P.P.P. nr.
3, poz. 88), wyjaśniam, że stronnictwa
polityczne, jako organizmy o celach i
strukturze specyjicznej, nie podpadają
pp pojęcie Stowarzyszenia lub Związ-
u i dlatego też, zgodnie z praktyką

państw demokratycznych Europy Za-
chodniej — przymusowej legalizacji
nie podlegają.  

Q ile zachodzi wątpliwość, czy danė
Zrzeszenie jest stronnictwem politycz
nem, w sprawie tej należy się
do Ministra Spraw Wewnętrznych”,

Okólnik ów został słusznie przypom
niany w r. 1932 przez ministra spraw
wewnętrznych, ś. p. Bronisława Pie+
rackiego, z okazji nowej ustawy 4
zgromądżzeniach, Okólnik min. spraw
wewn. nr. 69 z dnia 20 maja 1932 r.
(A. P. 44/2), (Dz. Urzędowy Min.
Spraw Wewn, nr, 8, poz. 104, z dnią
31 maja 1932), w sprawie nowej usta+
wy o zgromadzeniach brzmi:

— „Zebrania, t. j. zgromadzenia tie-
publiczne, nie wymagają ani zgłosze”
nia, ani*zezwolęnią władzy (art, 19).

ania te winny tylko czynić zadość
wymaganiom art, 18 ustawy. Zauwa+
žam przytem, že Pa użyte tam wy-
rażenie „legalnie istniejące zrzeszenia”
należy rozumięć także stronnictwa po-
lityczne, które stosownie do okólnika

lin. Spr. Wewn. nr. 51 z dnia 17 lu
tego 1920 (Zb. Zarz, M. S. Wewn. str.
1% poz. 1) nie podlegają legalizacji

Ez

Tak więc stanowisko prawne stron-
nictw politycznych, zgodnie z istotą i
charakterem tych specjalnego typy
zrzeszeń, znalazło w przytoczonych
okólnikach formalny zewnętrzny wy*
raz.

Na posiedzeniu Komisji Administra+
cyjnej Sejmu w r. 1933 wysoki urzęd:
nik Min. Spraw Wewn., współautor i
komentator prawa o stowarzysze+
niach, Władysław Czapiński, oświad-
czył:

stawia partję republikańską w kompros
mitu'ącej pozycji, jako rzekomo sympae
tyzujące: z Planem Powszechnej Enery=
tury, śdy tymczasem spiżeciwia się to

zasadniczo podstawom polityki republi-

kańskiej,

W/ każdym bądź razie wzmagająca się

popularność Planu dr. Townsenda nie
pozostanie bez wpływu na progiamy
przedwyborcze obu czołowych partyj, a
jest to nielada sęk dla politykierów,
Występować ostro a zdecydowanie prze-
ciwko Townsendowi, nie chcą, bo mogą
zrazić i stracić kilka miljonów wybor=
ców; popierać otwarcie też nie "nogą,

nie chcąc się narazić na śmieszność
przez zachwalanie programu utopijnego
i niewykonalnego. :

Ażeby zrozumieć niedorzeczność sy-
stemu Townsenda, trzeba spo'rzeć na
jego podstawy i ocenić ewentualności,
wynikające z wprowadzenia tego syste- mu w życie. Dla przeciętnego obywatela
pro'ekt Townsenda brzmi aż nadto obie-
cująco, by można było się oprzeć jego
kuszącej perspektywie, „Plan Powszech-
nej Emerytury” obiecuje każdemu (po
do/ściu do lat 60) miesięczną pensę w
wysokości 200 dolarów z jednym wa-
runkiem, żeby te 200 dolarów były wy»
dane w przeciągu 30 dni po odbiorze. Na
sfinansowanie tej emerytury zaprowadzi
się podatek od sprzedaży w wysokości:
2 proc. Tak mały podatek nie będzia
wcale odczuwany twierdzi dr. Townsend,

a spotęgowanie siły kupnej społeczeń-
stwa przyczyni się do natychmiastowego
zwiększenia produkci, a co za tem
idzie — zatrudnienia i podniesienia po”

| ziomu płac.

Należy jednak wziąć pod uwagę inne
| okoliczności, wynikające z ewentualne=
go zastosowania tego planu, Przedee
wszystkiem jednoroczny wydatek na „e.
merytury Townsenda* obciąża budżet
państwa na okrągłą sumę 24 biljonów do-
larów, co nawet dla Ameryki jest sumą
zawrotną. Powtóre, zachęci do próżno»
wania młodszych członków rodziny, któ.
rzy będą mogli wygodnie żyć przy rodzie
cach bez pracowania ną siebie, Nie war=
to wspominać o tem, 'ak wysoko w górę
pó'dą ceny i jak opłakanym stanie się
żywot każdego, który musi jeszcze ns
swoje utrzymanie pracować,

Pomimo tego, tysiące ludzi wierzą w
dr. Townsenda i są przekonani, że usta.
wa tawedzie w życie lada dzień Ica
hasłem jest: „Doktorze Townsend, stoi-
my za tobą w liczbie 50 miljionów, a 50
miljonów Amerykanów nie może się
mylić", Niektórzy nawet robią już zaku
py, obiecując wypłacać ratami po otrzy=
maniu emerytury. Nie'edna rodzina ma
widoki wygodnego i luksusowego życia
jak tylko rodzice zaczną otrzymywać
miesięczną pens'ę 400 dolarów, A więc
nowe radja, futra, automobile etc. Stare
szy syn ma zamiar porzucić obecną posa-
dę za 35 dol, tygodniowo, a zostac szo»
łerem i wozić swych rodziców wrzz za
swą żoną i dzieckiem po całych Stanach
Zjednoczonych i bawić się,

Wogóle rzadko kto się zastanawia nad
tem, skąd rząd będzie brał pieniącze i
kto będzie pracował, lecz każdy myśli
tylko o tem, że po przeprowadzęniu usta.
wy o powszechne emeryturze nie będzie
potrzebował pracowąć, a natomiast bę.
dzie prowadził wygodne i przyjemne ży»
<cie, Oczywiście — najgorzej wyjdą na
tem sieroty lub ci, co pokłócili się z ro-
dzicami. Przynajmnie: jedną dobtą rzecz
posiada system Townseńda: nauczy
dzieci szanować rodziców i dobrze się z
niemi obchodzić.
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Nowość!!
JULJAN PODOSKI

ORŁY
NA ZIEMI

ł z życia osadników kresowych, „któ-
rzy, jak prawdziwe Orły, zstąpi в
wyżyn bohaterstwa bez ciary w sza.
re życie, oełne łez i zawodów”,

240stron OE  

 

ij Raw jest wad cja lu pod-
wanie stronn:

oStowarzyszeniach . (cytuję według
sprawozdań prasy). `

„ Stanowisko prawne stronnictw po-
litycznych w Polsce w świetle przy-
toczonych wywodów i dokumentów
"jest jasne; jest to stanowisko specjal-
nej swobody w działaniu!

ST. N.

 

 



 

Niefortunny wystep |

żydowsko-sanacyjnych reformatorów
№ dniu 28 stycznia żydowsko-sanacyj-

na komisja organizacyjna związków i
instytucyj kulturalnych m. Lodz. @а
spramwyprojektu prawa o stosunkach
praiwnych rodziców i dzieci* zwołała do
sali Towarzystwa Psychologicznego w
Łodzi konierencję, składającą się z
przedstawicieli urzędowych, organizacyj
opiekuńczych, oraz z przedstawicieli
Związku Naucz, Szkół Powsz. i 3-ch in-

(Od własnego korespondenta)

| W tej chwili dopiero wylazło szydło
z worka. Gdy bowiem zebrani rzęsistemi
oklaskami poczęli nagradzać przemówie-

| nie adw. Szwajdlera, Żydy i ich poplecz-
| nicy obecni na zebraniu poczęli halaso-
wać i przerywać adw, Szwajdlerowi, a

| część prezydjum zebrania pobiegła w tył
| sali i tam poczęła hałasować i wypra-
wiać głośne burdy. Również siedzący w

| pierwszym rzędzie niejaki pan Więckow-

Łódź, w styczniu,

| najgłośniej, najgoręcej żydzi. Symbolem
tego jest, że w sprawach rodziny kałolic-
kiej w narodzie polskim składającym z
20 miljonów katolików, zebranie rozpo-
czyna adwokat Thon, a kończy dr, Kohn.
Czas już skończyć z tem żydowskicm pa

nowaniem i masońską robotą. Chłop i ro-
botnik polski, stanowiący trzon naiodu,
zrozumieli niebezpieczeństwo ze strony
Żydów i masonerji i dadzą już właściwą

mych sanacyjnych organizacyj kobie- | ski prezes Patronatu nad niel., składają- | odprawę nowatorom. Każdy katolik jak

cyci: w Łodzi, prawie zupełnie niezna-
nycla. Oczywiście, że organizatorzy tej
konii:rencji pominęli przy zaproszeniu |
wszystkie organizacje katolickie i naro-
dowt. Chodziło bowiem o przemycenie
uchwał, wypowiadających się za osła-
wionrym projektem prawa małżeńskiego.
Rej na tej konferencji wodzili naturalnie
Żydzi, I tak pierwszy głos wedlug pro-
grami obrad przysiugiwal Žydowi adwo-
katowi Thonowi, a ostatni dr. Kohnowi.
СФу organizatorzy zebrania zauważyli,

że większość zebranych na sali jest wo-
bec projektu i wobec organizatorów ze-
brania nieprzychylnie nastawiona, rm
gwałt, zaczęli telefonować po posiłki,
które, wnet nadciągnęły,
Po przemówieniu adw. Thona, który z

przesadą właściwą swojej rasie, rozpły-
wał siłę w pochwałach nad projektem, za-
brał głos wicepr. Akcji Katolickiej i zna-
my dztiałacz narodowy adwokat Franci-
szek Szwajdler, który w znakomitem
przenjówieniu podkreślił periidną robotę
organizatorów zebrania, świadomie u-
siłujących wbrew woli 300,000 Polakėw
katolików m, Łodzi przemycić projekt
prawa, rozbijającego podstawową ko-
mórkę życia narodu-rodzinę. Prawdziwi
Polacy katolicy nie mogą absolutnie ze-
zwolić na zrównanie związku małżeń-
skiego z konkubinatem. W ten sposób
daży się do rozproszkowania sił na:odu.

