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W DNIU IMIENIN NAJDOSTOJNIEJSZEGO ARCYPASTERZA, |

Wilno, Piątek 7 lutego 1936 roku

KS. ROMUALDA JALBRZYKOWSKIEGO, RAZEM ZE WSZYSTKIMI

WIERNYMI NASZEJ ARCHIDIECEZJI SKŁADAMY MU GORĄCE ŻY-

CZENIA DALSZEJ OWOCNEJ I SZCZĘŚLIWEJ PRACY W WINNICY |

PAŃSKIEJ DLA DOBRA KOŚCIOŁA I OJCZYZNY.
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Dzień 6 lutego upłynął w Paryżu spokojnie
PARYŻ (Pat). Rocznica wydarzeń

6 lutego upłynęła w Paryżu w spo-,
koju. Dzień ten był upamiętniony)

 

Przy rozpoczynającem się zwapnieniu| szeń złożyły hołd na placu Concorde,|
uaczyń krwionośnych użycie maturalnej
wody gorzkiej Franciszka-Józefa prowadzi|
do regularnego wypróżnienia i obniża wy-
sokie ciśnienie krwi. Zalecana przez lekarz |

 

| 9 b. m.

licznemi uroczystościami, które jed-
nak miały charakter, pozbawiony
ostrzejszych akcentów politycznych.
Po nabożeństwie w kościele Notre
Dame deiegacje różnych stowarzy-

Front ludowy zalecił czujność
|swoim członkom, którzy będą defi-
lować na Placu Republiki w dn.

Rozmowy paryskie
PARYŻ (Pat). Paryskie rozmowy

dyplomatyczne dobiegają końca. Po
odjeździe w dniu wczorajszym króla;
bułgarskiego Borysa i ks. Starhem-
berga, dzisiaj wieczorem ma wyje-
chać ks, Paweł jugosłowiański, Król
Karol rumuński opuści Paryż jutro.

Pogwałcenie granicy estońskiej©:s»: s.
przez Z.

TALLIN (Pat). Estońska agencja
telegraficzna komunikuje, że na te-
rytorjum estońskiem w pobliżu Nar-
wy pojawiły się wczoraj 3 wojskowe
samoloty sowieckie, które krążyły
nad terytorjum estońskiem w ciągu

 

Rola, jaką w rozmowach parys-
kich odegrały Sowiety, w: dalszym
ciągu budzi zainteresowanie prasy.
„Le Jour“ uwaža, iž Sowiety ponio-
sly na terenie paryskim dyploma-
tyczne fiasco.

S. R. R.
pół godziny. Ostrzelane przez estoń-'
ską straż pograniczną, samoloty po-
wróciły do Z.S.R.R. Poseł estoński wygłosił następnie przemówienie, w
w Moskwie złożył protest przeciwko iktórem powitał gości całego świata,
pogwałceniu granicy.

Abisynja otrzyma pożyczlię
miljona funtów st.

ADDIS-ABEBA (Pat). Z posel-
stwa abisyńskiego w Londynie nade-
szłą tu podobno depesza zawiada:
miająca, że słynny Chertok, który
w roku ubiegłym zawarł umowę kon-
cesyjną z rządem abisyńskim, obec-
nie gotów jest udzielić Abisynji po-
życzki w wysokości miljona fun-
tów st.

NA FRONCIE BEZ ZMIAN.
WARSZAWIA (Pat). Na podsta-

wie wiadomości z różnych źródeł:
P.A.T. ogłasza komunikat o sytuacji:

i
i

na frontach w Abisynji w dn. 6 b.m.: cy Neapolu spostrzegli wzmożoną
Linje włoskie zarówo jak i abi-

syńskie na froncie północnym naogół
biorąc, nie uległy zmianie w ciągu
ostatnich dni, pomimo walk, A
się tam toczyły.

|wczoraj Magalo,

 

Na froncie południowym: na od-
|cinku Negelli gen. Graziani wzmac-|
nia pozycje swej armii. Prawe skrzy-

 

* spontowców, reprezentujących28 па-

GARMISCH PARTENKIRCHEN
j (Pat), W czwartek rano nastąpiło w
Garmisch Partenikirchen uroczyste*
jotwarcie 4-ej zimowej Olimpjady.
| Olbrzymi stadjon był wypełniony do
ostatniego miejsca przez 60-tysięcz-
ny tłum. Na otwarcie przybył z Mo-
nachjum Kanclerz Rzeszy Hitler w
towarzystwie ministrą Goebbelsa i
linnych przedstawicieli władz Rzeszy.
Obecni byli również przedstawiciele
Międzynarodowego Komitetu Olim-
piskiego.

|. DEFILADA PRZEDSTAWICIELI
28-MIU NARODÓW.

Punktualnie o godzinie 11-ej roz-
poczęła się defilada przeszło tysiąca

\

|rodów ze wszystkich stron świata.
| Defiladę otwiera Grecja. Za Gre-
jcją szły inne państwa w porządku
alfabetycznym (niemieckim), Na
pierwszem miejscu Australia, na-
stępnie Belgja, Bułgarja Estonja, Fin-
landja, Francja, Japonja, Kanada,
Norwegja, Austrja, Polska i t. d. Na
ostatniem miejscu kroczyły Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej. Za
„mykali defiladę olimpijczycy nie-
mieccy. Gorąco witano Finlandję,
aństwa egzotyczne i Amerykę. Bar-

INAUGURACYJNE  PRZEMÓWIE-
! NIE VON HALTA.

Przewodniczący komitetu zimio-
wych igrzysk olimpijskich, von Halt,

zebranych na największym stadjonie
zimowym świata.  

 

POJSKA DRUŻYNA
W CZASIE DEFILADY.

W defiladzie, w czasie otwarcia
igrzysk olimpijskich, wzięli udział
wszyscy nasi zawodnicy. Sztandar
niósł Bronisław Czech. Za nim po-
stępowała trójka naszych kierowni-|
ków: pułk. Glabisz, dr. Boniecki i| zwycięstwem drużyny węgi
prokurator Kulej. Następnie trójka-
mi szedł: patrol wojskowy, narcia-
rze, Kalbarczyk i hokeiści. Drużyna

| polska prezentowała się w defiladzie
bardzo ładnie.

POLSKA PRZEGRYWA
& Z KANADĄ 1:8.
BE;

Мг 3
 

Оч опг Ulmojady 2inowej W Garni
AMERYKA ZWYCIĘŻA NIEMCY

1:0, A WĘGRY BELGJĘ 11:2,
| Drugi mecz hokejowy pomiędzy
Ameryką a Niemcami zakończył się
zwycięstwem Ameryki w  stosun-

| ku s ы ‘ # Belgų
rzeci między Wegrami a Belgj

erskiej w
stosuniku 11:2.

Ostatni mecz między Szwecją a
Japonją zakończył się zwycięstwem
Szwecji w stosuku 2:0.

PÓŁ TYSIĄCA DZIENNIKARZY.
Na olimpjadę przyjechało 320

dziennikarzy z różnych stron świata.
Razem z dziennikarzami niemieckimi

*Pierwszy mecz hokejowy, roze-| liczba przekracza pół tysiąca. W;
grany przez polską drużynę z mi-
strzem świata Kanadą, zakończył
się zwycięstwem Kanadyjczyków w
stosunku 8:1 (5:0, 2:1, 1:0).

Naogół drużyna polska walczyła
bardzo ambitnie i ofiarnie, ale srze-|
ciwnicy byli lepsi techniczni i tak-
tycznie przynajmniej o dwie klasy.

Garmisch przebywa również około
100 fotograiów, 100 reporterów fil-
mowych i 150 reporterów radjowych.

„OSTATNIE TRENINGL
Na skoczni odbywają się ostatnie

„treningi narciarskie. Z Polaków naj-
lepszą formę wskazał Stanisław Ma-
rusarz. 
 

ZAJŚCIA ANTYŻYJOWSKIE
WARSZAWA. W. dniu 5 bm. pod-

czas jarmarku w Zagórowie, pow.
Koniński, grupa mieszkańców wy-
wróciła stragany żydowskie i wybiła
część szyb w mieszkaniach żydow-
skich. Przybyła na miejsce policja,|
przy użyciu pałek, przywróciła spo-
Ikój, aresztując sprawców.

CZĘSTOCHOWA. Z decyzji sę-

dziego śledczego w areszcie osadzo-
no 16 osób, znajdujących się pod za-
rzutem brania czynnego udziału w
zajściach antyżydowskich w Trusko-
lasach.

Ponadto aresztowano 16 osób,
które we czwartek _ usiłowały
wszcząć zajścia antyżydowskie na
rynku w Krzepicach.

 

symn1PRzysręcA ouimpuskaDEFICYTOWE PRZEDSIĘBIORSTWA P. K. P.
| Po przemówieniu von Halta, kan-
cłerz Hitler, wśród: zupełnej ciszy,
ogłosił oficjalne otwarcie igrzysk|
;,formułką: „Ołaszam zimowe igrzy-
ska olimpijskie 1936 roku w Gar-
„misch Partenkirchen za otwarte”.

Po tem oświadczeniu odegrano
hymn olimpijski, równocześnie ba-

dło wojsk posuwa się naprzód wdo- terje armat oddały salwy honorowe,
linie Szeki Uebi—Gestro. i a dzwony  obwieściły otwarcie

Samoloty włoskie bombardowały igrzysk na wszystkie strony świata.

Bali.

ilik OSO

Wezuwjusz znėw Ožyi:
RZYM (Pat). Wczoraj mieszkań-

działalność Wezuwjusza, który po-

czął wyrzucać z krateru potężne kłę-

by dymu. Wieczorem nad wulkanem fonji Beethovena.

ukazała się jaskrawa łuna.

T HP kak A
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy okazali mi tyle serca i współczucia w bolesnej chwili

oraz oddali ostatnią posługę najukochańszemu memu Mężowi

ś.p. F. ZIENKIEWICZOWI
składum serdeczne „Bóg zapłać”.

 

HELENA ZIENKIEWICZOWA.
"id
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Sekcja Robotnicza Stronnictwa Narodowego
zawiadamia, że w niedzielę, dnia 9 lutego b. r.

Narodowego, przy ul. Mostowej
w sali Stronnictwa

1, e godz. 12,45 odbędzie się

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

ŚWIAT PRACY W Z.S.R.R., NIEMCZECH,
WŁOSZECH

Wstęp wolny.
i POLSCE.

Wstęp wolny

stolicę prowincji || Przysięgę olimpijską złożył w
imieniu sportowców narciarz nie-
„miecki Willy Bogner. Zgodnie z for-
mulą przysięgi, oświadczył on: „Przy-
sięgamy, że na igrzyskach olimpij-
skich zachowamy honor sportowców
i walczyć będziemy zgodnie z prze-
pisami, dla honoru naszych krajów
4 dla chwały sportu”,

Uroczystości otwarcia igrzysk za-
kończone zostały odegraniem sym-

i

WARSZAWA. Na A
obradach w komisji nad budżetem

gowej, oświadczył, że wszelkie roz-
szerzanie przez PK.P. własnych linij
autobusowych delicytowych, stwa-
rzających Ikonikurencję dla prywat-
nych przedsiębiorstw, ma znamiona
etatyzmu i nie jest pożądanym obja-
wem. Poruszając działalność depar-
tamentu lotnictwa cywilnego, refe-
rent jest zdania, że departament nie
ma zaufania i wiary we własne siły
wytwórcze. Tak np. linje lotnicze
Lot zakupiły w Ameryce dwa drogie
platowce komunikacyjne „Douglas“
„oraz 4 aparaty „Lockheed-electra“,
a w Niemczech jednego Junkersa i
„dwa szybowce niemieckie. Te fakty
nie poz walają powiedzieć, że posłu-

 

| Nie należy szafować karami
Zarządzenie Ministra

| Wobec licznych skarg, które na-
pływają do władz administracyjnych
w związku z przeprowadzeniem eg-
zekucji rozmaitych należności pie-j
niežinych z tytułu grzywien, różnych
opłat i t. p. na niewłaściwy sposób|
dokonywania tych egzekucji, mini-|
ster spraw wewnętrznych p. Racz-
kiewicz wydał szczegółową instruk-|
cję do urzędów starościńskich i wo-
jewódzkich jak i organów P, P. W

instrukcji tej minister zwraca uwagę
na  niedopuszczalnošė  szafowania
karami, celem przyspieszenia egze- |
kucji administracyjnej. Każdorazowe
ściągnięcie należności w drodze przy

 

Spraw Wewnętrznych

leżność będzie ściągnięta przymuso-
wo. (h)

Profesor Fajans
nie będzie wykładał

Senat Uniwersytetu Lwowskiego
odrzucił wniosek o mianowanie pro-
fesorem chemji żyda Fajansa. Jak
wiadomo, prof. Fajans wyjechał z

 

Niemiec do Polski po objęciu władzy
przez Hitlera.

Senat umotywował swoją odmo-
musowej przez organa P. P. musi być wę faktem nieprzyjęcia przez prof.
poprzedzone  doręczeniem tytułu Fajansa ofiarowanej mu katedry na

egzekucyjnego i zagrożeniem, iż mą- Uniwersytecie Warezawskim.

Zakupywanie aparatów [lotniczych zagranicą
gujemy się polskim sprzętem, zbu-
dowanym z polskiego surowac i rę-

„Min. Komunikacji, referent sen. Ru- kami polskiego robotnika,
| dowski, mówiąc o komunikacji dro-! Zgłoszona następnie przez refe-

renta rezolucja głosi, iż komisja bud-
żetowa Senatu jest w wysokim stop-
(niu zaniepokojona faktami, jakie za-
jszły w ostła.nim roku w dziedzinie
rolnictwa cywilnego i wyraża prze-
„konanie, że p. Minister Komunikacji
| zwróci na nie baczną uwagę.
| Po releracie rozwinęła się dysku-
'sja, w której m. in. sen. Kozłowski
krytykował budowę kolejki linowej
na Kasprowy Wierch, twierdząc, że
było wiele innych spraw pilniej-
szych. Poruszył również sprawę sum
zamrożonych w Niemczec

Po zabójstwie
Gustioffa

BERLIN (Pat). Poseł szwajcarski
w Berlinie Dinichert złożył dziś w
urzędzie spraw zagranicznych w
imieniu prezydenta Motta i rządu
szwajcarskiego wyrazy ubolewania
na ręce rządu Rzeszy z okazji za-
mordowania Gustloffa.

