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Uposażenie pracowników somorządowych
Mowa Min. Raczkiewicza na posiedzeniu Komisji Sejmu

Załączone do przedłożeń rządowych

uzasadnienie dostatecznie naświetlają ich
cele i założenia. Nie będę więc bliżej tłu-

maczył potrzeby wydania projektowanych

ustaw. Pragnę tylko podkreślić znaczenie,
jakie rząd przywiązuje do problemu pra-
cowniczego w samorządzie.

Pragnę zaznaczyć, że rząd należycie do-

cenia znaczenie i rolę pracowników w życiu
samorządowem.

Pracownik, który zawodowo poświęca

się służbie publicznej, powinien mieć za-

pewnione warunki bytu, poczucie pewności
jutra, gdyż od takich warunków zaieży wy-
dcjna praca. Jeżeli jednak projektowane
ustawy mie mogą w dostatecznym stopniu

zapewnić pracownikowi takich warunków,
to dlatego, że warunki materjalue pracow-

mika są ściśle związane z sytuacją finansową

związków samorządowych i ze stanem za-
możności społeczeństwa. W obecnych wa-
runkach finansowych związków samorządo-

wych przy dzisiejszem zubożeniu społeczeń-

stwa i tak wielkiem bezrobociu niepodobna
jest zapewnić pracownikowi samorządowe-

mu takiej sytuacji materjalnej, jaka powinna

odpowiadać jego pracy i odpowiedzial-

ności.

Omawiana ustawa mia oszczędzić pra-

cowników, których zastanie w służbie sa-
morządowej i ma znaleźć pełne zastosowa-

nie dopiero w stosunku do pracowników
nowoprzyjętych.

Na odcinku emerytalnym nietyle chodzi|
o zamierzenia oszczędnościowe, co o takie

skalkulowanie wzajemnych świadczeń, żeby
ubezpieczenie było dziełem realnem i

trwałem.

Utrzymanie dotychczasowych zasad u-

bezpieczenia we własnym zakresie związ-

ków samorządowych musiałoby doprowa-

dzić z biegiem lat do olbrzymiego wzrostu

wydatków osobowych, które obecnie już

sięgają w niektórych gminach do 40 proc.

ogółu wydatków. Pozostawienie więc stanu
obecnego musiałoby stworzyć karykaturalną
sytuację, w której na obsługę potrzeb życia

zbiorowego w dziedzinie kulturalnej i go-

spodarczej zabrakłoby środków, gdyż znacz-

na ich część musiałaby służyć na pokrycie

uposażeń i emerytur.

Projektowane ustawy tworzyć mają peł-

ną kodyłikację prawa urzędniczego w sa-

morząłzie terytorjalnym, opartego na sto-
sunkach publiczno-prawnych. Nie jest rze-
czą możliwą utrzymywanie nadal stanu
prawnego, w myśl którego w jednej dzielni-
cy istnieje nominacja dożywotnia, zapew-

miająca zupełną nieusuwalność urzędnika,
natomiast w innych — rozwiązanie stosunku

pracy zależne jest od jednostronnego wy-

powiedzenia umowy przez jednoosobową

władzę służbową na dwa tygodnie lub w
miesiąc naprzód, nawet po wielu latach

służby pracownika.
Niemniej jaskrawo występuje rozbiež-

ność norm już nietylko w różnych dzielni-
cach, ale nawet w sąsiednich związkach sa-

morządowych na odcinku ubezpieczeń eme-

rytainych,

rządowych pracownicy nie mają żadnych

odrębnych praw emerytalnych i podlegają

ogólnemu ubezpieczeniu społecznemu, to w cytować bardzo wiele. Świadczą one, że.

„innycb związkach pracownicy korzystają z

 

ubezpieczeń emerytalnych,

Gdy w wielu związkach samo- im najbardziej liberalne zaliczenie lat po- politycznej i wojskowej.
przedniej pracy, nie mającej nic wspólnego

z samorządem. Przykładów takich możnaby

stan obecny mie jest do utrzymania.

 

Mussolini
RZYM. (Pat). -Na' posiedzeniu

jwielkiej rady faszystowskiej Musso-

 

Po wysłu-
chaniu sprawozdania wielka rada
uchwaliła następującą rezolucję:

„Wielka rada faszystowska po
zbadaniu ewenementow  politycz-

 

Po zabójstwie przewódcy narodowych Socjalistów
ŻYD FRANKFURTER MORDERCĄ chęcią zapobieżenia ewentualnym in- się do Neuratha, by złożyć mu kon-

DAVOS (Pat). Pierwsze przesłu-

chanie Dawida Frankiurtera odbyło

się około północy. Frankfurter
oświadczył, że jest synem rabina,
wychowanym w Jugosławji. Od 1929

roku stud;ował medycynę na uni-

wersytetach w Lipsku i Frankfurcie

li stawał nawet do egzaminów, lecz

Ibez powodzenia. Na uniwersytecie
berneńskim studjuje od października
1933 r. Oświadcza on, iż udał się do
Davos sam jeden celem zabicia Gust-

lofia, którego nie znał osobiście i nie

(widział nigdy. Znalazł jego adres w

jksiążce telefonicznej. Po dokonaniu

zamachu błądził przez pewien czas

po ulicach, aby zapanować nad chę-
!cią dokonania zabójstwa. Twierdzi

ton, że zabił Gustloffa jako agenta
|narodowo-socjalistycznego, który za-
ftruwał atmosłerę. Frankiurier o-
ma” iż nie był nigdy członkiem
żadnego związku lub stowarzyszenia.
17атаг dokonania zamachu na Gust-
loffa powziął przed 2 czy 3 tygodnia-
mi i w tym celu kupił pistolet.

' MORDERCY GROZI
KARA ŚMIERCI.

BERLIN (Pat). Dzienniki dono-
szą z Berna, że, według opinii praw-
ników szwajcarskich, sprawa_ mor-
derstwa, dokonanego przez Frank-
furtera, rozpatrywana będzie przez
sąd kantonu Graubuenden, przyczem
sam czyn olkreślony zostanie jako
morderstwo z premedytacją. Kodeks
karny, obowiązujący w kantonie
Graubuenden, przewiduje w tym wy-
padku karę śmierci, a przy okolicz-
nościach łagodzących kara ta może
być zamieniona na ciężkie więzienie,
conajmniej 15 lat.

ZAKAZ IMPREZ ŻYDOWSKICH
W RZESZY.

BERLIN. Urzędowo donoszą, że
w związku z morderstwem, dokona-
nem w Davos na Gustloffie, minister
propagandy dr. Goebbels zakazał aż
do odwołania związkowi żydowskich
organizacyj kulturalnych w Niem-
czech urządzanią wszelkich imprez.
Zarządzenie to miotywowane jest
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Sekcja Robotnicza Stronnictwa Narodowego
zawiadamia, że w niedzielę, dnia 9 lutego b. r. w sali Stronnictwa

Narodowego, przy ul. Mostowej 1, o godz. 12.45 odbędzie się

Zgromadzenie Publiczne
na którem mówić będą pp. KOWNACKI, ŁOCHTIN, SPERSKI na tema:

ŚWIAT PRACY W Z.
WŁOSZECH

Wstęp wolny.

S. R. R., NIEMCZECH,
i POLSCE.

Wstęp wolny.

cydentom.

GŁOSY PRASY.
BERLIN. Morderstwo na osobie

Gustloffa, wysokiego przedstawiciela|
socjalizmu zagranicą,

wywołało w politycznych kołach
Rzeszy niezwykle silne wrażenie.
Pierwsza wiadomość nadesztą do
Berlina w godzinach nocnych pod-
czas balu, który wydał minister
spraw zagranicznych Rzeszy von
Neurath dlą korpusu dyplomatycz-
nego, akredytowanego przy rządzie
Rzeszy. Tańce пафусвый -przer-
wano, a niektórzy dyplomaci zbliżyli

narodowego

idolencje. Tutejsze kołą polityczne
snie tają obaw, iż czyn ten wywołać
'može poważne komplikacje w sto-
'sunkach między Szwajcarją a Rzeszą.

„Deutsche Allgemiene Ztg.* pi-
sze: Zasadnicze pytania wiążą się z
tym wypadkiem, mianowicie, jakie
jest masze stanowisko i co powie
opinja świata o fakcie, że „podju-
dzony żyd* dokonał podobnego czy-
nu. To, że morderstwa dokonał żyd,
jest najbardziej doniosłym faktem, a
dokonał go, by ugodzić w narodowy
socjalizm i pomścić żydowstwo. Ugo-
dził natomiast zarówno w Szwaj-

|carię, jak i w żydowstwo.

 

Zwycięstwo Włochów w Somalji
WARSZAWA (Pat). Według źró-

deł abisyńskich, na froncie północ-
nym w okolicy Hausien, jak również
w okręgu Agula toczą się zacięte
walki,
W Addis-Abebie panuje przeko-

nanie, że Włosi zamierzają obecnie
wszystkie swoje wysiłki skierować
na front południowy, zadowalając
się utrzymaniem dotychczasowych
pozycyj na froncie erytrejskim.

Źródła angielskie podają, że na
froncie Somalii gen. Graziani zaata-
kował wojska abisyńskie, przybyłe
na pomoc rozgromionemu rasie De-

Strajk rzeźników
w Londynie trwa

LONDYN (Pat). Wszystkie wy-
siłki zlikwidowania strajku na lon-
(dyńskim rynku mięsnym nie dały
dotychczas żadnych rezultatów. Po-
czynając od dnia dzisiejszego, w ca-
łym Londynie daje się zauważyć
dotkliwy bralk mięsa. «+8; mont

 

Wykrycie.organizacji

sta. Do walki doszło w miejscowości
Lamma Szillindi. Kolumna włoska,
poparta przez samoloty, zajęła tę
miejscowość, zadając Abisyńczykom
straty, obliczane na pół tysiąca lu-
dzi. Zwycięstwo to umożliwi Wło-
chom dalsze posuwanie się naprzód.

Nr. 36
 

przemawia
nych jakie zaszły w grudniu ub. ro-
(ku, uważa za całkowicie uzasadnio-

zapewniających lini wygłosił sprawozdanie o sytuacji ną swą linję postępowania wynika-
jącą pierwotnie z rezerwy wobec
planu francusko-angielskiego. I uwa-
ża, że niedawne zwycięstwa włoskie
na frontach erytrejskim i somalij-
skim stanowią elementy dominujące
i decydujące o sytuacji. Rada po-
twierdza swą stanowczą decyzję
|osiągnięcia celów, dla których pod-
jęte zostały działania wojskowe, bę-
dąc pewną, iż w ten sposób działa
zgodnie z duchem oddziałów walczą-
cych i świadomą wolą narodu wło-
skiego.

Wielka rada rozpatrywała na-
stępnie sytuację wewnętrzną, jaka
wytworzyła się pod koniec 3-$o mie-
siąca oblężenia gospodarczego i po
stwierdzeniu godnego podziwu  spo-
koju i wytrwałości narodu włoskie-
go zjednoczonego w szeregach  ta-
szystowskich, ustaliła zasadnicze
linje kontrakcji włoskiej na wypa-
dek dalszego zaostrzenia się sank-
cyj'. \

Pod koniec posiedzenia rady
Mussolini wypowiedział serdeczne
słowa pożegnania pod adresem mi-
istra prasy i propagandy Galeazzo
Ciano; który” powraca do Afryki
„Wschodniej, aby ponownie objąć do-
wództwo nad „Eskadrą Straceń-
ców'* — dalej pod adresem sekreta-
rza generalnego partji faszystow-
skiej Starace, który obejmuje do-
wództwo nad oddziałem czarnych
koszul oraz pod adresem b. sekreta-
rza stronnictwa Farinacci, który
wstępuje również do jednej z
lotniczych w Afryce Wschodniej.

Wielka rada przyjęła te słowa
Mussoliniego żywemi oklaskami.

 

„Demonstracje żydowskie
| na wyższych „uczelniach w Warszawie

„ABC“ donosi, że we wtorek na usunęli kolporterów z obrębu Uni-
wszystkich wyższych uczelniach w wersytetu, przyczem przed bramą
Warszawie rozplakatowano nadzwy- uczelni dwukrotnie koło godz. 11-tej
czajne wydanie „„Alkademika Pol- i 12-ej wywrotowców pobito. Wez-
skiego” omawiające uchwały Zjazdu wany policjant resztę ulotek skonfi-
Bratnich Pomocy. Na Politechnice
byli członkowie Legjonu Młodych
usiłowali kolportować „Nowe Pań-
'stwo Pracy”, jednak studenci ode-
„orali im około 200 numerów pisma.

Na Uniwersytecie pojawiły się
ulotki treści wywrotowej. Studenci

komunistycznej

 

na węgrzech
BUDAPESZT. (Pat). Aresztowa-

ni wczoraj przedpołudniem członko-
wie zarządu partji komunistycznej
poddani zostali miezwłocznie  dro-
biazgowemu badaniu policyjnemu.
Z badania tego wynika, iż chodzi tu
o szeroko rozgałęzioną i znakomicie
zorganizowaną grupę wybitnych
przywódców komunistycznych. Śledz
two ustaliło, że moskiewska  sełkcja
do spraw węgierskich prowadzona
jest obecnie przez osławionego Belę
Kunę i że kierownicze czynniki pro-
gramowe w Moskwie zarządziły о-
statnio wzmożenie komunistycznej
działalności agitacyjnej w południo-
wo-wschodniej Europie. Wysłany
niedawno przez Belę Kunę do Wę-
„gier kierownik grupy Zygmunt Kiss
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oświadczył przy badaniu, że z po-
lecenia Moskwy ma być podjęta
wielka  ofenzywa propagandowa
przeciwko Węgrom. Po przesłucha-
niu, Kiss usiłował popełnić samobój-
stwo, jednakże policja przeszkodzi-
ła mu w wykonaniu tego zamiaru.

Trzej główni przywódcy komu-
nistyczni osadzeni zostali w więzie-
niu wojskowem i pod zarzutem
szpiegostwa staną przed sądem wo-

jennym.
W ciągu popołudnia aresztowano

popularnego w Budapeszcie inż.
jFoimowicsa, który niedawno  wrę-
czył aresztowanemu dr. Weilowi
własny paszport celem wykorzysta-
„nia go w czasie wyjazdu do Moskwy.

HMMMNE
W tkiei Sebastjana RUDNICKIEGO икиенка1=

' mm od 1-go lutego codziennie g'a piękny kwertst muzyczny z udzia
== łem pp. Stanisławem Balsztejnem, Franciszkiem Tchorzem I Inn.

ZVLA 0AA UDA DA

skowal.
Na Politechnice Warszawskiej

doszło w pięciu audytorjach do zajść
wywołanych przez żydów, którzy
zajmują Polakom miejsca po prawej
stronie sali i dobrowolnie nie chcą z
nich ustąpić. Rozszerzeniu się zajść
zapobiegła interwencja prof. Stra-
szewicza, Do końca wykładów żydzi
stali demonstracyjnie pod ścianami.

Strajk drukarzy
w Warszawie

WARSZAWA (Pat). Wczoraj wy-
buchł w Warszawie strajk pracowni-
ków zakładów drukarskich, Naogół
nieczynnych jest około 100 drukarń.
Strajk, który ma podłoże ekonomicz-
ne, odbywa się w zupełnym: spokoju.
Pomimo strajku wszystkie gazety
poranne ukazały się, z popołudnio-
wych zaś nie ukazała się tylko jedna

(„Kurjer Codzienny”, 5 groszy).
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Rada Gabinetowa na Zamku | 150-lece Teatru Polskiego w Wilnie
W dniu wczorajszym odbyłosię |bowych ta półtorawiekowa rocznica

„Strzępy meldunków” gen. Składkowskiego posiedzenie Miejskiej Komisji Tea- |minęla niepostrzeżenie.

Nadeszło lato 1928 roku i więk-
szość ministrów szykowała się do
wyjazdu na urlop, gdy gruchnęła
wieść, że w dniu 25 czerwca 1928
roku odbędzie się Rada Gabinetowa
na Zamku, a więc w obecności Pana
Prezydenta.

Jakoż, gdy zebraliśmy się na
Zamku, w sali łączącej adjutanturę
z gabinetem Pana Prezydenta, sy-
gnał trąbki, dochodzący z dziedziń-
ca zamkowego, oznajmił wystąpie-
nie warty pod broń przed Komen-
dantem, a w chwilę potem wszedł
do sali Pan Marszałek.

Po przywitaniu się z nami, Pan
Marszaiek wszedł do gabinetu Pana
Prezydenta.
W kilka minut później adjutant

otworzył drzwi i, przez gabinet we-
szli do dużej narożnej sali z kolum-
nami, gdzie był ustawiony długi stół,
nakryty suknem.

Po przywitaniu się z Panem Pre-
zydentem, obsiedliśmy stół i Ko-
mendant poprosił 0 głos,
złożył, jako szef gabinetu, dymisję
na ręce Pana Prezydentą w: imieniu
wszystkich obecnych ministrów.

Sprawiedliwość wymaga zazna-
czyć, że nikt z nas, ministrów, nie
wiedział zupełnie o zamiarze Pana
Marszałka podania się do dymisji,
ale, oczywista, milczeliśmy z god-
nością.

Jako motywy dymisji podał Pan
Marszałek swoje zdrowie, nie po-
zwalające Mu zajmować się jedno-
cześnie całokształtem spraw rządu
i przygotowaniem obrony Państwa. |

Jaklyóny byli gośćni a własnej ziemiszefa rządu, jest obecna konstytucja|
polska i związany z nią tryb i zasięg' Mi K w w iln a e

szef | uż y m i
gabinetu ministrów, w myśl naszych!

Znacznie ważniejszą jednak przy-
czyną dymisji Komendanta, jako

pracy prezesa Rady Ministrów.
Zdaniem Komendanta *—

poczem |

zydentowi. Obecnie jednak podaje
swój gabinet do dymisji. !

Ža kilka miesięcy, ježeli zajdzie|
potrzeba, Komendant gotów jest
znów stawić się na wezwanie Pana
Prezydenta, jako szef gabinetu.

Wtedy znów trzeba będzie do- |;
bierać inny gabinet, „ale Składkow-
skiego mnie wezmę, bo on się... —
dodaje Komendant. |

Po chwili milczenia, patrząc na
mnie, Pan Marszałek mówi: „Ja s
zresztą namyślę, ale musi bić jak
stupajka!"

Zwracając się do Pana Prezyden-
ta, Komendant proponuje, by nie do-
prowadzać do tego, żeby „jeden
człowiek mógł być stały, jako szef
gabinetu”, natomiast dobrać trzech,|
czterech ludzi najodpowiedniejszych
i zgranych ze sobą, którzyby rządzili|
jeden po drugim. !

Tylko witedy możliwa jest ciąg-
łość linji rządów i odpoczynek jed-
nego premjera przez czas, gdy pra-

 

 

 

ZakładyGd , ULR
zawiadamiają, że wyszedł z druku

CENNIK naSiun
i rozsyłany jest na żądanie

warzywne, pastewne, leśne,
kwiatowe, rolne, lekarskie

świeżego zbioru, wyborowej jakości

Centrala — Ceglana 11. Filje: Sienkiewicza 11 i 2-ga Hala Mirowska

—- NASIONA

 

W ostatnich tygodniach zaszły w
tradycyj, musi pracować ze WSZYSt- paszym ruchu koncertowym wyda-
kiemi i często ma pracę podrzucaną
przez innych ministrów, czyli musi
„miańczyć cudze dzieci”.

Nawet przedstawiciele
państw zwracają się z
rzeczy do premiera, czyli cały świat
"daje mu „podrzutki”.

Ten stały nacisk _ najważniej-
szych spraw na szefa rządu, który
przecież jest osobą przejściową, po-
chodzi ze zbyt małych prerogatyw
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej,
będącego czynnikiem stałym w życiu
Państwa.

Komendant „nie może patrzeć
spokojnie" na nieuregulowanie spra-
wy urzędniczej, której nie udało mu
się załatwić...

Protestuje przeciwko temu, że
nie załatwił tej sprawy i to jedynie
„Zz powodu ochrony jej przez mini-
strów”. Było to przecież łatwe...

Komendant „wpada w pasję”,
gdy o tem myśli.

Druga rzecz, która nie udała się
Panu Marszałkowi, to „stanowcze
zerwanie z paskudztwami przeszło-
ści... Gdzieś nikły pieniądze, gdzieś
RAE

ystem poprawy idzie naprzód,
zdaniem Komendanta, ale sda
szybko i radykalnie. Dowód to, że
nawet „omnipotens — nie może”,

Osiatnim motywem podania się
Komendanta do dymisji jest sejm,
jego praca i zachowanie się, oraz
stosunek rządu i premjera do sejmu.
„ „Nie jestem w stanie.. się długo
i znosić szubrastwa sejmowe, to dla
mnie fizycznie niemożliwa rzecz!

Jako przykład może służyć
ostatnie uchwalenie budżetu przez
sejm. Na całym świecie w pracy
parlamentarnej jest tu dwa „aut“:
albo budżet przedłożony przez rząd

obcych

jest przyjęty przez sejm, albo nie
jest przyjęty.
Na te dwa „aut' jednak w Polsce

znaleziono trzecie — całkowita
zmiana budowy budżetu,
rozmiękczenie mózgu.