  

Z KRAKOWA
Teair Im. Słowackiego: sobota „Chi-

mery”; niedziela popoł. „Trzy asy i je-
dna dama"; wiecz, „Chimery”,
Kina polskie; ^
Apoflo: Burza nad światem.
Promień: Księżniczka czardasza.
Sztuka: Walczyk dla ciebie.
Stellą: Co mój mąż robi w nocy,
Świt: Złoto,
Uciecha: Rotmistrz von Wertfen
Narodowy Klub Dyskusyjny. — Zebra-

nie Narodowego Klubu Dyskusyjnego z
releratem dr. A. Mikulskiego i mgr. Wł
Jaworskiego n. t, „Wychowanie narodo-
we" odbędzie się dziś w sobotę o godz.
19,30 w lokalu Stronnictwa Narodowego,
Rynek Gł, 6 II sch.
Bagnelem zasztyletowal dwie kobiety.
— W czwartek w godzinach rannych
Kraków obiegło wieść o ponurej zbrod-
ni dokonanej na Stare! Olszy, przy ul.
Wilkowe' 23, W nocy około godz. 23,30
nieznany zbrodniarz w mieszkaniu przy
ul, Wilkowej 23 zamordował dwie kobie-
ty. Ofiarą mordu padły właścicielka do-
mu tego Józefa Marsowa oraz je' sublo-
katorka Gertruda Dębalówna, Sprawca
zamordował obie kobiety nożem względ-
mie bagnetem. Zadał on Dębalównej ra-
nę w okolicę serca, Marsowej zaś 17 ran
w plecy. Obie ofiary morderstwa zmarły.
Pod zarzutem dokonania ohydnej zbrodn
aresztowano Stefana Barycza, który od-
bywa obecnie słubę wojskową w jednym
ż pułków ierakowskich,

Skazani za detraudację. — Sąd okrę-
gowy, karny w Krakowie skazał b srzęd
ników Zakłądu Ubezp. Emerytalne ro-
botników za sprzeniewierzenie 12.000 zł
na następujące kary: Pacułę na 4 lata
więzienia, Szafrańskiego na 4 lata wię-
zienia, Habetlaka na 2 lata więzienia i
inż, Hessa na 2 lata więzienia. Dwóm
ostatnim zawieszono wykonanie kary. Pa
cuła po rozprawie odprowadzony żostał
do więzienia, aresztowano również po o-
głoszeniu wyroku Szafrańskiego. Piąty
osk. Kopeć uwolniony został od winy :
kary.
Aresztowany za narażenie na straty,,.
— Polic'a aresztowała Edwarda Gonerkę
współpracownika krakowskiego oddziału
„Pięciogroszówki” Kurjera Codzien. pod
zarzutem narażenia na straty kilku osób.
którym Gonerkb obiecywał wyrobienie
posad,
Napad na żydowską fabrykę czekola-

dy. — W czwartek nad ranem m'ędzy
godz 4 — 5 dokonano śmiałego włama-
nia do biur żydowskiej fabryki czekolady
„Suchard” przy ul. Masarskiej 6. Niezna-
ni sprawcy dostałi się do biura tej fabry.
ki, rozpruli rakiem w 'ednym z pokojów
znajdu'ącą się kasę ogniotrwałą i zabrali
6.000 zł, bilonu. Włamaniu temu chciai
przeszkodzić stróż fabryczny Stanisław
Woźniak, jednak złodzie'e rzucili się na
niego, skrępowal: go i potem dopiero ob-
rabowali kasę.

| cego się w znacznej mierze z Żydów,
głośnemi okrzykami dawał upust swojej
nienawiści do stanowiska ster katolickich

| i narodowych.
Gdy adw. Szwajdler skończył wśród

' hałasu przemówienie zabrał głos prezes
Akcji Katolickiej, który również potępił
projekt,

| A gdy rozzuchwaleni sanatorzy z Ży-
| dami dalej hałasowali zabrał głos przed-
| stawiciel związku „Praca Polska" i w
mocnych słowach napiętnował iakt, że
projekt prawa małżeńskiego, wzorowany
na bolszewickich przykładach, proponują

BNIN

Zastrzelił teścia. Mieszkaniec
Bnina Stanisław Byczyński zastrzelił
browningiem swego teścia Marcin'aka i
postrzelił bardzo niebezpieczenie syna
swego teścia oraz szwagra tegoż, Walen-
tego Dąbka. Marciniak ojciec zginął na
miejscu, Marciniak syn otrzymał postrzał
w głowę i dwa postrzały w nogi, a Dąbex
otrzymał postrzał w oko į dwa postrzaly
w brzuch,
Po dokonaniu krwawe zbrodni Byczyń

ski oddał się sam w ręce polici. Zbrod-
nia ta rozegrała się podobno na tle sporu
w rodzinie,
Ranionym udzielił pierwszej pomocy

dr. Tłok, poczem polecił odwieźć ich do
szpitala.
Na miejsce wy'echało Pogotowie Ra-

tunkowe, które ciężko ranionym Dąbko-
wi i Stanisławowi Marciniakowi udzieliło
pierwszej pomocy lekarskiej. Marciniak
raniony jest w brzuch i w nogę. Dąbek,
który znajdował się przypadkowo w mie-
szkaniu, został raniony w głowę. Kula
wybiła mu oko i nadwyrężony został
prawdopodobnie mózg. Stan obu poranio-
nych jest cięki.

DROHOBYCZ

Opłatek. — Staraniem Stronnictwa Na
rodowego i Narodowej Organizacji Ko-
biet w Drohobyczu odbył się w niedzielę,
19 stycznia w sali „Gwiazdy” wspólny о-
płatek, w którym weięło udział 200 człon
kiń i członków, delegacje rolników pol -
skich z okolicznych wsi, zorganizowa-
nych w wie'skich Kołach Stronnictwa Na

! rodowego, zaproszeni OO ks. Kapucyni
oraz delegacja koła S, N, w Borysławiu
Po wspólnej modlitwie w porywaiących

słowach przemówiła zasłużona prezeska
NOK. we Lwowie p. Demelówna, — na-
stępnie kier. pow. Str, Narod. kol. Józel

Dnia 27 stycznia odbyło się w Gra-
jewie posiedzenie rady miejskiej w
sprawie uchwalenia budżetu na rok
1936-37. Budżet był starannie opraco-
wany w komisji budżetowej, nie wy-
wołał więc szerszej dyskusji na pełnej
radzie. Cechą charakterystyczną nowe-
go bulżetu było skreślenie subwencji
dla organizacyj żydowskich; zostawio-
no tylko dla tow. „Linas Chacedek“
50 zt., ale to towarzystwo zrezygnowa-
ło z zasiłku. Na wniosek radnego z Klu
bu Narodowego Neumana uchwalono
pobierać rocznie 600 zł. czynszu za po
kój przy rzeźni, zajmowany dotąd bez
płatnie przez rzezaków.
W wolnych wnioskach Klub Narodo-

wy zgłosił wniosek o skasowanie ubo-
ju rytualnego, motywując to tem: 1) że
ubój rytualny jest barbarzyńskim spo-
sobem zabijania zwierząt, 2) że nie
jest żydowskim obrzędem religijnym,
3) że oddał cały handel mięsem woło-

ręce handlarzy żydowskich; 4) że po-
woduje ściąganie z ludności chrześci -
jańskiej olbrzymich opłat na rzecz
gmin wyznaniowych żydowskich; 3) że
stosowanie uboju rytualnego nie da się uzasadnić względami higjeny.

 

wem, baraniem, cielęcem i drobiem w !

| najgoręcej potepia projekt prawa o dzie-
ciach nieślubnych, sprzeczny z etyką
chrześcijańską i szkodliwy dla dobra na-

| rodu. Przem. swoje mówca zakończył о-
krzykiem precz z Żydami, precz z maso-
nerją i wezwał obecnych katolików i na-
rodowców do opuszczenia sali.

| Wśród grzmotu oklasków, któremi na-
| grodzono mówcę, zebrani opuścili salę,
pozostawiając na niej tylko skonsterno-
wanych Żydów i ich nielicznych adheren
tów, którzy widząc, że nie mają co dzv>j
robić również rozpierzchli się w mino-
rowym nastroju do domów.

Heksel w dłuższem przemówieniu streścił
program i działalność Stronnictwa Naro-
dowego na tut. teren.e, podnosząc zasłu
gi prezesa mec. dr, M. Piechowicza w
rozwodu ruchu narodowego w pow. dro-
hobyckim. Wkońcu przemówił ref. wych.
pol. Zarządu grodzkiego w Borysławiu
kol, M, Więckowski.,
Możemy dziś śmiało twierdzić że

Obóz Narodowy na tut. terenie stale : sy-
stematycznie wzrasta w siły i cieszy się
coraz większą popularnością i zrozumie
niem wspólnej sprawy, jaka łączy wszy-
stkie warstwy społeczeństwa polskiego,
Ruch narodowy w powiecie, — Dn. 26

stycznia b. r. odbyło się zebranie pienar-
ne koła Str. Nar. w Wacowicach, na któ
rem referat wygłosił kol kier, Heksel
Józef p, t. „Co to jest Naród”, Po refera
cie wywiązała się ożywiona dyskusja, Na
zakończenie odśpiewano Hymn Mlo-
dych.
Dnia 26 stycznia b. r. odbyło się zebra

nie organizacyjne Str. Narod, w Rvchct
cach w obecności del, zarządu powiato-
wego kol. Heksla Józefa, kol, Trzaskow
skiego i sekr. pow, Ba'orka. Program
Stronnictwa Narodowego omówił kol
Heksel, poczem wywiązała się ożywiona

ło się 27 osób, które wybrały tymczaso-
wy zarząd koła Str. Narod, w Rychcicach
z kol, Dudziakiem Julianem na czt'e.
Ruch Narodowy w pow. drohobyckim z

każdym dniem się rozszerza, Okol:czne
wioski proszą o założenie kół Str. Narod,
oraz o prasę narodową.

KALISZ

Zagadkowy odczyt. — 25 stycznia r, b.
w gmachu gimnaz um państw. im, A Ja-
giellonki, wygłosił prelekcję p. t. „Życie
polskie a kultura polska" prof.F. Znaniec
ki z Poznania, Mówca na wstępie zazna-
czył, że jest bezwyznaniowcem. W dai- 
 

$kasowanie uboju rytuan'ego
w Grajewie

Uchwała Rady Miejskiej
(Od własnego korespondenta)

Grajewo, w styczniu.

Wniosek Klubu Narodowego koń-
czył się w sposób następujący: „Rada
miejska raczy uchwalić, aby zarząd
miasta Grajewa wystąpił z umotywo-
wanym wnioskiem do czynników mia-
rodajnych o spowodowanie w drodze
ustawodawczej stosowania humanitar-
nego uboju zwierząt domowycyh w ca-
łem państwie polskiem”,

Stosunek liczebny w radzie miejskiej
w Grajewie jest następujący: Klub Na

| rodowy 7 radnych, sanacja 4, Żydzi 5.
Żydzi po złożeniu protestu przeciw
wnioskowi opuścili posiedzenie, radni
sanacyjni wstrzymali się od głosowa-
nia; wniosek został uchwalony śłosa-
mi Klubu Narodowego.

Życie Stronnicewa Narodowego w
Grajewie jest dosyć ożywione. Stron-
nictwo Narodowe przeniosło się do
większego lokalu .Podczas Bożego Na-
rodzenia był urządzony wspólny opła-
te ki choinka dla dzieci biednych naro-
dowców. Praca nad spolszczeniem han
dłu jest prowadzona energicznie i
przed świętami dała poważne wvn'ki.
Żydzi zwracali się z interwencją do
województwa, na skutek czego policja

| A odezwy i ulotki antyżydow-
je.

 

 

dyskus'a, Na członków Str, Narod. zapisa |

 

 

na Pomorzu
TERESPOL

Dnia 16 b. m. odbył się w Ter:>polu
zjazd delegatów kół Stron. Narod, z
pow świeckiego Zjazd zagaił wicepre-
zes powiatowy Str. Narod. na pow.
świecki kol Borucki Br. ze Świecia Re
ferat polityczno - gospodarczy wygło-
sił prezes zarządu okręgowego Str.
Nar ks. dyr Chudziński z Pelplin» O
sprawach 2rśenizacyjnyck mówił red.
Ciesielski, Na temat prasy narodowej i
je! znaczerja wygłosił ; rzemówienie p.
red, Matłcsz. Po ożywionej dyskusji
p: zystąpiono do uzupełniających wybo
rów zarządu powiatowego Str. Nar, Na
czele zarządu pozostaje nada! wybitny
działacz narodowy radca Konizer Wł.
ze Świecia. Resztę zarządu tworzą ruch
liwi działa: ze narodowi,

LIPNICA

W niedzielę, dnia 19 b. m. odbyły się
w pow, wąbrzeskim 3 duże zebrania
Stron. Narodowego. Pierwsze zebraniś
odbyło się w południe w Lipnicy przy
udziale 400 osób. Po odśpiewaniu Hym
nu Młodych prezes miejscowego koła,

 

Z CAŁEGO KRAJU
szym ciągu swego odczytu zapow'cdział
upadek Kościoła katolickiego. Bezintere-
sownie poszukiwanie nowych wartości m”
ralnych, ma zastąpić zasady moralne ka-
tolicyzmu, oto wniosek wypływający z
przemówienia prof, Znanieckiego. Prze-
ciw podobnemu potraktowaniu tematu.
podniosły się gorące sprzeciwy wśród
społeczeństwa katolickiego i z oburze-
niem komentowany jest sposób podob-

 

Str. Narod. kol. Grajkowski zagaił ze-
branie. Dalej ks. kan. Charszewski z
Dobrzynia wygłosił wykład o kwestji
żydowskiej w Polsce Następnie prze -
mówił red. Ciesielski na temat „Cele i
zadania Obozu Narodowego”. W dy-
skusji zabierali głos p. Łowicki Feliks
z Niedźwiedza i inni uczestnicy zebra-
nia, którzy jednomyślnie stwierdzili, że
przyszłość należy do Obozu Narodo -
wego.