$yberja w Ameryce
MROZY DOCHODZĄ DO 43 ST.
NOWY JORK (Pat). Od trzech

tygodni zatrzymała się nad St. Zjedn.
fala mrozów, która spowodowała w
Ameryce półn. iście syberyjską zimę,
niespotykaną tam od kilkudziesięciu
lat. owe  śnieżyce całkowicie
wstrzymały ruch kolejowyi samo-
chodowy. Szosy i tory kolejowe leżą
pod śniegiem, dochodzącym do zgórą
8-metrowej wysokości, Wiele miast
cierpi na brak żywności i środków
opałowych. Mrozy wahają się od 22
do 43 stopni. Ilość ofiar tegorocznej
zimy w St. Zjedn. dochodzi do 500, 
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Oficerowie w przedsionku Sejmu
„Strzępy.meldunków” gen. Składkowskiego

Dnia 30 października, 1929 roku,
zawiadomiony zostałem, że, z po-
wodu choroby premjera  Świtalskie-
go, na nowootwartą sesję sejmową,
w dniu następnym, a więc 31 paż-
dziernika, przyjedzie osobiście Pan
Marszałek.

Gdy tego dnia, przed godziną
szesnastą, przyjechałem do Sejmu,
zastaiem tam na ganku i w przed-
sioniku kilkudziesięciu oficerów. Sta-
li oni po obydwu stronach przed-
sionika, zostawiając wolne przejście
do korytarza sejmowego.

Udaiem się do pokoju dla rządu,
a na parę minut przed spodziewanym
przyjaziem Komendanta, wyszedłem
na ganek sejmowy, by Go spotkać.

ran Marszatek przyjechał otwar-

tym samochodem w towarzystwie
puikownika becka i, po wejściu do
przedsionka sejmu, przeszedi wśród
szpaleru olicerow, saluiujących Go
w milczeniu.

Od mych urzędników, będących
w Segmie, dowiedziaiem się, iż oli-
cerowie czują się aoiknięci wezwa-
niem, zwróconem do nica p:zez tun-
kcjonarjuszy DVeymu, by wyszli z
przedsionka. 4ameidowaiem o tem:
Aomendaniowi.

Ledwie Pan Marszałek usiadł na
kanapie w pokoju munistrow, gdy
oznajmiono mi, ze marszaiek Sejmu
LDaszyuski prosi nę ao swego фа01-
netu. Łapytaiem więc Komenaanta,

czy mogę się tam udać.
Fan Marszaiek poiecił mi iść i, w

razie poruszenia przez marszaika
Sejmu Laszyuskiego sprawy obec-
nosci oOiicerow w przedsionku, 0-
świadczyć mu, że olicerowie czują
się dotknięci i wzburzeni usiłowa-
nami ze suony iunkc,onarjuszy mar-
szaika Deynmiu usunięcia ich z gma-
chu obrad sejmowych,

Łosiawiłem rana Marszałka, pa-
lącego papierosa, w pokoju mini-
Sirow, a sam udaiem się do gabinetu
muszatka Dejmu  Daszynskiego, W
pierwszym pokoju, czyli sa.oniku
marszaika Sejmu, zastatem puskow-
nika БесКа 1, po przywitaniu się Z
marszaikiem Daszyuskim, weszlismy
wszyscy trzej doviso gabi-
netu.

Marszałek Daszyński oświadczył
mi, iż wie od swych urzędników, że
w hallu Sejmu zebrali się jacyś uzbro-
jeni ołicerowie, którzy grożą, że
wejdą na salę obrad.

Odpowiedziałem, że nie słysza-
łem mic o tych groźbach, natomiast
słyszałem, że wzbraniano im pobytu
w przedsionku, 'w sposób nieodpo-
wiedni, więc poczuli się tem dotknię
ci i rozdražnieni,

Ja, zresztą, oficerom żadnych
rozkazów nie dawałem.

Marszałek Daszyński odpowie-
dział, że to jest niemożliwe wymie-
rzać sobie w ten sposób sprawiedli-
wość w Ciele Ustawodawczem i że
on obrad nie otworzy.

Powiedziałem na to: „Mam za-
szczyt zawiadomić Pana Marszałka,
że w Semie jest Pan Marszałek Pił-
R jako zastępca premijera rzą-
u”.
To moje oświadczenie zostało

potwierdzone przez pułkownika
Becka. Marszałek Daszyński odpo-
wiedział krótko: „Ja wiem”, — po-

czem z pułkownikiem Beckiem opu-
ściliśmy gabinet prezesa Sejmu.
Pana Marszałka zastaliśmy w po-

koju ministrów w towarzystwie mi-
nistra Prystora i innych członków
rządu, którzy przybyli również na
otwarcie sesji sejmowej.

Gdy zameldowaliśmy Komendan-
towi słowa marszałka Daszyńskiego,
iż nie otworzy posiedzenia Sejmu z
powodu obecności w przedsionku
olicerów, Komendant powiedział
krótko, że zamierza osobiście udać
się do marszałka Sejmu.

Tymczasem w korytarzach Sej-
mu zaczęły rozchodzić się wieści, że
marszałek Daszyński napisał list do
Pana Prezydenta 0 niemożliwości
otwarcia obrad, to znów pcžniej
przyszła wiadomość, że marszałek

SĄ DWIE DROGL

Wobec obniżki pensyj urzędniczych,
spowodowanych koniecznošciami budžeto-
wemi Państwa, urzędnicy państwowi i pry-
watni mają dwie drogi, Albo smucić się
bezradnie, co oczywiście jest bezcelowe,
albo starać się o powetowanie strat chocby
drogą loterji. Co miesiąc przecież w ciągu
roku, za niewielką stawkę 10 zł. można wy-
śrać jedną z bardzo licznych wygranych,
w które obfituje bieżąca 35-ta loterja. —
W  loterji niema uprzywilejowanych, ale
kaźdy ma równe szanse i równe prawo do
szczęścia. Szukanie poprawy bytu na tej
drodze świadczy dobrze o niepoddawan.u
się grającego przykremu nastrojowi chwili.
Los szczęśliwy, nabyty w znanej Kolekturze
A. Wolańska, Wielka 6, jest zadatkiem akcji
kompensacyjnej wobec obniżki uposażeń.

 

Daszyński osobiście pojechał do Pa-
na Prezydenta na Zamek,

Tak mijał czas.
W sali obrad siedzieli, rozma-

wiając, zebrani posłowie, a w przed-
sionku trwali w milczeniu  ołicero-
wie.

Po pewnym czasie przyszło spro-
stowanie, że marszałek Daszyński
nie opuszczał Seymu i jest u siebie w
gabinecie.

Pan Marszałek siedział w pokoju
rządu, rozmawiając z ministrami,

O godzinie piątej Komendant
spojrzał ma zegarek, wezwał mię i
mówi z uśmiechem: „Możemy już
iść do niego?"

Odpowiedziałem: „Panie Mar-
szałku, melduję posłusznie, że mamy
czas”,

Mówiąc tak, miałem nadzieję, że
marszałek Daszyński, widząc spo-
ikojne zachowanie się oficerów, otwo,
rzy obrady Sejmu.

Komendant, jednak, nagle wstał
i powiedział już bez uśmiechu: „Ale
ja obliczyłem sobie, że o piątej go-
dzinie zacznę!“ Poczem kazał się
prowadzić do gabinetu marszałka
Daszyńskiego.

Szliśmy więc: Pan Marszałek,
pułkownik Beck i ja przez koryta-
rze Sejmu do gabinetu pana Daszyń-
skiego.

Marszałek Daszyński spotkał nas
sztywny i uroczysty i, po przywita-
niu się z Panem Marszałkiem, po-
prowadził Go do drugiego pokoju —
właściwego gabinetu.

(c. d. n.)

Dalszy СМО СУ ОВ
Przed przystąpieniem do porządku dzien-

nego obrad komisji budź. Sejmu przewodni-

czący wicemarszałek Byrka odczytał pismo\

marszaika Sejmu, Cara do MinistraRolnic- |

twa i Reform Rolnych. W piśmie temm.in.
czytamy: |

„Pismo swe, przeznaczone dla mnie ja-

ko Marszałka Sejmu, p. Minister przesłał w/
odpisie bez uprzedniego porozumienia się/

ze mną panu przewodniczącemu komisji
budżetowej z prośbą o odczytanie go na ko-
misji Sądzę, że obrana przez p. Ministra

droga nie odpowiada formom komunikowa-
nia się w podobnych wypadkach Rządu z
Sejmem, którego przedstawicielem nazew-
nątrz jest wyłącznie Marszałek Sejmu.

Dzięki temu oraz z uwagi na to, że po-

wołane wyżej pismo p. Ministra doszło do

mych rąk już po fakcie odczytania go na

komisji, byłem pozbawiony możności nada-
nia sprawie biegu jeszcze w toku odbywa-
jących się w tym czasie obrad komisji. \

Po odczytaniu pisma p. Ministra, przez

przewodniczącego komisji, poseł Kozicki za-.

brał głos, udzielając wyjaśnień, dotyczących
źródeł, na których oparł swe uwagi, Prze-

syłając p. Ministrowi odpis djarjusza, zawie-

rającego przemówienie pos. Kozickiego, u-
ważam, że czynię zadość życzeniu p. Mini-
stra w tym zakresie,
W dalszym ciągu swego listu p. Mar-

szałek Car stwierdza, że metoda, którą

obrał podwładny ministrowi urzędnik, infor-;
mując go o przebiegu wydarzenia, nie wy-|
daje się metodą, prowadzącą do celu. |

Przewodniczący wicemarszałek Byrka
stwierdził, że na tem incydent jest wy”,

czerpany. t

Przystąpiono do głosowania poprawek
do 3 czytania.

|tedry

Sieroszewski contra Piasecki -:
Sensacyjny proces literatów.w Sądzie Okręgowym |

W środę znalazł się na wokandzie
Sądu Okręgowego w Warszawie
drugi skolei proces o obrazę p. Wa-
cława Sieroszewskiego, prezesa Pol
skiej Alkademji Literatury, członka
Senatu.

P. Sieroszewski oskarżył redak-
tora tygodnika literackiego „Prosto
z mostu' p. Stanisława Piaseckiego
o zamieszczenie artykułu, ostro ata-
kującego znane wystąpienie p. Sie-
roszewskiego podczas obrad Senatu
w obronie — berezy Kartuskiej. W
treści artykułu wspomniano, że p.
Sieroszewski swego czasu korzystał
z subsydjów Rosyjskiego Towarzy-.
stwa Geograficznego,

P. Sieroszewski przyznał się do
otrzymywania w swoim czasie sta-
łego subsydjum w wysokości 50 rubli
miesięcznie przy opracowywaniu
zgromadzonych na Dalekim W/scho-
dzie materjałów naukowych, wyda-
nych później przez Rosyjskie Towa-
rzystwo Geograficzne.
Przed samym zakończeniem prze-

wodu sądowego wywiązała się na-
stępująca charakterystyczna wymia-
na zdań pomiędzy oskarżonym a
oskarżycielem prywatnym:

Red. Piasecki:

czasopisma młodzieży „Promień
przeciwko umieszczeniu Orła pol-
skiego na sztandarze PPS?
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W salonach Kasyna Garnizonowego

REDUTA PRASY
Szczegóły
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Włosi gromadzą naftę
NOWY JORK (Pat). „New York

Times'' donosi, że Włosi, w obawie
przed embargo na naftę, zakontrak-
towały 13 statków-cystern, przeważ-
nie skandynawskich, celem transpor-
tu nafty z zatoki Meksykańskiej do
Włoch jeszcze w tym miesiącu. Wię-
kszą część tej nafty zakupiono odj
niezależnych towarzystw naftowych,i
albowiem inne towarzystwa naftowe|
nie są skłonne do zawierania tranz-|szej
akcyj z Włochami, ażeby nie prze-
kroczyć normalnego poziomu eks-
portu.

Morski attachć włoski — pisze

złożenie oferty na 250 tys. beczek
ropy dla floty włoskiej Ropa ta
miałaby być dostarczona Włochom
w ciągu marca i kwietnia. W wyko-
naniu tego zamówienia stoi na prze-
szkodzie odmowa rządu włoskiego
jotwarcia nieodwołalnych kredytów.

Włosi pertraktują obecnie o za-
warcie kontraktów mna olbrzymie
ilości nafty sowieckiej po cenie wyż-

od ceny ustalonej na rynku
światowym. Ogólna ilość nafty, za-
kupionej przez Włochy, nie jest zna-
na, lecz — jak utrzymują — zostały
zakontraktowane statki - cysterny,

dziennik — zwrócił się z pismem do które mają przewieźć z Batumu do
towarzystw naftowych, prosząc je o

BASE

Włoch 450 tys. beczek nafty. | Wschodu na Zachód.

Sen. Sieroszewski: — Owszem,
Przypominam sobie. Istotnie wystą- kuł
piłem przeciwko jakimikolwiek zmia-
nom godła partyjnego PPS, Uważa-
łem to za niewskazane ze względów
taktycznych. Masy mogły nie zrozu-
mieć, dlaczego zmienią się sztandar,
pod którym dotąd walczyły o wol- sk
ność Polski.

Następne pytania dotyczą spo-
sobu argumentacji p. Sieroszewskie-

Przygoda na st.
Kto jecaał Saionką? |

Katowicka „Polonia” podaje po-
niższą wiadomość zamieszczoną w
ostatnim numerze sanacyjnego „Pań

stwo Pracy“:
„Jak nam donoszą na stacji kolejowej

Sędziszów, dyrekcji kolejowej radomskiej

w dniu 6 stycznia o godzinie 19 min. 2 za-

jtrzymał się pociąg Nr. 106 Zakopane—War-
|szawa, do którego przyczepiony był wagon

| salonowy Nr. AS-38 z napisem „zajęty”.

„Wagon ten uległ w drodze uszkodze-
|niu (zerwanie drąga), wobec czego dyżurny
jruchu zwrócił się do osób, znajdujących się

w salonie z prośbą o przejście do wagonu

czona ze składu pociągu”,

i „Pasażerowie salonki (kilkanaście osób,

w tem większość pań), znajdujący się w

stanie nietrzeźwym, kategorycznie odmówili
opuszczenia wagonu, obrzucając dyżurnego

ruchu ordynarnemi obelgami".