Komendant nie może tego robić.
, Cieszy się, że był chory w cza-

sie uchwalania budżetu przez sejm,
inączej „śnaty byłyby połamane”...

czyli

pac szef gabinetu, który (wiele wyższe, co też oceniła muzy-
Nie chcę z nimi gadać |kalna Rosja. Lecz Maksakowa jest

Składkowski też.. się, a niebił żpjewaczką sowiecką, - Bandrowska”po mordzie. % kóry zaś — Polką. To'wystar-

, „Pan Prezydent widzi, że ja cza-
leję, a mnie nie wolno szaleć”...

Tu musi być człowiek na remje-
ra, który będzie, zdaniem omen-
danta, bardziej kompromisowy.

„Ja „staję, gdy jest burza, bo
znam się = aja c na drobne
rzeczy .. Oni uchwalają okość
dochodu, którego rząd daćŠE nds,

„Jak sejm sejmem — fakiej głu-
poty nie byto!!“

Ježeli przyjdą rzeczyp oważniej-
sze w życiu Państwa, omendant

szeregiem

7” tystki jakich wiele — atmosfera go-

 

rzenia, świadczące o tem, że kie-
rownictwo tymi ruchem spoczywa w
rękach  miepowołanych. Mieliśmy
całą rewję artystów sowieckich.
Kóncerty te w Wilnie stały się pre-
tekstem do gorących manifestacji
ogromnej większości publiczności
niepolskiej oczywiście, na cześć no-
wej kultury rosyjskiej. Nie wiem
doprawdy, czy to było potrzebne i
jakoś dziwinie zbiegło się ze znanym
procesem komunistycznym. Powia-
dają, że wzamian za to nasi artyści
pojechali do Moskwy. Po sprawdze-
miu okazało się jednak, że gdy do
nas przyjechali Ginzburg,  Ojstrach,
Maksakowa, Brasowa — od nas do
Rosji pojechała Bandrowska-Turska
i..chór Dana. Chór Dana mógł w
najlepszym razie reprezentować
burżuazyjne  filisterstwo
rzesz inteligencji polskiej. Nie wiem,
czy propaganda tego lilisterstwa
przyniosła dużo zaszczytu Polsce i
jej kulturze.

Wśród artystów sowieckich by-
ły tylko 2 Rosjaniki. Serje artystów
sowieckich uzupełniały inne znako-
mitości tej samej co Ojstrach i Gin-
zburg rasy. Od kilku lat zgórą Wil-
no jest zupełnie poza nawiasem
polskiego życia muzycznego, żaden
z artystów polskich do Wilna przy-
jechać nie może. Jest w tem wszyst-
kiem coś więcej niż przypadek, niż
zrozumiałe zresztą oglądanie się za
kasowością koncertów.

Przypomnijmy sobie tylko pewne
fakty i zestawmy je ze sobą. Przed
ikilku laty była w Wilnie Bandrow-
ska-Turska, tak niedawno owacyj-
nie witana i żegnana przez szerokie
masy pubłiczności-Rosji sowieckiej.
Na jej koncercie w Wilnie nie było
nietylko entuzjazmu, lecz nawet
brak publiczności na sali. Na
koncercie Maksakowej, śpiewaczki
dobrej klasy, o głosie wyrobionym,
lecz raczej pospolitym, słowem ar-

rąca, manifestacyjne oklaski, żywio-
łowa owacja.  Bandrowska-Turska
dla każdego nieuprzedzonego  słu-
chacza, przynajmniej pod względem
wokalnym, przedstawia walory O

szerokich |

!

tralnej, na którem
Inaczej, szef gabinetu |omawiana była sprawa obchodu 150-

i skoń-|lecia istnienia stałego teatru polskie-|na doniosłość tej rocznicy
śo w Wilnie.

cuje inny.
może dojść do choroby
czyć się.

Obecnie, w stanie swego zdrowia
Komendant widzi takie same wy-
czerpanie i przemęczenie, jak w
chwili gdy przestał być Naczelni-
kiem Państwa. Komendant gorącz-|
kuje i zupełnie już nie sypia. į

„Wyjaśniłem więc powody i mus
mojej dymisji, Zostawiam drzwi o-
twarte dla wybrańca Pana Prezy-
denta. i

Zmiana gabinetu ma nastąpić w|
ciągu siedmiu do dziesięciu dni,
przyczem Komendant mówi z we-
stchnieniem:

„Minie kradną lato“.
Żegnamy się z Panem Prezyden-

tem i Komendantem.
Na drugi dzień, 27 czerwca, 1928

roku gabinet Komendanta otrzymał|
dymisję od Prezydenta Rzeczypo-
spolitej.

założone 1895 r.

w Warszawie, S. A.

1936

ICH
no rok

  
ki europejskiej, naprawdę wspaniały
artysta, Alfred Cortor pustki.
Przyjeżdża wielki, niezapomniany
Thibaud — pustki. Na koncercie
Ojstracha i Ginzburga — przepełnie-
nie i nastrój poprostu roznamiętnio-
ny. Co to wszysiko znaczy?

Odnoszę wrażenie, jakbyśmy byli
pod okupacją, albo gośćmi na wła-
snej 'ziemi.  Dyktatorami gustów są
obcy nam rasą i językiem ludzie,
którzy w sposób bezwzględny i wy-
raźny maniłestują swą nienawiść do
kultury polskiej, a popierają jedynie
artystów swojej rasy, a zwłaszcza z
za rosyjskiego kordonu.  Wszysiiko
to nie jest rzeczą drobną i bez zna-
czenia, tu chodzi o polskość nasze-
go miasta, Rzecz niesłychana, musi-
my w Wilnie rozpocząć walkę o
możność oddziaływania kultury pol-
skiej. Do tegośmy doszli!

Dlaczego Tow. Filharmoniczne
po kilkoletniej owocnej pracy wy-,
zbyło się placówki koncertowej na jloraturowego potrafiła Barsowa od-į

je-inaleźć. Był to jeden zrzecz przedsiębiorców mających

głego.
Piłsudskiego i uroczystości pogrze-

kiego, sekretarza

ika

Obeanie Komisja Teatralna do-
szła do przekonania, że ze względu

dla hi-
jstonji kultury w Polsce, należy na

Stwierdzono, że 150 lat istnienia jesieni zorganizować poważny ob-
teatru upłynęło w maju roku ubie- chód w ramach ogólnopolskich.

Wobec zgonu ś. p. Marsz. Szczegóły jubileuszu zostaną w
czasie najbliższym opracowane.

między innemi |

Emeryci na wschód!
działalności różnych polskich orga-
nizacyj na terenie Ziem  Wschod-
nich.

Pozatem poruszono sprawę  do-
pływu inteligencji na Ziemie Wschod
nie odpowiednio przygotowanej do
prac na tym terenie oraz na możli-
wość zainteresowania emerytów
państwowych dużemi wałorami, ja-
kie dla nich przedstawiaćby mogły
Ziemie Wschodnie z uwagi na niskie
koszty utrzymania.

W ostatnich nich p. Min. Spraw
Wewnętrznych Władysław Raczkie-
wicz przyjął delegację Zarządu Głów
nego Towarzystwa Rozwoju Ziem
Wschodnich w osobach prezesa Ka-
žuchcwskiego, 'wiceprezesa Jaroc-

generalnego dr.
Grodzickiego.
Delegacja złożyła p. ministrowi spra-
wozdanie z działalności T-wa i pro-
jekty prac w r. 1936. W: szczególno-
ści zwrócono uwagę na akcję Towa-
rzystwa, mającą na celu koordynację

Echa zamordowania
Ś. p. dyrektora Biegańskiego
Czytelnicy przypominają sobie, że tora tamtejszego gimnazjum pań-

znany па terenie Wilna śp. Edward stwowego.
Biegański, były dyrektor gimm. im. J. Ostatnio Sąd Okręgowy kaliski
Lelewela w Wilnie, później dyrektor na sesji wyjazdowej w Sieradzu roz-
gimnazjum w Łowiczu został zamor- patrywał sprawę zabójstwa ś. p.
dowany w Zduńskiej Woli, gdzie był Edwarda Biegańskiego.
przeniesiony na stanowisko dyrek- Na ławie oskarżonych zasiedli:

Józef Grabowski, lat 32, szewc,
mieszkaniem wsi Kuźnica, pow.

piotrkowskiego, 3 razy karany wię-
zieniem, Józef Barczyński, lat 34,
tkacz z Pabjanic, trzykrotnie karany
za rozbój, Bronisław Malinowski, lat
30, z Pabjanic, z zawodu tkacz, ka-
rany za oszustwa sześć razy; Na-
talją Sobierajska, kobieta lekkich o-
byczajów, lat 28, ze Zduńskiej Woli,
pięć razy karana za kradzież.

Wymienione osoby obwinione są
o dokonanie zabójstwa na osobie śp.
dyrektora Biegańskiego w celu ra-
bunkowym oraz o dokonanie kra-
dzieży 25 zł. u woźnego gimnazjum,
Ścidziuńskiego.
two na tory odkrycia sprawców
morderstwa, są: znalezioną maska z
ddwoma włosami (ekspertyza stwier-
dziła, że należą do Grabowskiego),
guzik pozostały na sali, kawałek
sukna ciemno - granatowego w
świazdki, pochodzący z sukni So-
bierajskiej, notatka w notesie Mali-
nowskiego „Złotnickiego 8“, co mia-
ło oznaczać adres gimnazjum.

Stwierdzono ponadto, że w kry-
tycznym dniu Sobierajska, dowie-
dziawszy się, że Malinowski został
aresztowany, wyraziła się „Pewnie

konieczności szerzenia w Wilnie
kultu poważnej muyki symfonicznej.
Kto jak kto, ale R. W. Z. A. nie mo-
że się w tym wypadku  tłomaczyć
względami  ikasowemi. Niedawne
zresztą przykłady świadczą, że naj-
bardziej kasowemi były koncerty z
dobremi wykonawcami i ciekawym
programem.

Przechodząc teraz do podsumo-
wania artystycznych wyników ostat-
nich tygodni stwierdzić trzeba, że
najciekawszem wydarzeniem _ był
występ słynnej spiewaczki Barsowej,
nie tylko prawdziwej, w najlepszem
tego słowa znaczeniu, wirtuozki
wokalnej, lecz naprawdę znakomitej
artystki, interpretującej bogaty i u-
rozmaicony program w sposób na-
prawdę wnikliwy i z wielkim sma-
kiem. Barsowa — to przedstawiciel-

dawnych, świetnych tradycji za Zduńską Wolę”.
śpiewaczych. Ile przytem niezbanali-; "Oskarżeni do
zowanych utworów z repertuaru ko-, znali wię,

Nastąpiło przesłuchiwanie świad-
najprzyjem-|ków, z których większość zeznawa-

winy nie przy-

dynie zysk na względzie. Był to błąd niejszych wieczorów muzycznych te- jła obciążająco.
nie do darowania.
czas zastanowić się nad sposobami
zmiany tego stanu rzeczy.

Należałoby 'mojem zdaniem opo-
daikowač artystów zagranicznych,
za wyjątkiem tych najwyższej klasy,
na rzecz funduszu, któryby umożli-
wiał przyjazd artystów polskich.
Jeżeli znaczna większość publiczno-
ści wileńskiej nie poczuwa się do
żadnych obowiązków względem kul-
tury polskiej : popiera tylko swoich
i rosyjskich artystów — to niech za
to płaci.

Jakże wielkie nadzieje pokłada-
liśmy na akcji Ormuzu, który miał
na naszym terenie zorganizować ob-
jaz po kraju artystów polskich. Nie-
stety sądząc po dotychczasowych
pracach tej organizacji, działalność
jej, skierowano może zbyt wyłącz-
nie na audycje szkolne, w żadnym:
wypadku nie stanowi przeciwwagi
działalności agentów koncertowych.

Wogóle stwierdzić trzeba, że od
pewnego czasu zabrakło w Wilnie
jakiejś myśli kierowniczej w zakre-
sie życia muzycznego. Bo czyż moż-
na nazwać obmyślonem i racjonal-
nem posunięciem to, że Rada Wileń-
kich Zrzeszeń Artystycznych, kie-
rująca w tymi roku koncertami sym-,
fonicznemi, marnuje pieniądze, u-
rządzając ostatnio karnawałowy po-
ranek z operetkowych wyjątków? Są inne przykłady, jeszcze bar-

dziej rażące. Przyjeżdża do Wilna
jeden z największych asów pianisty-

Doprawdy trudno zrozumieć w jaki
sposób taki poranek można pogo-
dzić z szumnie głoszącem hasłem o

БЫЛЫСЛЕЧИВЫЙЕ ПВОФИННЫ AIEKA BOYPRETO PWATK MKS ESIIS KATCA

W każdym domu polskim i katolickim |

WILEŃSKI KALEN DARZ NARODOWY
zawsze służy swą osobą Panu Pre-|wczęśniej kupńsz — przysłużysz się sprawie narodowej|

Najważniejszy $0 sezonu, Sąd wydał wyrok, na mocy któ-
Z występów sił miejscowych na rego skazani zostali: Józef Grabow-

pierwszym imiejscu wymienić należy ski na 8 lat więzienia, Bronisław Ma-
audycję klubu muzycznego, który linowski na 6 lat więzienia i Natalja
ostatnio bardzo słusznie zabrał się Sobierajska na 3 lata więzieriia. Jó-
do propagowania dawnej muzyki, zet Barczyński został uniewinniony.
a> piękne 2 mniej znane u-UALAK ei DESII DODA TTW

wory zapomnianych mistrzów. |
Na ostatniej audycji usłyszeliśmy; Temp0, tempo!

symłonję Holzbaneza, uwerturę Has-' „Warsz. Dzien. Narod.* donosi:
sego, wreszcie skrzypcowy koncert! Dnia 19 kwietnia 1934 r. pewien
e-dur chiaconę Bacha w wykonaniu właściciel zakładu 5-ej kategorji wy-
prof. Sołomonowa. słał do urzędu skarbowego podanie,

Mały lecz dobrany zespół emycz- chcąc uzyskać zezwolenie na zatrud-
kowy, rekrutujący się z profesorów nienie większej ilości  pracowni-
i uczniów pod dyrekcją p. Czesława ków.
Lewickiego śrał bardzo dobrze. Dnia 31 stycznia 1936 r. nadeszła
. P. Lewicki okazał się sprawnymi na to podanie odpowiedź odmowna.
inteligentnym dyrygentem, dosko- Nie chodzi nam o treść podania i
nale orjentującym się w stylowych odpowiedzi, lecz o ten „pośpiech”, z

 

właściwościach dawnej muzyki, jakim podanie załatwiono (21 mie-
S. W.  sięcy).

: WILAO,TU.FILIPAPORADNIA BUDOWLANĄэчго талия
INŻ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO covz. 3-5
Kronika telegraficzna zniszczenie szeregu linij oświetleniowych w

Japonji.
*+ Wielka powódź we Francji. Rzeka ** W Paragwaju wykryto spisek komu-

Garonna wylała na olbrzymiej przestrzeni nistyczny. Usunięto szereg oficerów z armji,

pomiędzy Marmande a Cadillac. Domy sto- pod zarzutem przygotowania rewolucji.

ją do połowy w wodzie. Zaopatrywanie lud- Szef wojskowych komunistów mjr. Gonzales

ności w żywność odbywa się przy pomocy uciekł.

małych statków. ** Król szwedzki Gustaw odwiedził Hi-
** Senator Borach (Baruch) kandyduje tlera, przejeżdżając przez Berlin.

na prezydenta Stanów Zjednoczonych. ** W okresie wyborów w Hiszpanii

** Wpiątek rozpocznie się strajk 105| Wszystkie uniwersytety będą przez 10 dni
tysięcy robotników odzieżowych w N. Jor- zamknięte.

ku, których żądań przemysłowcy nie ** W Lublanie (Jugosławja) dał się od-
uwzględnili. czuć silny wstrząs podziemny. Wśród lud-

** 2 oficerów i 2 żołnierzy zginęło podności powstała panika.

kołami pociągu pośpiesznego w Staaken w ** W Chinach wojska rządowe odparły

Brandenburgji. armję komunistyczną w prowincji Kwy-
** Wielkie opady śnieżne spowodowały Czao.
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Z Prol dodzisiejszej polityki PRzeąp PrasyŁUDZENIA| Prolegomenado dzisiejszej polityki Przew Pra
Przedstawiwszy na komisji budże- Piszący te słowa należy do obozu,|czyna dominować w życiu narodów,|kojnym i nad morzem Śródziemnem, „JAK WALCZYĆ

towej poszczególne zagadnienia poli-| który w dobie nowoczesnej postawiłw|wyrosłych pod wpływem Kościoła ka-| nie waha się wejść w sojusz z masone- Z ANTYSEMITYZMEM*

tyki gospodarczej rządu, wicepremier

Kwiatkowski wyliczył zasadnicze ce-

le, do których rząd zamierza dążyć.

W ujęciu p. Kwiatkowskiego, cele

te sprowadzają się do wzmocnienia

gospodarczego wsi, rozszerzenia ryn-
ku wewnętrznego,ochrony rentowno-

ści. w gospodarstwie, racjonalizacji

planów inwestycyjnych, dostosowania

nowych operacyj finansowych do mo-

żliwości płatniczej w Polsce, przebu-

dowy stosunków handlowych z zagra-

nicą, przedewszystkiem zaś oszczęd-

ności w wydatkach państwowych o-
raz samorządowych i wynikającej stąd

próby organicznej przebudowy struk-

tury i funkcji państwa.

Cele te, w szczególności ostatni, do-

tyczący struktury i funkcyj państwa,
są naogół słuszne. Już od lat mówimy
i piszemy o nich, jako o sprawach nie-

cierpiących zwłoki, Wypadałoby prze-

to cieszyć się z tego, że świadomość

tych celów od dziś nie jest już obca

naszym czynnikom decydującym,

Niestety, nie dowiedzieliśmy się od
wicepremiera, w jaki sposób, przy dzi-

siejszem nastawieniu polityki pań-

stwowej i przy panujących dziś w
Polsce stosunkach, zamierza te cele

urzeczywistnić, Przecież dotychczaso-

wa polityka gospodarcza rządów sa-
nacyjnych była w znacznym stopniu

nieuniknionem następstwem systemu

i chcąc ją radykalnie odmienić, trzeba

rozpocząć od zmiany stosunków poli-

tycznych w kraju. :
W tej sprawie jednak nie padła z

ust wicepremjera žadne zapowiedž, co

upowažnia nas do mniemania, že jest

on na zupełnie błędnej drodze, spro-

wadzając wszystko wyłącznie do stro-*

ny ekonomicznej zagadnienia.

Min. Kwiatkowski zastrzegł się

wprawdzie, że nie łudzi się, aby przej-

ście od stanu dzisiejszego do nórmal-

nego było rzeczą łatwą, Sądzi jednak,

że zbiorowy wysiłek może dać

niezwykłe i nieoczekiwane sukcesy.
W tem miejscu praśnęlibyśmy zapytać

p. Kwiatkowskiego, co rząd uczynił

ico zamierza uczynić, aby umożli-
wić społeczeństwu ten zbiorowy wy-

siłek?
Przecież wysiłek zbiorowy nie po-

wstaje na zamówienie. Rodzi się on

ze stanu psychicznego społeczeństwa,

jest wynikiem zaufania, wiary, entu-
zjazmu, jakie społeczeństwo żywi do

danego zamierzenia i do kół politycz-

nych, które je podejmują. Sądzimy

że każdy bezstronny obserwator, jako
tako chociażby obznajmiony z nasze-

mi stosunkami i postawą ludności

przyzna, że jesteśmy bardzo dalecy

od podobnego stanu psychiki zbioro-
wej. i

I trudno się temu dziwić, Wystar-

czy trzyjrzeć się położeniu, w jakiem

kraj nasz od lat się znajduje, aby zro-

zumieć przyczynę tego sceptycyzmu,

z jakim społeczeństwo odnosi się do

coraz nowych zamierzeń naszego obo-

zu rządowego.

Katowicka „Połonja”* tak charakte-
ryzuje, na podstawie dyskusji w ko-

„misji budżetowej, położenie kraju:

„Oto jeden z referentów budżetowych
stwierdza, że w Polsce 1.400.000 ludzi

daremnie szuka pracy i chleba. W prasie

sanacyjnej zaś w ostatnich czasach czy-

taliśmy, że w Polsce jest dziś właściwie 7

mil, ludzi bez pracy, Na wsi polskiej jest

8 —10 milj. ludzi „zbędnych”, pomię-
dzy nimi około 6 mil. „zawodowo czyn-

nych”, których praca polega na pasieniu

jednej kozy lub dwuch gęsi. Wspomnia-

ny referent budżetowy wskazał, że u
nas dochód dzienny rodziny małorolnej

wynosi 1 zł. Śmiertelność niemowląt i

stan zdrowia dzieci jest przerażający, w

roku 1930 śmiertelność dzieci wynosiła

143 proc. Przy poborach wojskowych

już dziś połowę stawiających się komi-

sje muszą odrzucać dla braku zdrowia.

Są to skutki fizyczne rosnącej nędzy”.