OSTROWITE

Tegoż dnia po nieszporach odbyło
się bardzo liczne zebranie Stron. Nar.
w Ostrowitem pod przewodnictwem pre
zesa koła Str. Narod, kol. Sołygi.

nych napaści na fundamenty zasad reli- ||six5553
gijnych i narodowych, Nawet w miejsco-
wem czasopiśmie byna'mnie' nie narodo- Pierwszy referat wygłosił red. Ciesiel-
wem, ukazał się artykuł, któreg> sutor
uważa, że „formalne odżegnywanie się
od udziału w kulcie”, za nieodpowiednie
z racji obecności sprowadzonej uinyślnie |
na odczyt młodzieży szkolnej, Pom'jając,
iż określenie
cem"” delikatnie ominięto i w dalszym
ciągu artykułu nazwano „etykietką”, za-

pytać należy, czy i wobec ludzi doro-
słych jest rozsądne twierdzenie, że się
jest bezwyznaniowcem.
W sprawie powyższego odczytu, za-

brał publicznie głos ks. St. Niewęgłowski,
wyrażając m.in, współczucie komisji dy-

rektorów, która podobnego prelegenta
sprowadziła. Czyżby sprowadzenie prof.
Znanieckiego było tylko pożałowan.a god
nym wypadkiem, czy też skorzystanie z
usług mówcy tego rodzau jest zjawi -
skiem, które określić można powiedze-
niem, że j w chaosie jest system. (I K.)

LESZNO

Demonstracje bezrobotnych. — Koś-
ciańska „Gazeta Polska” donosi: „Wczo-
ra'szy dzień upłynął w Lesznie na demon
stracjach bezrobotnych, Przed ratoszem
zgromadził się liczny tłum, domagaąc
się śroźnemi okrzykami pracy lub zasił-
ków. Odbywający się w tym czasie tarź4
został około godziny 10,30 zamanięty.
Policja usiłowała demonstrantów rozpro-
szyć, rzucając z okien ratusza bomby z
gazem łzawiącym. Demonstranci obrzu-
cali ratusz kamieniami i wybili wiele
szyb. Wreszcie policja wystąpiła w heł -
mach stalowych i usunęła demonstran -
tów z rynku, przyczem niektórzy bezro
botni stawiali czynny opór. Dwóch po-
sterunkowych zostało lekko poturbowa-
nych „to samo spotkało kilku opornych
bezrobotnych. Do późnego wieczora od-
działy policyjne w hełmach stalowych
przebiegały miasto, rozpraszając demon
strantów, gromadzących się w bocznych
uliczkach.
Miasto 'est pod silnem wrażeniem

zajść, wielu kupców pozamykało składy
i pousuwało towary z okien wystawo-
wych”,

POZNAŃ

Umorzenie procesu narodówców z

Krzywinia, — We wtorek przed sądem
apelacynym w Poznaniu miała się od-
być rozprawa odwoławcza oskarżonych:
Jana Góreckiego, Franciszka Góreckie -
go, Marcina Pudysiaka, Józefa Górec-
kiego, Stefana Stryczyńskiego, Henryka
Nędzewicza, Franciszka Krysiaka, Stani.
sława Piotrowskiego, Bronisława Kacz -
marka, Antoniego Grygla, Feliksa Smyśl.
nego, Jana Gintera, Romana Šlusarka,
Józefa Tycnera, Jana Kurasińskiego,
Franciszka Hojaka, Heleny Muszyńskiej,
Leona Pacholskiego, Stefana Tyunera,
Marty Bielewiczowej i Ignacego Ekerta,
wszystkich z Krzywinia i okolicy, :tórzy
w dniu 9 listopada ub r. skazani zostal
przez wydział zamiejscowy sądu ox"ęgo-
wego w Lesznie na kary więzienia po 6
lub 10 miesięcy, za wzięcie udziału w
znanych za'ściach w Krzywiniu, z dria 14

 

 

„jestem bezwyznan:ow- |

 

ski, przedstawiając w obszernym wy*

wodzie obecne położenie polityczne w

Polsce oraz wielki rozrost ruchu naro -

dowego, który obejmuje szerokim

swym zasięgiem wszystkie warstwy

społeczeństwa polskiego.
Skolei zabrał głos czołowy przywód

ca Obozu Narodowegona Pomorzu, ks.

sen, Bolt, charakteryzując obecne poło
żenie gospodarcze w Polsce. Burzą o-

klasków zebrani podziękowali czcigod-

nemu ks, senatorowi, O sprawie żydow
skiej przemówił działacz narodowy z

Golubia, ks, Trzciński Jan.

GOLUB

Dnia 19 b. m. wieczorem odbyć się
miało w Golubiu zebranie Stron. Naro-
dowego. Już długo przed rozpoczęc'em
zebrania duża sala „Hotelu Centralne-
go' była szczelnie zapełniona, zajęty
był także przedsionek, a wielu naro -
dowcównie zdołało już wejść, więc
stali na ulicy. Nastrój był wspaniały.
Mieszkańcy Golubia i Dobrzynia cze-
kali na rozpoczęcie zebrania narudo-
wego. Jako referenci przybyli ks. kan.
Charszewski z Dobrzynia i red, Ciesiel-
ski z Torunia.
Pozatem z okolicy Golubia przybyli

na zebraniepp.Głocieniak z Owieczko
wa, Prabucki z Nowejwsi, Balcerowicz
z Lisewa i inni, O godz. 20-tej zagaił
zebranie prezes koła Str. Narod. w Go*
lubiu kol. Trzciński, witając tak bar-
dzo licznie zebranych narodowców, Ja*
ko pierwszy zabrał głos kol, red Cie -
sielski, mówiąc na temat: „Czem jest
Obóz Narodowy*'? Przeszło pół godzi-
ny przemawiał referent. Cisza panowa
ła na sali a narodowcy, zasłuchani w
przemówienie, z zadowoleniem przyj-
mowali słowa mówcy «o olbrzymim
wzroście sił narodowych w Polsce któ
re poprzez Łódź robotniczą z rozma =
chem podążają przez ziemię pomorską
ku Bałtykowi,

W tym czasie zdołał się z trudem
przedostać przez szczelnie zwarty mur
narodowców na sali do stołu prezydjal
nego przedstawiciel policji, oświadcza-
jąc, że zebranie rozwiązuje, albowiem
kilku uczestników zebrania, znajdują-
cych się w przedsionku, nie ma zapro :
szenia imiennego i legitymacyj. Na to
prezydjum zebrania zaproponowało,
żeby władza bezpieczeństwa zbadała
zaproszenia obecnych na sali, a resztę
zebranych z przedsionku się wydali i
zamknie drzwi sali. Mimo tłomaczeń
władza policyjna zebranie rozwiązała,
nie godząc się nawet na to. że za pół
godziny odbędzie się zebranie wyłącz=
nie dla członków Str. Narod, W ten
sposób zebranie narodowe w Golubiu
nie mogło odbyć się do końca.

SKORO TVEAT TTTD FZPYSA PAETYTWYPRTEROTOWZWIOREE

września ub, r. Ławę obrończą repiezen-
tował adw. Kwasieborski,
Przed rozpoczęciem rozprawy na wnio

sek stron sąd postanowił że sprawa ta
podlega przepisom amnestji i umorzył ją,  
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Prof. Eugenjusz Romer, znakomi*
tość w zakresie geografji, od lat 20
— jak nam to wyznaje w „Prześlą-
dzie Współczesnym”*)— tkwi w
kartograficznych zagadnieniach Pol-
ski. Gdy świeżo pojawił się program
śospodarczej geografji Polski dla
4-$o roku nowego gimnazjum —
prof. Romer podjął to zadanie meto-
dą kartograficzną. i

Nie będziemy wnikali w szczegėly
metody, jaką w tym wypadku za*
stosował autor.
Powiemy tylko, że ilustrowany

„kartograficznie cały zakres życia go”
spodarczego podzielił prof. Ro'ner na
6 kategoryj: produkcja, stopa życio”
wa, kultura kraju i miast, komuni*
kacja i handel wewnętrzny, stosunki
Polski ze światem oraz budżet : bi
lans płatniczy Polski, Ponadto do-
brze będzie na wstępie wyjaśnić, że
porównywał dane, dotyczące Polski
z odpowiedniemi przeciętnemi  da-
nymi europejskimi i światowymi.

Praśniemy — choćby pobieżnie
przytoczyć wyniki pracy prof. Ro"
mera, uwydatnione w artykule jego
na łamach „Przeglądu Współczesne”
go“.
Co do produkcji rolnej i hodowla-

ne; — doszedł on do przekonania, iż
wyklucza ona teoretycznie możli
wość głodu w Polsce. Jesteśmy tu
w sytuacji o wiele lepszej, niż Niem-
cy, Francja, Włochy, Czechosłowa*
cja, Rosja. Rozmieszczenie tej pro”
dukcji dowodzi całkowitej niemal
eamowystarczalnosci poszcześ5lnych
regjonów z wyjątkiem deficytowego
Śląska, Źle jest natomiast z surow-
cem leśnym. Saldo polskiej natural-
nej produkcji drewna niższe jest, niż
któregokolwiek z krajów nas otacza-
jących. nie wyłączają” Niemiec, do-
kąd wysyłamy niera: do 40 proc. na-
szei ograniczoneį mož!rwošci produk-

cy'nej.
W świetle studjum autora połowa

obszarów Polski pod względem u-
przemysłowienia znajduje się poniżej
1 proc sztandardu śląskiego, a około
3/10 poniżej 10 proc. tego sztandar-
du.

Kulturę kraju usiłował prof. Ro-
mer scharakteryzował gęstością sie-
<i dróg, kolei, banków i urzędów
pocztowych. Bodaj w żadnej dziedzi-
nie b. zabór rosyjski nie jest tak ur
pośledzony w stosunku do pozosta”
łych dzielnic. jak na punkcie urzą-
rzeń pocztowych. Co do dróś bitych
— wszystkie nowe budowano na
wschodzie kraju, gdzie przeszło 30
do ponad 50 proc. dróś bitych jest
pochodzenia polskiego. W rozbudo”
wwie sieci kolejowej praca polska po-
legała głównie na rozwiązywaniu
kwestji zbytu węgla śląskiego.
„O sieci banków — pisze orof. Romer

— które etatystyczna gospodarka pozba-
wila znaczenia w Polsce, niema wiele do
powiedzenia. Przeżytki bankowość pol-
skiei zachowały się tylko na zachodzie...