„Na telełoniczną interwencję dyspozytor

ruchu w Radomiu nakazał salonkę wraz z

pasażerami odstawić na boczny tor. Wów-
czas dopiero całe towarzystwo, chwiejąc
się na nogach, przesiadio się do pierwszej

klasy. Ukazanie się pasażerów salonki, wy-

wolała wśród licznych osób, zgromadzo-

W Rosji wieikie mroz
Fala niezwykłych mrozów, jaka

ogarnęła Rosję sowiecką i posuwa
się obecnie w kierunku.zachodnim
spowodowała powstanie pożarów,
wynikłych wskutek przegrzania pie-
ców i wadliwej ich budowy. Mróz
daje się też we znaki całej komuni-
kacji kolejowej. Pociągi przybywają
do Moskwy z wielogodzinnemi o-
późnieniami. W Moskwie zanotowa-
no wiele wypadków zmarznięcia na
śmierć. Ofiarami mrozu padają szcze
gólnie bezdomne dzieci, nocując w
najrozmaitszych zakamarkach wiel-
ikiego miasta. Znaleziono dwu po-
licjantów, którzy zmarzli na śmierć
na swych posterunkach.

Szkoły moskiewskie są od ponie-
działku nieczynne. Na ulicach po-
rozstawiano kosze żelazne z żarzą-
cym się koksem, oblegane przez tłu-
my ludzi. Z głębi Rosji i z Syberji do-
noszą, że mrozy są tam jeszcze więk-
sze i sięgają 40 s i. Fala zimna
posuwa się powoli ale stale ze

 

Gw kilkuset

$o w treści wzmiankowanego arty-
ш.
W chwili zamknięcia numeru roz-

poczęły się przemówienia stron.
Broni adw. Hofmokl - Ostrowski

(senjor), Oskarża prok. Szulc. Sądzi
sądzia Sądu Okręgowego Wiszniew-

di,
Sala przepełniona publicznością,

z zainteresowaniem śledzącą bieg
procesu.

w Sędziszowie

nych na peronie, silne oburzenie i bardzo

liczne komentarze ma temat... zarządzeń,

oszczędnościowych rządu”, |

„Tonno - kilometr przejazdu  salonki|
wynosi 20 groszy. Przewiezienie salonki na

linji Zakopane — Warszawa kosztuje pań-

stwo około 4 tys. złotych. Bliższe szczegóły

znaleźć można w książce wydarzeń na stacji

: Sędziszów”.

| Ciekawe by było dowiedzieć się,
to to podróżował salonką, o której

pisze „Państwo Pracy'? Sądzimy, że
odpowiednie czynniki powinny się

| : — Czy przypomi- |].ej klasy, gdyż salonka musiała być wylą- "2 zainteresować,
na Pan sobie artykuł, napisany do

TU pas Kitka
: Obrady sejmowej Komisji budżetowej

REZOLUCJA
W SPRAWIE GOSPODARKI
W. LASACH PAŃSTWOWYCH.
Co się tyczy poprawki pos. Kamińskie-

go do budżetu Min. Rolnictwa o zwiększe-

nie wpłat do skarbu z lasów państwowych

o 3 miljony zł, to przed jej przeglosowa-

nieia uchwalono rezolucję następującą:

Sejm stwierdza, że załączony do preli-

minarza budżetowego za r. 1936/37 plan fi-
nansowo-gospodarczy lasów państwowych,

nie obejmujący okresu po 1 października

1936 r., nie daje dostatecznej podstawy do
określenia sumy czystego dochodu z lasów

państwowych za cały rok budżetowy 1936/37

i zwraca się de rządu o stosowanie na przy-

sziość w odniesieniu do planu fimansowo-

gospodarczego z lasów państwowych ściślej-

szych metod budżetowania.

Po tej rezolucji przyjęto szereg popra-

wek i dalszych rezolucyj.

BUDŻET W 3-EM CZYTANIU
PRZYJĘTO.

Na tem porządek dzienny obrad ko-

misji budżetowej został wyczerpany, a bud-

żet w 3 czytaniu przyjęto.

 

Zaparcie, Świadectwa powag lekarskich
twierdzą skuteczne działanie naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józeia”,

 

Ważne odkrycie
w katedrze wawelskiej

Robotnicy pracujący w. podzie-
miach katedry wawelskiej nad urzą-
dzeniem krypty Marszałka Piłsud-
skiego pod wieżą Srebrnych Dzwo-
nów, natrafili na resztki murów ka-

z czasów Kazimierza Odnowi-
Odkrycie to rzuca światło na
katedry. W najbliższych

h, w miarę postępowania robót,
spodziewane są dalsze odkrycia.

Kronika telegraficzna
** 108 skrzyń złota. Z Nowego Jorku

odpłynął okręt, wiozący tyle złota dla Fran-

cji i 8 skrzyń dla Anglji.

** Anglja — Kapsztadt. Dla pobicia re-

kordu na tej linji, wystartował z Londynu

lotnik Tommy Rose na jednopłatowcu.

** Strajk powszechny w Pekinie, jako
protest przeciwko używaniu przez policję

gazow łzawiących, trwa nadal. Wszystkie

magazyny. restauracje i banki są nieczynne.

** Otwarcie pocztowej linji lotniczej

przez Atlantyk, między Stanami Zjedn. a W.

Brytanją nastąpi na wiosnę 1937 r.

** Budżet Z.S.R.R. na r. 1936 wynosi

78 miljardów 500 milj. rubli. >
** Abisynja ma otrzymać 5 milj dola-

  

|rów pożyczki od banków chicagowskich.

** W Oxiordzie otwarto akademicki
klub polsko-angielski,

** Wskutek silnej mgły nad Monachium

zderzyły się dwa samoloty. Jeden z nich

spadł na ulicę, powodując śmierć 3-ch osób.

** Hauptmann zostanie stracony w dniu

24 b. m. Odroczenie egzekucji jest możliwe,

jeśli wyda swoich wspólników.

** W Aibuberque (St. Zjedn.) zamordo-

wano młodego znanego literata Karola

Taylor'a.

 

le stracili emeryci?
| Urzędy skarbowe doręczają już
|emerytom państwowym orzeczenia
obniżające po raz trzeci od grudnia
11935 r. ich niskie pobory (po raz
pierwszy 1 grudnia nadzwyczajny
podatek od uposażeń, po raz drugi
1 stycznia znacznie podwyższona
stopa podatku dochodowego). Łącz-
nie z obniżkami przeprowadzonemi
w latach poprzednich emeryci tracą|
około 57 proc. swych uposażeń. !

Zważywszy, że uposażenia te są|
b „niskie i w przeciętnej swej wyso-
kości nie zapewniają minimum egzy- |
stencji, pozbawienie emerytów w!

tak wysokim procencie niezbędnych
środków do życia, wywołuje powódź
skarg i zażaleń, wpływających do
Związku polskich zrzeszeń emery-
talnych i do Stow. emerytów (War-
szawa, Miodowa 11), powołujących
się na to, że żadną warstwa w Polsce
nie została tak ciężko dotknięta
ostatniemi delkretami.

Wspomniane organizacie zabie-
gają usilnie o przekonanie czynni-
ków rządowych i sejmowych, że u-
|trzymanie w mocy omawianych de-
kretów w odniesieniu do emerytów
nie jest możliwe.

Z Grudziądza do Warszawy piechotą
Fizewlekająca się sprawa шга

chomienia największych w Polsce
zakładów przemysłu gumowego, fab-
ryk Pe-Pe-Ge w Grudziądzu, posta-
wiła w sytuacji bez wyjścia blisko
3.000 robotników, którzy nie mogą
znaleźć zatrudnienia. Byli robotnicy
Pe-Pe-Ge stanowią prawie 70 proc.
ogółu bezrobotnych na terenie gru-
dziądzkiego okręgu Funduszu Pracy.
Bezrobotni chcąc wzbudzić zainte-
resowanie ich losem  opinji publicz-
nej, zdecydowali urządzić marsz
pieszy z Grudziądza do Warszawy.|
Na piechotę wyruszy do stolicy dele-!
gacja b. robotników Pe-Pe-Ge w

osób, celem zabie-

gania u władz, by jak najszybciej u-
ruchomiono te zakłady.

Opady śnieżne
na Wileńszczyźnie
Śnieg, tak dawno oczekiwany, pa-

dający od paru dni, pokrył szatą
śnieżną całą Wileńszczyznę, prze-
kraczając już grubość 30 cm. przy
której zaczynają się utrudnienia w
komunikacji kolejowej. Już dziś wa
$ony motorowe na Wileńszczyźnie
przychodzą z opóźnieniem. Na 7 bm.
zamówiono pługi odśnieżne. Prawdo-
podobnie sytuacja komunikacyjna
pogorszy się, ponieważ spodziewane
są dalsze obfite opady śnieżne.



 

NASZA |
WYŁĄCZNOŚĆ
„Obrona Ludu" „organ N.P.R., roz-

wodzi się szeroko nad rzekomą zmia-

ną taktyki Stronnictwa Narodowego.

Dotychczas — pisze „Obrona Lu-

du“ — na wiecach i zebraniach poli-

tycznych „brak było wewnętrznych

rozgrywek pomiędzy poszczególnemi

partjami opozycyjnemi'. Zebrania te

sprowadzały się jedynie do „krytycz-

nego rozpatrywania , rzeczywistości

politycznej, czy społeczno - gospodar-

czej, którą kraj zawdzięcza regimowi

sanacyjnemu”. Obecnie, żali się „O-

brona Ludu”, „agitatorzy Stronnictwa

Narodowego nie mają innego kłopo-

tu, jak ten, by po sanaci nie doszedł

do władzy rząd, któremu oni z wyso-
kości swojego piedestału, musieliby

odmówić nazwy „narodowy'. Po sa-

nacji, bowiem, zdaniem sztabu endec-

kiego, tylko Endecja może Polską rzą-

dzić”. „ak,

Z dalszej treści artykułu, którego

nie będziemy tu streszczać, wynika

jasno, że naczelny organ N.P.R. nie

zdaje sobie sprawy, ani z charakteru,

ani z dążeń naszego Stronnictwa.

Dlatego też, pomijając wspomniane

już przez „Obronę Ludu' wystąpienia

„agitatorów endeckich“, aulentyczno-

ści oraz treści których nie jesteśmy w
stanie stwierdzić, poświęcamy parę
uwaś zarzutom ekskluzywności kie-
rownictwa i polityki Obozu Narodo-

wego.

Nie od dziś wytyka się nam nie-

chęć łączenia się i współdziałania z

opozycyjnemi stronnictwami. Robi się

nami nawet zarzut, że dzięki temu u-

trwalamy sanację, nie chcemy bo-

wiem wejść na jedyną drogę, która

niechybnie prowadzi do zmiany syste-

mu rządów, w Polsce,

Pomijamy naiwność takich wyobra-

żeń o zasadach walki politycznej, któ-

re dowodzą, jak dalece pewne koła

w Polsce nie zdają sobie sprawy z

istoty zachodzących w kraju prze-

mian i procesów. Chcemy zwrócić u-

wagę tylko na to, że w działalności O-

bozu Narodowego zawsze na plan

pierwszy wysuwa się zagadnienie

zasad programowych państwa polskie-

go. To zagadnienie jednolitego, peł-

nego programu rządów i polityki pol-

skiej zawsze było dla nas ważniejsze,

niż zagadnienie sposobów dojścia do

władzy i walki o nią,

Dążymy do władzy nie dla niej sa-

mej, ale poto, aby dać Polsce, w

naszem przeświadczeniu, jedyny pro-

gram rządów, bez którego jej pełny

rózwój jest nie do pomyślenia, Dlate-

go też, pomimo możliwych zbieżności

w tej czy innej sprawie, nie możemy

walczyć ramię przy ramieniu z tymi,

którzy zupełnie inaczej niż my wyo-

brażają sobie przyszłość Polski. Jako

głęboki nurt ideowy, jako prąd za-
sadniczych przeobrażeń — jesteśmy

w stosunku do różnych partyj i ugru-

powań z natury rzeczy ekskluzywni i
posiadanie wspólnego przeciwnika w

niczem sprawy tej nie zmienia.

Ten punkt widzenia nie wynika z

niedoceniania szkodliwości obecnego

stanu rzeczy w Polsce, albo z bagate-

lizowania znaczenia taktyki politycz-

nej. Przeciwnie, doceniamy jedno i

drugie, ale zdajemy sobie sprawę, że

chcąc w Polsce rządzić w imię pełne-

$o programu narodowego, trzeba

dojść do tego drogą organicznych pro-

cesów i samodzielnej walki,

Naszem głównem zadaniem, w od-

różnieniu od wielu grup opozycyj-
nych, jest nie walka z sanacją, ale

zorganizowanie państwa narodowego.

Walka z sanacją jest tu zjawiskiem

wtórnem, które o tyle jest ważniejsze

od zagadnienia walki z innemi wro-

śiemi idei narodowej odłamami, że

sanacja sprawuje rządy w kraju,

Wychodząc z tego założenia, Obóz

Narodowy zdaje sobie dokładnie spra-

wę, że państwa narodowego nie mo-

żna zbudować przy współdziałaniu ze

stronnictwami opozycji. Nie można go

również stworzyć w oparciu o luźne  

* RZYM CZY MOSKWA?
Rozmowy, jakie się odbyły w o-

statnim tygodniu między politykami
rozmaitych państw w Londynie i w
Paryżu, dały materjał prasie do szere-
gu wiadomości i ocen. Należy te
wszystkie wiadomości przyjmować z
wielką ostrożnością, bo plotka rywa-
lizuje w nich z prawdą, a zbyt wiele
czynników jest zainteresowanych w
tem, czy puszczać w świat wiadomo”
ści fałszywe... :
W tym chaosie informacyj wybija

się jednak na plan pierwszy fakt, że
liczne są powody i czynniki, które u-
zasadniają i popierają powrót po-
lityczny Rosji do Europy.
Powrót ten wspiera się na czynnikach
politycznych i ideologicznych,

Czynniki polityczne są przede-
wszystkiem dwa: 1) szukanie przez
Francję zabezpieczenia swej granicy
wschodniej metodą „bezpieczeństwa'
zbiorowego” i 2) porozumienie an“
gielsko-sowieckie co do spraw azja-
tyckich, Upadek Lavala zburzył pod-
stawy polityki zmierzającej do pozy”
skania Włoch dla obrony: status quo
na Renie, szuka więc Francja inne-
$o oparcia w Europie i wydaje się jej,
że je znajdzie w Rosji sowieckiej.. P.
Laval snuł nici nawiązane w Rzymie
iw Stresie, jego zastępcy i następcy
powracają do paktu z Sowietami.