Jest jeszcze strona moralna całej

tej sprawy, którą zobrazował w cy-

frach min. Raczkiewicz. W końcu u-

biegłego roku w naszychwięzieniach

było około 60.000 więźniów. . W je-

dnem półroczu 1935 r. liczba wypad-

ków oporu władzy i rozruchów do-  

sposób zdecydowany zagadnienie sto-
sunków polsko - niemieckich, Nauczy-
cielami moimi byli J.*L. Popławski i
R. Dmowski. ,
Pierwszy z nich ustalił w „Prze-

ślądzie Wszechpolskim” prymat zaga-
dnienia niemieckiego w polityce pol-
skiej, wskazując na oparty o czynniki
historyczne i geograficzne antagonizm
polsko - pruski,
Drugi w dziejowym momencie

wielkiej wojny europejskiej oparł 'ak-
cję polityczną, która doprowadziła do
powstania zjednoczonej i niepodlegiej
Polski, na dogmacie, że tylko klę-
ska mocarstw centralnych może stwo-
rzyć podstawę do odbudowania pań-
stwa polskiego.
W codziennej pracy publicystycznej

w okresie lat od 1928 do dnia dzisiej-
szego uzasadniałem konieczność li-
czenia się z polityką Niemiec i z ich
dążeniami do zniweczenia następstw
zwycięstwa koalicji i wynikającego z
tego zwycięstwa traktatu wersalskie-
go. Nikt tedy nie może mi zarzucić,
że nie rozumiem istoty zagadnienia
polsko - niemieekiego i istoty tragedji,
jaką stwarza położenie nad ujściem
Wisły.

Wielkie siły dziejowe, jakie działa-
ły w ciągu tysiąca lat nad Wisłą, nie
uległy zmianie, Od Mieszka i Chro-
brego po dzień dzisiejszy stanowi za-
gadnienie niemieckie oś polityki pol-
skiej. !
Rozwój stosunków światowych i eu-

ropejskich sprawia jednak, że powsta-
ją nowe zagadnienia, że komplikują
się stosunki i że polityka polska musi
się przystosowywać do nowych wa-
runków. Na temat powyższy, możnaby
pisać całe rozprawy i książki; wystar-
czy jednak powiedzieć krótko i wę-
złowato, że w Europie współczesnej
narasta nowy konflikt zasadni-
czy, który odegra decydującą rolę w
polityce państw naszego kontynentu,

Konflikt ten wynika z ewolucji sto-
sunków wewnętrznych w łonie ludów
Europy.

Ewolucja ta doprowadziła do po-
wstaria silnych i głębokich ruchów
narodowych. Nacjonalizm, jako do-
ktryna i jako dążenia praktyczne, za”  

tolickiego i tradycyj Rzymu staro-
żytnego. >

Nacjonalizm ten stawia w nowej
postaci i w nowem oświetleniu zaga-
dnienie żydowskie. Gdyby zwyciężył
w myśli i w uczuciach, gdyby się stał
prądem panującym, musiałby dopro-
wadzić do wyeliminowania Żydów z
życia narodów europejskich, Przed ta-
kiemi następstwami bronią się Żydzi i
bronić muszą, bo zagraża im przymu-
sowa emigracja z krajów rozproszenia,

Kierownicy światowej polityki ży-
dowskiej uznali, że zaangażowanie się
Włoch w wyprawę afrykańską stwa-
rza dogodne warunki dla zaatakowa-
nia nacjonalizmu w tym kraju, gdzie
doszedł on najpierw do władzy — t. j.
we Włoszech, że następstwem roz-
śromienia nacjonalizmu włoskiego (fa-
szyzmu), byłby upadek nacjonalizmu
niemieckieśo (hitleryzmu), który
pierwszy postawił w całej rozciągło”
ści zagadnienie żydowskie, że wślad
za tem poszłoby zabicie w zarodku
rozwoju nacjonalizmu polskiego, któ-
rego rozwój zagraża żydostwu w tym
kraju, gdzie jest ono najliczniejsze i
gdzie ma oparcie w ludzie żydowskim,
będącym źródłem nietylko siły, lecz
poprostu istnienia narodu żydowskie-
go.

Kierownicy światowej polityki ży-
dowskiej wszczęli tedy generalną
ofensywę przeciw nacjonalizmo-
wi ludów europejskich, a więc prze-
ciw istocie i podstawie cywilizacji i
kultury zachodnio - europejskiej, i
przeciw prymatowi rasy białej w świe-
cie. Mobilizują oni zależne od nich
i pod ich wpływem wyrosłe organiza-
cje międzynarodowe — masońskie i
komunistyczne, mobilizują wszelkie
czynniki, w których posiadają zadaw-
nione i zasiedziałe wpływy — prasę,
Żydów, wrosłych w społeczeństwa eu-
ropejskie, ludzi zależnych od wielkie-
go kapitału, od stronnictw, w których
żydostwo gra wielką rolę, a także lu-
dzi, związanych stosunkami prywat-

nemi i rodzinnemi z Żydami,

Polityka żydowska znalazła potęż-
nego sprzymierzeńca w polityce an-
gielskiej, która widząc,że intere-
sy jej są zagrożone nad Oceanem Spo-  

rją j z komunizmem, byle uratować

wielkie Imperjum od rozkładu i roz-
padnięcia się pod naporem nacjoua-

lizmów ludów przez to Imperjum pod-
bitych i pod naporem innych naro-
dów europejskich, chcących znaleźć
nowe terytorja dla umieszcze. ia nad-
miaru swej ludności i nowe źtódła su-
rowców.
Europa jest w przededniu wielkie-

go starcia między ruchami narodowe-
mi, czy jeśli kto woli nacjonalistyczne-
mi, a koalicją wszystkich sił, która
dąży 'do zniszczenia tych ruchów,
koalicją, której ośrodkiem jest
porozumienie między masonerją a ko-
munizmem, a czynnikiem kierowni-

czym polityka żydowska,
Kto tedy chce mieć jasny pogląd na

politykę polską, kto chce ustalić
wskazania jasne i trwałe dla tej poli-
tyki, nie może już dziś brać jedynie
pod uwagę stosunków polsko - nie-
mieckich, lecz musi równoległe u-
względniė wielki światowy konflikt
między żydostwem a dążeniami naro-

dowemi (czy nacjonalistycznemi) lu-
dów europejskich. Mówiąc ordynar-
nie ij upraszczając zagadnienie, trzeba
powiedzieć, że polityka polska musi
się liczyć nietylko z polityką pruską,
lecz i z polityką żydowską,

Utrudnia to i komplikuje politykę
polską. Dość wskazać na to, że Hitler
reprezentuje tradycyjną politykę nie-
miecką na wschodzie, a równocześnie

jest przedstawicielem akcji obronnej
ludów rasy białej przeciwko tkwiącej
w ich łonie awangardzie wschodu —
Żydom. Zadaniem polityki praktycz-
nej i codziennej jest znaleźć wyjście z
pośród piętrzących się trudności,
W uwagach powyższych ograniczy-

liśmy się do ustalenia tezy, że kie-
rownictwo polityki polskiej musi się
stale liczyć z dwoma „procesami dzie-
jowemi — z tragicznym splotem sto-
sunków polsko - pruskich i z wielkim
konfliktem historycznym między dą-
żeniami narodowemi ludów europej-
skich a interesam! Żydów, żyjących w
rozproszeniu. I od tego i od tamtego
zależy możność utrzymania przez na-
ród polski swej podstawy życiowej—
ziemi w dorzeczu Wisły, se“

 

Ułatwienia w nadawaniu obywatelstwa polskiego
0 kogo tu chodzi: Czy tylko o Polaków, czy także o Żydów?

Sanacyjna agencja prasowa „Iskra“
podała następującej treści komunikat:

— „Wśród osób narodowości polskiej, za-

mieszkałych zagranicą, znaczny odsetek nie
posiada obywatelstwa polskiego, które bądź
utracili często przez nieświadomość, bądź

też nie nabyli przez zaniedbanie niezbęd- |

nych formalności, Te spośród tych osób,

które nie posiadają również żadnego innego

obywatelstwa, narażone są obecnie na znacz-

ne przykrości, zwłaszcza wobec panującego

kryzysu oraz ujawnionej przez władze obce

tendencji do wyzbywania się cudzoziemców,

Celem ułatwienia osobom tym nabycia o-

bywatelstwa polskiego i uzyskania doku-

mentów polskich, minister spraw wewnę-

trznych wydał zarządzenie nadawania oby-

watelstwa Polakom, przebywającym zagra-

nicą, w przyśpieszonem tempie przy jedno-

czesnem stosowaniu w granicach możności

wszelkich innych daleko sięgających ulg".

Komunikat mówi wyraźnie o oso”
bach „narodowości polskiej". Gdyby

zarządzenie ministra spraw wewnętrz”
nych odnosiło się istotnie tylko do
nich — byłoby ono zarządzeniem po-

żytecznem. Coprawda — nie należa-
łoby dogadnościami, wynikającemi z

tego zarządzenia, również i wobec

Polaków zbytnio szałować, Wszystkie

bowiem kraje łatwiej wydalają ze
swych granic obywateli, aniżeli bez-

państwowców, których nieraz niema

poprostu dokąd wysłać, Łatwiej jest

również zostać obywatelem miejsco-

wym, będąc bezpaństwowcem (np.
mając miejscowy paszport t. zw. nan”

senowski), niż będąc obywatelem
państwa obcego.

Dosyć dużo Polaków — bezpań-
stwowców przebywa w krajach ta-
kich, jak Czechosłowacja (Śląsk Cie-
szyński), Łotwa (Inflanty), Litwai t.p.
— i tam tylko zagadnienie Polaków—
bezpaństwowców odgrywa większą
rolę, Oczywiście, zarówno w interesie
każdego z nich, wziętego z osobna,
jak i w naszym ośólniejszym interesie

narodowym leży, by uzyskiwali oni ra-

czej obywatelstwo miejscowe (czes*

kie, łotewskie, litewskie i t. d.), aniżeli

polskie, Uzyskanie bowiem przez nich
obywatelstwa miejscowego, zwiększa
siłę mieśscowego żywiołu polskiego:
otrzymują oni prawa polityczne (wy”

borcze w państwie i samorządach),
oraz możność pozostania w danej o-

kolicy na stałe, posiadania własności
nieruchomej i t. d. Natomiast uzyska”
nie przez nich obywatelstwa polskiego
przynosi tylko jeden skutek: zwięk-
szenia prawdopodobieństwa ich wy-
dalenia z danegokraju.

Te same uwagi odnoszą się do nie-
licznych polskich bezpaństwowców w

Niemczech (Śląsk Opolski, Prusy
Wschodniei t. d.).

W krajach starej emigracji (Amery-

ka Płn., Brazylia) Polacy bezpań-

stwowcy, zresztą niezbyt liczni mają

dużą łatwość uzyskania obywatelstwa
miejscowego. W krajach świeżej emi-
gracji (Francja), bezpaństwowców

prawie niema.
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chodziła do 3.000. W tymże czasie

policja w 192 wypadkach użyła broni.

Tak wygląda rzeczywistość polska,

pozbawiona szczudeł „mocarstwowe-

$o frazesu', ujęta w ruchu, a jednak

jakżeż wymowne są cyfry sprawozdań

urzędowych. Ten zbiedzony kraj, na

którym pasorzytuje ponadto około 4

mili, żydów i liczny „legjon zasłużo-

nych”, niełatwo, bez zmian zasadni-

czych stosunków politycznych, w ja-  kich żyje, porwać do „zbiorowego wy-

siłku, któryby dał: niezwykłe i nieo-

czekiwane sukcesy”.
Gospodarstwa narodowego, a tem-

bardziej psychiki zbiorowej, nie da

się odłączyć od całokształtu stosun-

ków i od zasad moralno-politycznych,

na jakich się one opierają,

Kto myśli inaczej — błądzi i ulega

dobrowolnie jednemu z naimniei uza-,

sadnionych złudzeń,  

Jeżeli zaś idzie o bezpaństwowców
— Polaków, przyjeżdżających do Pol-
ski, mają oni według dotychczasowe*
$0  usławodawstwa, dość łatwą
możność uzyskania polskiego obywa”
telstwa już w Polsce.

Powtarzamy jednak, że zapowie”
dziane przez M, S$. Wewn. zarządze-
nie może być w poszczególnych wy-
padkąch pożyteczne i dlatego, pod
warunkiem, że będzie ono stosowane
w sposób celowy należy je ocenić
przychylnie, Zwłaszcza w jednem śro”
dowisku polskiem zagranicą może się
ono stać istnem błośosławieństwem
dla licznej grupy Polaków: w Man-
dżurji. (Być może też w niektórych
wypadkach i w Rosji Sowieckie).

Może ono jednak obok tego przy”
nieść też i bardzo wielką szkodę. Mo-
że się ono mianowicie stać szczeliną,
przez którą prześlizgiwać się będą —
bezpaństwowcy — Żydzi.

Jeżeli zarządzenie M, S$. Wewn. nie
będzie bardzo starannie Żydów wyłą*
czać, da ono szerokie pole do inter-
pretacyj, dla Żydów korzystnych. Co
to znaczy: „narodowość polska?" Czy
określa się ona tylko — deklaracją?
W takim razie każdy bezpaństwowiec
— Żyd ogłosi się „Polakiem wyznania
mojżeszowego''! *— Co to znaczy „po”
chodzenie polskie" (termin, mający
zastosowanie w ustawie o obywatel-
stwie)? Czy określa się ono tylko —
„pochodzeniem z Polski'? W takim
razie chyba 80 proc., lub 90 proc.
Żydów w Niemczech będzie mieć ty-
tuł do uzyskania obywatelstwa pol-
skiego!

Społeczeństwo polskie musi zdobyć
się na czujność i upilnować, by pod
hasłem „opieki nad Polakami zagra”
nicą” nie pomnożono kategorji „Ży-
dów polskich zagranicą” (zwłaszcza w
Niemczech), — Żydów, mających pra”
wo każdej chwili do Polski przyjechać
i w niej się osiedlić).

Należy czuwać nad tem, aby się nie
otworzyły wrota Polski dla żydow-
skich „emigrantów”, którzy tak chęt-
nie i tak tłumnie pragną „wracać” do
Polski z wszystkich tych krajów,
gdzie ich nie chcą i gdzie im ciężko.  

P. Hirschorn ma swoją metodę wal-
ki z antysemityzmem, a rabin Thon

swoją. Rabin zaleca Żydom liczyć

tylko na siebie, a nie na polskie par-
tie, p. Hirschhora zaś jest zdania, że

tylko „wojsko uieżydowskie” złoże

„e z socjalistów i postępowców, &
dowodzone i finansowane przez Ży-
dów, załatwi się skutecznie z antyse-

mitami. Kto z nich ma rację? Oczy-
wiście żaden, Cały tragizm sprawy ży-
dowskiej polega na tem, że Żydzi u-
ważają antysemityzm za jakąś przej”

ściową „chorobę'”* społeczną, za prze-
jaw upadku kultury, za wynik kryzy-
su gospodarczego, słowem, za zjawi-
sko, które można „zwalczyč“, Nie ro-
zumieją, że dążenie narodów do wy-
zwolenia się od wpływów ducho-
wych i gospodarczych żydostwa jest
koniecznością wprost fatalistyczną i
że emigracja Żydów z krajów, gdzie
zajmują pozycję niewspółmiernie silną,
nie da się żadną akcją przeciw anty-
semityzmowi zahamować. Niema i nie
może być żadnej skutecznej metody
zwalcżania antysemityzmu,

P. Hirschhorn ma więc zupełną ra-
cję, wykazując p. Thonowi utopijność
jego „metody”, ale nie ma jej, gdy
zaleca swoją. Przecież jego metodę
stosowano na ogromną skalę w Niem-
czech — i jakże smutne ona wydała
dla Żydów rezultaty! P. Hirschhorn
przytem niezupełnie ściśle przedsta-
wią stosunki w Niemczech:
„Na punkcie walki z antysemityzmem —

pisze — Zydzi niemieccy i niemieckie partje

postępowe popełniły jednakowy błąd. Partje

postępowe nie rozumiały dostatecznie, że z

antysemityzmem należy walczyć energicznie

ze względu na to, że może się on stać sku-

tecznem narzędziem do stłumienia wolności

i postępu. Żydzi zaś nie wskazali może do-

statecznie na konieczność tej walki, przece-

niając rozwój umysłowy i polityczny narodu

niemieckiego i nie przypuszczając, że eman-

cypacja Żydów, oddawna zdobyta, może zo-

stać tak łatwo cofnięta, Wreszcie Żydzi nie-

mieccy nie zrozumieli, że podstawą postępu

nowoczesnego musi być rozwiązanie kwestji

gospodarczej, gdyż ofiarą nędzy i bezrobo-
cia oni staną się pierwsi, Gdyby Żydzi nie-

mieccy więcej walczyli o postęp socjalny, i

zwracali na tę konieczność uwagę swych

sprzymierzeńców postępowych. może do hi-

tleryzmu by nie doszło”,

Wszystko to jest nieprawda. Po
pierwsze bowiem, partje niemieckie:
demokratyczna i socjalistyczna, moc-
no zażydzone, walczyły energicznie z
antysemityzmem, Po drugie zaś — Ży-
dzi stali na czele walki o t. zw. „po-
stęp socjalny" i gospodarczy, jeśli
przez to rozumie się socjalistyczne
rozwiązanie problemu gospodarczego.
Wogóle w Niemczech Żydzi nie two-
rzyli wcale własnej — jak w Polsce—
partji, ale działali w partjach niemiec-
kich. Tworzyli nie dwa, ale bodaj
cztery „wojska nieżydowskie', Popie-
rali nawet centrum katolickie... A je-
dnak antysemityzm zwyciężył.
Prawdą jest zresztą, że hitleryzm

doszedł do władzy nie tyłko przez
antysemityzm. Ale te inne jego ele-
menty (radykalizm narodowy i spo-
łeczny) znajdowały się i w innych
stronnictwach. Od nich wszyst-
kich hitleryzm różnił się tylko an-
tysemityzmem,

BACZNOŚĆ
PRZED „LEWICĄ AKADEMICKĄ*

Wileńskie „Słowo” wskazuje, że
t. zw. lewica na nasżych wyższych u-
czelniach jest tylko „dalszym  cią-
giem długiej gąsienicy komunistycz-
nej”, Imponuje tym młodym  bolsze-
wicka kultura i zapożyczają stamtąd
nietylko ideologję, ale i proletarjackie
zwroty i skróty,

„Miłość do Żydów płynie również z tego
samego źródła. Młodo-legjoniści zresztą od

początku otaczali się rozmaitemi Cha-

jami, może na przekór endekom, na

których to działało jak czerwona płachta
na byka. Obecni w lewicy akademickiej Ży-

dzi, to czynnik wielce miły i przemożny.

Wszędzie, gdzie jest ZPMD i Zw. Nieza-

leżnej Mł, Socj. następuje małżeństwo mi-

styczne z Z.Z.Z.-m z „Turem', początkowo

zaczyna się wszystko od kolorowej bajeczki

o Wielkich Drzwiach, potem w tych
drzwiach znajdują się szparki, przez które

wciskają się młodzi adepci na tamtą stronę

barykady, na stronę sowiecką. A potem

przez te same szparki zaczyna się sączyć

zdrada do życia polskiego".

Autor artykułu przestrzega słusz-
nie eksradykałów ze starszego poko-
lenia, że ta lewica akademicka, to
całkiem co innego, niż oni sami byli
w swych młodzieńczych latach. Oni
byl; socjalistami, a ta lewica jest „po*
prostu ekspozyturą, zręcznie wyzy-
skaną, przez ościenne państwo". Pa-
nuje w niej nie entuzjazm idei, ale en-
tuzjazm kurtki komisarza.