Fifi banków zagranicznych jest 9 w b.
zaborze pruskim, 3 w Warszawie 1 Ło-
dzi — nigdzie więcej!”,

Obrazując stosunki Polski ze świa”
tem autor stwierdza m. in., niesły*
chanie nikły ruch obcych (86.000w
r.1934 r.), około 15 razy słabszy u
nas. niż w Niemczech. Przyjeżdża do

 

Wewnętrzna i
cza Pol-

lądWspół -
*) Eugenjusz Romer.

ski. —Styczeń 1936. ,

czesny”
 

nas około 34 proc. Niemców, 12 proc.
Austrjaków, 8 — Czechosłowaków.

Redukcja polskiego eksportu po*
została w granicach średniej euro-
pejskiej i światowej. Eksport co do
wartości osiągnął w r. 1934 zaled-
wie 34,5 proc. eksportu z r. 1929. Na
punkcie ograniczenia importu i „za“
ciskania pasa” w tym względzie osią-
ćnęliśmy rekord. W porównaniu do
roku 1929 przeciętna importu w r.
1934 wynosiła: świat — 33,8 proc.,
Europa — 36,3. Polska — 25,7.

4 drogą uratowala zapewne Polska
niezachwialność swej waluty — rzecz
pierwszorzędną — ale ostatecznie stała
się pod względem gospodarczym d'a ca-
łeśo świata „osobą' mało wchodzącą w
rachubę“
Badając pozycje bilansu platniczego

— pisze prof. Romer:
„W sumie świadczą one o stałem ubo-

żeniu Folski i załamaniu się 'ej kredytu 1
znaczenia na rynku światowym”

Były lata, że otrzymywaliśmy z za-
granicy wzwyż 500 miljonów zł. <redy-
tu długoterminowego, w r. 1933 źród-
ło to spadło poniżej 100 miljonów Do
r. 1931 z tytułu kredytu krótkotermino-
wego przypływało do Polski rok rocz-
nie miljar4, kilkakroć—do półtora mil-
jarda złotych. Ostatnio — zaledwie 2/3
miljarda.

Emigracja nasza przesyłała do r.
1931 po 250 — 300 miljonów zł rocz-
nie, w r. 1932 — już tylko 165, w r.
1933 — 157 milj. zł.
Mało intratna turystyka w najlep -

szych latach dawała 150 — 170 miljo-
nów zł. rocznie, pozycja ta spadła
śwałtownie do 30 miljonów.

Rosnące długi państwowe dosięgły
w r. 1935 sumy 4.700 miljonów, z cze
go ziespełna 30 proc. przypada na dłu-
gi wewnętrzne, 70 proc. na zaśsanicę,
przedewszystkiem na Stany Zjedn. i
Francję.

Co do podatków — przeciętny mie-
szkaniec płaci rocznie 55 zł. podatków
państwowych, 19 zł. — samorządo-
wych, a zwyż 16 zł. — bezpieczenio-
wych. ‚

„Juž ta proporcja . winna ołać о-
krzyk feed O ZGÓRIANIA: CAasi da'e

 

 

pafistwo, a co samorządy, co ubezpiecze-
nia”.

Opłaty samorządowe są wysokie
tam, gdzie samorząd jest gospodarczo
i kulturalnie bezsilny. Im gorszy samo-
rząd — tem stosunkowo kosztowniej -

szy. A
„Podatkiem nad podatkami” nazywa

autor słusznie opłaty ubezpieczeniowe.
Na niektórych terenach dorównują
one, albo nawet przewyższają podatki
państwowe, biorąc rzecz sumarycznie.

B. ciekawe są zestawienia co do po-
datku. Wniosek ogólny — „im bie-
dniejsze prowincje, tem więcej płacą
podatków wogóle!". Stosunkowo —
rzecz prosta.
„A w sumie — oświadcza prof, Romer

— Jesteśmy bardzo biedni. Jakąkoiwiek
dziedzinę życia rozważymy, znajdajemy
się w koncernie państw europe skich na
szarym końcu. Zademonstrowałem ten
fakt kilku kartogramami, ilustru 4cemi
stosunek państw europejskich do stan-
dardu europejskiego w dziedzinach obro-
tów portowych. przewozów towarowych
i koleją i morze.n, wartości handlu zaśra-
nicznego i obciążeń przez podatki pań-
stwowe,
Stud um to dało niespodziewane do

pewnego stornia wyniki. Oto jedynie w
dziedzinie kole owej i pocztowej zaajdu-
je się Poiska w poziomie, wynoszącym о-
koło 50 proc, standardu europeskiego.
Olśnionym, niekłamanym blaskiem

Gdyni, trudno nam będzie uwierzyć. że
w dziedzinie obrotów towarowych mo-
rzem esteśmy z państw morskici Łuro-
py krajem na/biednie szym, z wyjątkiem
Bułgarji, no i Albanji Fakt, że mimo to
jesteśmy państwem morskiem, jest bodaj
na lepszą miarą naszej osólnej iedv

ak samo w dziedzinie obrotów han-
dlu zagranicznego i wysokości budżetu
państwowego schodzą poniże polskiego
minimum tylko Albaniai Rosja w pierw-
szym, a jedynie Albanja w przypadku
drugim". o

Prof. Romer nie powiedział nam rze-
czy rewelacyjnych. Natomiast jego ze-
stawienie naszej sytuacji gospodarczej
z innymi, większymi i mniejszymi pań-

stwami i uzmysłowienie kartograficzne
naszej wielkiej biedy — powinno za -
paść w świadoniość opinii narodowej.
Kto nie bierze tej biedy za punkt

wyjścia — ten pcha Polskę w ślepą u-
liczkę.

Id,

440 milionów dolarów
na pomoc dla rolnictwa w Stanach ZJ.

Z Waszyngtonu informują:
Plan wprowadzenia specjalnych opłat,

poro na celu dostarczenie nie: -
nych funduszy na finansowanie nowego
planu poparcia folnictwa w Stanach Zje-
dnoczonych, zie przedłożony kongre-
sowi amerykańskiemu przez generalnego
owe (ministra sprawiedliwości)
ummingsa już w najbliższym tygodniu.
Roczny koszt nowego planu przyjęte-

fo przez senacką komisję rolną wyniósł-
y_440 miljonów dolarów.
Prokurator generalny Cummings, prze-

mawiając do zebranych dziennikarzy o-
świadczył, że w chwili ej prowa-
dzone są studja nad projektem ponowne-
go przyjęcia przez ciała ustawodawcze
„processing taxes“ z wsteczną mocą obo-
wiązującą. Klauzula o wstecznej mocy
obowiązującej — dodał Cummings — po-
zwoliłaby rządowi amerykańskiemu na
pobieranie „pirocessing taxes' w wysoko-
ści 200 miljonów dolarów, które z pole-

ia Sądu Naj iały być zwró-Conepłalnikom,ПНар

Zmiana statutu Banku Polskiego
Ograniczenie ingerencji ministra skarbu

Na dzień 20 lutego zwołane zostało,
jakzen, et EE z

arjuszów Banku Po. jo. Na porząd-
ka dzienny zejdzie ię m. l oprzwa
zmiany statutu b.
Sy Ža azy rewizji ulec „a

statutu, dotyczące ingerencj
ace sabado owa ikaPoł.

skiego oraz nadające rządowi prawo mia- |

nowania komisarza

dzie, ciekawem

pw komisarza rządowego w Banku

Projektowane rawki _ zmierz:
do ograniczenia Pzeeach minis!m
skarbu oraz do skasowania prawa mia-

dowego.
wiadają praw-

1 loby wiedzieć, do cze-
$o zmiany te zmierzają i czem zostały
wywołane,

Jeśli zw Ja

 

 

Akcjonarjusze Zakładów żyrardowskich
domagają się sprawozdawczego walnego zgromadzenia

Akcja drobnych akcjonarjuszy Za-
kładów Żyrardowskich doprowadziła
w swoim czasie do sekwestru sądo-
wego nad temi zakładami.

Obecnie — jak nas informują —
śrono wymienionych  akcjonarjuszy
zwróciło się do zarządu sekwestralne-
$o Zakładów Żyrardowskich z szere-
giem zapytań. |

Wažniejsze z nich brzmią:

Czy. są poczynione kroki w celu wy-
zekwowania należnej sumy 21.000.000

zi YE.Roach, Mic;z te
w sposób rabunkowej gos: i -
fał z majątkuZakładów?” sa
„Czy dyrekcja główna Zakładów zosta-

nie przeniesiona z powrotem z Warsza-
wy do Żyrardowa, co dla Żyrardowa ma
duże znaczenie?
Czy polscy akcjonarjusze usłysząi kie-

dy, jaki jest rezultat dwuletniej -
darki pp. sekwestratorów wZakładach?
W czyim interesie sprowadzane są

kosztowne nowe maszyny po 25 1 45 ty-
sięcy złotych i maszyny te stoją bezczyn-
nie, jako nienadające się do produkcji?

Dlaczego poplecznicy Boussac'a pozo-
stali w Zakładach i pracują na szkodę
drobnych akcjonarjuszów polskich; my-
śląc tylko o swoich własnych korzy-
ściach?

Drobni akcjonarjusze, podpisani pod

"REWERS"POZEĘETWCYTAOEA I

Z Izby przem.-h.
w Warszawie

Dn, 30 stycznia odbyło się plenarne ze-
branie Izby przem. - handlowej w War-
szawie. Prezes inż, Klarner wygłosił
przemówienie, charakteryzu'ące Saloje
nie gospodarcze świata i Polski,

Skolei dr. Roger Battaglia zrefero-
wał tematy, 'akie ma'ą być przedm'otem
II Kongresu Izb Przemysłowo -
wych i wysunięte w związku z tem tezy,
przyjęte przez komisję ośólnej polityk:
śospodarczej oraz komisję polityk han-
dlu zagranicznego,
Następnie radca Gepner przedstawił

podstawowe postulaty handlu wewnętrz-
neśo wysuwane na ten kongres,
Po wysłuchaniu sprawozdania komisji

rewizynej w przedmiocie zamknięc.a ra-
chuników Izby za r. 1935, Izba przyęła
* do zatwierdzającej wiadomości i u-
dzieliła absolutorium dla prezydiam, a
następnie wyraziła podziękowanie komi-
sji rewizyjnej,

Skolei dokonano wyboru komis” re-
wizyjnej na r. 193% w tym samym skła-
dzie, co w r. 1935, dokooptowano awóch
radców z sekc'i handlowej i dwóch rad-
ców z sekcji przemysłowei oraz aoko-
nano wyborów uzupełniających 11-tu ko-
respondentów,

Dyr, Jakubowski przedstawił sprawę
uzupełnienia tabeli opłat pobieranych
przez lzbę oraz zmiany wprelimnarzu
budżetowym na r. 1936,

 

42) Skończywszy w ten sposób poranne zajęcia Ma-
ły oddał się znów w ręce Fleuriota i wyszedł z nich

— Za dużo kurzu — zaprotestował Lewen to-
rem znužonym i jednocześnie bezapelacyjnie sta-

Handlo-,

G.0. BAXTER

Droga do San Triste
Autoryzowany przeklad z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Rozdział XVI,

DUCH DON PEDRA,

Kiedy Jan Jones, czyli Mały, czyli Josć Ve-
real, usłyszał tę nowinę, wstrząsnął nim dreszcz na
myśl co przyszłość przyniesie? Ten powrót Cabril-
la mógł być zwiastunem bardzo nieprzyjemnych
rzeczy. Cabrillo otoczył go tajemniczošcią, nie
chcąc widać by ktokolwiek wiedział, że popełnia
bsśbiący czyn nawiązania kontaktu z człowiekiem
który go tak znieważył.