Jest we Francji wiele ludzi którzy
patrzą na armję sowiecką tak, jak
ma wojną patrzono na armię car”
ską...
Dążenia Japonji do objęcia przy:

wództwa nad ludami azjatyckiemi
pod wezwaniem „Azja dla Azjatów”
są równie niebezpieczne dla W, Bry-
tanji jak dla Rosji, Stąd zbliżenie mię-
dzy Anślją i Sowietami na gruncie
azjatyckim. Tam, gdzie panował sta-
ły antagonizm, gdzie odbywało się
współzawodnictwo robiące z Anglji |
i Rosji walczące ze sobą potęgi, na* |
stępuje obecnie porozumienie i zbli-
żenie, Porozumienie zaś w Azji rodzi

porozumienie na terenie Europy.  Anślja widząc narastające nowe a

nieskończone kłopoty na morzu Śród-
ziemnem, widząc że zagrożone są
podstawy jej panowania w Egipcie, w
Indjach, oraz jej wpływów gospodar”
czych w Chinach, szuka sojuszów i
porozumień i gotowa jest do pod-
dania zasadniczej rewizji swej trady-
cyjnej polityki w stosunku do Rosji.
Od czasu podróży moskiewskiej p.
Edena do ostatnich rozmów londyń-
skich tendencja ta umacnia się, kry”
stalizuje i utrwala...

Do powyżej wskazanych powodów
politycznych dodać należy powody i*
deologiczne. Te ostatnie są bodaj waż-
niejsze i istotniejsze. Pisałem wczo”
raj o formującej się w Europie koali-
cji masońsko-komunistycznej, której
ośrodkiem jest polityka żydowska,
mająca na celu zniszczenie ruchów
narodowych wśród ludów cywilizacji
zachodniej i zabezpieczenie się tą dro”
śą przed ewentualnością emigracji
Żydów żyjących w rozproszeniu, Ko-
alicji tej żywioły masońskie i rady-
kalne dostarczają mózgów i wpływów
odziaływujących na opimię  naro-
dów europejskich, siłę fizyczną dają
jej masy ludowe opanowane przez ko-
munizm. W dodatku trzeba stwier-
dzić, že ideologja „postępu“ przeni-
kająca prądy liberalne i demokra-
tyczne jest w zaniku i w dekadencji.
Nie pociąga ona już ani nie rozna-
miętnia młodych pokoleń. W Europie
współczesnej stają naprzeciw siebie
dwie ideologje, mające prawdziwych
wyznawców, porywające tłumy, w
których krąży gorąca krew myśli i
uczucia — nacjonalizm i komunizm.
Odbywa się między niemi walka o

dusze trwająca już od lat dziesiąt-
ków. Walka ta zaostrza się obecnie,
bo komunizm zyskał nowych sprzy-
mierzeńców w masonerji, w kołach
„postępowych, uznany został za si-
łę sprzymierzoną przez politykę ży”
dowską, Pod wezwaniem walki z „ła-
szvzmem' organizują się dziś i sku-
piają w Europie różne czynniki, by
iść z sukursem polityce żydowskiej.  

Wśród czynników tych przez swą
wartość ideologiczną i przez żywe
siły, jakiemi rozporządza, zajmuje
niewątpliwie pierwsze miejsce komu-

nizm, a więc i państwo, w którem od-
grywa on rolę kierowniczą — Rosja
sowiecka!

Takie oto są powody tęsknoty
różnych żywiołów do powrotu Rosji
na teren polityki europejskiej.

Koalicja, o której mówiliśmy po-
wyżej, zwraca się przeciwko Wło*
chom w Afryce. Są po temu, zwłasz-
cza jeśli chodzi o Anglję, poważne
motywy polityczne. Lecz, jeśli spoj-
rzeć na położenie z ośćólniejsześo
punktu widzenia, to trzeba stwier-
dzić, że prowadzona przez Żydów
koalidja masońsko - komunistyczna
występuje do boju przedewszystkiem
dlatego, że wstrętna jej jest ta ideolo"
gia i cały ten dorobek kulturalny, ja-
ki reprezentują prądy narodowe w
Europie, to wszystko, co w cywiliza-
cji i kulturze ludów naszego kon-
tynentu pochodzi z Rzymu — z Rzy*
mu Papieży i z Rzymu starożytnego.
Stoją naprzeciw siebie nietyle różne
narody, nietyle różne państwa, ile
przeciwne sobie i zmadające się w
ciągu wieków różne światopoglądy i
różne wierzenia, Patrzymy na począ-
tek generalnego ataku na to, co sta*
nowi istotę i tytuł do wielkości całej
cywilizacji, co stworzyło cywilizację
i kulturę rasy białej, co ac
do prymatu Europejczyków na zie-
mi.

Nie można i nie należy lekcewa”
żyć walki interesów politycznych
państw i narodów europejskich. By-
łoby błędem sprowadzanie wszyst-
kiego wyłącznie do konfliktów ideo"
logicznych o charakterze  reliśijnym,
Lecz również wielkim błędem byłoby
zamykanie oczu na narastający w
Europie konflikt dwóch światów du-
chowych, które najdobitniej bodaj
można scharakteryzować i określić
dwoma słowami — Rzym i Moskwa.

sK.

 

„ Akcja katolicka a polityka
Rozwijająca coraz szerzej gt biej

swą działalność Akcja Katól.w Ke j
budzi u jednych nienawiść, u drugich
apetyty, by ten wielki ruch ideowy i
organizacyjny skierować w swe łoży-
sko partyjne. Ci,co chcą ją zwalczyć,
zdają sobie dobrze sprawę z tego,czem
jest Akcja Katolicka i myślą pokrzy-
żować jej plany, niezgodne z ich dą-
żeniami; ci zaś, co chcą tę Akcję wy-
korzystać dla swych celów — nie ro-
zumieją jej i paczą jej zadania.

Z drugiej jednak strony, choć Akcja
ta jest tylko organizacją religijno-wy-
chowawczą, mającą na celu przywró-
cenie życia katolickiegow jednostkach,
rodzinie i społeczeństwie, jednak nie
może ona zupełnie odżegnywać się od
„polityki, w tym wypadku, gdy ta po-
lityka zahacza o dziedzinę moralną i
religijną. Nie może też odciąć swych
członków zupełnie od życia i kazać im
żyć w sferze abstrakcyjnej, zabrania-
jącim udziałuw politycznem życiu
swego narodu.

Umiejętność działania między dwo-
ma skrajnościami (rozpolitykowaniem
Akcji a mdłą bezbarwnością życiowa)
jest rzeczą trudną w praktyce i nie
dość jeszcze teoretycznie omówioną,
dlatego też każdy głos rozsądny w tej
dziedzinie— należy podnieść i rozwa-
żyć :

Najkrócej i najjaśniej tę sprawę, ujął
francuski biskup Du Bois de la Villera-
bel w liście do jednego ze swych die-
cezjan (według ,„ La France Catho-
lique'" i „Ruchu Katolickiego'' 1.1936):

„ Akcja Katolicka jest organizacją
samodzielną i niezależną od wszelkich
organizacyj obywatelskich, politycz-
nych i społecznych, Mimo to nic nie
stoi na przeszkodzie temu,by jej człon-
kowie należeli indywidualnie, jako
osoby prywatne i na swą własną, wy-
łączną odpowiedzialność,do partyj po-
litycznych,o ile partje te nie są przez
Kościół potępione. Tem więcej jeszcze
członkowie Akcji mogą, a nawet po-  

, winni należeć do związków ob tel-
skich jak np. (we Francji): „Croix de
feu', „Volontaires nationaux, „Jetu-
nesses patriotes' i t. p. Kierownikom
Akcji Katolickiej można zalecać, ale
tylko zalecać, by stali na uboczu in-
nej pracy, a poświęcili się całkowicie
samej Akcji”, A

Dyrektywy swoje biskup Du Bois
uzasadnia w ten sposób: Akcja, to
organizacja, która ma nauczyć my-
śleć i działać po katolicku po to, by
pracować w zórganizowanem. życiu
publicznem w duchu chrześcijańskim.

Trudniej o wiele sprawa się przed-
stawia, gdy chodzi o wystąpienia pu-
bliczne Akcji Katolickiej jako cało-
ści, jako organizacji. Tutaj często i
stery postronne i kierownicy Akcji
nie umieją dopatrzeć się i zająć wła-
ściwego stanowiska, Tak np. nasz о-
bóz rządowy krzywił się, iż Akcja
Katolicka nie chciała wysyłać swoich
reprezentantów do kolegiów wybor-
czych; nie chciano tego uznać za a-
polityczność, lecz uważano to — nie-
słusznie — za krok polityczny. Ze
strony znowu Akcji Katolickiej zro-

 

Tylko przy czynnej

 

biono w! niektórych miejscowościach
Małopolski Wschodniej fałszywy
krok, dając się wciągnąć do t. zw.
„komitetów porozumiewawczych', ja-

kie opinja publiczna uznaje — i słu-
sznie — za maskowaną akcję  poli-
tyczną. Z chwilą, kiedy poważna
część społeczeństwa od tych komite-
tów się usuwa, pozostawiając je w rę-
kach jednego obozu politycznego, z tą
chwilą nie może w tych komitetach
brać udziału Akcja Katolicka przez
swych oficjalnych reprezentantów, nie
chcąc zatracać swego charakteru a-
politycznego.

Urzędowo Akcja Katolicka mo-
że występować tylko w zbiorowych
wystąpieniach całego społeczeństwa
katolickiego, lub — gdy chodzi o o-
bronę naruszonych ideałów katolic-
kich — po stronie tego odłamu społe-
czeństwa, który tych ideałów broni, a
przeciw temu odłamowi, który stano-
wisko katolickie zwalcza, Tylko trzy-
manie się tej zasady uchroni Akcję
Katolicką od mimowolnych  ześlizg-
nięć z linji apolityczności,

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI

 

współpracy Wioch
można utrwalić bezpieczeństwo Europy

„Temps' w następujący sposób ko-

mentuje toczące się w Paryżu rozmo-

wy dyplomatyczne. Nie należy się my-

liė, — pisze dziennik — co do ich cha-

rakteru i doniosłości, Nie chodzi tu o

rokowania z wyraźnie określonym pro-

gramem, jak również o improwizowa-

nie szerokiej akcji, od której możnaby
oczekiwać stabilizacji politycznej Eu-

ropy środkowej.

grupy, nastrojone wprawdzie patrjo-
tycznie i narodowo, ale niedojrzałe

jeszcze do przyjęcia pełnego progra-

mu narodowego i znajdujące się, nie-

stety, dość często, choć  nieświado-

mie, pod wpływami czynników nam
wrogich, My nie chcemy 'ani Pol-
ski przedmajowej, ani Polski pomajo-

wej, bo są to dwie strony tego same-  go medalu, Nie chcemy również Pol-

ski pseudonarodowej., Chcemy pań-
stwa narodowego.

Do walki o to państwo wzywamy
wszystkich Polaków, którzy, podob-
nie jak my, zapatrują się na tę wielką

sprawę, Wzywamy jednak nie na za-

sadzie jakiegoś kompromisu i koalicji,

ale w imię niepodzielnego programu

oraz jednolitego kierownictwa pracy 1'

walki, R  

Naležy przestrzec opinję przed zbyt-

niemi nadzieami i złudzeniami, które

mogą doprowadzić tylko do nowych

rozczarowań. Jednakże ta wymiana

poglądów może się przyczynić do wy-

tworzenia przychylnej atmosfery dla

polityki pojednania i może stanowić

pomyślny wstęp do określonej zbioro:

wej akcji z zastrzeżeniem, że akcja ta

winna się rozpocząć po odpowiedniem

przygotowaniu i w bardziej sprzyjaą-

cych okolicznościach.

Nie trzeba zapominać, że ostatecz-
ne załatwienie kwestji bezpieczeństwa

w Europie środkowej, podobnie jak i
organizacji politycznej i gospodarczej
okręgu naddunajskiego może nastąpić
tylko przy czynnej współpracy Włoch.

Trzeba przedewszystkiem, aby za-

kończył się konflikt abisyński i na-

stąpiła normalizacja stanowiska

Włoch w całokształcie politycznej

gry Europy. (PAT).  

PRZEGLĄD PRASY
NOWA FORMA

„DZIELNICOWOšCT“

Prasa wiclkopolska poruszyła o-
statnio sprawę „dzielnicowości'. Pro-
blem ten przybrał dziś w zachodniej
Polsce postać zgoła inną, niż miał w
pierwszych latach zrastania się po-
szczególnych dzielnic Polski, *
Oto w kołach decydujących w Pol-

sce — niedostatecznie ocenia się ro-
lę państwową Polski zachodniej, jej
pracę i talenty, pomija się ją przy:
obsadzaniu stanowisk urzędniczych i
społecznych, mimo, że ziemie zachod-
nie wydają znaczną ilość przygotowa-
nych na te placówki pracowników.