 

LITERATURA NA USŁUGACH NARODU
Spowodu książki prof. lgn. Chrzanowskiego*) |

Prał' Kridl, referując „przełom w
metodyce badań literackich” w „Prze”
ślądzie Współczesnym” (luty 1933),
przytacza zdanie jednego z krytyków
niemieckich, K. Wandreya, że kto
chce dziś mówić o literaturze, musi
„przedewszystkiem zapomnieć tego
wszystkiego, co wie i co sądzi o me"
todach badań literackich,' Zdari to
przypomina się, śdy się chce określić
metodę prof, Chrzanowskiego, Bo na*
pewno nie jest to metoda ani wyłącz-
nie historycžno-pozytywistyczna, ani
sociologiczna, ani estetyczna, ani psy-
chologiczna, ani žadna inna, Metoda
prof. Chrzanowskiego i cel jego pra-
cy krytycznej są jedyne w swoim ro”
dzaju. $5а to obserwacje narodu w li"

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA KULTURALNA

„Komedją Francuska” przyjedzie w
marcu, — Odłożony spowodu zgonu kró-
lą Jerzego V-go przy.azd Komedji Fran-

cuskiej nastąpi w pierwszych dniach mar

ca, Dnia 5 marca „Comódie Francaise*

grać będzie w Warszawię „Les jeux
d'amours et du hasard" A, Musseta i „Le
grand garcon“ Paul Góraldy'ego, Dnia 6
marca dana będzie komedja Moliere'a

„Les fourberies de Scapin“. |

Odnaleziony portret Mickiewicza, —
W Pałacy Sztuki przy placu Szczepań-
słęim w Krakowie otwarto wystawę skła,
dającą się z grałiki hiszpańskiej, oraz wy-

stawy malarzy warszawskich, Sensacją
wystawy jest portret Adama Mick'ewi .
czą, malowany przez Henryka Rodakow-
skiego w Paryżu w r, 1854, Portret ten
zamówił cesarz Napoleon III-i u artysty,
który wykonał go po śmierci poety w
1856 r, i umieścił w zbiorach państwo-
wych w Tuilleries, Tam portret znajdo-
wa! się do roku 1871. W czasie Komuny
paryskiej Tuilleries spłonęły, a portret
zaginął, Zarówno Henryk Rodaxowski
jak i współcześni byli przekonani, że por
tręt spalił się. Dopiero przed kilku mie.
siącami znaleziono go przypadkowo w
małej antykwarni pod Londynem u anty
xwarza, który go kupił na jakiejś licyta
cji, Portret ten po przywiezieniu do Po -

ski wystawiono poraz pierwszy w Ktako.
we,

OCHRONA ZABYTKÓW

Odkrycie podziemnej winiarni z XVI
wieku. — Na podstawie zachowanych do
kumentów archiwalnych rozpoczęto pod

kierownictwem konserwatora Urzędu
Woewėdzkiego dr, Józefa Dudkiewicza
badania podziemnych galeryj w Lublinie,
które doprowadziły do ciękawego odkry
cia, W posesji domu Nr, 38 na Rynku
odkryto winiarnię podziemną, pochodzą.
cą z XVI wieku, Jest to komnata o pow.
40 m. kw, o sklepieniu łukowem, Ściany
pokryte są freskami i malowidłam' oraz
sęntenejami w języku łacińskim i niemiec
kim, W jednej ze ścian znajdują się kute
w żelazie drzwi, wiodące do składu,
Podobno druga taka sama winiarnia

rnajduje się pod gmachem Trybunału. Bą
Jania prowadzone są w dalszym ciągu,

 

  

  

 

teraturze — na usługach narodowi.
Chrzanowski jest arcywzorem kryty"
ki narodowej. „Literatura” jego, to
dzieje narodu w literaturze polskiej,

W Polsce nie jest to wszakże odo”
sobniony typ badacza, Wielka litera-
tura nietylko piękna ipublicystycz”
na, ale i krytyka literacka wyrosła u
nas ze słowa Ojczyzna. Nikt wszela”
ko tego tak nie dowiódł, jak Chrza*
nowski, który właśnie ową narodo*
wość i patriotyzm nasześo pišmienni-
ctwą najbystrzej wyświetlił i ozna”
czył.

Spełniło się życzenie profesora
wypowiedziane we wstępnym jego

wykładzie na Uniwersytecie Jagiel
lońskim, aby mógł służyć swoja pra*
cą narodowi, Właśnie nowy zbiór
prac literackich pod tytułem „Lite*
ratura a naród” jest nowym tej służ*
by aktem. Jakiż w tej prostej służbie
majestat, wartość i umiar wobec nie”
pohamowanego szału metodologicz*
nego współczesności!

Jest to naturalnie ogólna zasada
krytyki Chrzanowskiego, bo metoda
ścisła jest naukowa. Wielokrotnie już
zauważono, że właściwości jego pracy
naukowej są najlepszej klasy, „Autor
przystępując do zagadnienia, zśłębia
przedmiot do ostatnich granic dokład”
ności... Jego przypiski to wzór su*
mienności, jeżeli wprost nie pedan-
terji bibłjograficznej'... pisze proł. St.
Pigoń (Kurjer Lwowski 1918, Nr.
219 — 23),

Z naukowego warsztatu Chrzanow”
skiego nie wychódzi nigdy sprzęt po”
spolity, ale zawsze misterne dzieło
sztuki, Wszystkie tematy, które Chrza
nowski opracowuje są aktualne,
wszystkiem, o czem pisze, umie za”
jąć, każda praca ma cel — aktualny.
Tak więc napozór suche zagadnienie
„naszego hymnu narodowego” sta-
ło się w książce Chrzanowskiego, po”
lityczno”moralną broszurą. „Poezja
Krasińskiego" jest polemiką — poza
wyczerpaniem naczelnej kwestji —
z nowoczesnemi prądami estetyczne"
mi, Wykład „o literaturze polskiej"
kreśli wieczne cele naszego piśmien-.
nietwa, „Romantyzm jako czynnik
rozwoju idei narodowości w Polsce''
jest apologją idei narodowej. „Dla*
czego Skarga wdawał się wpolity"
kę?', „Czy Jankiej Mickiewicza jest
postacią typową''?—to alegorje współ-
czesne, W każdej rozprawie tkwi ja”
kiś idealny cel współczesny, albo
przynajmniej pomniejsze alużje, Są
też wprost i studja o dziełach współ”
 

*) Ign, Chrzanowski: „Literatura a na-

ród" — odczyty, przemówienia, szkice M-
terackie. Lwów. Ossolineum, 1936.
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Kronika Literacka
Do czego doprowadzi zmiana nazwisk

naszych autorek. „Zalotnicy niebiescy“

w książce, Sprawa okładek. Dramat z
powieści „Wilk gromniczny” i protesty
przeciw Iiłakowiczównie.

Piszące w Polsce kobiety nie zdają
sobie zapewne sprawy z tego, ile przy-
czyniają już dzisia' kłopotu częstą

mutacją swych nazwisk i czem to

wkońcu grozi. Wprawdzie p. Wanda
Melcer - Rutkowska - Sztekerowa mo-
że być spokojna, ale wiek nie minie.
a w seminarjum polonistycznem napi-
sze ktoś pracę doktorską, w której, na

podstawie badań stylometrycznych u-
dowodni, że Marja - Kossak - Jasno-
rzewska i Marja Pawlikowska, to były
dwie różne postaci. Co gorsza, uż dziś
możemy powiedzieć, że niekąj bę-
dzie miat.., słuszność: Pawlikowska
pisała śliczne, pachnące, krósiutkie
wiersze. Kossak - Jasnorzewska dość
liche „sztuki” teatralne. Dopiero jedna
taka „sztuka”, czwarta zrzędu, wyszła

świeżo w książce: ,Zalotnicy niebiescy.
sztuka w 3 aktach* Marji Kossak -  

tej autorki utwory: „Kochanek Sy-
bili“, „Egipska pseznica” i „Powrót
Mamy", grane na różnych scenach, po-
zostają narazie ,w rękopisach. Nie
trzeba naglić z ich wydaniem. dopiero
bowiem w drultu i w czytaniu wycho-
dzą w pełni na jaw, słabe strony utwo
ru, naiwności i nieporadności tuszowa:
ne w teatrze ękspresją aktorską oraz
umieętną inscenizacją. Przykiadem
właśnie „Zalotnicy niebiescy”. Nie
można jednak odmówić autorce nerwu

dramatycznego pasji w psycholagizo-
waniu i wzrastającej dbałości o kon-

strukcję utworu, czego dała dowód w

niedawno granym „Powrocie mamy”

Usprawiedliwione jest przeto zaintęre-
sowanie z jakiem wyczekujemy wysta-
wienia „Dokumentu rodu Zebrzy-
dowskich", nowe jej komedji, nagro
dzonej na konkursie dramatycznym
Polskiej Akademii Literatury,
Na karcie tytułowej „Zalotników

niebieskich" czytamy: Projekt typo-

graficzny Kazimierza Podsadeckiego.
Istotnie, okładka wyjątkowo smaczna,
ale tylko okładka, Żato nikła dbałość

Jasnorzewskiej (1936, str. 82. Kole | o poprawność tekstu, a żadna o inne

wydawnicze „Teraz” Drukarnia i3ra;-

niej Pomocy Med. U. J.). Trzy inne l

walory typograficzne.

czesnych: „Roman Dmowski w świet'
le własnej książki”, „Walka o Pomo"
rze,' „Apoteoza Jakóba Szeli“
Tę aktualność, polityczność nasze”

literatury pięknej, publicystycznej i
krytvcznej uważa Z. Wasilewski za
spadek roli literatury w Polsce jako
instytucji, Można dodać, że dążność
do realizacji, to wogóle cecha naro”
dowa literatury ojczystej, Polacy, pi-
sząc, muszą mieć cel poza nauką,

Chrzanowski umie właśnie dosko-
naje wyciągać ze sztuki to, co w niej
chciał zamknąć autor. Nigdy nie przy”
pisuje dziełom znaczenia większego,
niż miały w zamierzeniach autora. Ale
także, jak nikt, umie ocenić oddziały”
wanie dzieł na potomnych.
Umie, i w tem widzi ważne zadanie

krytyki, oceniać życie pośmiertne
dzieła, kult dziejowy pisarzy. Histor-
ja tego kultu jest dla niego niezbęd-
nem kryterium wartości dzieła.
O szczególnej wartości pism Chrza*

nowskiego, decydują, obok ich aktu-
alności (jak się rzekło: polityczno”mo-
ralnej), poza oczywiście walorami
naukowemi, trzy inne przymioty: styl,
humor i skromność pisarska. Styl jest
bardzo prosty, ozdobny tam tylko,
gdzie naprawdę tesa trzeba. Budowa
pism i wykładów jest organicznie roz*
wojowa, Podglebie stanowią słębokie
szkice retrospektywne, przynoszące
wiele korzyści czytelnikowi.

« Chrzanowski tworzy prawie nowy
typ tumoru. Humor to dystyngowany,
nawet koturnówy, a mimo to wspa-
niały, W dostojnym tym humorze ni-
gdy nie brzęknie struna fałszywa zło”
śliwości, czy dwuznaczności, nigdy
struną nie będzie przeciągnieta, jest
to oryginalny humor z katedry, Ma
Chrzanowski znakomitą pamięć йам>
nych czasów w połaczeniu ze zmy-
słem humoru, dykteryjki, facecje sta-
ropolskie, przysłowia sypie jak z rogu
oblitości, ma swoję oryginalne ode”
zwania się i żarty, wręcz dowcip na
każdą chwilę. Wszystko to w toku
najpoważniejszych wywodów. Šwiet-
na to metoda zaciekawienia, plastyki,
popularyzacji tematu i serdecznej do
niego drogi.

Prof, Chrzanowski odznacza się
wylątkowo szczerą skromnością, Ma
wstręt do autorytatywności narzuco*
nej. O sobie nie mówi nigdy. Więcej,
Chrzanowski jest wielki dzięki jednej
jeszcze sprawie: przez swoich ucz”
niów. Przecudnie umie ich rozpalać
i do pracy zobowiązywać. I pewnie
nawet nie wie ile serc jest mu na za”
wsze zobowiązanych.
Może to wynik daru wczuwania się 

| „Renatę Słuczańską”

profesora w dusze drugich. „Wraż-  
kropne i rażące ucho polskie nazwi-
sko bohatera sztuki: Jasiramb, spowo*
dowało słuszną admonicję prof. K.
Nitscha. Szkoda, że był to: groch o
ścianę.

x

Zacznijmy od karty tytułowej ianego
kobiecego dramatu: Z. Nałkowskie.
„Renaty Słuczańskiej' (Gebethner i
Wolff, Warszawa 1935, str, 173). Zdo-
bił ją p. Piotrowski, którego okładki
zwracają w ostatnich czasach uwa-
śę prostotą, spokojnym i celowym
pomysłem w układzie graficznym i
subtelnem - operowaniem _ winjetą,

gra obecnie

Teatr Narodowy pt. „Niedobra mi-
łość'. Napisze o niej obszernie Jan
Rembieliński, Znamy głośną powieść,
którą Nałkowska, jak wiadomo, prze-
robiła ną ten utwór sceniczny. Już
sam tego rodzaju eksperyment w naj”
wyższym stopniu zaciekawia. Próbo-
wali go wielcy pisarze, zawsze bo”
daj z zawodnym skutkiem. Np. Con-
rad * Korzeniowski przerobił na sce”
nę „Tajnego agenta", który nawet
trzech: przedstawień w Londynie nie
wytrzymał. Z świetnej powieści nie-
podobna — jak mówią — zrobić do"
brego dramatu, Jeśli tak jest napraw” dę, to szanse Nałkowskiej są już  : | znaczne. — Wystawiony dotychczas |

Wkońcu dodajmy nawiasem, że o- | „Dom kobiet" i „Dzień jego powro- |

liwa czułość na wartości dusz,” jak
to określił prof. Pigoń, W jednym wy”
padku czułość ta jest rozrzewniająca:
wobec Romana Dmowskiego, Wyra”
zem tego śłębokiego kultu są dwa
rozdziały książki: „Literatura a na”
ród'. Arcydziełem zaś wczucia się
krytyka w dzieło jest rozprawa „Na
szczytach polskiej liryki religijnej”,
właściwie głębokie przeżycie kryty”

ka. Chrzanowski przeżywa zagadnie”
nia swoich prac. Szkoda, że w ostat"
niej książce riie pomieścił wstępnego
wykładu o Słowackim, który był kie-
dyś wydarzeniem,
Chrzanowski obrał drogę służby

narodowi, — naród odwdzięczy się
prawdziwym  apostołom swej litera"

adj JAN BIELATOWICZ.

 

GREGORIANA
Pismo Ormian polskich

Wśród oficjalnych organów pra”
sowych diecezyj polskich niezwykłe
stanowisko zajmuje urzędowy organ
archid, lwowskiej obrządku ormiań*
skiego p. t« „Gregoriana', Jest to
dwumiesięcznik, który poza „działem
diecezjalnym' ma także „dział ogól*
ny, poświęcony zagadnieniom kultu-
ry religijnej i narodowej'. Stąd jego
niezwykłość. Nie jest to bowiem pi-
smosmo przeznaczone tylko dla du”
chowieństwa lecz dla ogółu inteli"
gentnych sfer diecezji.

Mamy przed sobą tom pierwszy
tego wydawnictwa (rocznik 1935),
który nam pozwala wejrzeć w za”
mierzenia redakcii i sliontrolować,
o ile te zamierzenia zostały spełnio-
ne,

Dział ogólny stanowią „Rozpra”
wy i „oceny. Wśród rozpraw naj"
więcej miejsca zajmują tematy biblij
ne (X, arcyb. Teodorowicza: Mono-
teizm Starego Testamentu; Dekal>g;
Typy proroków; Piękno ksią* Sta-
rego Testamentu; X. A. Bogdanowi-
cza; Istota chrześcijaństwa a Nowy
Testament), dalei idą tematy z dzie”
dziny życia religijnego (X. arcyb.
Teodorowicza: Z dziejów Sióstr Mi-
łosierdzia; Czyn miłosierdzia; Wandy
Bogdanowiczówny: św. Aniela Me-
ici i jej wreszcie tematy z
dziedziny kultury (Dr. A. Czolow-
skieśo: Cenny zabytek; H, Skoli-
mowskiej: Epoś z walki ludu armeń"
skiego o prawo do życia; X. Ą Bog-
danowicza: Na marginesie zjazdu
naukowego im. biskupa Ign. Krasic-
kiego). Na rok 1936 Redakcja zapo-
wiada rozszerzenie kręgu zaintereso-
wań o następujące dziedziny: współ"
czesny kryzys światowy,  filozofja

techniki i analiza literackiej twór”
czości najaktualniejszych naszych pi-
sarzy,

W dziale „Ocen“ mamy sprawo-
zdania z kilku wystaw plastyki (we
Lwowie, Krakowie i Warszawie) i
kilku głośniejszych książek z dzie”
"dziny religijno-moralnej, Dział ten nie
imponuje ilościowo, lecz jakościowo,
choć, o ile idzie o książki, to cechuje
go duża przypadkowość. Dzial die-
cezjalny rozpada się na poddziały:
„Część urzędowa”, „Z życia diece
zii, „Ze świata ormiańskiego .
Zwłaszcza ta ostatnia rubryka jest
niezmiernie interesującą.

Przegląd treści pozwala nam wnik-
nąć w zamierzenia wydawców: po*

tu', najlepiej nas do autorki „Rena”
ty Słuczańskiej" usposabiają a zara-
zem skłaniają do najrychlejszego uj-
rzenia sztuki w teatrze. Lekturę moż"
na odłożyć na później.

X

W. ostatniej „Myśli Narodowej“
(nr. 5), czytamy wzruszający wiersz
Kazimiery Iłłakowiczówny: „Wilk
gromniczny” tak brzmiący:

Szła Najświętsza przez bór Panienka,

miała płaszcz błękitny, białą sukienkę
i szło wilczysko chytre, przyczajone,

przemarznięte

za Panną Świętą, '
Wilka szukali z kłonieami,

jak go znajdą, kości mu połamią:
zeżarł zeszłej zimy cielę białe, prześliczne
w samą Gromiticzną!

Spotykają chłopi Świętą Podróżną,
zdejmowali czapki, patrzą napróżno:
„Wybacz nam, Pani Wspaniała,
czyś wilka nie widziała?

Zjadł on sierotce Jasi jagnię chude,

zagryzł wołu w stajni i psy w budach.

Wielka twa łaska, Matko, straszna jego
ohyda,

więc nam go wydaj!”

„Anim go szukała, ani go wydam.

Patrzcie lepiej po sercach, to się wam

przyda,

bo tam właśnie, a nie śród leśnych ścieżyn

wilk leży!”

Poszły rosłe chłopiska, milcząc do chałup,
*

 

głębienia wśród swoich czytelników
kultury religijno'duchowej, związa*
nie ich z życiem diecezjalnem i za
znajomienie ze światem ormiańskim,
W/ miarę sił intelektualnych i finan*
sowych pismo zadanie swe spełnia.
Nie ogarnięto jeszcze całości zamie-
rzonych zagadnień, tu i ówdzie są
jeszcze luki, bo wydawcy zdani są na
przypadkowe zainteresowania swoich
przygodnych przeważnie współpra*
cowników, lecz to, co podano, stoi
na wysokim poziomie  publicystycz*
nym,
Z pisma wyłania się ciekawa du”

sza Ormianina polskiego, który ma
dwie ojczyzny: Polskę i nieszczęśliwą
Armenię. Polska, to jeśo współczes-
ność, którą ukochał i dla której pra”
cuje; Armenja, to wspomnienie i
sympatja,

„Gregoriana“, to wprawdzie ofi”
cjalnie organ Ormian polskich, ale w
rzeczywistości tak nie jest. Prócz
Ormian pracują w tem piśmie i publi-
cyšci „rdzennie“ polscy (Skolimow"
ska, Lechicki i inni) i czytają je о-
rócz Ormian i liczni Polacy obrz. ła”
cińskieśo, bo pociąga ich do tej lek"
tury nie tylko zakres i poziom „dzia”
łu ogólnego', lecz także i „egzoty”
ka' działu ormiańskiego.

Dla ciekawych podaję adres Re-
dakcji i cenę prenumeraty: Lwów,
Skarbkowska 12, Rocznie zł. 3.60

Ks. Franciszek Błotnicki

 

WULKANY EUROPY

P. Konrad Wrzos specalizu'e się w
światowym reportażu politycznym, Wy-
niki swoich ankiet dał już w dwóch
książkach — „Kiedy znowu wojua?“ i
„Rewolucja w Grecji”. Obecnie Towarzy
stwo Wydawnicze „Rój” wypuściło zbiór
wywiadów, jakie p, Wrzos miał z kierow,
mikami polityki Austrji, Węgier, Ju-

gosław/i, Bułgarji i Grecji. Książka nosi
tytuł: „Wulkany Europy",

Ci, co uważnie śledzą bieg wypadków
na terenie polityki międzynarodowej, nie
znajdą wiele nowego w książce tu oma-
wianej. Szerszej publiczności przynosi o”
na w formie przystępne!szereg pożytecz=
nych informacyj,

FOTO TNSTMOЭНУ OCERETORYCZNE"WYR PY TOR CEC NAOROEOPOCRCEPENRORNONNOONNE.

Ogląda się Panienka po śniegu białym,
ogląda się wszędzie, aż z pod płaszcza jej

milezkiem
wylazł łeb wiłczy!

„A tuś mi, zbójco jaśniąt bezbronnych?
Katom cię wydać byłabym skłonna,

tylko że nad twą wilczą niedolą,

serce mię boli.

Skoroś sam znalazł moją opiekę,
zostań już przy mnie, ba gdzie uciekniesz?!
Będziesz mi za to roztropnie służył
zimą w podróży”,
Odtąd chodzi wilk x Matką Najświętszą

й wiernie

przez śniegi puste, zawiane ściernie,

, pełniąc śród nocy mrożnych i długich
różne posługi,
A kiedy jasną gromnicą świeci

Panna Przeczysta pośród zamieci!
tuż i Gromniczny Wilk za śwą panią

jarzy ślepiami.

Umyšslnie cytujemy w całości ten
wiersz lłłakowiczówny, ażeby prze”
czytali go ci wszyscy, którzy pisali
do nas artykuły i listy, protestujące
przeciw tak  niefortunnej „Gorzkiej
kolędzie" tej autorki. Wśród otrzy*
manych głosów, jeden był szczegól”
nie ważki. Był to wiersz z takim re-
frenem: „Więc wara bluźnić w imie-
niu żołnierza!" Czasem bardzo trud:
no zrozumieć czvjąś słabość, czyjąś
reakcję na uraz psychiczny i czasem
tak trudno przebaczyć. Przeczytajmy.
raz jeszcze ten wiersz.  [».g..)