Jones, pragnął bardzo zobaczyć Cabrilla i do-
wiedzieć się co go sprowadza do pałacu Verealów,
musiał jednak natychmiast załatwić pewną sprawę,
która mu nie dawała spokoju.
— Proszę powiedzieć panu Cabrillemu, że zo-

baczę się z nim po powrocie z San Triste, Muszę
dziś rano odwiedzić pana Alverado.

Choć Vosca Corteno był spewnością człowie-
kiem litościwym, zapaliły mu się złośliwe błyski
w oczach na myśl, że będzie miał przyjemność za-
komunikowania lekceważącej odpowiedzi dawne-
mu panu tego domu. Ukłonił się więc podwójnie
nisko i wyszedł z pokoju

*| ctw wszelkim inowacjom w tej dziedzinie.

 

ubrany do konnej jazdy, Skierował się ku stajniom.
Stajnie były olbrzymie i wspaniałe, tworzyły one
blok budynków nieomal tak imponujących jak sam
pałac; stadnina Verealów została założona przed
trzydziestu laty dzięki fachowym znajomościom
i rozrzutności Don Diego, który był świeżo powró-
cił z terenów wyścigowych we Francji i Anglji, Od
tego czasu konie pełnej krwi z Verealowskiej stad-
niy odnosiły zwycięstwa na niejednym torze i na-
wet Cabrillo nie śmiał skasować kosztownych sta-
'en. Stadnina ta była największą dumą San Tri-
ste i wszyscy zaprotestowaliby z wściekłości prze-

Nawet
kierownik stadniny nie został zmieniony przez
Cabrlla, był nim zawsze mały, zasuszony Angl,
który był za młodu dżokejem, następnie trenerem
wyścigowym a obecnie bezkonkurencyjnym ho-
dowcą.

Za czasów dżokejstwa nazywano go „Czerwo-
nym Tomem'', teraz nosił z godnością tytuł pana
Tomasza Lewena. Zgasła czerwień jego włosów
zamieniła się w kolor popiołu. Z biegiem lat uby-

ło mu jeszcze na wadze. Był to mały chudy czło-
wieczek ruchliwy jak świerszcz, głos miał ostry
i żałośliwy, głos ten stawał się uprzejmy tylko
w rozmowie z końmi, ale wówczas potrafił być
dziwnie miły i łagodny.
— Chcę jechać na karym koniu, — rozkazał

Mały. Tomaszow; Lewenowi.
— Pan jeździł już na nim pięć dni temu — od-

parł nieprzyjemnym tonem Lewen.
— To była tylko malutka przejażdżka —nale-

gal Mały, — Pierre mógłby się śmiało przebiec
pięćdziesiąt mil dziennie,

 

nowczym, —- Za dziesięć minut iechałby pan na
białym koniu zamiast na czainym
— No, to wezmę kasztana.
— Jakiego kasztana, proszę pana?
—- Ogiera, Fl Roju ;
— Nie chce ješė od kilku dni,
—Tokarą klącz.
--- Nie może chodzić — odparł ponuro. Ton:asz

Lewen. — Ostatni raz jak pan na niej jechał, na-
łykała się za dużo wiatru.

—Dajcie mi wobec teżo coś innego — odparł
zniecierpl'wiony Maly. — Nie mam: juž specialnych
życzeń, н ;

Lewen wydał odpowiednie rozkazy: wyprowa-
dzono natychmiast już osiodłanego, wspaniałego
muskularnego wałacha. Wdychał drżącemi nozdrza- |
mi wiatr, śrzywa mu się rozwiewała, miał minę bul-
doga, który wie, że stoi przed sędzią.
— Niech będzie i ten. — Mały jednym susem

znalazł się na koniu. |
— Powoli — warknął Lewen jakgdyby zwracał

się do chłopca stajennego a nie do pana. — Ten
koń to nie zabawka, którą można popychać; to
istny djabeł. I broń Boże żadnych ostróg! Obejdzie
się bez nich.

To mówiąc położył rękę na szyi pięknego gnia-
dosza. Wałach uspokoił się natychmiast.
— Z droói — krzyknął Mały — czując, że koń

-ży pod nim i że zanosi się na zaciętą walkę, Ja
i koń musimy się wzajemnie poznać. Lubię używać
ostróg.

(C. d. n.).

p letni 4
; Iniane  bassis

„stand 11,25 — 11.75; 

temi zapytaniami, podnoszą, iż wal-
czyli o uporządkowanie gospodarki
pod Łasłem powiększenia produkcji i
zatrudnienia ludności, lecz — jak do-
tąd, pomimo sekwestru — bezsku-
tecznie.
W zakończeniu wnoszą o zwołanie

walnego zgromadzenia akcjonarjuszów
Zakładów Żyrardowskich celem zło-
żenia sprawozdania z zarządu mająt*
kiem i wyjaśnienia powyżej stawia-
nych pytań,

—:- —>—

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 31 stycznia

Rh DEWIZY
elg'a 89.50 (sprzedaż 89,68, kupno

89.32); Holandja 360.00 (sprzedaż 367,72,
kupno 359.28-; Londyn 26,24 (sprzedaż
26.31, kupno 26.17); Nowy Jork 5.24 i
pięć ósmych (sprzedaż 5,25 i siedem ós-
mych, kupno 5,23 i trzy ósme); Nowy
Jork (kabel) 5,24 i siedem dra isprze
daż 5.26 mą ósma, kupno 5,23 . pięć
ósmych); Oslo 13180 (sprzedaż 132,13,
kupno 131.47); Paryż 35.00 i pół (sprze-
daż 35.07 i pół, kupno 34.93 i pół); "a
21.96 (sprzedaż 22.00, kupno 21,92);
Szwacara 172.(0 (sprzedaż 173.04 kup-
no 172,36); Sztokholm 135.35 (sprzedaż
135:68, kupno 135.02).
Tendencja dla dewiz nie'ednolita ob=
W nieco więtcsze, niż średnie. W obro-

tach prywatnych: banknoty dolarowe
5.23; rubel złoty 4.78 i pół; dolar złoty
6,03: rubel srebrny 1.40; 1(4 kopiejek w
bilonie rosyjskim (066; gram czystego
złota 59244; marki niemieckie (bankno-
12» funty angielskie (banknoty)

PAPIERY PROCENTOWE

1 proc. pożyczka :lubilizacyjna 62,38
— 62.13 — 6225 (odc:nki po 500 dol.)
62.63 (w proc,); 4 proc. państwow. po-
życzka premjowa dolarowa 52 75—52,95;
5 proc, konwersyina 69,25; 5 proc. po-
życzka dolarowa 77.00 — 77,25 — 77,00
(w proc.);8proc, L. Z. Banku gospodar-
stwa krajowego 94,00 (w proc.); 8 proc.
obligacje Banku śospodarstwa kra owego
94.00 (w proc.);7 proc. L, Z. Banku go
spodarstwa kra owego 83,25; 7 proc. ob-
ligace Penku gospodarstwa krajowego
83.25; 8 proc, L .Z, Banku rolnego 94,00;
7 proc. L. Z, Banku rolnego 83.25; 8 proc.
L. Z. budowlane Banku gospodarstwa kra
iowego 93,00; 4 1 pół proc, L. Z, ziemskie
4675; 5 proc. L. Z, Warszawy 5750 —
56.75: 4i pół proc. L. Z, Warszawy5600
— 55.75; 5 proc. L, Z. Warszawy (1933
r.) 54.75 —5438 — 5450 (odcinki po
1.000 zł.) 55.00; 5 proc. L. Z, Łodzi (1933
r.) 48.50; 6 proc. obligacje m. Warszawy
819 em, 56.00.

AKCJE

Bank Polski — 96,50; Lilpop — 8.75 —
925; Ostrowiec — 17.75 — 18.00; Stara-
chowice — 33.50 — 33.25. :
Dla pożyczek państwowych i listów za

stawnych tendencja przeważnie utrzy-
mana, dla akcyj mocniejsza, W obrotach
prywatnych: 8 proc. pożyczka z r. 1925
(Dillonowska) 92,75 (w proc.); 7 proc po-
życzka śląska 65/75 (w proc.l; 7 proc Do-
žyczka m. Warszawy (macistrat)6900 (w
proc.); 3 proc. pożyczka prem owa budo-
wlana 27,00 —2“ 00 — 26 75; 4 proc. Do.
życzka premowa inwestycyjna5400,

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 31 stycznia

Pszenica czerw. jara szk!115 й — —
— — —, Pszenica jednolita 753 g1 20.00
— Ra Pszenica zbierana 742 gi. 19,50
— 20,00.
żyto I standart 700 gl 12,00 — 12,50;

Żyto Il standart 687 gl. — — — — — $
Owies | st. (niezadeszc.) 497 gl, 13 75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14,00 — 14,25; Owies II stan. 460 gl.aSJEnian |--154 „50; Jęczmień -
673 śl. 14.60 — 1450; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 % 12 50—
13,75; Groch polny 19,00 — 20 00; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
odwójnie czyszczona 22,00 — 23.00;
bia niebieski 8.50 — 875; Lu-

bin żółty 10.00 — 10.50; Rzepak zimowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5% —

| 42.50; Rzepik letni 42.00 — 4300; Rze-
4150 — 42.50;  Siemi

90 procentowe 32.
— 33.50; Koniczyna czerw sur. bz gr.
kanianki 100.00 — 110,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 130.00—
140.00; Koniczyna biała surowa 6000 —
70.00; Koniczyaa biała bez kan o czvst.
97 proc. 80.00 — 9,00. Mak niebieski

' 65,00—37.00; Ziem, а@. — — —; МаКа
pszenna gat. 1 —A0— 20 proc 3: 00—
34.00; Mąka pszenna gat |— В 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; I-C 0-55 proc.
29.00 — 30.00; I— D 0 — 60 roc.
28,00 — 29.00; I — E 0—65 proc 27.00—
28.00; II-A 20—55 proc. 26.00—27.00;
И —В20 —65 ргос 2400 — 2600;
II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24,00, II-| 55—
65proc,22,00 —23,00; II — G60 —65
proc. 21 00—22.00; Maka żytnia wycią*
owa" 0-30 2050 — 2150; Mąka >vtnią
gat 0-45 20.50 — 21 50; Mąka żyt ' gat,

0-55 proc. 20.00—21 00; I śut 0-65 roc,
19.50 — 20.00; II gat. 15.50 — 1650 ra-
zowa 15,75 — 16,25; poślednia — — —

Otrębv nszenne grube przem.
Й otręby ps enne

średnie przem. stand. 10.25 — 1075 O.
trębv pszenne miałkie 1025 — 107: O-
zerow Sa: e Kuchv In:a-
ne 15.50 — ; Kuchy rzepasowe
13.50 — 1400: ochy Pre zowe
= — — — —: Śruta sojowa or!

2aOgólny obrót 2928 нny obr ton, w tem a
ton. Usposobienie spokojne. m

 



Polska wieś chce czytac
Macierz Szkoina zbiera Książki

Polska Macierz Szkolna w Wilnie
zorganizowała w ub. roku szkolnym
kilka czytelni - świetlic przy szko-
łach Macierzy, położonych w czte-
rech różnych powiatach. Dało to
nieoczekiwane rezultaty: średnia
cbecność dzienna w czytelni - świe-
tlicy wynosiła 37 uczestników, nad-
syłane do czytelni gazety były roz-
chwytywane, liczba czytelników co-
dziennie wzrastała.