„Gniežnieūski „Lech“ — wyliczył za
„Kurį. Pozn,”, 'ak śmiesznie mały jest
udział Wielkopolan w wyższej hierarchj
urzędniczej administracji państwowej „w
Wielkopolsce, Pewnie, że śmieszne by-
łoby żądać wyłączności, ale jest w każ-
dym razie pewna właściwa i uzasadniona
miara w podziale na urzędników, (zro-
słych z podległym im terenem i takich,
którzy dopiero z nim muszą się zazna'a-
miač. A boda' najlepiej sami urzędnicy
orjentują się, że nie jest łatwo spiawo-
wać urząd na obcym sobie, duchowo te-
renie; jeżeli oczywiście nie traktują swej,
ważnej państwowo służby jako obowiąz
ku odrabiania kawałków”.
Niedawno z podobnem stwierdze-

niem odnośnie do Wileńszczyzny wy-
stąpiło sanacyjne „Słowo', udowad:
niając, że wszystkie niemal placówki
urzędnicze w tej ziemi zajmują ludzie
nie tamtejsi, nawet placówki, które
wymagają bezpośredniej znajomości
terenu i ludzi miejscowych. Jest to
zjawisko bardzo niezdrowe,

RZEKOME PRZEMIANY
WŚRÓD MŁODZIEŻY

„Robotnik“ uderza w ton triumfal-
ny spowodu dwuch zebrań młodzieży
akademickiej w Wilnie i Krakowie,
które jakoby mają świadczyć, że „mo-
nopol na młode pokolenie, którym się
szczycił do niedawna t. zw. Obóz Na-
rodowy, dobiega kresu”.
Oba sprawozdania „Robotnika” są

oczywiście fantastyczne, Specjalniew
Krakowie wzrost ruchu narodowego
wśród młodzieży jest w tym roku tak
wielki, że w wyborach obecnych do
zarządów stowarzyszeń, łączą się ra-
zem lewicowcy, ludowcy, Żydzi, eks-
sanatorzy i sanatorzy, by tylko nie
dopuścić dó zwycięstwa narodow-
ców.
Owo zebranie, o którem  „„Robot-

nik" opowiada, zakończyło się pobi-
ciem Żydów i komunistów spowodu
ich prowokacji, O zebraniu zaś wileń-
skieri doniósł „Dziennik Wileński”,
że jeden z akademików „zgłosił wnio-
sek o usunięcie z sali Żydów, gdyż
obecność ich jest sprzeczna ze zwy-
czajami akademików. Wniosek ten
sala powitała oklaskami i natych-
miast wprowadziła w życie”, Jeden z
lewicowców dobył rewolweru, ale źle
na tem wyszedł, gdyż — jak donosi
znowu sanacyjno - lewicowy „Kur.
Wileński" —

„Pobitego studenta B, wyratował z 0-
presi p, rektor Staniewicz, który po. 0-
debraniu od niego przez prot.Hilłera re-
wolweru, sprawdził legitymację i wypro-
wadził z sali, B. doznał, zdaje się. sil-
nych powierzchownych obrażeń, jeden
ze studentów Żydów natomiast został
pobity do krwi” ё
Wiec został przez rektora rozwią-

zany. „Kur. Wil.” zamieszcza pod а-
dresem lewicowych organizatorów
wiecu „parę słów gorzkiej prawdy'::
„Nie organizu'e się wieców, skoro się

nie posjada sił i środków, aby ma nich
zapewnić spokój i porządek. Organizato-
rzy znają przecież nastroje u swoich
przeciwników, muszą przeto być przygo-
towani na odparcie i unieszkodliw:enie
rozbijacikich załsusów. W przeciwnym -
razie  dostłarczaą tylko świadectwa
własnej słabości”,
To świadectwo „własnej slabošci“

złożyła więc „lewica akademicka ' na-
wet wedłuś opinji sympatyzująrego z
nią organu. Złożyła je, mimo, że szła
wespół z Żydami i komunistami * mi-
mo, że wystąpiła na wiecu z radykal-
nym wnioskiem o obniżkę wpłat aka-
demickich, o przywrócenie autonomii
akademickie i t. p.
Gdy „Robotnik' donosi o „nikłej

grupie endeckiej”, to „Kur Wil."
stwierdza, że „młodzież narodowa.
przybyła licznie ze swymi przywód-
cami na czele”. Tak więc radosne sa-
mopoczucie „Robotnika”” spowodu tych
dwóch zebrań jest wielką samoułudą.
Kiedyś według znanego określenia

młodzież i robotnicy byli dwoma
skrzydłami socjalizmu, Dziś socializm
stracił oba skrzydła. Napróżno próbu=
je latać. Już mu nie odrosną.



   

 

Obywatele czy „podwładni”
Siódma klasa szkoły powszechnej

przeznaczona jest dla tych dzieci,
które na niej kończą swą edukację
szkolną. To stawia wymagania spe”
cjalne programom nauki dla tej kla"
sy. Młodzież, która ma już wejść w
życie czynne, powinna otrzymać mo-
żliwie najlepsze przygotowanie oby
watelskie. Potrzebna jej jest znajo-
mość Polski; ziemi i ludności, ich bo-
gactw i braków, kultury i organizacji
państwa, a nadewszystko jego gospo”
darza, narodu polskiego, Do najważ-
niejszych zadań wszystkich szkół na
terenie całej Rzeczypospolitej na.e-
ży danie uczniom tego wspólnego za”
sobu myśli, uczuć i dążeń, który sta-
nowi o naszej jedności narodowej, si-
le i powodzeniu. Z tego źródła mło”
de pokolenia polskie czerpać będą
mawsze najlepsze i najpiękniejsze
natchnienia, moc charakterów, znaj-
dywać cel życia i największych, naj-
wytrwalszych wysiłków. Innym na-
rodowościom, zamieszkującym Pol-
skę, znajomość duszy narodu pol-
skiego ułatwi jego rozumienie i

ółżycie z nim, wzbudzi szacunek
i sympatję dla prawdziwych jego
iwartości. Chodzi o to, aby cała lud-
mość państwa już ze szkoły wynosiła
jasno skrystalizowaną ideę służby
obywatelskiej, miała ustalony svogląd
na najogólniejsze, elementarne za-
gadnienia życia polskiego, posiadała

  

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA

W sprawie konkursu powiešciowego.—
Prezydjum sądu konkursu powieściowe-
go, ogłoszonego przez Książnicę Atlas
pod protektoratem Polskie' Akademii Li-
„teratury, zawiadamia, że sąd konkurso -
wy postanowił przeznaczyć do drugiegn
czytania następujące prace; „Żywoty lu
dzi nieświętych”, „Kokietka”, „Na pod-
wórzu była studnia”, „Motowidło”,
„Czerwie wypełzły”, „Seans o piątej”,
„Potępieni”, „Żelazna korona”, „Sło-
neczny system“, „Arka Noego”, „Włąd-
czyni swego pana”, „Pługi w słońcu”,
„„Adwokat spod katedry", „Gimnazjum*,
„Z 1001 nocy akademickiego życia”,
„Rocznik 09 poznaję życie”, Autorowie
prac niewyróżnionych mogą odbierać ma

nyskrypty od dnią 3 lutego r, b, w Biurzę
Polskiej Akademji Literatury w  godzi-
nach od 9 — 1. Osoby z pbza Warszawy
winny nadesłać 1 zł, w znaczkach pocz-
towych na koszty przesyłki,

KRONIKA NAUKOWA

Zjazd dylawjalny. — W dniu 2 b. m,
rozpoczął swe obrady w Poznaniuw In-
stytucie Geograficznym U, P. dwudniowy
zjazd dyluwjalny, na który przybyło sze-
reg uczonych z Warszawy, Krakowa, Wii
ną i innych ośrodków naukowych Polski.
Przedmiotem obrad są zagadnienia ilości
i przebiegu zlodowaceń w Polsce,

Z instytutu Fryderyka Chopina. —
Instytut Fryderyka Chopina podaje do
wiadomości, że biuro Instytutu zostało za
łożone w Warszawie, Plac Dąbrowskie -
go 2 m. 3. Conto P. K, O, 28,830. Teiefon
204-46, Godziny przy'ęć 10 — 13 (prócz
czwartku),

 

 

 

podstawy należyte do wyrobienia
dobrych obyczajów i nawyknień.
Jak do tych zadań dostosowane są

nasze nowe programy nauki dla
siódmej klasy szkoły powszechnej?
Co się tyczy języka polskiego i

gengrafji, to nasuwają się różne uwa-
śi i zastrzeżenia. Ale naogół można
się na te programy zgodzić. Nato”
miast zupełnie chybiony jest pro”
śram historji, który od stycznia r, b.
pierwszy raz zaczęlo realizować

Żeby ocenić wartość tego programu,
trzeba zapoznać się z jego treścią,
Jaką naukę przepisuje on dla uczni
siódmej klasy szkoły powszechnej?
Punktem wyjścia jest potrzeba sil-

nej organizacji państwowej. Przykła”
dy z dziejów Polski mają o tem prze-
konać dzieci, Niema silnej organiza"
cji bez podziału czynności: jędni pia*
stują władzę, inni są podwładnymi, pa
nować musi karność, niezbędny by”
wa przymus,
W dzisiejszej Polsce, nie tak jak w

dawnej, wszyscy obywatele mają ró-
wne prawa. Każda pracą cieszy się
poszanowaniem. Jest u nas toleran*
cia narodowościową i wyznaniowa,

związku z potrzebą silnej orga"
nizacji państwowej inną rolę odśry-
wał Sejm i Senat w Polsce dzisiejszej
w porównaniu do dawnej. Zasady te”
śo nowego ustroju państwa polskiego
określiła konstytucja z dnia 23 kwiet-
nia 1935 roku. Powinna być ona w
ogólnym zarysie znana uczniom.

Tak samo muszą wiedzieć, jakie są
obowiązki obywateli polskich wobec
państwa, W programie wymieniono
następujące: wierność, obronę śra-
nic, płacenie podatków, posłuszeń-
stwo wobec ustaw i rozporządzeń o”
raz wypełnianie tych funkcyj publicz-
nych, do jakich „może być powołany
obywatel" w samorządzie, „w komi*
sii wyborczej, w sądzie przysięgłych,
w Fr ateissios spółdzielczem
KL
Ma, wreszcie, uczeń zapoznać się

z „prawami obywateli polskich i o”
pieką państwa nad nimi." Wszyscy
mają równe obowiązki i prawa. Za-
bezpieczono im wolność osobistą,
wolność słowa, wolność zarobłkowa”
nia i wolność zawodu. Każdy z nich
posiąda prawa do właściwego sądu.
Ich mienie i własność indywidualna
sę ochraniane, Czuwa nad tem poli-
cja i straż ogniowa. razie jakichś
zamieszek, zaburzeń może władzą
wprowadzić stan wyjątkowy i stan
wojenny,

Państwo roztacza opiekę nad pra-
cą, Wydało w tym celu różne prze”
pisy, zorganizowało ubezpieczenia
społeczne, Pozą tem mogą obywate”
le korzystać z różnych „świadczeń
Państwa”, urządzeń  komunikacyj-
nych, poczty. Państwo popiera do*
brobyt ludności, kulturę materjalną
i duchową. Opiekuje się również o*
bywatelami państwa poza jego śra-
nicami,
Ою treść tej nauki, jaką przepisu-

je obowiązujący dziś program „hi“
storji” dla klasy siódmej szkoły po*
wszechnej. Możnaby tę naukę ująć
w paru zdaniach: Bądź posłuszny,
wypełniaj, włożone na cię obowiąz"
ki obywatelskie, rób, co ci każe wła"
dza. Będzie wtedygilna organizacja
państwa, która da ci różne wolności,
łaski, dobrodziejstwa i opiekę.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, I

Tealraja krakowskie
Ostatnie tygodnie przyniosły by”

wałcom teatralnym rzec można —
dwie sensację. — Pierwszą było .wy*
stawienie przez dyr. Frycza „Niebie-
skiego ptaka" Maeterlinka — drugą
powrót na scenę Zygmunta Nowa-
kowskiego,

„Niebieski ptak” — utwór, który
tak wielki wywarł wpływ na przeło-
mie 19 ji 20 stulecia j nie pozostał bez
wpływu na wielu pisarzy, utwór o
niezawszę może łatwej do uchwyce-
nia i doraźnego zgłębienia symbolice,
rzadkim był gościem na scenach pol-
skich (w r. 1916 wystawiono go w
Warszawie w reżyserji Zelwerowicza
i inscenizacji Frycza) — a na scenie
krakowskiej pojawił się obecnie po
raz pierwszy, |
Frycz nie przestraszył się trudności,

jakie nastręczało wystawienie utworu
poety błękitnego marzenia i tęsknoty
za lepszem jutrem ludzkości. Razem
z doskonałym reżyserem p. Radul-
skim pokonali trudności zwycięsko i
dali, chlubnie o ich pracy reżyser-
skiej | inscenizacyjno - dekoracyjnej
świadczący majstersztyk widowisko-
wy o cechach szlachetnej, poetyckiej
feerji, która nie zatraciła prawie nic  

sugestywnej siły i nie zatarła akcen-
tów symbolicznych, tak hojnię przez
autora rozsianych w sztuce. Prze-
piękny gprzedwigilijny sen dwojga
biednych dzieci drwala, tęskniących
do jakichś nadzwyczajnych przygód,
do życia pełnego beztroskiej zadawy
i pojętego na swój sposób użycia —
to tylko forma, w którą Maeterlink
wplótł szereg pięknych symbołów. A
wyprawa dzieci po „niebieskiego pta-
ka“ — szczęście, wyprawa wśród
wielu przygód, daje w konkluzji
stwierdzenie, że to szczęście jest bli-
skie nas, że stanowi je czynienie do*
brze bliźnim, bo zwykły gołąbek, o*
fiarowany chorej dziewczynce, prze-
mieni się w wymarzonego „niebie-
skiego ptaka" -— będzie dla niej
szczęściem i uzdrowieniem,
Tylko bardzo umiejętnę kierownic-

two reżysera, inscenizatora į dekora-
tora moglo pokusiė się o zrealizowa-
nie utworu Maeterlinka i to na sce-
nie, dość ubogiej w nowoczesnę środ+
ki techniczne, Wyzyskać należycie
zespół w drobnych a odpowiedzial-
nych rolach — w sztuce brak właści-
wie poza Jasiem j Małgosią ról popi+
sowych — dać pomysłowe dekoracje

że każde państwo potrzebuje silnej
organizacji, Ustawy i rozporządzenia
muszą być szanowane. Wszyscy win-
ni wypełniać ciążące na nich obo”
wiązki obywatelskie. Wobec łamią"
cych prawo trzeba stosować przy-
mus, Ale państwo, któreby opierało.
całą swą siłę na posłuszeństwie

' „podwładnych” i sankcjach karnych,
| byłoby niezmiernie słabe, Historia
! przytacza wiele tego przykładów

Nauka dla „podwładnych”, jakiej
udziela nasza szkoła powszechna,
nie wystarcza do wykształcenia i wy”
chowania obywateli. Szerzy wśród
młodzieży fałszywą opinię, jakoby
ojczyzna żądała od swych synów
jedynie posłuszeństwa wobec ustaw
i rozporządzeń władzy, Nie budzi

dnych idei, Zaniedbuje całkowicie

sv szkoły powszechnej nie przynosi
zaszczytu ani jego autorom, ani wła-
dzy, która go akceptowała, ani szko:
le, realizującej go. Powinien być jak
najprędzej zmieniony.

„Dodać jeszcze trzeba, że ta uboga
treść programu nauki dla „podwład-
nych' wchodzi bez zmian poważniej:
szych do projektów programów szkół
pierwszego i drugiego stopnia, czyli
całą młodzież polska otrzymywałaby
tak mało pożywną strawę zamiast
prawdziwej nauki obywatelskiej,

EL.

 

Mamy do odnotowania doniosły [akt z
dziedziny życia kulturalnego w Polsce.
Przed tygodniem mianowicie odbył się w
Warszawie zjazd delegatów stowarzy-

szeń oświatowych i społecznych. Był to
swego rodzaju sejm oświatowy, który ze-
brał się poto, by radzić nad ratunkiem
wobec katastrofalnego stanu szkoln'ctwa
į wzbiera'ącej z roku na rok fali analfa-

betyzmu. Przedmiotem obrad była też
materjalna i moralna niedola nauczyciel.

stwa.