”



Antyreligiine tendencje
oświaty pozaszkolnej na Siąsku

Katolicka Agencja Prasowa (KAP) ro- | którego pierwszy przepis brzmi; „Z bi-
zesłała do pism poniższą korespoadeację
ze Śląska:
W ostatnich miesiącach w Pszczynie

na Śląsku założono bibljotekę powiało-
wą. Powstała ona prawdopodobnie w
myśl planu, aby w powiatach i śmunach
zakładać samorządowe bibiljoteki pod
nadzorem oficjalnej oświaty pozaszkol-
nej, Te też nie może być traktowana ja-
ko zjawisko czysto lokalne, Sposób, w
jaki sporządzono jej katolog, jest tax
wymowny, że musimy wezwać społecz-
mość katolicką w Polsce do jak naiwięk-

szej czujności i energicznej akcji prze-
ciwko bibljotekom tego rodzaju.
Nn pecząiku katalogu (str. V.) jest u-

mieszczony regulamin dla czytelników,

2 KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: środa „Niebie-

ski ptak”; czwartek „Chimery”,
Apolla; Burza nad światem.
Promień: Księżniczka czardasza,
Sztuka: Walczyk dla ciebie,
Świt; Melodje z nad Duna'u.
Stella: Maskarada,
Uciecha: Rotmistrz von Werffen,
Ze Stronnictwa Narodowego. — We

środę, 13 lutego b. r, odbędzie się dorocz
ne walne zgromadzenie I koła Stronni.
ctwa Narodowego w Krakowie, B'iższe
szczegóły zebrania podane zostaną człon
kom I koła w zawiadomieniach W dniu
s" (środa) herbatki I koła nie bę
zie,
Braklo im katolików,., — Organizacja

Przysposobienia Wojskowego Kobret w
Krakowie jest dziwnie filosemicką insty
tuc'ą! Nietylko, że urządza swój Dancing
z którego dochód przeznacza na obozy
letnie, w kawiarni żydowskiej — miano-
wicie w „Feniksie" (właściciel Żyd Mosz-

kowicz) — ale nawet zaproszenia swe na
ten dancing drukkue w żydowskie! dru -
karni Fischera przy ul. Grodzkiej! A na
zaproszeniu jak na ironię figurwe jako
gospodynie przeszło 30 pań polskich, mię
dzy niemi pani generałowa Łuczyńskai
Czyż niema już w Krakowie kawiarń ka-
toliokich nadających się na dancing: i czy
brakło możedrukarń chrześcijańsk ch?

Filantropja polska w żydowskiej ka-
wiarni| — Mniej więcej to samo co wyżej
o Przysposobieniu Wojskowem Kobiet
można napisać o Wojewódzkim Komite-
cie Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży
Akademickiej (organizacji sanący nej i
monopolizującej w swych rękach „po-
moc" młodzieży akademickiej), Komitet
ten organizuje w dniach najbliższych dan

„ cing z szeregiem atrakcyj i imprez, z któ
rego czysty dochód przeznaczony iest ni
pomoc dla młodzieży akademickiej, Cały
pomysł ma jednak pewne „ale”, Oto dan-
cing ma odbyć się w żydowskiej kawiarni
„Feniks”, „Czysty dochód" z tej imprezv
mają dostać akademicy — ale innv do-

chód, mniej „czysty” ale bardziej ęfektyw

ny przypadnie panu Moszkowiczowi właś
cicielowi „Feniksa”! Mają zupełną racę
akademicy domagając się na swych wie
cach i zazdach odebrania wspomriane
mu wyżej towarzystwu monopolu na po-

moc młodzieży akademickiej i oddanie
„je! rektorom i Bratnim Pomocom wyż-
szych uczelni!
Emeryci miejscy protestują, — W tych

dniach odbyło się protestacyjne zebranie
emerytów miejskich w obronie swych
praw. Na zebraniu uchwalono następują
cą rezolucję: „Zgromadzeni emeryc: mie
scy w Krakowie protestują przeciw narzu
conemu przed rząd projektowi uposaże
niowemu, oświadczając, żę w obronie do
brze nabytych praw swoich walczyć bę-
dą do ostateczności”.

Najbliższą premjerą Teatru miejskiego
im. Słowackiego w Krakowie będzie

„Most“, interesująca sztuka Jerzeg" Sza
niawsiciego. Sztukę reżyseruje reż W

Biegański,
Pogotowie Ratunkowe zastępcą Ubez-

pieczalui Społecznej. Z dniem 1 lutego
Ubezpieczalnia Społeczna wprowadziła
ciekawą inowację. Mianowicie osoby u-

bezpieczone i ich rodziny, uprawnione

do świadczeń ze strony Ubezpieczaln.
Społecznej winny w razie nagłego zacho.
Towania lub w razie niemożności wez

wania lekarza domowego lub specjalisty
zwrócić się do Pogotowia Ratunkowego,

ul, Potockiego 19. Pogotowie Ratunkowe

zastępue Ubezpieczalnię w godzinach od

16-ej do 8 rano, a w niedzielę i święta
przez calą dobę.

Proces młodocianej morderczyni Mari:
Czaikėwne“, która w sierpniu ub, roku za

mordowała swoją koleżankę š p Julję

Gierasównę odbędzie się prawdopodob-

nie w marcu, Obecnie trwa jeszcze bada

nie stanu umysłowego Czakówny przez

odpowiednich lekarzy znawców

Z Młodzieży Wszechpolskiej, — Dziś
we środę o godz. 7,15 wiecz, w sali 39

U. J. odbędzie się trzecie zebranie kan-

dydatów M, W. Obecność obowiązkowa,

goście mile widziani,

 

|

 

bljoteki korzystać może nauczycielstwo,
uczniowie szkół powszechnych oraz mło-
dzież biorąca czynny udział w świetlicy,
w której umieszczona jest bibljoteka“, A
więc bibijoteka jest przeznaczona dla na-

uczycielstwa, które uczy w szkołach tak-
że nauki religji, i dla młodzieży szkolnej

wzgl, pozaszkolnej. Wydawałoby się
więc, że bibljoteką uwzględni przede-
wszystkiem postulat ustawy o ustroju
szkolnictwa, który żąda „możliwie naj-
wyższego wyrobienia religijnego, moral-
nego'* młodzieży. Gdzież tam, Nadarem-
no szukamy w katalogu dzięł poświęco-
nych religji i myśli katolickiej, Przeciw-
nie, przeglądającego katalog uderza w o-
czy tendencja pomijania literatury, akcen
tującej wyraźniej życie religijne i kato-

lickie.
Przy przólądaniu katalosu nasuwają się

następujące uwagi: 1) Pominięto np, dzie

ła Kossak: - Szczuckiej, które modą wy-

wołać w czytelniku głębsze przeżycia re-
ligijme, a więc: „Z miłości”, „Beatum
Scelus", „Szaleńcy Boży”, „Krzyżowcy".
Podajemy to przykładowo, 2) W dziale
„książki naukowe” (str. 21 do 43) pomi-
nięto umyślnie książki treści religijnej,
Nie jest to wcale niewinne zwykle prze-
oczenie, Książki naukowe są w tym kata.

logu uporządkowane według znaneśo w |

bibliotekarstwie systemu  klasylikacii
( dziesiętnej, System ten dzieli książki na

 

dziesięć klas j oznacza poszczególne kla-

sy cyframi od 0 do 9, Książki z za-

kresu religji i teologji mają w tym sy-

stemie cyirę 2, Otóż tego właśnie działa

brak w Bibljotece Powiatowej w Pszczy-
nie zupełnie, Idzie najpierw dział „0* t.
zn, dzieła treści odėlnej, potem „1“ t. zn,
filozośja a zaraz po tem „3” t, zn. nauki
społeczne itd. Innmi słowy samorządo-
wi i urzędowi organizatorzy tej bibijote-
ki, uiładając księśozbiór według znane-

go im systemu klasyfikacji dziesiętnej,

nie uważali za stosowne dać do ręxi nau
czycielstwu i młodzieży choćby jedną
książkę naukową o treści religijnej. 3) W

dziale „nauki społeczne” (str. 22 do 24)
są podane rówin=ż książkio orśaniza-
cjach społecznych, Między organizacjami
są wymienione organizacja Młodzieży

Powstańczej, Związek Harcerstwa Pol-

skiego i Związek Strzelecki. Zupełnie gła

cho o Katolickiem Stowarzyszeniu Mło-

dzieży, najsilniejszej organizacji młodzie

ży na Śląsku, 4) Wśród książek na temat

„Nauczanie Wychowanie” (str. 23) brak

zupełnie literatury katolickiej, Nawet en-
cyklika Piusa XI o chrześcijańskiem W7-

 

Z CAŁEGO KRAFU
GARWOLIN

Krwawa walka z bandytami. —

W czasie poszukiwań bandytów Stanisła

wa Kędziorka i Władysława Górskiego

na terenie pow, garwolińskiego, w dniu 1

b. m. polica uzyskała informacie, że wy-

mienieni mają dokonać napadu rabunko-

wego na dom Marcina Szumigły we wsi

Sobienie - Biskupie. Bawiący na tamtej-

szym terenie przod. sł, śl, Łakuta Włady-

sław z Lublina razem z przod. Rogow-

skim komendantem posterunku w Osiec

ku, dobrawszy sobie jeszcze 4-ch po'ic'an

tów udali się do wsi Sobienie - Biskupie

pod dom Szumigły,

Podszedłszy o godz, 18 m. 30 pod dom

zauważyli, żę bandyci są w mieszkaniu,

Do mieszkania usiłowali wkroczyć przod.

śł, śl, Łakuta i post. Strassenberg, zaś in

ni policjanci otoczyli dom. Przy wkra-

czaniu dy mieszkania wywiązałę się

strzelanina między bandytami a policją,

w czasie której bandyta Kędziorek został

zabity, zaś Górskiemu, który został ra-
niony, udało się zbiec,

Od kul bandytów zostali ranni: poster.

Strassenber$ Bronisław, którego bez-

zwłocznie przewieziono do  szpita-

la ewangelickiego w Warszawie, przod,

sł, śl. Łakuta dwukrotnie w prawą rękę

poniżej łokcia, rany lelckie i przod Ro-

gowski Juan w palce prawej ręki, lęk:

ko, Na miejsce udał się osobiście naczel-

nik urzędu śledczego z Lublina,

Okazało się że bandyta Górski nie u-

szedł śmierci, Zwłoki jego znaleziono na

drugi dzień, o 1 i pół klm od miejsca na+

padu. Bandyta ten, otrzymawszy ranę,

nie mógł dalej uciekać, a widząc swój bez

nadziejny stan, popełnił samobójstwo,

Poster, Strassenberś po dokonanej o-

peracji zmarł w szpitalu ewangiel.ckim

w Warszawie. Miał on postrzelane kulą

'elita w 17 miejscach.

 

KOWALEWO

Niema ani jednego żyda, — W Kowa-

lewie (Pomorze) odbyło się zebranie

Stow, Właścicieli Nięruchomości. Zebra-

nie zagaił prez. p, Przybyszewski, po-

|

|

 

 

 

chowaniu nie znalazła łaski w oczach or
ganizatorów bibljoteki, 5) W dziale „Hi-

storja* (st, 35 do 38) niema ani jednego

dzieła z zakresu dziejów Kościoła Są

książki i Hindenburgu i Ludendorfie itd,,
ale niema wzmianki o wielkich postaciach
Kościoła kato!l'chiego w Polsce. Cały
dział zawiera ! "ko jedną książkę o ś, p.
księdzu biskupie Bandvrskim,
Oto kilka dowodów, jak się załatwiono

w tej Bibljotece Powiatowej z religją, z
Kościołem, z organizacjami katolickiemi,
W ośicjalnych więc Bibljotekach Powia
towych na Śląsku nie chcą nic wiedzieć o
życiu relisijnem i katolickiem, A przecież
bibliotekarstwo oświatowe winno u-

wzślędniać zasadnienia, ujawniające się
w terenie. Ludność powiatu pszczyńskie

go jest głęboko katolicka, Chyba tylko
nienawistne zaślenienie nie widzi tych
zjawisk w terenie, My, katolicy, możemy
być wdzięczni organizatorom Powiatowe
Bibłjoteki w Pszczynie za to otwarcie
przyłbicy, W przyszłości możliwe byłoby
ewentualne oszukiwanie opinji katolic-
kiej w ten sposób, że dla dekoracji bibljo

teki wstawiałoby się kilka książek o treś

ci religijnej, ale potem pomijałoby się je
przy katalogowaniu lub wypożyczaniu,
Będziemy ostrożni,
Katałog wyszedł nakładem Powiatowe

fo Związku Komunalnego w Pszczynie a
kierownikiem Bibljoteki Powiatowej jest
instruktor oświaty pozaszkolnej. Jest
więc usprawiedliwiony nasz wniosek, że
przy tworzeniu bibljoteki wzięły udział
samorząd powiatowy oraz olicjalna 0-
świata pozaszkolna i że wiedziała też o
tem władza nadzorcza t, zn. Urząd Wo-
jewódzki w Katowicach. Nie pomylimy
się też w przypuszczeniach, że bibijoteką
ta w ciężkim czasie szalejącego kryzysu
na Śląsku została zakupiona albo przez
skarb śląski, albo przez samorząd powia-
towy, wzśl, Kasę Komunalną powiatu
pszczyńskiego, Opowiadają, że bibljote-
ka kosztowała oltoło 16.000 zł, i że Po-
wiatowa Komunalna Kasą w Pszczynie

ofiarowała na ten cel 10.000 zł. Innemi
słowy zużyto dochody z pieniędzy, wpła-
canych do kas publicznych przez polski

lud katolicki Śląska, na bibljotekę pom“.
jającą jaskrawo Kościół i religję — ten
Kościół, w którego świątyniach zachowa-
ła się polskość ludu śląskiego, Lud kato
licki na Śląsku zgotuje bezwątpienia od.
powiednią odprawę Bibljotekom Powia.
towym tego rodzaju, a młodzież katolic-
ka nie będzie korzystała ani z tych bibljo

tek, ani też z świetlic, dla których takie
księgozbiory są'przeznączone.

czem złożył sprawozdanie z działalnośc

Stow, w ubiegłym rok. P, prezes stwier-

dził, że ochrona lcikatorów jest lkrzyw-

dząca dla właścicieli nieruchomości i nie

jednokrotnie doprowadza właściciela do

ruiny. W Kowalewie zdarzył się faut, że

właściciel dwóch kamienic p, Iwicki u-

marł z głodu, gdyż żaden z lowatorów nię

płacił czynszu. Następnie złożyli sprawo-

zdanie sekretarz Stow, p, Budniewski 1

skarbnik p, Wroński, Uchwalono zarządo

wi jednogłośnie absolutorum. :

W skład noweżo zarządu weszli wszy-

scy członkowie dawnego, tak samo do ko

misji rewizyjnej. Jako delegatów na z'a-

zdy wybrano pp, Przybyszewskiego i

Budniewskiego. Poruszono następnie ak-

tualną sprawę żydowską i ednogtośn.e

uchwalono, że żaden z członków nie wy-

dzierżawi mieszkania Żydowi, Obecnie w

Kowalewie niema an. ednego ŻydaOstat

ni, Fuks wyprowadził się w ubiegłym ty

godniu,Uchwalono takżę jednogłośnie bez

względny bojkot przedsiębiorstw żydow-

skich, a prezes p. Przybyszewski wrzwał

wszystkich, aby uświadamiali społeczeń-

stwo o niebezpiecznych skutkach zalewu

żydowskiego,

MILANÓWE

Poświęcenie lokalu Stron, Narod, — W

dniu 2 stycznia odbyła się w Milanówku

uroczystość poświęcenia lokalu miejscó-

wgeo koła Stronnictwa Narodowego.

Przemówienie, kierownika koła, p. Wa-

rzyckiego na temat ideolośji naroodwej

i konieczności kształcenia silnych charak

terów, znalazło silny oddźwięk u zebra -

nych. Po przemowien4 odšpiewano „Ro-

tę'' Konopnickiej.

Jednocześnie z poświęceniem lokalu

odbyła się druga uroczystość dekorowa-

nia srebrnym mieczem Chrobrego, długo

letniego prezesa ko'a Stron, Narod, p.

inż. Rudzińskiego, wybitnego działacza

narodowego. Uroczystość, zakończona

odśpiewaniem „Hymnu Młodych” miała

przebieg imponujący, ściągnęła wielu

członków z Milanówka, Grodziska oko-

licy,

 

 

 

 

Wielkie zebranie narodowe w Poznaniu
Referaty wygłosili dr. (z.
W niedzielę, dn. 2 b. m. zarząd

grodzki Sir. Nar. w Poznaniu zwołał

wielkie zebranie do sali kina „Apollo”.
Wielką sala kinoteatru zapełniła się

szczelnie.

Zgromadzenie otworzył prezes zarzą
du grodzkiego p. red. Jerzy Herniczek
poczem przemawiali, serdecznie wita-

ni pp.: dr. Czesław Meissner, prezes
zarządu okręgowego StronnictwaNaro.

dowego i dr. Jan Mamak, prezet po-

wiatowy Str. Narod. w Ostrowie.

Pierwszy mówca w bardzo przeko-

nywających wywodach; uargumenlowa

nych przejrzyście faktycznym maierja«

łem zobrazował bilans rządów „sana+

cyjnych” i ich skutki w dziedzinie poli-

iycznej, gospodarczej i moralnej Na

tle niedomogów dzisiejszego życia pań

stwowego przedstawił następnie pre-

żes dr. Meissner dążenia twórcze Obo: |

zu Narodowego.

Dr. Jan: Mamak po przedstawieniu

roli elementu żydowskiego w dziejach |

 

Meissner i dr. J. Mamak

narodu polskiego, uwypuklił idee prze

wodnie narodowego poglądu na świat,

charakteryzuąc. równocześnie drogę

walki i pracy ruchu narodowego.

Przemówienia czołowych przedsta -

wicieli Stronnictwa Narod, w Wielko

polsce spotkały się z bardzo żywą re-

akcją zebranych, jaką przejawiała się

w co chwila wybuchającym huraganie

rzęsistych braw.

W momencie, gły prezes Herniczek

wygłaszał przemówienie, zamykające

obrady, przedstawiciel starostwa grodz

kiego zwrócił się do niego, żądając roz

wiązania zebrania, W takiej sytuacji

prezes Herniczek wezwał zeb-anych

do odśpiewania Hymnu Młodych Po-

tężnym śpiewem te pobudki narodo-

wej, która rozbrzmiewa dziś jak Pol-

ska długa i szeroka, oraz okrzykami na

cześć Polski Narodowej i Romana

Dmowskiego, zakończono imponującą

manifestację narodową.

Tuchola pod sztandarem narodowym
Ostatnio na Pomorzu ruch narodowy

poważnie się ożywił, Przedewszysi-

kiem wieś pomorska garnie się pod

sztandar narodowy. Włościanin 1 ro :

botnik, który do niedawna przyglądał

się jakby z zapłotka rozwojowi ruchu
narodowego w innych częściach Polski,

obecnie żywiołowo wstępuje do Stron.

Narodowego.
Co «a to wpłynęło? Przedewszyst-

kiem stan gospodarczy wsi pomorskiej,
który w ostatnich miesiącach bardzo

się pogorszył, Dalej wzrost niemczyz+

ny na Pomorzu, która swobodnie orga*
nizuje swe kadry dla podboju gospodar

czego i politycznego Pomorza. A poza-
tem silny napływ żydostwa na Pomo-
rze obudził czujność nietylko mieszkań
ców miast, lecz i włościan, którzy, przy

jeżdża ąc na targi i jarmarki, widzą co

raz więcej handlujących Żydów. A

przedewszystkiem rozrzutna i niecelo-

wa gospodarka w poszczególnych samo
rządach powiatowych, gminnych itd.

dopetniła „miarki cierpliwości”.