Doświadczenia zeszłoroczne skło-
niły Zarząd do rozszerzenia akcji
czytelń-świetlic na wszystkie szkoły
Macierzy. Szkół. tych jest obecnie

Po głośnym procesie o zajścia anty-
żydowskie, które się odbyły: w Grod-
nie po zabójstwie maryn. Kuszcza,
po zabójstwie marynarza  Kuszcza,
w parę dni potem odbył się proces,
w którym na ławie oskarżonych za-
siedli żydzi, mordercy chrzešcijani-
na woźnicy z Porzecza, Witolda

Markiewicza. !
Okoliczności morderstwa były

następujące:
w dniu 11 maja 1935 r. z rana

Witold Markiewicz odwoził z Porze-

cza piwo do piwiarni przy stacjika
w Marcinkańcach, Po załatwieniu
spraw w piwiarni Markiewicz, do
którego przyłączył się niejaki Obu-
chowski ruszyli w drogę powrotną.

Gdy Markiewicz jechał przez ©-
sadę Marcinkańce, kilkoro dzieci ży-
dowskich zaczęło czepiać się jego
wozu, usiłując ściągnąć z niego bu-

TPRIAA 2 EKTAS SEAT

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Popo-

ludniėwkal — Dziš o godz. 4-ej odegrana
zostanie na przedstawieniu popołudniowem

komedja Moljera pt. „Mieszczanin szlachci-
cem'. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Występy
Einy Gistedt. Dziś op. Kalmana „Bajadera“.

—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”.
Dziś o g. 4 pp. po cenach zniżonych „Królo-

wa miljardów” z Elną Gistedt.

— Dzisiejszy poranek dla dzieci w

„Lutni”*, Dziś o g. 12.15 komedja „Leosia

Puciatówna”. Ceny od 15 gr.

— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.

Dziś trzy przedstawienia: o godz, 4 min, 45,
7i 9 min. 15 — programu rewjowego p. t.

„Książę Karnawał”. \

— Teatr Rewji „Murzyn“, ul. Ludwi-

sarska 4. Dzis rewja p.t. „Kryzysowi przty-

ka w nos“. Początek codziennie o godz. 6.30
i 9 wiecz. W niedziele o godz, 4, 6.30 i 9 w.

ź za kotar studjo.
Audycja dla wszystkich.

W dniu święta Matki Boskiej Grom-

nicznej rozgłośnia wileńska nada o godz. 15

ciekawą i pełną sentymentu audycję pt.
„Matka Boska w legendzie ludowej”. Słu-

chowisko to nadane poraz pierwszy w roku

ubiegłym przyjęte zostało przez słuchaczy

z gorącem zadowoleniem. Powtórzenie w

dniu dzisiejszym spotka się z pewnością z

żywym aplauzem. Tekst opracowała p.
Wanda Achramowiczowa.

Koncerty lokalne,
Program poniedziałkowy w dniu 3 lu-

tego obfituje w koncerty, wśród których,

jeżeli chodzi o audycje lokalne, wyróżnić

trzeba koncert z płyt, poświęcony twór-

czości popularnego kompozytora operetko-

wego Franciszka Lehara. Wybór najpięk-

niejszych jego  melodyj usłyszymy 0

godz. 16.15.
Tegoż dnia o godz. 20,30 rozpocznie się

kwadrans muzyki hiszpańskiej na płytach.

Polskie Radjo Wiino
Niedziela, dn. 2 lutego 1936 r.

9,00: Sygnał czasu i pieśń poranna.

Gazetka rolnicza. Płyty. 9.40: Dziennik po-

ranny, 10.00: Transmisja nabożeństwa z

kośc. Św. Jana w Toruniu. 11.57: Sygnał
czasu i hejnał. 12.03: Życie kulturalne mia-

sta i prowincji, 12.15; Poranek symfonicz-

ny ze Lwowa. 14,00: Zachowane pozory
— humoreska. 14.20: Koncert życzeń. 15.00;
Matka Boska w legendzie ludowej. 15.45:
Płyty. 16.00: Na Gromniczną — opowiada-

nie dla dzieci. 16.15: Sonata skrzypcowa
G-dur — H. Melcera w wyk. L. Kmitowej. ;

16.45: Koncert chóru huty Bailden  Kato-į
wice. 17.00: Muzyka taneczna. 17.40: War-|
szawska migawka regjonalna. 17.55: Zagad-/

ka muzyczna z nagrodami. 18.30: Biedna |

młodość — słuch, M. Jasnorzewskiej-Pawli-|

kowskiej. 19.15: Koncert reklamowy. 19.25:
Wil wiadom. sportowe. 19.30: Płyty, 19.45:|

Co czytać. 20.00: Koncert. 20.50: Dziennik

wieczorny. 21,00: Wesoła fala lwowska —

Na ślizgawce. 21.30: Ziarna polskie po

świecie, feljeton, 21,45: Audycja konkurso-

42. Zorgamzowanie zatem czytelń-

świetlic przy wszystkich szkołach
wymaga znacznych kosztów.

Aby zaspokoić głód słowa dru-
kowanego na wsi, Akademickie Ko-
ło P. M. S. wszczęło akcję zbiórki

czasopism. Szereg organizacyj co
tydzień nadsyła gazety,
stają rozsyłane do poszczególnych

punktów czytelnianych. Starcza ich
jednak tylko dla niewielu szkół.
Tymczasem z 42 miejscowości lud-
ność i nauczycielstwo prosi o za-
opatrzenie czytelń w gazety i książki

A więc i książki! Czyż można się

telki Markiewicz odpędzał je ba-
tem. Jedno z dzieci, ugodzone wi-
docznie batem zaczęło płakać, Na
odgłos płaczu wyskoczyła z po-
bliskiego domu żydówka, która za-
częła krzyczeć do powracających
właśnie z bożnicy dorosłych żydów:
„Zabić chama''!

Na ten okrzyk wezwani żydzi
podskoczyli do wozu i usiłowali po-
bić Markiewicza, lecz narazie skoń-
czyło się na ostrej utarczce słownej.

Dopiero gdy wóz znalazł . się za
‚ osadą, żydzi zjawili się znowu i tym
razem już uzbrojeni w grube kije,
tłumnie rzucili się na Markiewicza.

Nierówna i krótka walka skoń-
czyła się śmiercią od uderzeń drą-
gami woźnicy. Po dokonaniu mordu
żydzi rozbiegli się.

Wszczęte w tej sprawie śledztwo
doprowadziło do wykrycia i areszto-
wania głównych sprawców morder-;
stwa.

Okazali się nimi mieszkańcy osa-
dy przy stacji kol. Marcinkańce:
uwin Jacuńgki, Mowsza Sosno-

wicz, oraz Lejba Kobrowski. W są-
dzie okręgowym w Grodnie R. Ja-
cuński, jako główny sprawca mordu
skazany został na 10 lat więzienia,
zaś M, Sosnowicz i Kobrowski za
wzięcie udziału w bójce na 3 lata
więzienia każdy,

W. piątek proces ten rozpatry-
wany był ponownie przez Sąd Ape-
lacyjny w Wilnie, który zmniejszył
ikarę głównemu oskarżonemu do 6
lat więzienia, zaś w stosunku .do
dwuch pozostałych oskarżonych
wyrok instancji pierwszej zatwier-
dził Na mocy amnestji darowano
ostatnim połowę kary. (e)

Przez cztery

które zo-|

dziwić, że tam, gdzie ludność zaczę-
ła czytać, nie wystarczą już tylko
gazety, ale wcześniej czy później

odezwie się wołanie o ksiąjkę. Ta-

kie wołanie pod adresem Macierzy
idzie ze wszystkich prawie zakąt-
ków Wileńszczyzny.

Wymaganiom tym Macierz z po-
wodu skromnych możliwości tinan-
sowych nie może sprostać, Apeluje
zatem do szerokich sier Społeczeń-
stwa o pomoc w postaci składania
dia czytelń - świetlic na wsi czaso
pism i książek odpowiedniej treści.

Od dnia dzisiejszego biuro Pol-

|
|

steg

iz

 

Wilnu przyda się miljoner...
zostać nim może łatwo i bez osobi-

о wysiłku, każdy, kto wytrwole

wiarą w szczęście gra na loterji.

Tysiące wygranych z miljonem na czele

ocze

szansej Już sprzedajemy losy do lej

klasy 35 ej loterji. Szczęśliwa kołektura

A. WOL

kuje na wilnian. Każdy ma równe

ANSKA
WILNO, WIELKA Me 6.

skiej Macierzy Szkolnej (ul, Wileń-;
DEETRODEEWEZOOTZEZOOROREEZACOCRARIEAS. DYZRZIW TZOORZOCZSBEBZEWCÓ ką 23 m. 9) przyjmuje codziennie

Echa głośnego procesu 0 zabójstwo
w Marciakańcach

w godz. od 9 do 15 gazety i książki,
"Będą również umieszczone w kilku
'punktach miasta skrzynki P. M. S,
'na ofiarowane książki i gazety. Tą
| drogą zebrane materjały będą roz-
isyłane co tydzień do czytelń-świet-
"lic, jakie dzięki tej pomocy da się
| zorganizować przy wszystkich 42
'szkołach Macierzy.
| Wierzymy, że apel nasz odbije
się głośnem echem w społeczeń-
stwie, które zawsze dawało dowody
'serdecznego odczucia potrzeb oświa
towych naszej wsi kresowej.

Polska Macierz Szkolna Z. W.
w Wilnie.

Głucha staruszka
zabita przez pociąg

W numerze wczorajszym donosi-
liśmy już o zabiciu przez pociąg na

j linji Wilno—Landwarów jakiejś nie-
znanej staruszki. Śledztwo wyka-
zało, że zabitą jest mieszkanką Po-
nar w gm. rudomiūskiej. Była ona

i kompletnie głucha i dlatego prawdo-
podobnie, idąc obok toru, nie dosły-
szała nadchodzącego pociągu moto-
rowego, który pokaleczył ją tak sil-
nie, że po przewiezieniu do szpitala
Żydowskiego, zmarła.

Zmarł z głodu i zimna

Policja ustaliła, że 50-letni obco-
krajowiec Aleksander: Awotyń, któ-
rego w dniu 1.1. 36 r. znaleziono w
Pawłowie, gm. turgielskiej, zamar-
zniętego, trudnił się żebraniną i od
dłuższego czasu był już chory. W
dniu 29, XII. ub. r. nocował we wsi
Pawłowo, w tym dniu nic nie jadł i
przez całą noc stękał, Awotyń nie
ma w Polsce żadnej rodziny.

lata pianował

 

 
morderstwo

Parę dni temu, na wokandzie
Sądu Okręgowego w Wilnie znalaz-
ła się sprawa o zabójstwo, popełnio-
ne przez młodego pastucha, namė-
wionego do tego czynu przez parę

zbrodniczych kochanków.

Tło tej sprawy przedstawia- się
następująco: Wiosną 1931 r. w zaść.
Szarakiszki, w domu Konstantego
Czerwińskiego . zamieszkiwała jego
siostra Weronika ze swym mężem
Feliksem Czajkowskim.
W tymże czasie Czerwiński przy-

jął na służbę pastucha Wincentego
Kowalewskiego i parobka Kazimie-,

jgo zeznań aresztowano Czajkowskąrza Kumipisa.

go męża i jalko marzędzie zbrodni
wybrali pastucha Kowalskiego, о-

| biecując mu za to 15 zł. i rower.
| Namawianie, kuszenie rowerem
chłopca, trwało w ciągu kilku lat.

j Kowalewski wahał się, w końcu jed-
nak uległ i w dniu 2 października
1935 r. przez przygotowany przez
Czajkowską otwór w oknie strzelił
do Czajkowskiego, zabijając go na
miejscu.