Zjazd był świadomą próbą zmobilizo-
wania opinji społecznej . do walki ze
wzrasta'ącemi trudnościami na polu
szkolnictwa, Będzie on miał niewątpli-
wie pewne skutki dla rozwoju naszych
stosunkėw oświatowych w najbliższym
czsaię, już chociażby dla tego, że przy*
czynił się do pogłębienia samowiedzy

licznych rzesz pracowniczych na tem
polu. Tem więcej zasługuje na to, by spot
kał się z oceną z punktu widzenia kato-
lickiego, A ta ocena musi wypaść ujęm-
nie,
Podkreślano już w prasie jędnostron-

ny charakter kongresu i całkowite po-
minięcie problemów moralno- religii-
nych, związanych z oświatą. Inicjatorem
i organizatorem zazdu był Związek Nau-
czycielstwa Polskiego. To w dostatecz-
nej mierze tłumaczy owo zacieśnienie
problematyki zjazdowej do zagadnień na
tury wyłącznie materjalne. Dla katoli-
ków niema w tem nie niezwykłego lub

niespodziewanego. Zbyt dobrze znane im
są radykalnei antyreligijne tendencje
Związku, by mogli oczekiwać innego
przebiegu obrad. To też nie w tem tkwi
sędno sprawy. Daleko ważniejszy jest
sam fakt, że inicatywę w dziele ratowa-

i efekty świetlne oraz ewolucje ta-
neczne i nie zatracić istotnej symboli-
ki utworu, oto, zadanie, kióre leżało
przed dyr. Fryczem i reżyserem Ra-
dulskim. Zadanie wykonali z wielkim
nakładem pracy, pomysłowości i in-
wencji. Za wystawienie sztuki należy
się im pełne uznanie. Kulturalny Kra-
ków przeżył jeszcze jeden piękny
wieczór teatralny, wieczór marzenia
i kontemplacji poetyckiej,

Drugą sensacją teatralną były wy
stępy Zygmunta Nowakowskiego.

Nowakowski, cięty feljetonista, au-
tor kilku powieści i sztuk teatralnych
oraz szeregu tomów feljetonów=roz-
stał się z teatrem przed siedmiu laty.
Z przyczyn od siebie zależnych i nie-
zależnych ustąpił z dyrektury teatru
krakowskiego, którym władał przez
trzy lata. Te trzy lata mają także
swoją kartę w historji teatru krakow”
skiego, Kilka ciekawych inscenizacyj
(„Krakowiacy ji górale" — „Turan-
dot" — „Faust”) wprowadzenie „Nie-
spodzianki* Rostworowskiego. Po u-
stąpieniu z teatru przerzucił się do
publicystyki — ale o teatrze nie za”

mniał, I wrócił., Nawrócił go dyr.
rycz, a wiadomość o tem nawróce-

niu przetworzyłą się w sensację Pu-
e redivivus na scenie {ало аК-

tor \

Dyr, Frycz wybrał na ten chrzest 

ształtowanie uczuć i charakterów.|

Program „historji“ dla siódmej kla” | ŚR. die zadia ch

 

 

 

Dwa stanowiska
Q rolę kobiet w szkolnictwie

W sferach rządowych jest teraz aktu-
alny projekt redukcji mężatek w szkol-
nictwie celem zatrudnienia  bezrobot-
nych, Podobno projekty te nie dotyczą
nauczycielek szkół powszechnych, jak-
kolwiek na posady w nich częka КПКа>
dziesiąt tysięcy kandydatów i kandyda-
tek,
Przeciwko  ryczałtowemu usuwaniu

mężatek wystąpiły cztery organizacje
nauczycielskie, a mianowicie; Tow, nau-
czycieli szkół średnich i wyższych (T.
№ $. W.), Stow. chrz. narod. naucz.
szkół powszechnych, Stow. naucz. szkół
zawodowych i Zrzeszenie naucz. szkół
gospodarstwa wiejskiego. Przedłożyły
one ministrowi WR. i OP, memorjał, w
którym podkreślają, że dobra nauczy-
cielką „wyrobiona metodycznie, zwią+
zana węzłami sympatji z młodzieżą ji cie-
sząca się zaufaniem rodziców, z trudno

„równowarto-

ściową”, Nie należy zwalniać ze stano-
wisk nauczycielek tylko dlatego, że są
mężatkami, Nie budzi natomiast żadnych
zastrzeżeń selekcja sił nauczycielskich,
Dzięki niej szkolnictwo pozbywa się nau-
czycielek gorszych, mniej odpowiadają-
cych swemu zadaniu,

Inne są, widocznie, zapatrywania na
rolę kobiet w szkolnictwie w Związku
Nauczycielskim,
W/ pierwszych dniach stycznia rb. od-

był się w Warszawie walny zjazd dele-
gatėw tej organizacji, W wyborach do
zarządu głównego przepadły wszystwie

 

Ocena ujemna
nia oświaty wzięła w swoje ręce antyreli
giina organizacja i że na współpracowni
ków obrała sobie wyłącznie ideowo po-
krewnę stowarzyszenia, monopolizująs
niejako w ten sposób, akc'ę zaradczą w
swoich rękach, Dla społeczeństwa kato-

 
lickiego winno to być przestrogą na przy ;

szłość, Jeżeli już dziś przemiiczanie re-
ligijnej strony wychowania młodzieży |

podnosi się do roli obowiązującej w poli- |
tyce społeczno - oświatowej zasady po-
stępowania, to w miarę wzrostu wpływu
uczestników ostatniego zjazdu hasło a-

religijności wychowania zostanie zastą-
pione dogmatem walki z religą w szko

le.
Wszystko wskazuje, że weszliśmy na

równię pochyłą, Lekceważenie naczęś-
ciej przeradza się w dążność do walk.
Dlutego konięczna est większa aktyw-
ność nauczycieli o przekonaniach kato«
lickich. Wiadomo, że nie brak ich rów-
nież w szeregach Związku, ale tupet ra-
dykałów i obawa przed prześladowaniem
sprawia'ą, że i ich głosy przyczyniają sie
da wynoszenia na wysekie szczeble hie-
rarchji zw'ązkowej ludzi wrogich katoii-
cyzmowi,

Wzniosły cel, jakim jest opanowanie
dzisie'szej katastrofalnej sytuaci na te-
renie oświaty powszechnej, winien sku.
pić w zgodnym wysiłku wszystkie odła.
my społeczeństwa, ale ta akcja uzdra +
wiająca nie może polegać na elimipowa-
niu czynnikareligino - moralnego. A na
to się zanosi, więcej, to staje się faktem.

Stąd nasz obowiązek czuwania, by za.
gwarantowane przez obowiązującę pra-
wa i zgodne z wolą rodzicėw postulaty
wychowania w duchu religijnym były na
lżeycie respektowane.

„nawróconego' sztukę Chiarelli'ego
p. t. „Chimery“, Sztuka nie nowa,
sława autora także już przebrzmiała.
Zatytułowana komedją, jest właściwie
tragedją o podkładzie psychologicz”
nym z resztkami ech problemów ibse-
nowskich. Marina, żona bogatego fi-
nansisty, stojącego przed ruiną, wpa-
da w dobrze nastawione sieci uwodzi-
ciela, ratującego dla niej jej męża, a
sieć tę wokoło bezbronnej kobiety za.
cieśnia znikczemniałe grono  przyja-
ciół i przyjaciółek, zainteresowanych
w spadku lub hauss'ie akcyj przed-
siębiorstw jej męża. | Marina musi lą-
wirować między uczuciem dla męża,
zachowującego się wobec niej dwu-
znacznie, a widmem nędzy i jedynym
jasnym promieniem w tej całej socie-
cie — miłością dla niej poety Hipoli-
ta, W sieć wreszcie wpada złamana
i oszalała zarazem,
W tej ponurej tragikomedji

wesolka + ironisty odgrywa zbankru-
towany arystokrata pieczeniarz Lu-
cjan Lanci, jakby wcielenie filozoficz-
no - satyrycznego nastawienia auto"
ra wobec wprowadzonych przez sie-
bie problemów. Ta para, Marina i
Lanci, to najważniejsze obok uwodzi-
ciela bankowca Rogai — postacie
sztuki, I na nich spoczywa jej cały
ciężar,

olę Mariny odtworzyła doskonała
tragiczka p. Jaroszewska, wykazując
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kandydatury mrewroście, Utrącono nawet
wszechwładną niegdyś szwagierkę p. Ja-
nusza Jędrzejewięza p. Klementynę Sig

tlerównę. Odbyła się z tego powodu wy*

miana not dyplomatycznych na samym
zjeździe, po wyborach. Czytaliśmy w
„Głosie Nauczycielskim” (Nr. 17 z 19
stycznia r. b.), że p. Št. Macińska z Lo-
dzi złożyła oświadczenie następujące:

„W imieniu kobiet, członkiń Z, N.
P., delegatki IV Zjazdu Delegatów Z.
N. P. oświadczają, że kobiety spotka-
ła wielka i niezasłużona krzywda, gdyż
ani jedna kandydatura kobieca nie u*
zyskała takiej ilości głosów, ażeby
mogła brąć udział w pracach Zarządu
Głównego narówni z kolegami i re-
prezentować, olbrzymią liczbę członkiń
Związku (28 podpisów)”.

Po odczytaniu oświadczenia prezes

Kolanka
„podnosi zasługi kol, Stattlerówny i

stwierdza, że już nigdy nie powinno
się powtórzyć pomijanie koleżanek.
Dziękuje kol, Stattlerównie za pracę.
W/ podziękowaniu sala bierzę udział
oklaskami".
W ten sposób zdawało się, że wszyste

ko się pięknie skończyło i zapanowała
harmonia między przedstawicielami obu

płci na terenie związkowym.
Tymczasem na drugi dzień, na zjeź

dzie stowarzyszeń społeczno - ošwiato-
wych burza wybuchła na nowo. Jeden z
filarów Związku nauczycielskiego, czło”
nek jego zarządu głównego p. Stanisław
Machowski w referacie swym nieszcze-

gólnie wyraził się o nauczycielkach, mó-

wiąę, że kobiety obniżają poziom szkol=
nictwa. Wynikla na sali nowa komplika-

cja. Załagodzono ją, Ale winowa'ca słów
swych nie cofnął.
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„MŁODY POLAK'*
Stowarzyszenie chrześcijańsko naro»

dowego nauczycielstwa szkół powszech=
nych wydawało już od 9 lat na Śląsku
dwutygodnik dla dzieci starszych i mło-
dzieży wyższych oddziałów szkół po
wszechnych. Obecnie, pragnąc dotrzeć
do szerszych rzesz młodych  czytelni*
ków, Stowarzyszenie przeniosło „Młode
go Polaka* do Warszawy, przyczem
sposób redagowania pisma ulegnie w
związku z tem zmianie, Redakcję pisma
objęła p. Marja Niklewiczowa, Pierw=
szy numer warsząwski „Młodego Pola-
ka“ ukaże się 15 lutego i stale wycho”
dzić będzie 15 i 30 każdego miesiąca x
wyjątkiem wakacyj. Adres redakcji i ad-

ministracji: Warszawa, Chmielna 58 Sto,
warzyszenię chrześcijańsko - narodowe*

go nauczycielstwą szkół powszęchnych,
Prenumerata wynosi 1 zł. 20 gr. kware

talnie, półrocznie 2 zł. Numery okazówa

wysyłane będą na żądanie,

ii iiiiii ii ii ii ii ai

wielką skalę talentu, pozwalającego
jej przerzucać się po mistrzowsku od
szału fałszywej radością do вКга nej

rozpaczy i tęsknoty za tem, co ерге»

zentował kochający ją prawdziwem u+

czuciem nieszczęśliwy poeta Hipolit.

Rolę Lanci'ego przeznaczono dla No-
wakowskiego. Rzecz można, że był w
swoim satyryczno-kpiarskim żywzole,
był sobą, tym: Nowakowskim ciętym fel
jetonistą, bez maski, bez zewnętrznych
upiększeń, rżnął prawdę, kpił i 1roni-
zował a często... zadumał się nad dolą
i niedolą ludzką, która... przyjść musi.
Sceny i rozmowy z lalką, nieodstępną
swą towarzyszką i jedyną kobietą war
tą uczucia, sceny w III akcie — wyka-
zały, że Nowakowski rasowy —= ałstor,
mimo rozłąki z teatrem żyje nim i w
nim i że stworzy jeszcze niejedną kre=
acę. godną ujrzenia

Doskonały, stonowany ale straszny
w zmysłowej pożądliwości typ bagate-
go uwodziciela dał p. Fabisiak.
Mimo, że szeregu osób drugoplano-

wych raczej dekoratywnych, nie wypo*
sażył autor w rumieniec, umiejętną re»
żyserją wydobył go*z nich p Kartow=
ski. — Sztuka zapełnia stale widownię
i przysparza teatrowi coraz to nowych
przyjaciół,

Przemyślane i obmyślane ekspery-
menty dyr. Frycza na obojętność pu
bliczności skarżyć się nie mogą.

(Aem). |

 



 

Chcieli nas przestraszyć! |
Prezydent m. dr. Kaplicki umie cho

dzić koło interesów. W obronie swo-
jej gospodarki zmobilizował dwa
dzienniki: I. K. C.* i katolicki „Mały
Dziennik*. Ten ostatni zamieścił o-
stątnio aż dwa wywiady z prez. Ka.
plickim i inż. Boratyńskim (również
przechrztą), pełne ciepłego uznania
dla owocnych wysiłków  ohecnych
włodarzy miasta, Aby zaś nie było nie

porozumień, komu odpowiada i do ko
go pije korespondent „Małego Dzien
nika”, cytuje jedną z korespondencji
„W. Dziennika Narod.* i radzi na-
szemu korespondentowi aby obej.
rzał cały Kraków i stwierdził jego
szybki rozrost,
"o stanowisko „Małego Dzienni-

ka* stanowi nowość i dlatego należa:
ło na nie zwrócić uwagę. Gorliwcowi
odpowiemy również propozycją:
niech w dzień jesienny lub wieczorem
wybierze się do dzielnic przyłączo-
nych i spacer ten opisze, jeśli wróci
zdrowo. :

„I, Kurjer Codzienny“ nie mówi
nic o złej czy dobrej gospodarce m.
Krakowa. To temat, o którym tu w
Krakowie lepiej z czytelnikami się
nie spierač. „Kurjer“ jest wrażliwy
na głosy, idące z miasta. Do obrony
magistrackiej gospodarki zabrał się
inaczej, a sprytniej, niż „M. Dzien-
nik“, Nie pisze nic o samej gospodar
ce, o rozbudowie aparatu administra
cyjnego, o gospodarce w przedsię-
biorstwach, o stanie ulic itp. To zagad
nienie jakby dla niego nie istniało.
rządowych na budżet miasta. Podaje
„I. K. Ć.* omawia wpływ dekretów
rzytem dużo cyfr. Jego zdaniem,
udżet miasta spadł z 35 milj. zł. na

16 milj. zł, a teraz straci dalsze 3
milj. zł. Jak tu gospodarować przy
spadku dochodów miasta z 35 milj.
zł. na 13 milj. zł.? Rządzie! Co ro-
bisz? Zrujnujesz samorząd! Opamię-
taj się!
Kraków zwolni lekarzy szkolnych

i hygjenistki, zamknie kursy wie-
czorne, obetnie wydatki na opiekę
społeczną, nie oczyści miasta! Rzą-
dzie! Zawrócić!
Oto wołania „I. K C.“. Przekonu-

ją, wzruszają wielu. A wszystkich na
stawiają przeciw'£- rządowi.