Pomorzanin więc długo się zastana-

wiał — i ostatecznie zadecydował

„Wstąpię do Stron. Narodowego i
brać będę czynny udział w organizacji

RYBNIK

Zebran'e Stronnictwa Narodowego. —

Dnia 29 stycznia odbyło się w „Hotelu

Polskim" w Rybniku w'elkie zebranie

Stronnictwa Narodowego koła Paruszo-

wiec, Zebrani w liczbie 150 członków u-

chwalili następu'ącą rezolucję:

„My —zebrani w dniu 29 stycznia b. r,

w sali „Hotelu Polskiego” w Rybniku —

członkowie Str, Narod, koła Paruszo-

wiec, domagamy się uchylenia wydanego

w dniu 23 grudnią 1935 r, zarządzenia

władz administracyjńych, dotyczącego za

wieszenia kół. Stronnictwa Narodowego

na terenie Górnego Śląska. Żądan.» na-

szę uzasądniamy alarmującą okolicznoś

cią, że elementy, wrogie polskości, jak

Żydzi i Niemcy, prowadzą w ostatnim

czasie wzmożoną akcę antypolską i to

zarówno na terenie tutejszego powiatu,

jak* całego województwa śląskiego Dla-

tego też władze wojewódzkie i państwo-

we powinny uwzględnić 'ak najryca ej na

sze słuszne żądania”, :

TARNOPOL

Lepiej późno niż nigdy, — 27 stycznia
władze policyjno - sanitarne, w związku
ze śmiercią rotm. 9 p, uł, Romaną Za.

remby, zamknęły kawiarnię i restavrac'ę

„Polonja“, a jej właścicielSchwarvwald

został aresztowany, W dniu 23 b. m. 0-

prócz rotm Zaremby doznali zatruc.a ry

bą w „Polonji” także nadkom. P,P, Ma-

kowiecki i urz, Kasy Ch. Ratner, obaj w

stanie bardzo ciężkim znajdują się w miej

scowym szpitalu,

Z oburzeniem notujemy nietakt tych

kolegów 6, p. rotm. Zaremby którzy, od-

dawszy mu ostatnią przysługę, udali się

na obiad do „Polon'i* — Wypadk; po-

wyższe są żywo komentowane w Tarno-

polu, lokal bowiem Schwarzwalda znany |

był z rozmaitych „nadzwyczajności”, jak

oszukiwanie przy płaceniu rachunków
używanie ręki (zamiast noża) przy nakla

daniu masła na bułki, nalęwanie podej-

rzanych trunków do oryginalnych bute-

lek z wina i w. in., należy także zazna-

 

 

 czyć, że władze sanitarne nieraz już kon

Obozu Narodowego, gdyż on tylko je-

dyny potrafi Polskę wyprowadzić z o-

becnego chaosu politycznego i gospo-
darczego”". :

Takie więc pobudki przyczyniły się

do zorganizowania w szeregach naro-

dowych ludności polzkiej powiatu sę-

poleńskiego. Ten rozmach organizacyj-

ny poszedł w swym zwycięskim pocho
dzie dalej do sąsiedniego powiatu, tu-
cholskiego,

W ostatnią niedzielę, dn. 26 b. m.,
mośliśmy sprawdzić wielki wzrost, sił
narodowych tak zw. „Borów Tuchol -

skich”. Tegoż dnia odbył się w Tucholi

zjazd delegatów kół Stron. Narod, z

pow. tucholskiego. Z azd zagaił prezes
powiatowy Stron. Narod. kol. mec Koń
czal Czesław'z Tucholi Jak z raportu

wynikało, stawiły się na odprawę za-

rządy wszystkich placówek wiejskich,

dotychczas zorganizowanych w powie-

cie, mianowicie 14 kół Stron. Narodo-
wego.

Następnie kolejno wygłosili reiera-

ty o sprawach politycznych, gospodar-
czych i organizacyjnych prezes osręgo

wy Stron. Narod., ks. red. Jerzy Chu-
dziński, red. Ciesielski Wacław z Toru-
nia i p. Matłosz Józet, red. „Pie'śrzy-

ma' z Pelplina. Miejscowe sprawy or-
ganizacyjne omówił sekretarz powiato-
wy Stron. Narod. kol. Łoński, Dalej w
wólnych głosach delegaci poszczegól-

nych kół Stron. Narod, oświadczyli, że
po zjeździe jeszcze z większym zapa-
łem i energą przystąpią do rozszerze-
nia organiacji Stron Narod. na resztę
powiatu. Odprawę zakończono odśpie-

waniem „Hymnu Młodych”,

Tegoż dnia wieczorem odbyło się w

Tucholi wielkie zebranie Stron. Narod.
dla członków Stron. Narod, koła tuchol
skiego. Obecnych było kilkaset osób.
Zebraniu przewodniczył prezes miej-
scowego koła Stron Narod., kol. Au

gustyński Leon. Przemówienia wygto-

sili ks. prezes Chudziński, red. Ciesiel-

ski, red. Matłosz i mec. Kończal, Wspa
niałe to zebranie narodowe zakończono
w  podniosłym nastroju, śpiewając

„Hymn bojowy”. Zebrani, rozchodząc

się, wznosili entuzjastyczne okrzyki na

cześć przywódcy Obozu Narodowego.

Romana Dmowskiego i przyszłej kato-
lickiej narodowe Wielkiej Polski,

 

Pamiętaj
0 bezrobotnych

narodowcach
 

fiscowały Schwarzwaldowi zepsute ryby.
Lokal ten, gdzie truje się Polaków nazy-
wa się „Polon'a”, a na wybudowane ca-
łego hotelu dostał Schwarzwald 2 BGK,
około 150 tys zł, tytułem pożyczki, pod-
czas gdy polskie instytucje o charakterze
użyteczności publicznej w tym czasie na-
wet połowy z tego nie mogły otrzymać,

Może wreszcie otworzą się oczy nie-

którym stałym bywalcom w „Poloni*” na

te żydowskie praktyki i może polscy by-
walcy „Polonji'* dowiedzą się, że jest w

Tarnopolu chrześcijańska kawiarni» „A-

drja” i znakomite kuchnie Adamowskie=

go, Abramczuka i inne,



Żydzi ponad prawem?
Żydowski „Nasz Przegląd” podaje:
„Do Zarządu Centrali Detalistów Żydow-

skich zwróciła się delegacja kupców i han-

dlarzy, zamieszkałych na terenie 3-go Komi-

sarjatu P. P, w Warszawie, Delegacja skar-
żyła się na zbyt rygorystyczne traktowanie

kupców przez organa policyjne tego komi-

sarjatu. Specjalnie wskazywano na fakt zbyt

częstych i dotkliwych kar aresztu i pienięż-

nych za najmniejsze choćby przekroczenie

przepisów o godzinach zamykania sklepów,

lub też w razie najlżejszego podejrzenia o

handel w niedzielę,

W sprawie tej Centrala Detalistów zwróci
się do Min. Spr. Wewn. i do Min. Sprawie-

dliwości”.

3 komisarjat P.P, — to poprostu
Nalewki,

Żydzi domagają się — ni mniej ni
więcej — tylko bezkarności za handel
w niedzielę i w godzinach zakazanych,
który to handel] równa się zresztą nie-
uczciwej konkurencji ze sklepikarza”
mi chrześcijańskimi.
Więc min. spraw wewnętrznych i

sprawiedliwości mają w pojęciu Ży-
dów hamować policję polską w stoso--
waniu sankcyj za naruszanie przez
Żydów obowiązująceśo prawa?
Także „Nasz Przegląd" donosi, iż

do Warszawy
„przybyła delegacja kupców i handlarzy

żydowskich z Wołynia, Garwolina, Pułtuska,

Mińska Maz., Pomiechówka i Otwocka.
Tamtejsza ludność żydowska skarży się,

że z zarządzenia władzy administracyjnej

targi odbywające się w tych miejscowościach,

zostały przeniesione z centrum, zamieszka-

łego przeważnie przez ludność żydowską, za

miasto, niekiedy 6 do 8 klm. od centrum han-

  

0 cenę Inu wywożonego
"Z Wilna donoszą:
Z ramienia Wileńskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej bawiła w Berlinie delegacja,

której celem było ustalenie cen na len pol-
ski eksportowany do Niemiec na podstawie

polsko - niemieckiej umowy gospodarczej

z da. 4 listopada ub. r. Delegacja miała za

zadanie ustalić maksymalne ceny ramowe

na len, polegając”na tem, aby przy utrzy-

mywaniu się faktycznych notowań w gra-

nicach tych cen maksymalnych.  Nie-

miecki Urząd Nadzoru nie  kwestjo-

nował cen, umówionych pomiędzy ekspor-

terem polskim a importerem niemieckim.
W wyniku rokowań ustalono, że Niemiecki

Urząd Nadzoru - nie będzie kwestjonował

cen, odpowiadających poziomowi światowe-

mu z uwzględnieniem specyficznych warun

ków wymiany towarowej z Niemcami.

Zapotrzebowanie
na jeczmień w Holancji
Na rynku holenderskim daje się zauwa-

żyć znaczne zapotrzebowanie na jęczmień

tak, że spodziewane są poważniejsze zakupy

tego zboża zagranicą. Obok jęczmienia pol-

skiego wchodzi również,w rachubę dla do-

staw do Holandji jęczmień duński, którego

cena jednak obecnie jest nieco wyższa, Wo-

bec zapotrzebowania jednak Danji na ku-

kurydzę nie jest wykluczone, że zostanie

zawarta większa tranzakcja kompensacyjna

holendersko - duńska, w którejby wzamian

za jęczmień dostarczała Holandja Danji ku-

kurydzy,  

dlowego. Odbija się te ujemnie na handlu.

Wczoraj podjęto w tej sprawie interwencję

w województwie warszawśkiem i Izbie Prze-

mysłowo - Handlowej. Otrzymano przyrze-

czenie, że będą wysłane komisje, które we

wszystkich tych miejscowościach, po zbada-
niu sytuacji na miejscu, zaopinjują o celowo-

ści przeniesienia placów targowych za mia-

sło. Narazie czynione będą starania w miej-

scowych starostwach o wstrzymanie targów

do czasu wydania opinii przez komisje urz.

wojewódzkiego i izby handlowej",

Tutaj znowu Żydzi stają w poprzek
zatządzeń władzy administracyjnej,

porządkującej i podnoszącej stan na*
szych osad i miast przez przenoszenie
brudnych targów z centrum na krań*
ce.

Energję policji w ściganiu naruszeń
prawa usiłują Żydzi rozbroić inter-
wencjami w ministerstwach.

Zarządzenia legalne i celowe władz
administracyjnych pragną cona'mniej
wstrzymać — również za pomocą za*
biegów u władz wyższych,

I skąd ta pełna tupetu i zuchwałości
akcja, by Żydów postawić w Polsce
ponad prawem?

 

Wzrost Żydów na Pomorzu
Zażydzenie handlu w Gdyni

Na zebraniu plenarnem Izby Przemy-
słowo - Handlowej w Gdyni w dniu 30
stycznia r. b., prezes Izby, p, Stanisław
Tor, wygłosił przemówienie, z którego
ustęp, dotyczący handlu gdyńskiego, po-
dajemy w dosłownem brzmieniu:

„„Zagadnienie mnie'szościowe staje się
wobec ruchliwości elementu niemiec-
kiego i żydowskiego, coraz bardzie: ak-
tualnem, Do tej pory opracowano po-
wiaty: miasto Gdynia, morski, kariuski
tczewski, chełmiński, tucholski i świec-
ki, Statystyka ta pozwala zorjentować
się w dalszem nasileniu mniejszości
Szczególnie ciekawie przedstawiają się
dane z Gdyni, gdzie w I-ej j Il-ej kate-

gorji świadectw przemysłowych dla han-
dla stwierdzamy ogólny udziałNiemców
6 proc, Żydów 23 proc. Na'silniej wy-
stępuje zjawisko to w handlu owocowym
i kolonjalnym, W handlu spożywczo-
ojoniala I-ej i Il-e kategorji, udziai
Żydówi Niemców wynosi 34 proc,, w
handlu owocowym I-e i Il-ej kategorji
handlowej około 80 proc.

Jeżeli chodzi o całe Pomorze, to na-
leży stwierdzić, że po zmianach poli-
tycznych w roku 1920 liczba Żydów
spadła do połowy, a obecnie wzrosła o
50 proc., czyli wróciła do przedwojenne.
go stosunku z tem, że obserwue się silną
konkurencję żydów na szlaku: Toruń,
Grudziądz, Tczew, Gdynia",

_ Bezrobocie rośnie!
Prawie pół miljona zarejestrowanych bezrobotnych
P. A. T. podaje:
Liczba bezrobotnych na terenie całego

kraju, według danych biur pośrednictwa
pracy, funduszu pracy wynosiła w dniu
1 b, m, 472,526 osób, co stanowi wzrosł
bezrobocia w ciągu ostatnich 2-ch tygo-
dni o 33.155 osób.

Cyfry powyższe nie odda'ą należycie
klęski zastoju gospodarczego i bezrobo-
cia w Polsce. Cyfry te nie obejmu'ą
wsi, w której przyrastająca ludność nie
znajduje zatrudnienia ani u'ścia naze-
wnątrz, Poza tem — nie obejmu'ą prze-

dewszystkiem rzemiosła i drobnych war-
sztatów przemysłowych,

Zagadnienie pracy na wsi i w mieście
wysuwa się dziś na czoło zagadnień pu-
blicznych,

Klęska bezrobocia rysuje się szcze-
gólnie tragicznie w ośrodkach przemy-
słu. Na Śląsku Górnym np. na 1.200,000
ludności — bezrobotnych “est 100,000, co
z rodzinami wynosi ponad 300 tys, ludzi,
żyjących z pomocy państwa,

Bilans Banku Fo!skiego
za trzecią dekadę stycznia

W ciągu trzeciej dekady stycznia
zaras złota w Banku Polskim wzrósł o
0,1 milj, zł, do 444.7 milj. zł., natomiast
stan pieniędzy zagranicznych i dewiz
spadł o 1,3 do 1,0 milj. zł,
Suma wykorzystanych kredytów

wzrosła o 6,9 milj, zł, do 754,5 zał zl.
rrzyczem portiel wekslowy, powię.szyl
się o 9,8 milj, zł, do 626,2 milj, zł, i stan
pożyczek. zabezpieczonych zastawami—
0 5,4 milj. zł. do 87,9 m'lj. zł,. natomiast
portiel zdyskontowanych biletów skar-
bowych zmniejszył się o 8,3 milj, zł, do
40.4 milj, zł,
Zapas polskich monet srebrnych i biło-

 

nu spadł o 6,9 mili. zł, do 39,7 milj. zł
Pozycja „inne aktywa” wzrosła o 1,7

mlj. zł, do 201,2 milj, zł, pozycja zaś
„inne pasywa“ spadła o 3,1 milj, zł. do
330,2 milj. zł. !
Natychmiast płatne zobowiazania spa-

dły o 22.3 milj, zł, do 197.8 milj, zł,
Obieg biletów bankowych — w wysiku

oe. omówionych zmian — wzrósł o
1 milj. zł. do 958,7 mili, zł.
Pokrycie złotem wynosi 41,26 proc.,

pr: aczajac normę statutową o prze-
szło 11 punktów,
Stopa dyskostowa 5 proc, odpožy-

czek zastawowych 6 proc,

Zwyżka funta i dalszy spadek dolara
Na wczorajszych giełdach walutowych

ponownie wystąpiła zwyżka waluty bry-
wa oraz zy spodek dolara

rudno w tej chwili stwierdzić, czy
zwyżka funta związana jest z wzrostem
popytu na walutę brytyjską ze strony
irancuskiej, czy też — ze strony Stanów

Zjednoczonych, W każdym razie zwyż.
ka funta w stosunku do franka francu-
skiego powyżej kursu 75 pozwala przy-
puszczać, że brytyjski fundusz waluto-
wy wznowił interwencję i że temsamem
rozroczął się ponownie odpływ złota z
Banku Francji. į

  

Polsko-niemieckie rozrachunki
Propozycje berlińskie badane w Warszaw.e
W kołach poinformowanych słychać,

iż wysunięte przez rząd niemiecki pro-
pozycje w sprawie regulacji należności
polskich za tranzyt kolejowy są przed-
miotemrozważań w Warszawie,

Jak się zdaje, propozycje niemieckie
uznane będą za niewystarczające, Niem-
cy praśną tylko nieznaczną część pol-
skich należności uregulować w gotówce i

to ratami, resztę zaś pokryć dostawą to-
warów o charakterze inwestycyjnym.
Między innemi oferują Niemcy większą
dostawę artykułów elektrotechnicznych.

Polskie czynniki urzędowe uważają
wstępne propozycje niemieckie za nie-
możliwe do przyjęcia i domagają się in-
nych warunków spłaty, W zasadzie stro-
na polska gotowa byłaby część należnośc:
kolejowych przyjąć w fabrykatach prze-
mysłu niemieckiego, jednakże przy za-
chowaniu odpowiedniej proporcji między
regulacją w gotówce i regulacją w towa-
rach.
Rozmowy polsko - niemieckie w spra-

wie likwidacji polskich pretensyj kolejo-
wych będą kontynuowane,
Równocześnie otrzymano w Warszawie

informacje, iż gospodarcze czynniki nie-
mieckie wyraziły zasadniczą zgodę na
reformę polsko - niemieckiej umowy han-
dłowej, W Berlinie zapadła decyzja ob -

  

0 zahamowanie odpływu
ziota z Banku Francji

Sprawozdawca finansowy z Paryża inior-

muje; „L'Iniormation', komentując pogłos-

ki na temat rozmów francusko - amerykań-
skich, zmierzających do zahamowania od-

pływu złota z Banku Francji do Anglii, nie
uważa za możliwe, by Bank Francji, który

w swem ostatniem sprawozdaniu rocznem

wyraził uroczyście wolę poszanowania za-

sad wymienialności iranka i swobodnego
funkcjonowanie miernika złotego, mógł przy-

siąpić do jakiegokciwiek ograniczenia swo-

body transferu złota i wejść na drogę sy-

stematycznej interwencji na rynku pienięż-

nym.
Ze swej strony pismo podkreśla, że dolar

osiągnął kurs zbliżony do dcłnego punktu

złota, a ponieważ skarb amerykański, jak

się zdaje, nie zamierza interwenjować, ce- ;

lem przeciwdziałania tej akcji, należy
wkrótce spodziewać się odpływu złota z

Ameryki do Europy, a zwłaszcza do Francji,

Podatck gruntowy
a klęski żywiołowe
Drobni rolnicy, zarówno opłacający po-

datek gruntowy indywidualnie, jak i w jed-

nostkach zbiorowych, składają podania o

ulgi w podatku gruntowym spowodu strat

i szkód, wywołanych klęską żywiołową,
prawie zawsze po upływie ' przepisanego

terminu 14-dniowego.

Obecnie Ministerstwo Skarbu okólnikiem
z dn, 20 ub. m. upoważniło izby skarbowe
do darowywania drobnym rolnikom skut-
ków przekroczenia wymienionego terminu,
Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że umorze-
nie podatku gruntowego naskutek strat, po-
niesionych spowodu klęski żywiołowej, po-
ciąśga za sobą jednocześnie unormowanie od-
powiedniej części nadzwyczajnej daniny ma-
jątkowej, pobieranej na podstawie tego po-
datku.

45)

G. O. BAXTER

Droga do San Triste
wić, uśmiech powrócił,
rodziejskiej wróżki,

Alicji, stała nieruchomo i patrzyła na Małego
i jakby wgłąb niego w tajemniczy i krępujący spo-
sób, właściwy starym kobietom i bardzo młodym
dziewczętom. Z chwilą, gdy matka przesiała mó-

jakby za dotknięciem cza-
na policzku ukazał się dąłe-

czek i ogromne oczy spojrzały z wielką prostotą.

„Jones utonął w niej całkowicie, zagubił siebie kwiatów,

— Przedewszystkiem proszę mi powiedzieć,
| jak duży ma być ten ogród?

— O taki... widzi pani? — narysował kształt
ogrodu palcem na piasku,

— Będzie miał sto stóp długości i więcej, niż
połowę tego szerokości.

— Można będzie tam pomieścić cały świat

— Ale co ma rosnąć w tym świecie? Niech miAutoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Jones milczał, Nie był w stanie wymówić ani
słowa. Widział oczami duszy tylko jedno: dumne
i piękne zjawisko, które stanęło między ojcem
a rozbestwionym tłumem. Czekała go niespodzian-
ka. Zobaczył dziewczynę, stojącą w kącie ogrodu
pośród grząd liljowych i niebieskich, jak cienie
wieczoru kosmei, wiatr okręcał wkoło jej wysmu-
kłej postaci żółtą organdynową sukienkę w falban-
ki i odwijał brzeg dużego kapelusza, rzucający cień
na jej twarzyczkę. Teraz szła ku nim uśmiechnię-
ta, niosąc w jednej ręce niewielką motykę i przy-
trzymując drugą brześ sukni; bała się widać zawa-
dzić o jakąś wątłą łodygę kwiatu.

Nie była to już zdumiewająca, królewska wi-
zja, która zjawiła się przed nim wówczas. Zdawała
się żywcem wyjęta z jakiegoś obrazu, pełnego wiej-
skiej ciszy i samotności. Wydała mu się zaledwie
ładną; lecz gdy stanęła blisko niego, poczuł, że|
płynie od niej jakiś bajkowy czar i bierze go w swe
posiadanie. Odtąd zawsze, przez całe życie, pa-
trzał na nią oczarowanym wzrokiem.

- — Alicjo, to Don Josć Vćreal — mówiła mat-
ka bardzo pompatycznie. Rozmawiał przed chwilą
z twoim ojcem, a teraz przyprowadziłam go tu, by
mógł z tobą pomówić o kwiatach. Ma bowiem za-
miar urządzić sobie nowy ogród.

Widok nieznajomego, starł uśmiech z warg  

bez reszty i cieszył się z tego. Kochał ją. Jak roz- ;
kosznie było pomyśleć, że nie przestanie nigdy jej
kochać i że dusza, która zaginęła w niej, jak rzeka
w morzu, nie wróci do niego już nigdy.

— Więc bajka okazała się prawdą — powie-
działa — i pan jest Vėrėalem.