Ponieważ podejrzenia padły na
Kowalskiego został on aresztowany
i po przyznaniu się do winy wyjaśnił
szczegóły sprawy. Na podstawie je-

Kumpis w krótkim czasie nawią-ji Kumipisa,
zał bliższe
Stosunki pomiędzy małżonkami po-
psuły się, lecz F. Czałkowski żył z
Kumpisem w najlepszej zgodzie,

Taki stan rzeczy jednak nie do-
gadzał kochankom. Postanowili
zgładzić z tego świata niewygodne-

stosunki z Czajkowską.| Wyrokiem sądu  zabėjca—Ko-
walewski skazany zostął na 10 lat.
więzienia. Moralni zaś sprawcy mor-

bezterminowe, a wspólniczka jego i
kochanka Czajkowska na 15 lat
więzienia. (e)

Usiłował zabić żonę,
a następnie popełnił harakiri

Chakiewicz Mikołaj, mieszkaniec
kol. Kuropole, gm. postawskiej, w
dniu 29 ub. m. w czasie kłótni zadał
swej żonie Helenie kilka ran nożem,
usiłując ją zabić, a następnie tymże
nożem rozpruł sobie brzuch i po-
derżnął gardło. W kilka godzin póź-

niej Chatkiewicz zmarł.
Stan Chatkiewiczowej Heleny,

przewiezionej do szpitala gminnego
życiu nie zagraża. Niezwykły ten
wypadek wywarł wśród okolicznych

as przyśnębiające wraże-
nie. (e)

Poseł Charwat w Wilnie
W dn. 1 bm. przyjechał do Wilna

poseł polski w Rydze, p. Charwat.
P. Poseł odbył konferencję z p. Wo-
jewodą, z p. dyrektorem Państwowe-
o Banku Rolnego i z p. dyrektorem
zby Przemysłowo*Handlowej wWil.
nie.

Na konferencji z p. Władysła-

|

sprawy ożywienia ruchu gospodar-
czego między Polską a Łotwą. W.
związku z tem w dniach najbliższych
,uda się do Rygi delegacja kupców
Jniarskich, którzy poczynią starania
,w sprawie ekisportu Inu polskiego
przez

Wyjazd p. posła Charwata z Wil-
wa. 22.05: Tańczymy — gra mała ork. P, R.|wem Barańskim, dyrektorem Izby|na nastąpi w dn. 2 bm.
23.00: Wiadom. meteor. 23.10: Tańczymy, Prz.-Handll. w Wilnie, omawiano

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie.

Konto P. K. O. Nr. 145461,

Cena losu — 40 zł. ćwiartka — 10 zł.

Ciągnienie rozpocznie się 20 |lutego.

 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W zachodniej połowie Polski: pogode ©

zachmurzeniu zmiennem z przelotnemi desz-

czami. Ciepło. Umiarkowane, chwilami po-

rywiste wiatry południowo-zachodnie i za-

chodnie.

We wschodniej połowie Polski: pogoda

pochmurna z opadami w postaci deszczu

lub deszcze ze śniegiem. Temperatura nie-

co powyżej zera. Dość silne wiatry połu-

dniowo-wschodnie i południowe.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W Kościele św. Katarzyny

w dinu dzisiejszym tj. 2 lutego przy-

pada cadzienna miesięczna adoracja

Najświętszego Sakramentu, Na za-

kończenie o godz. 5 po poł. odpra-
wione będą uroczyste nieszpory.

14 MIASTA.
— Przedłużenie ulg podatkowych

w kinach. Zarząd Miejski postano-
wił przedłużyć stosowanie indywidu-
alnych ulg w podatku  widowisko-
wym w kinoteatrach na jeden mie-

siąc, tj. przez luty w nadziei, że
tym czasem sprawa ta będzie usta-
wowo uregulowana. (h)
— Przymusowe szczepienie ospy.

Miejska siużba zdrowia stwierdziła,

iż mimo ustawowego obowiązku,

wielu rodziców zaniechało dostarcze
nia swioich dzieci do szczepienia
ospy w roku 1935. Zostały rozesia-
ne wezwania do opieszałych rodzi-
ców, by wyjaśnili powód nieszcze-
pienia dziecka.

W/ razie stwierdzenia, że miało
miejsce istotnie uchylenie od obo-
wiązku szczepienia, rodzice pociąś-

mięci będą do odpowiedzialności.
HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Jaką kaiegorję patentów wy-
kupywać mają skiady soli, Władze
skarbowe _wymierzyły grzywny
przedsiębiorcom komisowej sprze-
daży soli, które wykupiły patenty
kategorji Ill-ejj Sprawa ta oparia
się o izbę karną Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy, wyjaśniając nasuwa-
jące się w tym względzie wątpliwo-
Ści, orzekł, że sprzedaż soli w przed-
siębiorstwach komisowych wymaga
nabywania patentów ll-ej kotegorji
handlowej. (h)

SPRAWY PODATKOWE.
— Adwokaci w odwoławczych

komisjach podatkowych. Na ostat-
niem posiedzeniu Naczelnej Rady
Adwokackiej rozpatrywana była
między innemi sprawa licznych  re-
kursów zgłaszanych przeciwiko wy-
miarowi podatków przez członków

 

derstwa —  Kumpis na więzienie palestry.
Izby adwokackie uznają, iż ko-

nieczny jest udział ich reprezentan-
tów w odwoławczych komisjach po-
,datkowych, celem zapewnienia na-
|leżytej obrony w palestrze. Naczel-
‘па Rada Adwokacka wystąpi w tej
'mierze do Ministerstwa Skarbu. (h)
i SPRAWY RZEMIESLNICZE,
|. — Kurs kroju krawiectwa dam-
skiego. Wileńsko - Nowogródzki In-
stytut Rzemieślniczy w Wilnie, po-
daje do wiadomości krawców, iż za-
powiadany Kurs Kroju Krawieckiego ;

dniu mieście znaleziono 2 podrzutków JednegojDamskiego, rozpocznie się w
[84 lutego b. r.

Wykłady odbywać się będą w lo-
kalu Izby Rzemieślniczej w. Wilnie
(ul. Gdańska 6) codziennie,
niedziel, od godz. 18-ej do 22.

Ostateczny termin zapisów na
Kurs upływa 3-go bm. do godziny 12.
Wolnych miejsc na Kursie znajduje
się tylko 4.

Izba Rzemieślnicza zaleca dla
rzemiosła krawieckiego wykorzysta-
nie powyższej okazji.

| ZEBRANIA I ODCZYTY.
—Dzisiaj o godz. 12 w pol. w Sali

prócz

 

wileńska
„Miejskiej (Ostrobramska 5) odbędzie
jsię wielki wiec lokatorski,
| — Aula Kolumnowa U. S. B. We
jwtorek, dn. 4-go lutego r. b. o godz.
Roe prof. dr. Konrad Górski wy-
głosi odczyt p. t. „Jan Kasprowicz a
„chwila dzisiejsza”. Wstęp 50 gr., dla
młodz. uczącej się 25 gr. Dochód na
rzecz prasy katolidkiej S. Kat, M.A.

- „Odrodzenie.
| — III Posiedzenie Naukowe Wil
"T-wa Lek. wspólnie z Wileń, Kołem
T-wa Intern. Polskich odbędzie się
3.11 1936 o godz. 20 (Zamikowa 24).

NADESŁANE.
— Pokaz przyrządzania potraw

z ryb. Związek Pań Domu łącznie ze
Spółdzielnią Producentów Ryb w
Wilnie organizuje w dn. 6 lutego o
godz. 18-ej w sali Izby Przemysłowo-
Handlowej (ul. Mickiewicza 32) po-
kaz przyrządzania ryb z uwzgiędnie-
niem tańszych gatunków. Pokaz
przeprowadzi kuchmistrz - specjali-
sta z restauracji „Bukiet'”, Wejście
łącznie z próbowaniem potraw i
przepisami 25 gr. od członkiń, 40 gr.
od gości.

RÓŻNE.
— Polski Bank Właścicieli Nie-

ruchomości m. Wilna przyjmuje
wkłady, wypłacając wysokie орго-
centowanie oraz udziela krótko i
długo-terminowe pożyczki na dogod-
nych warunikach.

Biuro Banku mieści się przy ul.
Mickiewicza 22, m. 29 (w podwórku
centralnem) i czynne jest codziennie
w godz. 11—13, prócz świąt i sobót,
— Nowa placówka gospodarcza

w Wilnie, W dniu i lutego r. b. do-
konane zostało poświęcenie i otwar-
cie nowego skiepu Związku Spół-
jdzielni Mleczarskich i Jayczarskich
przy ul. Wielkiej 20 (róg Gdańskiej).
Estetyczne urządzenie sklepu oraz
zaopatrzenie go doborowym towa-
rem, przyspaża Wilnu mową wzoro-
wą placówkę handlową.

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodziej futer. W dniu 31 ub, m, o

godz. 1i-ej do sklepu futer Chaima Świr-
skiego (Niemiecka 37) przyszedł jakiś osob-

nik, który zażądał pokazania mu różnych

skórek, Po wyjściu klijenta, Świrski zauwa-

żył brak 11 skórek skunksowych, wartości

zł. 209. W sklepie ubrań Chonowicza (Nie-

miecka 21) tenże osobnik ukradł w taki

sam sposób 4 skórki skunksowe, wartości

zł. 60. W czasie pościgu wywiadowca za-

trzymał złodzieja na ulicy. Podał się on za

Stanisława Kłapę, zam. w Warszawie przy

ul. Ciemnej 9%. Skradzionych skórek nara-

zie nie odnaleziono. W czasie prowadzenia

do komisarjatu Kiapa usiłował przekupić

st. post. sł. śl. Sieniucha, wsuwając mu do

kieszeni zł. 20 i prosząc o zwolnienie go.

i

— Wybił 2 zęby. Na ślizgawce w ogro-

dzie im. Żeligowskiego Maksowi Mejlukowi

(Niemiecka 29) nieznany osobnik wybił 2

zęby, przyczem go dotkliwie pobił. Zazna-

czyć należy, iż Mejluk wyzywająco się za-

chowywał na ślizgawce, potrącał młodzież,

której wymyślał ordynarnie, (h)

WYPADKI.
— Znalezione podrzutki, Wczoraj w

 
w Kaplicy Ostrobramskiej a drugiego w

klatce schodowej przy ul. Nowogródzkiej

15. Podrzutków skierowano do przytułku
U Jezus. (h)

| Przygnieciony;
| na śmierć zrębami

drzewa
Około folwarku Podlipie, gm. żu-

kojnickiej, w czasie rąbania drzewa
jzabity został przez walący się pień
, Bolesław Romasz, mieszkaniec tegoż
| folwarku. (e) E
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Film nad filmy.

Poigžnyarcyį-arcyj=įfilm(film
PROBA

W. rol, gł.

Nad program: Dodatki i aktualja.
°wmn A4 KO MIKOM A O| am

ggi i OAM A|

10—25'; Taniej kupi Pani...
Wykwintną, jedwabną bieliznę damską, Sziefroczek, sweterek, +.

szaliczek, bluzeczkę, pończoszki, »rękawiczki, Ftorebkę i t. d.“

w tirmie J, KEODECKI ZAMKOWA 17,
Seanas 9-28.

WIELKI WYBO
Obejrzenie nie obowiązuje 4"kupna

TU Wi Ab) I
>BN| DZIš POCZĄTEK O 12-ej.

FILM DLA WSZYSTKICH.

8000, Fertner, Benita
WSPANIAŁA KOMEDJA MUZYCZNA

JASNIE PAN
SZOFER —

Świetny nadprogram. Piękne dodatki i in. Pocz. punktualnie 4, 6, 8 i 10.15
Bilety honorowe nieważne.