Materjał, którym operuje „I, K. C.*
wskazuje na źródło informacyjne —
na magistrat i rządzącego tam puł-
kownika Kaplickiego,

Nie mam zamiaru bronić dekretów
rządowych. Nie przeceniam skutków,
jakie one za sobą pociągną. Stwier-

_ dzić tylko mam obowiązek, że „I. K.
G.* nie przekonał nas. Może jednak
zastraszył rząd, może osiągnął cel.
bo — mimo dekretów i dyspozycyj
rządowych — magistrat krakowski
cen nie obniżył,

Minister spraw wewnętrznych na-
kazał obniżkę cen na targowicy i w
rzeźni najpóźniej do końca r. 19351

 

 

(Od własnego korespondenta)

Mamy już lnty 1936 r. w Krakowie
kose ceny są stare, dawne, i wyso-

ie
Nie obniżono ceny elektryczności i

gazu ani innych opłat, Magistrat ob-
liczył straty, jakie poniesie, gdy ceny
nieco obniży. Tem obliczanięm stra-
szy „I. K, C,* rząd i obywateli, Przed
oczy wszystkich wyciąga bankructwo
samorządu!

Trzeba więc bez ogródek- stwier -
dzić, iż opublikowane  zestąwienia
nie budzą wiary i zaufania. Na do-
wód parę przykładów:

Budżet miasta miał spaść z 35 milj.
zł. do 16 milj. zł. i grozi mu dalszy
spadek da 13 milj, zł. Pierwsza cyfra
jest poprostu nieprawdziwa, Budżet
wydatków zwycz”ęsych zarządu mia
sta nie przekraczał nigdy kwoty 22 —
23 milj. zł.! Do kwoty 35 milj. zł, moż
na dojść przez dodanie budżetu
przedsiębiorstw i wydatków nadzwy-
czajnych, ale wtedy trzebaby te bud-
żety dodać i do 16 milj. zł. i 13 milj.
zł, a wtedy budżet miasta podskoczy
do 30 milj. zł. Tak, jak je opubliko-
wano, nie było i nie jest.

Elektrownia i gazownia zużywają
dużo węgla. Elektrownia ma podoh-
no obniżyć od kwietnia ceny prądu o
około 7 proc. (cena liczników pozo-
staje bez zmiany). Elektrownia uzy-
skała zniżkę powiedzmy tylko 10%
na cenie węgla już w grudniu ub. r. i
otrzyma od 1 kwietnia 1936 r. poda-
tek specjalny od uposażeń, co da zno
wu okdło 10 proc. oszczędności na
płacach. Teoretyczna obniżka da 400

 

 

Kraków, w lutym.

tys. zł., a zarobek na węglu i płacach
zwróci elektrowni ok. 200.000 zł. Po-
zatem niejędna setka tysięcy zł. da
się w elektrowni oszczędzić.ltak przy
jakiej takiej gospodarce miasto z do-
chodów elektrowni nie uroni ani gro
szą. Wiadomo, że dochody idą w
miljony! Elektrownia zdziera skórę
z obywateli.

Płaci za prąd w Jaworznie około 6
groszy, a pobiera 60 groszy i 1 zł. za
licznik! Więc gdyby nawet dochody
czyste z elektrowni z 3 milj. zł. spadły
do połowy, nie byłoby gwałtu.

Podobnie wyglądają niektóre inne
obliczenia. Dodajmy do tego fakt, iż
choć w ciągu paru lat ostatnich spa-
dały płace personelu i ceny surowca,
mayistrat utrzymywał opłaty swoje
na wysokości prawie niezmienionej.

Dlatego magistrat musi poważnie
obniżyć ceny.

Zamiast ulepszyć i usprawnić ad-
ministrację miasta i przedsiębiorstw.
magistrat rozpoczął oszczędności ой |
zawiadomienia Studjum Handlov'e-
go, iż cofa mu stałą subwencję. Pla-
cówce grozi upadek.

Złą robotę rozpoczęło prezydjum

miasta.
M. N.  

Odpowiedzi na atak Żydów i socjalistów :

Prowokacyina robota W terenie
(Od wlasnego korespondenta)

Stronnictwo Narodowe na terenie
Radomsk« i powiatu w dawniejszych
latach nie miało znaczniejszych wpły
wów wśród mas. Zało na terenie po-
wiatu uwijali się „uszczęśliwiacze kla
sowi“ w postaci Rudzińskich i innych

Dopiero od trzech lat datuje się
stopniowy rozwój Obozu Narodowe-
go na naszym terenje. Dzięki wytężo
nej pracy kilku ofiarnych działaczy
na miejsce dawniejszych twierdz kla-
sowych powstały silne placówki na-
rodowe. Powiat radomskowski, li-
czący z górą 410 wiosek, jest obecnie
w lwiej części zorganizowany pod
szłandarem Stronnictwa Narodowe-
go.

To zaniepokoiło naszych przeciw-
ników z Żydami na czele. Przypusz-
czono więc generalny szturm. Pod ko
mendą i na rozkaz Żydów atak przy-
puścili socjaliści. Zasypali oni wioski
prowokującemi ułotkami napadający
mi w ordynardny sposób na Ob. Naro
dowy. Ulotki sieją nienawiść klasową
a najważniejsze, że biorą w obronę
Żydów właścicieli największych kapi
tałów. Wyjątki z ulotki podajemy, a-

  

Z CAŁEGO EKERASU
CHODZIEŻ.
 

Napad rabunkowy. Na powracającego
pieszo wieczorem z Chodzieży do Mar:
gonina pomocnika piekarskiego, Walen-
tego Żaka, na drodze pomiędzy Ratajami
a Piotronkami, napadł jakiś osobnik i,

oświeciwszy go lampką elektryczną, pod

groźbą przyłożonego do piersi rewolweru

zażądął wydania pieniędzy. Żak posiada-

ną gotówkę w kwocie około 90 zł. wydał

napastnikowi, który następnie szybko

się oddalił. >

Krótko po zajściu nadjechał na rowe-

rze leśniczy miejski, p. Nowak. a dowie-

dziawszy się o napadzie, puścił się w po-

goń, Wkrótce zauważył na szosie pew-

nego osobnika, a gdy ten na jego wołania:

Stój! — nie reagował, leśniczy Nowak

wystrzelił, Lekko rannego w nogę na:

pastnika zdołano ująć i, po zwrocie Ża-

kowi zrabowanych pieniędzy, skrępowa-

nego odstawiono na posterunek PP. w

Chodzieży. Okazało się, że napastnikiem

był niejaki Kazimierz Czarnecki z Cho-

dzieży,

 

Ossolineum spelnia gorące życzenie
wielkiego pisarza

wydaje Trylogię H. Siensiewicza z mapami i obiatnieniami
(X) Dzieła Sienkiewicza, pomimo

rozgłosu, jaki wzbudziły za życia ich
autora, jak i po jego śmierci, nię zo”
stały spopularyzowane w takiej mie”
rze, w jakiej dzięki bezcennej ich
wartości na to zasługiwały.
Z radością też dowiadujemy się, że

w wydaniu Ossolineum ukaże się w
najbliższych dniach Trylogja w forma-
cie kieszonkowym, przyczem na u-
wagę zasługuje fakt zaopatrzenia kaž-
dej części Trylogii w odpowiednie
manki sytuacyjne z terenu historycz-
nych działań, o których w powieści
jest mowa.

W ten sposób Ossolineum spełnia
gorące życzenie wielkiego pisarza,
które za czasów cenzury rosyjskiej

nisdy nie mogło być uwzględnione.

Na mapkach tych, dostatecznie
wielkich, będą zamieszczone szlaki,
któremi odbvwały się pochody, WY"

praw i. t. p. Na okładce każdego to”
miku umieszczony będzie portret

Sienkiewiczą, podług pastelu L Wy-
czółkowskiego.

Wpłacający zł, 15 — czekiem P. K.
©. Ossolineum nr. 505,735 przed u-
pl,wem 15 b. m. otrzymają pełny

557972,

Každa zioiūnik na, ziožona na akcjo

 

komplet 26 tomików i bezpłatnie 4
manki historyczne.
Wysyłka rozpaczyna się z dniem

15-60 lutego b. r. po jednym tomiku

tv*odniowo,
W spłacie częściowej cena za ca-

łość wyniesie zł. 17, a mianowicie

Ogniem i Mieczem w 8ru tomikach
zł, 5, Potop w 13-tu tomikach zł, 9
i Pan Wołodyjowski w 5-ciu tomi*
kach zł. 3. W księgarniach koszt po”
szczególnego tomiku wyniesie 70 gr.,
co bez mapek obejmie kwotę 18 zł.

20 gr., a z mapkami 20zł 0 gr.
Mapki można będzie nabywać od-
dzielnie za zł. 2.

Dla wpłacających gotówką zgóry

za 12 egzemplarzy, Ossolineum prze”
znaczyło 1 eśzemplarz Trylogii bez”

płatnie. Instytucje  oświatowo”spo-
łeczne, stowarzyszenia, szkoły, od
działy wojskowe, P, W, i. t, p. wpła*
cające zgóry za 100 egzemplarzy, ©°
trzymują 20 egz bezpłatnie.

Jak widzimy, Ossolineum, pragnąc
przyczynić się do dalszego spopula”
ryżowania arcydzieł Sienkiewicza,
nię szczędziło starań, aby zapewnić
Trylośji estetyczną szatę zewnętrz-
n» i bardzo przystępną cenę.

/ 4
 

KOŠCIAN.
—

Demonstracje bezrohotnych. Kościań-
ska „Gazeta Pol ka* pisze;
„W sobotę w południe przed starostwem

zgromadził się tłum bezrobotnych, usiłu
jący wszcząć demonstracje, okrzykami i
hałasem. Po pewnym czasię tłum ten
jednakże rozszedł się.

Jak się dowiedzieliśmy, byli to bezro-

botni ze wsi, którzy usiłowali w ten spo-

sób, coś dla siebie uzyskać.
Wczoraj w poniedziałek, ponownie w

godzinach południowych udał się tłum
bezrobotnych przed starostwo. W drodze
został jednakże przez policję zatrzymany,
a później rozproszony,
Ze strony władz otrzymaliśmy nast, in-

formacje:

Delegacja bezrobotnych ze wsi przyję
ta w sobotę przez p. starostę otrzymała

zapewnienie uzyskania pracy, i bezrobot

nym wypłacono po 2 zł. na poczet tejże
pracy.
Na 150 bezrobotnych, zgłosił się tylko

wczoraj jeden na wójtostwo do pracy,

reszta wysłała ponowną delegację do p.

starosty, wysuwając żądanie otrzymania

10 zł. zaliczki wzgl. zapomogi.

Na powyższe p. starosta nie zgodził się
i we wał bezrobotnych do zaprzestania

demonstracji i rozejścia się do domów.

Część uczyniła zadość wezwaniu, reszta

wyruszyła tłumnie przed starostwo, gdzie.

jak wyżej podaliśmy, została rozproszona

Zaznaczyć trzeba, że bezrobotni z mia-

sta udziału w powyższych demonstracjach

nie brali".

KIELCE,
—н

Z puchu narodowego, W dniach 2 i 3

b. m. odbył s'ę w Kielcach „Kurs śrędni*

dla kierowników kół Stronnictwa Narodo

wego. Na kurs przybyło 64 kięrowni-

ków kół r pew kieleckiego i jędrzejow-

skiego. Ро nabożeństwie, wykłady kur-

su zagaił prezes Zarządu Okręgowego p.

K. Zalewski. Kierownikiem kursu był p.

pułk. Stefan Nowak. Kolejno najważniej:

sze referaty programowe i organizacyjne

wygłosili p. p.: meg. Stef Ncbudek z

Warszawy Str. Nar., mag. Klimecki » Ję-

drzejowa, pułk. St. Nowak, mec. St. Jan-

kowski i ręd. H. Przybylski. Po każdym

wykładzie odbyła się dyskusja. Kurs za:

kończył się w poniedziałekwieczorem

przemówieniem prezesa K Zalewskiego

i odśpiewaniem Hymnu Młodych.
W ub. niedzielę odbyło się we własnym

lokalu organizacyjnym zebranie Koła Str.

Nar. dzielnicy „Herby*. Referat progra

mowy wygłosił p. W, Lisow ki,

W ostatnich 2 tygodniach powstało w
pow. kieleckim 11 nowych Kół Str,Nar.,

zaś w pow. jędrzejowskim 4.
Lejzor Rozenberg wydaje opinje 0... fir-

mach polskich, W latach ubiegłych „opi-
njodawcą* lzby Frzem-Hunds w 5
snowcu na terenie Kielc był znany na

gruncie tut. przemysłowiec i kupiec p.
Modest Grzybowski. Od roku jednak
„opinjodawcą* Izby został p. Lejzor Ro-

zenberg, kupiec drzewny. To też poin-

formowano nas o licz.ych wypadkach,
gdzie o polskich firmach dostarczane
Izbie opinje niekorzystna, przesądzu
jące najczęściej szanse na korzyść '"furm |:

żydowskich przy staraniach o państwowe
dostawy i » koncesje Polske sfery ku-

pieckie Kielc wyrażały już swoje nieza-
dowolenie i zgłaszaty protesty do Izby,
przeciwko opinjodawey  Rozenbergowi,

jak dotąd bezskutecznie.
Album pamiątkowy na uczczenie Jubi-

leuszu JAE. ks. Biskupa Łosińskiego
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w
osobach prezesa p. Wineentego-Turow-
skiego, sekretarza p. Bronisława  Kisie-

lewskiego i asysienta koścć'al.xgo 1.s. Ar-
toniego Sobczyńskiego wraz z przewodni:
czącym Komitetu Jubileuszowego ks. in-

fułatem Bogumiłem Czerkiewiczem, wy:
stępując w imieniu nietylko Instytutu i
Komitetu ale całego duchowieństwa i
ogółu wiernych diecezji kieleckiej, dnia
29 stycznia b. r. złożył na znak hołdu al
bum pamiątkowy na uczczenie Jubileu-
szu 25-lecia rządów JE. ks. Biskupa Au
gustyna Łosińskiego w d'ecezji kieleckiej.
Album w ozdobnej oprawie in folio za
wiera artystyczne arkuszowe winiety o!

poszczególnych parafij i wszelkich orga-

nizacyj katolickich z licznemi podpisami
diecezjan, jak również widokami kościo-
„łów parafjalnych.