— Pan chce mówić z tobą o kwiatach — prze-
rwala jej ostrym tonem matka, jakśdyby przywo-
łując ją do porządku. Obrzuciła .przytem Alicję
wzrokiem brzmiennym w treść, :
— Twoja dola leży w twoich rękach — mówiły

oczy matczyne. Pokieruj nią dobrze.

I pani Alverado, jak każdy mądry szapron,
wynalazła coś niezwykle interesującego w najodle-
glejszym kącie ogrodu i w mgnieniu oka znikła za
różowo kwitnącemi krzakami piśw.
— Pod murem, w cieniu, jest ławka. Może-

byśmy tam usiedli? — zaproponowała Alicja,
. ,. Delikatnie, uważnie poprowadził ją do tej ław-
ki. Obszedł z nią wkoło sadzawkę, do którejz ci-
chym szmerem wpadała woda fontanny. Minęli
długie, świeże rabaty błękitnych ostrożek i jaskra-
we plamy purpurowych i różowych petunji. Wresz-
cie siedli na ławce, nad którą wieżokrzew rozpinał
jasny baldachim kwiatów. Powietrze przesycone
było odurzającym zapachem. nawet wiatr nie mógł
rozproszyć mocnej woni. W pamięci Jonesa ten
zapach został nierozdzielnie związany na całe życie
z postacią Alicji. Zapełniła sobą całe jego serce.
aż do bólu.

i

 

pani powie? Mam papier i ołówek.
— Doprawdy, sama nie wiem.
Oparła brodę o brunatną piąstkę i zadumała

się. Srebrzyste kropelki fontanny szemrały cicho,
a dziewczyna patrzyła na nie oczami, pełnemi we-
wnętrznej wizji.
— Naturalnie pod murem zasadzi się ślazy. Bo

będzie porządny mur prawda?
— Oczywiście?
— Kamienny?
— Och, nie.
— Z cegły? Z zwyczajnej czerwonej cegły. To

najlepsze tło dla zieleni roślin.
— Stanie czerwony ceglany mur, a pod nim

będą rosły ślazy.
— Na mur puścimy wino, żeby go częściowo

zakryć.
— Ale jakie? ;

Zwyczajne, dzikie? Czy może lepiej
bluszcz? Ale bluszcz jest taki mocny, wszystko inne
zadusi. To prawdziwy zbój. Pod murem ślazy, ko-
niecznie różowe,
— Koniecznie.
— Czy będzie wodotrysk?
— Oczywiście.
—Widziałam w górach skały zielone, jak

jaspis...
— Poślę po nie. niech pani będzie spokojna.
— Co za cudny ogród pan będzie miał!

(C. d. n.)

 

 

 

niżenia cen towarów niemieckich, ekspor-
towanych do Polski w ten sposób, aby
mogły one wytrzymać konkurencję z ce-
nami ych towarów zagranicznych na
ryni:.. „ulskim.
Jak słychać, Niemcy postanowiły za-

stosować system premjowania eksportu
do Polski. Dotychczas niewiadomo, w
jakim zakresie premje eksportowe będą
przez Niemcy stosowane. Strona polska
wskazuje, iż w interesie dalszej wymiany
gospcdarczej między Polską a Niemca-
mi leży, aby premje te były wystarczają-
ce. W przeciwnym razie wykonanie u-
mowy handlowej natrafić będzie musia-

ło na dalsze trudności. (p.r)
ое с к—

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 4 lutego 1936 r.

DEWIZY

Belg'a 89.35 — 89,50 —-89,17; Holan-
dja 359.85 — 360,57 — 359,13; Londyn
26,28 — 26,35 — 26,21; Nowy Jork >
bel) 5.23 i jedna czwarta — 5.24 i pół —
5,22; Oslo 132,00 — 132,33 — 131,67; Pa
ryż 35,00 i pół — 35.07 i pół — 34,93 :
pół; Praga 21,96 — 22,00 — 21,92; Szwaj
cara 172,85 — 173,19 — 172,51; Stoks-
holm 135,45 — 135,78 — 135,12; Berlin
213.45 — 213.98 — 212,92; Madryt 72,58
— 12,13 — 72.43.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,50

(odcink ipo500 dol.) 63,00 (w proc,);
4 proc, państwowa pożyczka preni,owa
dolarowa 52,65 — 52,80 — 52,50; 5 proc,
konwersyna 59,25; 6 proc, pożyczka do-
larowa 75,00 — 15,50 (w proc.); 5.proc.
ożyczka kolejowa 56,00; 8 proc.
Banku gospodarstwa kra owego 94,00 (w
proc,); 8 proc, obligacje Banku gospodar-
stwa krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc.
L. Z. Banku KoD a krajowego
83,25; 7 proc, obligaceBanku gospodar-
stwa krajowego 83,25; 8 proc, L. Z, Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc, L. Z, Banku rol
nego 83,25; 4 i pół proc. L, Ż, ziemskie
46,25 — 46,13 — 46,50; 5 proc. L. £, m.
Warszawy (1933 r.) 54,25 — tą —
54,25 (odcinki po 1,000 zł.) 54,63 — 54.50;
5 proc. L. Z. m. Łodzi (1933 r.) 48,50;
5 proc. L. Z, m, Siedlec (1933 r.) 28,50;
6 proc. obligacje m, Warszawy 8 i; 9 em

3 АКСЛЕ
Bank Polski — 97,50; Warsz Tow, tabr,

cukru — 33,00; Węgiel — 12,50; Ostro-
wiec — 18,00 — 18,50; Starachowice —
33,50,

Obroty dewizami średnie; tendencja
dla dewiz niejednolita, Banknoty doraro-
we w obrotach prywatnych 5.21 i pół; ru-
bel złoty 4,78 i pół, dolar złoty 9,02 i pół
— 0i03; gram czystego złota 5.9244, W
obrotach prywatnych marki niem:eckie
(banicnoty) 152,50; funty angielskie (bans
noty) 26,28, Dla pożyczek państwowych i
listów zastawnych tendenca mocnie sza;
dla akcyj utrzymana, Pożyczki dolarowe
w obrotach prywatnych: 8 proc, pożycz-
ka z r. 1925 (Dillonowsxa) 90,00 — 90,75
( wproc.); 7 prot. pożyczka Śląska 69,50
— 69,00 (w proc,); 7 proc. pożyczka m,
Warszawy (Magistrat) 68,00 — 67,50 (w
proc,); 5 proc, renta ziemska 53,50; 3
proc, pożyczka prem. budowlana 26.50 —
25.35 — 26,75; 4 proc. pożyczka premjo-
wa inwestycyna 53,00,

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 4 lutego 1936 r.

Pszenica czerw. jara szki. 7/5 gl — —
— — =; Pszenica jednolita 753 śl 19,75
— %0.25; Pszenica zbierana 742 gl. 19,25
— 19.75, '
Żyto I standart 700gl, 12,00— 12,25;

Żyto Il standart 687 gl. — — — — —;
Owies I st. (niezadeszc.) 497 gl. 13 75 —-
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
śl. 14,00 — 14,25; Owies Il stan, 460 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień browar-
niany 689 gl, 15.00-15.50; Jęczmień 678-
673 śl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 śl. 12 50—
13,75; Groch o 19,00 — 20 00; Groch
Victoria 31,00 — 33.00; Wyka 19,50 —
20.50; Peluszka 21,50 — 22,50; Seradela
podwójnie czyszczona 22,00 — 23.00;
Lubin niebieski 8.50 — 875; Łu-
bin żółty 10,50 — 11,00; Rzepak zimowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimowy 41 5u —
42,50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Ёге-
A letni 41.50 — 4250;  Šiemię
niane  bassis 90 procentowe 32,50
— 33.50, Koniczyna czerw sur. bez gr.
kanianki 100.00 — 110400; Koniczyna
czerw. bez kan, o czyst, 97 proc 135.00—
145.00; Koniczyna bias! surowa 60.00—
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 prac. 80.00 — %,00; Mak niebieski
65,00—57.00; Ziem. ad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 32 00—
34.00; Mąka pszenna gat I — B 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; I-C 0-55 proc.
29.00 — 30.00; 1 — Ю о— proc
28,00 — 29.00; I — E 0—65 proc 27,00—
28.00; II--A 20—55 proc. 26.00—27.00;
II — 20 — 65 proc 2400 — 26.00;
II-D 45-65 proc. 23.00 - 24,00, II-+ 55—
65 proc, 22.00 — 23,00; II —С. 60 — 65
proc. „21.00—22.00; Maka żetnia wvcią-
owa" 0-30 2050 — 2150; Mąka zytnia
gat. 0-45 20.50 — 21 50; Mąka żyt gat.

0-55 proc. 20.00—21 00; I sat 0-65 .roc
19.50 — 20.00; II gat 15.50 — 1650 rą.
zowa 15,75 — 16.25; poślednia — — —

trębv nszenne grube przem
stand 11,50 — 12.00: Otręby pszenne
średnie przem, stand, 10,50 — 1860. о-
treby pszenne miałkie 10.50 — 11 00; O-
tręby żytnie 9,00 — 9,50, Kuchv Ima
ne 1550 — 1600; Kuchy "zepanowe
13.50 — 1400: Kuchv słoneczn zewe

Śruta sojowa 45 proc.

    

22.00 — 22,50,
Ogólny obrót 1729 ton, w tem ta

199 ton, Usposobienie spokojne w

 

 



Gtrojh rybny na jeziorach Narocz i Miadzjoł
Niesłychana agresja żydowska |

Niezdrowy prąd do etatyzowania
życia gospodarczego, którym zara-
ziła się również Wileńska Dyrekcja
Lasów Państwowych, stworzył fa-
talną sytuację w gospodarce rybnej
w Wileńszczyźnie. Po_ burzliwych
zajściach nad jeziorem Narocz w le-
cie roku ubiegłego, obecnie wybuchł
tam strajk rybalków, zatrudnionych
dla Dyrekcji Lasów Państwowych.
Strajk objął mietylko Narocz, lecz
również sąsiednie jezioro Miadzioł,

gdzie rybacy odmówili połowu ryb
dla dzierżawców prywatnych. Stan
wrzenia wywołany został przez ży-
dowskich handlarzy rybnych, którzy,
w walce o monopol handlem rybnym
w Wileńszczyźnie, nie cofnęli się
przed wywołaniemi strajku. Jątrząca
się od dawna sprawa naroczańska
była już bliską zlikwidowania. Wo-
jewoda wileński p. Bociański przy-
chylił się do próśb rybaków naro-
czańskich i pozwolił im na nabycie

KU UWADZE CZYTELNIKÓW
Na liczne zapytania w Sprawie planu 85 Loterji,
a wszczególności, co
dziennych,
i wygranych seryjnych

do aodatkowych wygranych
bezpłatnego ciągnienia powakacy jnego

komunikujemy, że Piizszych
informacyj udziela | losy sprzedaje znane ze Szczęś-
kolektura J. Woianow Warszawa, Marszałkowska 154,
konto P. K. O, 188 14.

Organizator rewji—wielokrotnie karany|
oszustem

W roku 1934 w nieistniejącem
obecnie kinie „Roxy”* występował
zespół rewjowy, zorganizowany przez
„mieszkańca Wilna, Sergiusza Ma-
łyszkowa, który ukrywał swoje
prawdziwe nazwisko pod bardziej ar-
tystycznym pseudonimiem „Seweryna
Orlicza".
W lipcu tegoż roku zespół rewjo-

wy został zlikwidowany. Wówczas
Sergjusz Małyszkow, jak się wyjaśni-
ło później, karany sześciokrotnie są-
downie za oszustwa, przywłaszcze-
nia, fałszerstwa i kradzieże, ogłosił,
iż organizuje nowy zespół, do które-
śo zaczął werbować chętnych.
W ten sposób, łudząc obietnicą

dostarczenia pracy zarobkowej, po-
brał od Józefa Małyszki, Franciszika
Dowejki, Wacława Wysockiego, Jó-
zefa Prokopowicza i Piotra Mackie-
wicza rozmaite kwoty tytułem
kaucji, w ogólnej sumie 1340 złotych.

Pieniądze pobierał na podstawie
zawieranych umów pracowniczych,

wystawiając na pobrane kwoty od-
powiednie pokwitowania. Termin
rozpoczęcia pracy zbliżał się, lecz
S. Małyszkow nie myślał wcale o
organizowaniu występów rewjowych.
Gdy zaangażowani pracownicy do-
magać się zaczęli zwrotu złożonych
jako kaucje pieniędzy, S. Małyszkow
uciekł z Wilna. Dopiero w kilka
miesięcy później został on ujęty w
Zakopanem. Wyjaśniło się, iż b
on poszukiwany przez policję także
w innych sprawach.

dniu wczorajszym zasiadł
oszust na ławie oskarżonych w: Są-
dzie Okręgowym Wileńskim.

Po kilkugodzinnej rozprawie zgło-
szony został wyrok, mocą którego
Sergjusz Małyszkow skazany został
ma pięć lat więzienia, na utratę pu-
blicznych praw obywatelskich na
okres lat ośmiu, oraz po odbyciu
kary w więzieniu, na zamknięcie w
Zakładzie dla niepoprawnych w Ko-
ronowie na termin nieokreślony. (e)

Walka z fabrykantami samogonu
W dn. 4 lutego rb. organa KOP-u

wczasie likwidacji nielegalnie istnie-
jącej gorzelni we wsi Krawczuny,
pow. wileńsko-trockiego, napotkały
na opór ze strony kilkunastu osób,
podejrzanych o tabrykację samogo-
nu. Osobnicy ci rzuciłi się na funk-

cjonarjuszy KOP-u z zamiarem pobi-
cia ich. W czasie zajścia z grupy
włościan strzelano w kierunku pa-
trolu, co w rezultacie spowodowało,

 

że kopiści dla własnej obrony zrobili
użytek z broni. Na skutek wymiany
strzałów zabity został Wiktor Sien-
kiewicz, m-c Zabłocia, pow. wil.-
trockiego. Na miejscu wypadku
udali się natychmiast przedstawiciele
władz administracyjnych, prokura-
torskich i policji państwowej. Za-
trzymano kilku osobników z pośród
podżegaczy.

\

Trzydziestolecie poświęcenia
kaplicy po-Franciszkanskiej

(ciąg dalszy) Н

A właśnie w tym czasie dla Litwy Ta fundacja Królowej, daje piękne Krainą, zerwała się burza, wybuchło
nadeszła szczęśliwa godzina, kiedy
Jagiełło w orszaku panów litew-
skich już w roku 1386 do Krakowa
wyruszył prosić o rękę Królowej
Jadwigi. Tam zaś, pozostając przez
siedem miesięcy, poznaje naukę
Chrystusową i Chrzest św. przyjąw-
szy, powraca do kraju, gdzie na zam
Iku w Lidzie w roku 1387 Wiarę ka-
zu jalko panującą w kraju, ogło-
sił.

Runęły świątynie pogańskie, u-
stała cześć ohydna wężom муа-
na, wycięto gaje balwochwalcze,
umilkł śpiew Wajdelotów, a na gru-
zach świątyni Perkuna, Król Polski
W. X. Lit. Jagiełło zatknął Krzyż
Zbawiciela i dźwignął wspaniałą
Ikatedralną świątynię. I z piersi dwoj
ga Narodów ziączonych węzłami
Wiary św. i przez związek małżeń-
ski Królowej Jadwigi i Jagiełły, po-
płynęła rzewina, serdeczna i wdzię-
czna modlitwa przed Tron Pana Bo-
ga .Rozbrzmiała cześć i chwała Ma-
ryi Najświętszej. Cześć i chwała,
która do dziś dnia rozbrzmiewać nie
przestaje.

Królowa Jadwiga dbała o dobro
ludu litewskiego. W roku 1397 włas-
nym kosztem: funduje Collegium, po-
czątkowo dla 12-tu kleryków Litwi-
nów, przy Karolińskim Uniwersyte-
cie w Pradze Czeskiej, żeby ich wy-
kształcić w studjach teologicznych,
i ażeby Litwa 'miałą duchownych
nauczycieli, umiejących przemawiać
do ludu w ich ojczystym języku. To
Collegium przetrwało do roku 1622.

świadectwo tej prawdzie, że szla-
chetny Naród Polski, nietylko nie
wynaradawiał Litwinów, ale prze-
ciwnie, starał się o to, żeby język
ojczysty był im zachowany. Wiele
jeszcze innych faktów mogłoby po-

‹

twierdzić tę wielką tolerancoję Rze-|
'czypospolitej Polskiej i chęć utrzy-
mania i zachowania języka litew-
skiego. Tak np. kiedy w roku 1612
|Król Zygmunt III nadawał przywile-
|je Kościołowi Szawelskiemu, najwy-
raźniej zaznacza: „Niech pamięta
Proboszcz parafji w Szawlach, aby
utrzymywał dwóch wikarjuszów, do-
skonale posiadających język litewski
„dla nauczania w nim ludu”.
| Jakże więc niesłuszne zarzuty
stawiane Polsce przez dzisiejszych
Litwinów, że Polska pod płaszczy-
kiem Wiary Chrystusowej dążyła do
„tego, żeby Litiwę spolonizować.
| Pod błogosławioną Opieką Kró-
*lowej Jadwigi i Jagiełły, I Zakon
Franciszkański mógł już swobodnie
rozwijać swoją działalność maisyjną
w całym kraju. Z tych oto murów,
jdziś nagich i niemych, wyszedłszy z
kijem w rękach i kapturem na gło-
wie, różańcem u boku, przepielgrzy-
„mował ubogi Franciszkanin ten kraj
nasz cały, — zamki bogatych i cha-
ty wieśniacze, z równą przyjmowany
gościnnością. On miał zawsze słowa
nauki i pociechy w podarku, a wza-
mian odbierał dary materjalne, któ-
remi i sam się pożywił i ubogich na-
karmił, przy furcie klasztornej. I do
tych bram kołatał bogaty i biedny:

 

trzech sieci o wymiarach oczek uży-
wanych przez Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych (a nie przepisowych), pod
warunkiem, iż złowioną sielawę od-
sprzedawać będą rybacy dzierżawcy
właściwemu, t. jj Dyrekcji Lasów
Państwowych. Handlarze żydowscy,
uważając, iż godzi to w ich monopol
rybny, zbuntowali rybaków i nabyli
„rybę, którą władze musiały skontis-|
kować. Zabrano w ten sposób 800
„kg. przewiezionych na 2 autach pod-,
, ciężarowych i podwodzie. Spółdziel--
„nia producentów rybnych w Wilnie
przy ul. Zawalnej przystąpiła do
sprzedaży. Żydzi nie dopuścili drob-
nych handlarzy do sklepu i bili
współwyznawców, usiłujących rybę
nabyć. Akcję żydowską musiała zli-
kwidować policja. '

W odpowiedzi na konfiskatę, ży-
dzi nakłonili rybaków do strajku,
który trwa dalej,

Teror żydowski idzie jednak jesz-
cze dalej i handlarze rybni żydzi usi-
łują nie dopuścić do dzierżawy jezior
z przetargów. Tak n. p. w pow. Po-
stawskim licytacja na przetarg rybny

pod naciskiem żydowskim. Wrzenie
naroczańskie ogarnia więc nowe
ośrodki i grozi poważnemi wstrzą-
sami w gospodarce rybnej 1063 je-
zier Wileńszczyzny. 
Zmiana granic pow.
nowogródzkiego

NOWOGRÓDEK. W, dniu 3 bm.
wojewoda nowogródzki Sokołowski
zatwierdził uchwałę o zmianie granic
powiatu nowogródzkiego. Ostatecz-
me rozstrzygnięcie zapadnie w mini-
sterjum spraw wewnętrznych.

Mają ulec likwidacji gminy ku-
szelewska, rajczańska i szczorsow-
ska. Pierwsza na korzyść gminy
przyszłej nowogródzkiej (dotychczas
horodeczańskiej) oraz wsielubskiej;
druga na rzecz gm. nowogródzkiej i
dotychczasowej cyryńskiej a przy-
szłej worończańskiej, która, po prze-
niesieniu gminy z Cyryna do Woroń-;

jednego z jezior nie doszła do skutku|

Nadużycia w (Zarządzie
m. Smorgoń

OSZMIANA. W; dn. 3 bm. na sku-
tek decyzji sędziego śledczego w
Oszmianie, aresztowano i osadzono
w więzieniu Kazimierza Hołowieja,|
ostatnio zamieszkałego w Smorgo-
niach, poborcę tamt. Zarządu Miej-
skiego. Hołowiej jest poszlakowany
o nadużycia służbowe, polegające na
sprzeniewierzeniu przeszło 5.000 zł.
Akta skierowano do wiceprokura-
tora w Wilnie.

Nowy burmistrz
w Głębokiem

GŁĘBOKIE. W. dniu 3 bm. odby-
ły się w Głębokiem wybory bunmi-
strza miasta. Rada Miejska wybrała
ma to stanowisko nauczyciela miej-
scowego $imnazjum im. Unji Lubel-
skiej p. Hermana Świrklisa, który
kandydaturę przyjął.

Należy nadmienić, że urząd ten
został opróżniony przez Edwarda
Kolbuszowskiego, który wyrokiem
Sądu Okręgowego został skazany na
2 lata więzienia za defraudację,

i
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przeziębienie,

! artretyzm, podagra są zimą
plagą ludzkości. Przeciw
tym dolegliwošciom  sto- i
suje się Tabletki Togal

reumatyzm,

 

"[ogal>

PRZYNOSI ULGĘ CIERPIĄCYM

 

Obłąkany us
|

We wsi Wiechy, śm. draugiskiej,
'w rodzinie rolnika Sawy Olszewskie-
$0 miał miejsce tragiczny wypadek.