Telegram
Już został ocenzurowany, film, jaklego jeszcze nie było! p.t:

„UCIECZ <
A A Z.

jowców w Rosji

HELIOS | Początek «o) godz,"z-oj, Dziś największa tragiczka światał

—- —ij giaй

ANNA MAY WONG : Fritz Kortner. Przepych i czar
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Sowieckiej

Sylwja SIDNEY
w potężnym filmie obyczajowym

„Osaczona*
Nad program: Atrakcje Pocz. 0 4-ej

POLSKIE kino й

ŚWIATOWID
Mmiękiewicza ©

 

Najweselsza komedja muzyczna produkcji

1936 roku

tylko wstępem do stworzenia lego arcydzieła.
AŃSKI C! AIL 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 od godz. 2-ej.

ORADNIA BUDOWLANA ЗАРОНЕ
2. ARCH. B. SWIECIMSRIEGO Tauras 205]
pa zwa wystaw i a, reklam

ietin zebudow
ulgodje iados Žaidime AZ

Csibi, Piotruś, Papryka, K. kiatarzynka

 

"Tak, tak, tak

 

CZY: IN:CŁA
wschodu! Efektowne tańce! Imponujące sceny zbiorowe Orientalna muzy ka! Cudowny śpiew!

Pocz. punktualnie: 2, 6, 8 i 10.15. Bilety honorowe nieważne. ©

Triumf filmu Wiedeńskiego

| udział bierze cały zespół artystyczny. Początek4,6.30,9w.

| Anonsl Jutro, w poniedziałek, 3 lutego premjeral Nowa wielka arcywesoła rewjap.t.

WIKTOR czy WIKTORJA?

— |3 pok. Wszystkie wy-

- ——r O

  

ESA

160 LAT MIJA, BO op1840 ROKU ISTNIEJE

r. H. RUSIECKI

| i WsasANDRUKOWICZ
| Obserwator zegarów u sp Eksc. Arcypa-

„SEL |
|

acław
 

 

| sterza, p. PREe B., Magistracie

Solidna L,Sprawa oraz sprzedaż
jarów kr.

 

zeg. i zagr.
Zegarki od В al. sum

LO

E

;BYŁA INKASENTKA
„T. O. D. Z Katarzyna
Meyrówna prosi zna-

„Kursy języków obcych
w totalu Instytutu Nank Kandl.-Gospodarczych,
MICKIEWICZA 18 (gmach B-ci Jablkowskich)
angielski, francuski, niemiecki; kursy element,
średni i wyższy. dla dorosłych popolud. Zgłosze-
aia do nowych grup od 8—13 oraz 17—28 jaw zgubionego

w lokalu Iastytutu Nauk H.-G. jez nią kwitarjusza
„O.D, o łaskawe od-|

Żądajcie prospektu! — Teł. 14-14 |siecięsio 20 Adiėlai“

|stracji „Dzien. WiL“,
| Powyższy kwitarjusz
unieważniasię.
l

smol. gł. olub. Wiednia Herman THIMIG, Christi MARDYN.

Wira. sł. ulubwiedia Herman;THIMIG, Christi MARDAYN!

W tych dalzehw$kinie! „H„E L 1.0 S“

TEATR REWA
 

————————

EP :

 

Film o

nieznających

tamy

namiętnościach

wschodu

 

EEUEERALBASI! į
Redukcja cen

МА Й.V. Mi Wielka
 

  

  
  

Wielko B в

na wszystkie towary od Ge. [a

stałych udziela rabatu

06.
| Wytworna

konfekcja, galznt.,
trykotaže, bie'izna, £

WŁASNA WYTWORNIAE

OBUWIA

 

—iai.—

Zniżka cenE
*MKM2 ZiCZES Kicia

Nowošė.
Tapczany automatycznie podnoszone oraz

inne meble wyściełane poleca

Wacław Mołodecki
WILNO, UL. JAGIELLOŃSKA 5.

Ceny konkurencyjne. |

„SB,PRZY

jEMOROIDACH
(navaSSE4

a EE
arų

і
|

     
     
    

GRUŹLICA PŁUC|
Ę jest nieublagana i co-|

P rocznie, nie robiąc róż-

micy dla płci, wieku i

 

 Lu wsersk= 4 „MURZYN”] Ostatni dzień. Rewja w 2 cz.i 17 obr.

„Kryzysowiprztykaw nos“
Ceny miejsc od 25 “

„GRUNT NA ŚWIECIE, 2 pczPECIE',1 zdziałem zowozazadałowanych sił artyst.

REWJA | -
NA JEŻA Z PRZEDZIAŁKIE
z udziałem nowozaangażowanych frapującej artystki Geny Honarskiej, muzyka ekscen-

tryka Eddiego, Wł. Bojarskiego zpartnerką Szelly oraz dotychczasowych ulubieńców

Т. Puchalskiej, Ant. Iżykowskiego oraz brawurowego baletu Tanagra. Dziś po raz

ostatni „Książę karnawał", Codzien. 2 seanse: 6.45I9.15, W niedz. i święta4,45,7,9.15.
e

Balkon 25 gr. Progien Nr. 59 0 L:
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Mieszkania m:або-нPOKÓJ ооа ]е_г‚юпуaa
i pokoje z „seda. Z-k|dęby, na pnie lub w 3Setiego esaв

aiin; Šaiegowy 1, m. 14 |klocach, e liścia. PA 6 $0 ziennie
ste, sosnę, kupię Ws- W godzinach popo-

Mieszkanie MIESZKANIE cław Janowicz, Wil-prozę, W Wras
2—3 pokoj, 2 wygo-
dami, w šrėdmiešciu,
potrzebne, Zgłoszenia
do Adm. „Dz. WiL“
dia „M. A.“ 501—2

mo ul. Wielka 12—12. palaronojė, —-Хф

Eau się pomiędzy” 411
Naukalzžama

śody. Zwierzyniec, ul.
Urodzka 1.
  WSZYSTKOTKO sSTANIAŁO NIEŻAWODNIE__

GYRÓBYŻeŹŁOTAI SREBRAŻEGAKY, Denis pfu
BUDZIKL skiego” i „Głosu” poZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,— $|censch | nadzwycjaj

 

jtanich i na warun
įkach ulgowych płat.
mości załatwia Biuro
| Ogłoszeń StefanajNN

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

Mieszkanie | -Służąca4-pokojowe w ogród-
ku na dogodnych wa-

STUDENTU.$. В.

trunka i Kupno udziela pomocy nau-| przychodząca, do

cia. zane KJ i Sprzedaż 5 79wel dla uczni szkół|wszystkiego potrzeb-

Miła Nr. 13. zwwodowych | šred- Ba & gp ać

mich ze wszystkich| dectwami.

przedmiotów oraz dzieć się $-to Jakób- , Grabowskiego w Wil.
| lnie Garbarska Nr. 1,

2] iiiii

TE Zł. za*egzemplarz
W każdym domu polskim i chrześcijańskim powi
nien znajdować się WILEŃSKI KALENDARZ NA-
RODOWY jedyny na Wileńszczyźnie, walczący z

zalewem żydowskim.
Zamówienia z prowincji zyjmuje  Sekretarjat
Stronn. Narod., ul. Moktiu Is za a.
niem poczłowem. Przy zamawianiu najmniej 10

egzempl. udziela się rahatn.

CZWARTY NAKŁAD.

TF

 

  

|

g
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przygotowuje doegza ska 16—6 od 3.30 do
minów wstępnych. 5-30 pp.

Gz E ASKA

alalawOmwoliśsi.|] Pomóżmylaw
S | bliźnim ;

DO MATURY | piwowwwwnwnwwnnwntwnwnih

ję traatowale,| й_"’„“М"„ cze O "ZWRACAMY SIĘ
ZOK repetytor. Łesk. zgło- z forącą prośbą do
a A [orm do Adm. dla itościwych aa na-

w dol stanie, „Korepetytora” tam- szych „Z. ów o
BIURO sprzedaje się niedro- że adres. pomoc dla młodej,

POŚREDN. MIESZK. go, UI. Uniwersytec- Holnej panienki, któ-

 Ji aj piePlac
pokójparisEs—przy z Ponarskiej, 29

ściem z klatki scho- przylegający do toru
kolejowego, do wy*

20 m 5ORA dzierżawienia na cele|
Wiado-|

 

TANIO!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkanie

SO mz: EIpa znajduje się wtak„UNIWERSAL* = 3 į Praca Moytycynem. matecjał:
nz e & 1яоі!яг. : par)

m. 6-a, tel. 22-11. przy ul.lep czai lecie:

szenia wolnychmiesz- puukcie, świeżo odre- do narzę- szkola. módz
kań | pokoi umeblo- Eaiajnas — pein: gj mSkład-

'aa ul. Mickiewicza 4 nem położeniu, że nie

Biuro przyjmuje zglo- w | pierwszorzędaym, SS |cy de kiaad: toe

pozdobyć

poszukuje ki na wpis przyjmujez. Ъ. Opłata od urządzeniem sprzeda- waj
+ Wlašcicieli nie- je się niedrogo. Adres „Żaiwo”, Lwów, Ku- Administracja nasze-ruchomościat wy- w „Redakcji. | szewicza 6. —4 go pisma.
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40 LL ONA

* stanu pociąga bardzo

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób pluc-

lk bronchitu, grypy, uporczywego mę-

czącego kaszlu i t. p. stosują PP: Lekarze

„BALSAM  THIOCOLAN-AGE", który.

ułatwiając wydzielanie się plwociny,

usuwa kaszel.

| BIEDNA WDOWA
posługą i pracą po-
dzienną = trojga

- DOZORCA,
znający się na ślusar-

małych obec.stwie i PE
|mężczyzna w wie-

pe złamałalnogę, jet ku, poszukuje pracy.

nięte przymierają $.0- Kilka lat pracował
jako woźny w poważ-

dem, ze względu najpar aa Posl

da b. dobre świadec-
twa i rekomendacje.

 

  

"Gospodyni
Praca >

energiczna, sumienna,
| poszukiw. = pracowita, poszukuje
YAMWAKHNYAMYWMNM | miejsca do majątku

| SIOSTRA na wieś, Obeznana
pielęgniarka — pielę: dobrze z gospodarką
įnacja chorych, bań- wiejską: hodowlą dro-
ki, zastrzyki, masaże. biu, rogacizny, z ku-
Dobroczynny 3-a, m.chnią, oraz z wyro*
13, telefon 9—25. bem masła. Wymagań

skromnych, Posiada
MŁODA świadectwo. Ul, Kró-

dziewczyna ze wsl lewska 6 m. 7.
poszukuje pracy słu-| —————————-
żącej. Żydowska 10, KRAWCOWA

zKiro |rutynowana przyjmaje
go gowego. koi roboty: pła-

| Organista<:

  

szcze, kostjumy, su-

juda L 23 z ukoń- osetowa ła.
czoną szkołą organie ==
MEz = Po- yovikab ИЕ
szukuje posady w

mieście lub na pro- Różne

wkbwie, Sonar
pod W. 5.
Ia: TUdziaty

Stolarz. 92".
wykonuje i reperuje w fener. Artwie
okna, drzwi, podłogi, handl. na Rz.P. Arty”

maprawia krzesła, kre- kuł techn.,wszechśw.

densy, biurka, ładnie opatentowany i wpro”
polituruje po cenach wadzony, niezbędny
Jb. niskich, Może na w gospodarce państw..
dom, człowiek pewny. samorz, przemysł,
posiada b. poważne rolnej i prywatnej.
świadectwa | reko- Pewność znaczn. zby-
mendacje. Lwowska tu, wysokie zyski.
52—7, Franciszek Jan- Wiad. ul. Poznańska

kowskL  351-2 2, m, 2. Od 16—18.

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. a 1, czynna od g. 9 — 18. CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłk i 5 i; ыы . Ą 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 gra za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cylrowe i tabela-

ryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca

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

<A

 

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