S. Olszewski jest obarczony 5-
iem dzieci, z których najstarsze od
lat dziecięcych zdradzało objawy
choroby umysłowej. Ponieważ umy-
słowo chory Mikołaj zazwyczaj był
spokojnym, mieszkał w domu ojca i
jako najstarszy, miał bowiem lat 18,
pomagał w gospodarce.

, W dniu 3 bm. Mikołaj Olszewski
pozostał w domu z dwojgiem młod-
szych rodzeństwa: 6-cioletnią Anną
i 8-letnim Michałem W pewnej
chwili przechodzący mimo chaty Ol-
szewskich sąsiad Kalinowski posły-
szał rozdzierający krzyk dziecka i
dziki obłąkany śmiech M. Olszew-
skiego. Zaniepokojony Kalinowski
wbiegł do chaty. Oczom jego przed-
stawił się straszliwy widok. Około
pieca pod sufitem wisiała 6-letnia
Anna, obłąkany zaś usiłował powie-
sić również 8-letniego Michała, któ-
ry właśnie wydawał  przeraźliwe

i

czy, stanie się ośrodkiem nowej po-|Krzyki.
większonej gminy; trzecia wreszcie
na rzecz karłowatej, gm. niehnie-
wickiej.

Pozatem zajdzie jeszcze parę
drobnych wyrównań i wzajemnych
wymian poszczególnych gromad czy
wsi pomiędzy gminami. Szczególnie
zyska na tem największa gmina po-
wiatu, zdzięciolska, która nietylko
jest zupełnie samowystarczalna, ale
„nawet posiada leżącą gotówikę, gdy
linne były przeważnie deficytowe.

pierwszy o Chleb Anielski, drugi o
chleb powiszedni, i pierwszy i drugi,
pocieszony i nasycony odchodził.
I przez sześć wieków trwała ta pra-
„ga apostolska, wydając błogosławio-
ne owoce.

|
styczniowe powstanie, uderzył grom
;— i Pasterz Stolicy Biskup Krasiń-
ski poszedł na wygnanie, — ude-
rzył grom, — zaskrzypiały złowro-
gie kibitki, uwożąc na Sybir, okuty
jw kajdany, kwiat naszej młodzieży.

derzył grom w serce Narodu na-
szego, w świątynię Pańską, — bo
kościół chroniący w swych murach
pamiątki dziejowe, łzy i we-
stchnienia ludu biednego, zaprawdę
staje się sercem całego Narodu.

Jedne kościoły przerobione .na
cerkwie schyzmatyckie, inne na klu-
by, jak np. kościoł Św. Ignacego, in-
ne burzono. Witedy i dla świątyni
Franciszkańskiej nadeszła złowroga
godzina, nastał rok nieszczęsny w r.
1864, dekretem Satrapy z dnia 30
lipca Кахапо zamknąć ten Boży
przybytek, ten rozsadnik Wiary
Chrystusowej Wilna naszego. Stała
się jednak rzecz nadzwyczajna. Za-
ledwie wieść o zamknięciu kościoła
lotem błyskawicy obiegła miasto i
wioski okoliczne, w dzień sam zam-
knięcia, już od rana samego, od lu-
dzi pieszych i powozów zaroiły się
drogi wiodące do tego Domu Boże-
go. A wszystko szło cicho, bez roz-
mów, z pochylonemi głowami, z bo-
lesnem westchnieniem w piersiach i
łzy w oku, — kościoł już wypełnił
się po brzegi, tłok nie do opisania,
a jednak nie było krzyków, ani
swarów, jak się zwykle dzieje na
odpustach. Cisza zaległa dokoła.
Ojcowie Franciszkanie siedzieli już
od rana w konfesjonale, każdy cisnął

 

Aż oto nagle nad biedną naszą

 

Masowa bójka
Pomiędzy młodzieżą wsi Daszki,

a wsi Przewoźniki, śm. postawskiej
powstała masowa bójka, z przyczyn
narazie nieustalonych, podczas któ-
rej kilkanaście osób zostało ciężko
pobitych.

Jeden z mieszkańców wsi Daszki
Sowko Sergjusz podczas bójki uży-
wał broni palnej, którą zranił kilku
chłopców. й

się, by po raz ostatni w tym košciele
przyjąć Najświętszy Sakrament.

Już zbliżało się południe, gdy
ozwał się ostry głos żandarma: Prę-
dzej ze Miszą, bo każę żołnierzom
opróżnić kościoł!

Nie było rady. Zerwał się konfe-
sjonału sędziwy Franciszkanin, z
trudnością, w tłumie torując sobie
drogę do Ołtarza. Ale jak tu prze-
dostać się, kiedy lud dokoła ze łza-
mi otaczając wołał:

Ojcze mnie jeszcze wyspowiadaj!
Ja tu moją pierwszą spowiedź od-
byłem. Chcę i ostatnią odprawić, tu
w kościele. I mnie, Ojcze! Tu ślub
brałem. Ja przyszedł z daleka...
I prośbom końca nie było.

Wśród jęku i płaczu ludii, powol-
nym krokiem, słaniając się, kroczył
sędziwy kapłan do Ołtarza, by poraz
sostaątnii spełnić Najświętszą Ofiarę,

Msza św. zaczęła się. Pochyliły
się głowy, tłumiąc łkania i kryjąc
łzy, rozległ się śpiew wzruszający,
śpiewany ongi przez Konfederatów:

Bo nieprzyjaciel na to się usadził,
Aby twe syny z Ojczyzny wygła-

dził...
Zbliżyło się popołudnie. Ozwały

się dzwoniki. Tłum ściśnięty w ko-
ściele porusza się przez chwilę, jak
fala wiatrem kołysana i ściele się u
stóp Pana Zastępów. A z tysiącz-

iłował zamordować
rodzinę

Obezwładniwszy obłąkkańca ude-
rzeniem pięści po głowie, Kalinowski
przeciął sznur, na którym wisiała
dziewczynka. Dzięki zabiegom leka-
rza gminnego, udało się ją uratować.

Obłąkanego skrępowano powro-
zami i pod opieką policji dostarczo-
no na posterunek, skąd odwieziony
imą być do szpitala psychjatrycz-
nego. (e)

Rozmaitości
ZMARŁ ZE STRACHU PRZED KĄPIELĄ.

W Londynie zmarł niedawno pewien

starzec 80-letni, który w ciągu swego dłu-

giego życia nigdy się nie kąpał, Gdy staru-

szek zachorował, wzięli go do szpitala 1 tu

postanowiono przedewszystkiem wykąpać

go. Staruszek zaczął wołać ze łzami w

oczach, że tego nie przeżyje, boi się bowiem

panicznie wody. Gdy mimo protestów za-
prowadzono go siłą do łaźni i wsadzono do
wanny, staruszek dostał ataku serca i

| zmasł,

 

KOBIETA O NAJPIĘKNIEJSZYCH
WŁOSACH.

W Ameryce urządzono niedawno kon-

kurs na najpiękniejsze włosy.

W konkursie zwyciężyła panna Muriel

Smith. Ma ona długie, jasne włosy, koloru

dojrzałej pszenicy.

Miss Muriel chlubi się tem, że ma naj-

dłuższe włosy w całej Ameryce, Czy tak

istotnie jest, niewiadomo, ale warkocz jej

liczy skromne stopięćdziesiąt centymetrów

długości. Więc chyba powód do tytułu ko-

biety o najpiękniejszych włosach ma Miss

Muriel wystarczająco wymowny.

mów waszych z Bogiem. Żegna was
ta ziemia Ojczysta, w której spocząć
chcieliście. Obce dłonie, obcą zie-
mią, przysypią szczątki wasze, i nie
zaszumią wam drzewa borów ojczy-
stych i kłosy pól naszych, już nie
rozweselą oka waszego, a nad mogi-
łą waszą nie zapłacze Polska pieśń
żałobno.

Matki, wziąwszy na ręce drobne
dzieci i wskazując odchodzących
kapłanów i sklepienia świątyni, wo-
łały: Patrzcie dzieci, jak wyglądali
nasi Ojcowie duchowni. Przypatrzcie
się tej świątyni, gdzie nas karmiono
Sakramentami Świętymi. Patrzcie i
zapamiętajcie, abyście następnym
pokoleniom wszystko opowiedzieć
mogły.

l od onej pamiętnej chwili, lat
przeszło 40-ci minęło. Dzisiaj tam
pusto i głucho. Zamiast świateł ja-
rzących, co to przed Przenajświęt-
szym Sakramentem płonęły, od cza-
su do czasu w noc cichą, pogodną,
bladawy promyk księżyca oświęca
wewnętrzne pustkowie świątyni. A
głuche milczenie kościoła przerywa
ten kamyk, ta cegiełka, co tu oder-
wana od sklepienia, jak łza kamien-
jna, pada na posadzkę kościelną.

Świątynio! Gdzie dzwony twoje?!
Dlaczego, jak ongi lud na modlitwę
nie gromadzą?! Dla czego one dziś

nych piersi jeden, przyciągły głuchy milczą, kiedy Pasterz stolicy zawitał
jęk: O Jezu! Jezu! Jezu! zmiłuj się|W uroczystym orszaku?
nad nami!

Skończyła się Ofiara. Puste Ta-
bernakulum. Zgaszono lampkę przed
wielkim Ołtarzem. Pod naciskiem

— Dzwony moje milczą, bo pa-
trząc ma cierpienie i ucisk narodu
serce im pękło z boleści.
A więc głuchym i pustym ten

IDom Boży i nadal pozostanie? A na
tych murach i nadal dzikie rosnąć
będą zielska i mech porastać będzie
tam gdzie lilje otaczały Przenaj-
świętszy Sakrament?

X. Stanisław Jasieński,
(c. d. n.)

żołnierzy, lud i kapłani opuszczają
świątynię. Rozległ się jęk i płacz
nie milknący. Żegnajcie nam Ojco-
wie, wołały głosów tysiące. Bóg
Wam zapłać za Wasze trudy i
święcenie się dla nas. Żegna Was
ta świątynia, powiernica prac i roz-|
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Kronika
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
W zachodnich i środkowych dzielnicach

chmurno z przejaśnieniami, pozatem prze-

ważnie pochmurno z opadami śnieżnemi na

wschodzie i południowo-wschodzie kraju.

Lekki, w górach umiarkowany mróz.

Słabe wiatry z północo-zachodu i za-

chodu.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Czternasta rocznica obioru

Ojca św. Dziś, dn. 6 lutego, o godz.
9-ej w kościele Św. Jana, z okazji
czternastej rocznicy obioru Ojca Św.
Piusa XI, J. E. Ks. Arcyb. Romuald
Jałbrzykowski odprawi uroczyste
nabożeństwo.
— Nabożeństwo na intencję Ar-

cypasterza. W] piątek, dn. 7 b. m. o
godz., 9-ej w kościele Św. Jana, z
okazji Imienin J. E. Ks. Arcyb. Ro-
mualda Jalbrzykowskiego, J. E. Ks.
Biskup Kazimierz Michalkiewicz od-
prawi uroczyste nabożeństwo.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-— Zarząd Ligi Odrodzenia Mo-
oOea. że w piątek dn.

T-g0 „ punktualnie o godz. 14-ej
(7-ej wieczorem) w lokalu T-wa
Ubezp. „Przezorność” Mickiewicza
28—2 będzie wygłoszony odczyt dy-
skusyjny na temat „Cechy charak-
terystyczne — kultury współczesnej.

> RÓŻNE.
— Uwaga, wiaściciele domów.

Przed wypełnieniem wykazów na-
jemców należy zasięgnąć informacji
w Biurze Stowarzyszenia Właści-
cieli Nieruchomości m. Wilna, ul. Ja-
giellońska 14, codziennie od godz.

A ое

wilenska
starczeniu ich dorożką na ul. Saska Kępa,
odmówili zapłaty za przejechany kurs. Po-
nieważ dorożkarz energicznie żądał zapła-
ty, powstała awantura, podczas której
„pasažerowie“ porżnęli nożami skórzany
wierzch  dorożki, narażając Knopa na
100 zł. straty. O wypadku powiadomiono
policję. (e)

— Za 10 gr. powędrował do kozy. W
Urzędzie Pocztowym WilnoI zatrzymano
niejakiego Wł. Andrukiewicza, bez stałego
miejsca zamieszkania, który skradł z kie-
szeni H. Kamienieckiego (zauł. Oszmiań-
ski 4) portmonetkę z zawartością 10 śr.
Złodzieja osadzono w areszcie. (e)

— Groźby zabójstwa są karalne. Mira
Jakobson, zam. przy ul. Konarskiego 34, dc-
niosła policji, iż niejaki Chaim Możejko (ul
Stefańska 25) grozi jej zabójstwem.
— W podobnej sytuacji znalazł się Bo-

iesław Komar, zam. Trakt Batorego 66, któ-
remu śmiercią zagroził własny jego syn
Zygmunt. ‚

— Również o groźbie zabójstwa powia-
domiła policję Wanda Kisielówna, zam. przy
uł. Kijowskiej 4, której śmiercią grozi nie-
jaka Stanisława Bezruczkina, zam. przy ul.
Klonowej 6.

Ponieważ groźba zabójstwa jest czynem
przewidzianym przez kodeks karny, powyż-
szemi sprawami zainteresowała się po-
licja, (e) +
— Kradzież mięsa wieprzowego. Na

gorącym uczynku kradzieży 47 kg. mięsa
wieprzowego schwytany został i oddany do
dyspozycji władz policyjnych niejaki Antoni
Wasilewski, zam. przy ul. Legjonowej 47.
Mięso zwrócono prawnemu właścicielowi
Ignacemu Kukowisowi, zam. przy ul. Legjo-
nowej 32. (e)

— Kradzież w szkole Technicznej.
Justyn Cywiński, zam. przy ul. Holendernia
15, zameldował policji, iż w czasie

od dn. 30.1 do dn. 411 rb. nieznani sprawcy
zapomocą otwarcia drzwi dobranym  klu-
czem skradli ze szkoły technicznej, uł. Ho-|

Teatri muzyka.
L. SAWINA-DOLSKA. koncert Stanisława

— Teatr Muzyczny

W piątek operetka

skiej w „Lutni”.

od 50 groszy.

Dziś program
przedzialkiem“.
śodz, 6 m. 45 i 9 m. 15.

sarska 4. Dziś rewia p.
cie to ecie pecie”.
godz. 6.30 i 9-ej wiecz.

z Garmisch-Par

Podajemy do

 

towych z tych Igrzysk:

8 lutego w Teatrze „Lutnia* po raz trzeci 6.1 godz. 22. 7
widowisko baletowe Sawiny-Dolskiej z udz.
uczenic jej studjum. Początek o godz. 5 р.р.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś
o godz. 8-ej komedja w 3-ch aktach Acrenta panów.
pt. „Arleta i zielone pudła". TAI godz

— Poranek w ttatrze na Pohulance — bezpośrednio,
bajka dla dziecii W niedzielę dn. 9.II o 8,.II godz.

6.11 godz
bezpośrednio.
7 godz.

godz. 12-ej w poł. widowisko dla dzieci — bezpośrednio.
bajka Szelburg-Zarębiny pt. „Wyprawa po 9. godz.
szczęście”. Ceny propagandowe. bezpośrednio.

A RZOAKAST OWOTOREAOYOZPERZZORTCZOWCA 9.П godz.
spostrzegli policjanta, zaczęli uciekać, lecz

na Placu Napoleona zostali zatrzymani i

doprowadzeni do III kom. Ustalono, iż są

to: Antoni Kowalewski, lat 12, ul. Listopa-,

dowa 6, i Edward Mołodecki, lat 11, ul. bieg 500 mtr.
Listopadowa 14, | ALI godz. 22.30—22.

Po dokonaniu oględzin kjosku, należą- | Pośrednio,

bezpośrednio.
10.П godz. 22.35—23.

biegu drużynowego 4X1!

— Koncert Stanisława
W piątek dn. 7.II o godz. 8 m.

Szpinalskiego.
do nabycia w kasie teatru „Lutnia”.

jadera” z Elną Gistedt w roli tytułowej.

cenach propagandowych.

— Widowisko bałetowe › o
W sobotę o godz. 5pp., bezpośrednio.

studjum baletowe L. Sabiny Dolskiej, Ceny

— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.|
rewjowy p. t.
Początek przedstawień o

— Teatr Rewji „Murzyn“,

Początek codziennie o

Ż za kotar studjo.
Ogólny kalendarzyk transmisyj radjowych

'radjosłuchaczy interesujących się Zimowem:
Igrzyskami w Garmisch-Partenkirchen ogól-
ny kalendarzyk radjowych transmisyj spor-

wych Igrzysk Olimpijskich.
‚ 22.30—22.35 Reportaż ogólny

‚ 22.00—22.30 Bieg zjazdowy

„ 22,30—22.35 Reportaż ogólny

, 22.30—22.35 Reportaż ogólny

22.30—22.35 Reportaż ogólny

22.35—2255 Slalom panów.
10.11 godz. 22,30—22.35 Reportaż ogólny

1
11.II godz. 19.40—19.50 Jazda szybka —°

 

Szpinalskiego. 1341 godz. 21.55—22.35 Jazda szybka i
15 wiecz. skoki do biegu złożonego.

Bilety , 13.11 godz. 22.35—22.40 Reportaż ogólmy
bezpośrednio.

14.11 godz. 17.20—18.05 Bieg patroli
wojskowych ze strzelaniem i jazda szybka

14.1 godz. 22.30—22.35 Reportaż ogól-
ny bezpośrednio.

15.П godz. 22.30—22.35 Reportaż ogólny

!

po|
i

„Lutnia“. Dziš „Ba-

„Rose-Marie“

Sawiny Dol-|

15.11 godz. 22.35—23.00 Bieg narciarski
kim.50

Poiskie Radjo Wiino
Czwartek, dn. 6 lutego 1936 r.

ul.Ludwi-. 6.30: Pieśń. Gimnastyka. Płyty. Dzien-
"nik poranny. Walce J. Straussa, Giełda.
Audycja dla szkół. 11.57: Czas i hejnał,

;12.03: Dziennik południowy. 12.15: Poranek
'muzyczny. 13,00: Płyty. 13.25: Chwilka go-
spodarstwa domowego. 13.30: Muzyka. 15.15
Odcinek powieściowy. 15.25: Życie kultu-

„Na jeża z

t. „Grunt na świe-

ralne. 15,30: Mozaika muzyczna. 16.00:

tenkicchen. ‚ ‚ Gadaninka Starego Doktora, 16.15: Muzy-
wiadomošci wszystkich ka polska. 16,45: Cała Polska śpiewa.

17.00: Odczyt. 17.15: Płyty. 17.50: Książka
i wiedza. 18.00: Kwintent salonowy W.
Wilkosza. 18.40: S. Bach, Koncert Nr. 2.
19.00: Przegląd litewski. 19.10: Jak spędzić
święta. 19.15: Skrzynka muzyczna, 19.25:
Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.
19.50: Pogadanka. 20.00: Lekka audycja mu
zyczna. 20,45: Dziennik wieczorny, 20.55:
Obrona przeciwlotnicza 21.00: Premjera
słuchowiska. pt. „Paweł zabija Gawła".
Napisał Karol Irzykowski, 21.45: Nasze
pieśni. 22.00: Otwarcie zimowych igrzysk
olimpijskich, Transm. z Garmisch-Parten-
kirchen. 22.30: Reportaż z Igrzysk Olimpij-
skich w  Garmisch-Partenkirchen. 22.35:
Spacer po Europie. 23.00; Kom. met. 23.05:
D. c. „Spaceru po Europie".

30 Otwarcie Zimo-

 

finał

| Ofiary
Reportaż ogólny| złożone w Administracji „Dziennika

| Wileńskiego".

05 Start
0 klm.

i

35

 
Reportaż ogólny;
s R i Ku uczczeniu ś. p. Druha Piotra Kule-

h szy — członkowie gniazda składają złotych
į 12— dla najbiedniejszych w rubryce „Po-

bliźnim”,
Jankowski Wacław zł. 3— dla wdowy

z 3-giem dzieci przy ul. Kalwaryjskiej.
B. C. zł. 1-— dla najbiedniejszych.

10-ej do 12-ej zrana i wieczorami od
5-ej do 7-ej, opi
działków. — |

KRONIKA POLICYJNA.|
— Niezapłacili za jazdę i zniszczyli do-

rożkę. Przykrą przygodę miał wczoraj do-
rożkarz Abram Knop, zam. przy ul. Sado-

е : Od |endernia 12, instrumenty miernicze, war- cego do Antoniego Ulewicza, ul. Poea a>
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JUTRO PREMIERA!
Najpiękniejszy film, olśniewający przepychem, emocjonujący treścią, po-
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VajaWilno, ul, Mostowa 1, czynna od & 9 — 18, CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50,, zagranicą zł. 6. —
CEN. SZEŃ: za wierszRprzed tekstem iw tekšcie (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

ryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50/0 zniżki. Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
maa
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