Przy'mując album, Arcypasterz podzię-
kował serdecznie Komitetowi i udzielił

błogosławieństwa organizacjem Akcji Ka-

tolickiej i djecezjanom. (wAR).  

Radomsko, w lutym.

by poinformować Czytelników, ja+
kim stylem posługują się socjaliści.
Oto zdania z odezwy,

wZnów „Czarna sotnia* endecka polala
krew robotniczą i chłopską w różnych

częściąch Polski, — Robotniey I chłopi

naszego powiatu, musimy być czujni | stąć

na baczność! Nie pozwolimy się wziąć na
lep' haseł hitlerowskich! Musimy przepę-

dzić tę gangrenę faszystowską x na-

szych gromad | dzielnie”,

Ukazało się również na terenie Ra

domska nowe pismo p. t. „Głos Lu-

du“, „Głos Ludu* jest pełen artyku-
łów przeciwko Obozowi Narodowe-
mu w rodzaju „Endecja, obnaża swo-

je oblicze”. Artykuły te zawierają
mnóstwo kłamstw, a każde z nich

sieje nienawiść do narodowców.
„Głos Ludu* „mobilizuje swoją

odsiecz dla Żydów i nawołuje do

stworzenia frontu lewicowego, złożo

nego z ludowców, socjalistówikomu
nistów.

Cala ta robota Obozowi Narodo-
wemu nie zaszkodzi, bo uświadomio-

na ludność wiejska samorzutnie za-

kłada coraz to nowe koła Stronni-
ctwa Narodowego, taż, że powiatowy

referent orgdnizacyjny robi nieraz 4
zebrania dziennie.

Imponująca była powiatowa ой -

prawa kierowników, zastępców i se*
kretarzy kół Str. Narod. z powiatu
radomskowskiego. Na _ odprawę
przybyli wszyscy kierownicy z 70
kół. Referaty wygłosili kol. inź, J.
Waliński, kol. Stan. Makowski i kol.
Mięcz. Brzuchania, Na końcu uchwa-
lono następującą rezolucję:

„Zgromadzeni na powiatowej od-
prawie. kierowników, zastępców i se-

kretarzy kół Str. Narod. w dniu 30
stycznia 1936 roku w Radomsku о-

świadczamy:
Wobec wzmożonych ataków czyn-

ników wywrotowych, dażących do

rozbicia Stronnictwa Narodowego;

`

wobec chęci utworzenia frontu lewico
wego składającego się z komunistów,
socjalistów, ludowców i Żydów, wo-
bez rozrzucania prowokacyjnych ulo
tek, napadających w oszczerczy spo
sób na Obóz Narodowy, wobec arty-
kułu umieszczonego w „Głosie Lu-
du* p. t. „Endecja obnaża swoje ob-
licze“ postanawiamy rozszerzyć naszą
pracę organizacyjną w Stron. Narod.
na terenie naszego powiału w celu
uświadomienia szerokich mas ludnoś
ci miejskiej i wiejskiej o niebezpie-
czeństwie, grożącem narodowi ze
strony Żydów i ich najmitów.
Odpcwiedzią naszą na prowokacje

wrogów na czele z żydostwem drżą-
cem przed coraz potężniejszymru-
chem narodowym, będzie rozszerze=
nie płomiennego wpływu naszej idei,
będzie coraz większa praca, aby
powiat nasz, idąc w awangardzie we-
spół z innymi powiatami naszego
państwa, przyczynił się do jaknaj-
rychlejszego zapanowania rządów na
rodowych w Polsce*,

Rezolucje przyjęto entuzjastycznie,
a zebranie zakończono odśpiewaniem
„Hymnu Młodych*.

M. B.
 

 

Ukazała się książka
KAZIMIERZA SNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK*
dotycząca zmian nazwisk żydowskich na polskie w Polsce powojennej
i zawierająca spis około tysiąca osób, które w ostatnich latach na-
zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób). 
 

 

CENA2ZŁ.

 

S onnicitwa Narodoweqo,
pszyhliża cię da Kolski Naroduueś

 



Odsetki od zaległości
W. Dzienniku Ustaw R. P, Nr, 8 ogło-

szono pod poz. 88 'ednolity tekst ustawy
z dn, 18 marca 1935 r. o pobieraniu od-
setek od zaległości w podatkach pań-
stwowych i innych daninach publicznych
oraz w składkach i opłatach na rzecz
prawno-publicznych instytucyj ubezpie-
czeń.

Przepisom ustawy podlegają: 1] pań-
stwowe podatki bezpośrednie oraz po-
datki: od lokali, od placów budowla-
nych, od uboju, od energji elektrycznej,
majątkowy, spadkowy i od darowizn,
nadzwyczajna danina ma'ątkowa i dani-
na losowa, zamieniona na ekwiwalent
pieniężny; 2) państwowe podatki pośre-
dnie; 3) wymierzone opłaty stempiowe;
4) dodatki do wyże' wymienionych da-
nin, pobierane na rzecz Skarbu; 5) do-
datki pobierane na rzecz innych związ-
ków prawa publicznego; 6) samoistne
daniny komunalne; 7) składki i opłaty
na rzecz instytucyj ubezpieczeń spo-
łecznych oraz składki, pobierane na
rzecz P, Z. U. W,; 8) wszelkiego rodza-
ju przedpłaty lub zaliczki na poczet wy-
żej wymienionych danin oraz składek i
opłat.

Nieuiszczone w terminie płatności da-
niny publiczne uważa się za zalegfości.
Od zaległości pobiera się odsetki w wy-
sokości 0,75 proc, miesięcznie, począw-
szy od dnia wajec po upływie ter-
minu płatności, Grzywna lub kara pie-
miężna nie zwalnia od uiszczenia odse-
tek. Od zaległości, nieprzekraczającej w
każdej daninie łącznie z dodatkami kwo-
Ay 10 zł,, nie pobiera się żadnych odse-
tek, Jeżeli od płatnika pobrano odsetki
w kwocie niższej od należne, niedobra-
ne odsetki mogą być dodatkowo pobrane
tylko wbra u, śdy kwota niedobra-
nych odsetel: przecracza 2 zł.

4

Od zaległości, których spłata został
odroczona lub rozłożona na raty, pobie-
ra się odsetki ulgowe w wysokości 0,4
proc, miesięcznie, lub (od zaległości na
rzecz instytucyj ubezp. spot.) 0,5 proc,

Ceny zboża w kraju i zagranicą.
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 27-go stycz-
nia do 2 lutego 1936 r. według oblicze-
nia biura Giełdy Zbożowo - Towarowej

w Warszawie. Ceny rozumieją się za
100 Eż, w złotych.

GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Warszawa 20.00 12.30 15.40 13.79
Gdańsk 19.50 13,75 15,92 14.00
Poznań 18.29 12.12 14,71 14,00
Bydgoszcz 18.46 12,52 14,873 13,873
Łódź 19,75 13,123 15,00 15,50

Lublin 18,17 11,80 — 12,75

Równe 18,12 10,75 13,123 11.25

Wilne 19,18 1193 — 13,00

Rekordowe połowy ryb morskich
W styczniu bieżąceego roku. zanoto-

wano w połowach przybrzeżnych ryb
morskich rekordową ilość 3.794 tys. k$.,
t. j. o blisko 2 miljony kg. więcej, niż
w tym camyin m'esiącu roku ubiegłego.
Wartość połowów przybrzeżnych wynio-
sła w miesiącu sprawozdawczym 295 tys.
zł. ,t. j. prawie nie uległa zmianie w sto-
sunku do stycznia roku ubiegłego. Z o-
gólrej ilości połowów przypada na po-
łowy przybrzeżne 3.757 tys. k$., a na po-
łowy pełnego Bałtyku (Bornholmskie)
37 tys. kg. Połowy pod Bornholmem
wzrosły sześciokrotnie spowodu sprzy-
jającej temperatury, co umożliwiało

wyjazdy.
Szproty stanowią ilościowo 94 proc., a

wartościowo tylko 73 proc. ogólnych
połowów styczniowych. Z  poszczegól-

, nych miejscowości wybrzeża zanotowano
wzrost ilościowy połowów Helu o 50

 

 

Prawo do ulgowych odsetek e
płatnik z miocy samego prawa z chwilą
powzięcia przezwładzę postane wienia
o odroczeniu lub rozłożeniu na raty za-
ległości, przyczem prawo to służy mu
na cały okres, licząc od dnia powstania
zaległości, Płatnik traci uzyskane prawo
do odsetek ulgowych, jeżeli nie dotrzy-
mał terminu, co do którego spłata zosta-
ła odroczona, Gdy zaległość została roz-
łożona na raty, płatnik w razie nie-
uiszczenia raty w terminie — AR
wo do odsetek ulgowych, przypadają-
cych od tej raty i od rat pozostałych,
Przy obliczaniu odsete miesiąc zaczę-

ty liczy się za cały. Przepisy o poborze
odsetek i odsetek ulgowych przy czę-
ściowych wpłatach na poczet zaległości
określą rozporządzenia ministra Skarbu,
W zakresie: umarzania odsetek i od-

setek ulgowych, skutków, iakie na od-
setki wywiera umorzenie daniny publicz-
ne', stanowiącej należność główną, zwro_
tu i oprocentowania nadpłat w odset-
kach — obowiązują, o ile chodzi o daniny
publiczne, wymienione w art, 1 i 2 ordy-
nacji podatkowej, o opłaty stemplowe о-
raz o podatki spadkowy ; od darowizn—
rzepisy art. 130i 131 ordynacji podat-
owej. W zakresie pozostałych danin

publicznych stosowane są przepisy na-
stępu ące: 1) umorzenie zaległości w ca-
łości lub w części pociąga za sobą umo-
rzenie w odpowiednim stosunku odse-
tek; 2)w gospodarczo uzasadnionych
lub na szcześólne uwzględnienie zasłu-
gujących wypadkach minister Skarbu
może w odniesieniu do niektórych danin
obniżyć przypadaące odsetki i odsetki
ulgowe oraz umorzyć w całości lui, czę-
ści narosłe i nieuiszczone odsetki; 3)
sumy nadmiernie lub nienależnie wpła-
cone w odsetkach i odsetkach ulgowvch
podlegają zaliczeniu z urzęd1 na poczet
innych płatnych należności płatnika, a w
ich braku — zwrotowi w gotówce na
prośbę płatnika, Minister Skarbu może
drogą rozporządzeń ogólnie obniżać lub
umarzać odsetki i odsetki ulgowe.

Katowice 19,123 13,373 — 1550
Kraków 18,62 12,975 — 1425
Kraków 18,62 12,97% — 1425
Lwów 17.874 12,06 16,12% 13,45

GIEŁDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 43,67 35,82 48,02 —

Hamburg 2034 1152. — 12386
Praga 3134 2940 30,14 26,29
Brno 3630 28,38 29,26 26.07
Wiedeń 36,33 25,75 30,124 25,62%
Liverpool 1931 — — 1671
Chicago 2231 1181 16,74 11,89

Buenos Aires 17,47
Uwaga! Ceny w Berlinie przeliczone są

po kursie 2,12.

proc., Gdyni o 100 proc., Kuźnicy i Ja-
starni o 270 proce. w porównaniu ze sty-
czniem ub. roku. Wzrost ten ma ścisły

związek z rozbudową flotylli kutrów mo-

torowych. (PAT).

Opłata stempiowa
_ od obrotu akcjami

W Dzienniku Ustaw R, P. Nr, 8 opu-
blikowano pod poz. 86 rozporząazenie

ministra Skarbu z dn, 22 stycznia r, b. o
opłacie stemplowej od obrotu papierów
wartościowych.
Na podstawie tego rozporządzenia

stawka 0,2 proc, przewidziana jako o-
płata od obrotu akcjami lub innemi pa-
pierami wartošciowemi o niestalem 0-
procentowaniu, zosta'e obnižona do 0,1
proc. Rozporządzenie weszło w życie z
dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało
do dn. 31 grudnia 1937 r, włącznie.

   

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 5 lutego 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89,20 (sprzedaž 89.38, kupno 89.02);

Holandja 359.50 (sprzedaż 360.22, kupno

358.78); Londyn 26.23 (sprzedaż 26.30, kup-

no 26.16); Nowy Jork (kabel) 5.23 i pół

(sprzedaż 5.24 i trzy czwarte, kupno 5.22 i

jedna czwarta); Paryż 35.01 (kupno 35.08,

sprzedaż 34.94); Praga 21.06 (sprzedaż 22.00,

kupno 21.92); Szwajcarja 172.90 (sprzedaż

173.24, kupno 172.56); Stokholm 135.30

(sprzedaż 135.63 kupno 134.97) Berlin 213,45

(sprzedaż 13.98, kupno 212.92).

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 63.25 (od-

cinki po 500 dol.) 63.75 — 63.50 — 63.75 (od

cinki po 100 dol.) 66.00 — 65.50 (w proc.);

4 proc. państwowa pożyczka premjowa do-

larowa 52.75 — 53.25; 5 proc. konwersyjna

59,25; 6 proc. pożyczka dolarowa 76,13 —

76.25 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku gospo-

darstwa krajowego 94,00 (w proc.); 8 proc.

obligacje Banku gospodarstwa krajowego

94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z. Banku gospo-

darstwa krajowego 83,25; 7 proc. obligacje

Banku gospodarstwa krajowego 83,25; 8

proc. L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L.

Z, Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. Tow.

kred. przem, pol. funt. 89,50 (w proc); 4 i

pół proc. L. Z. ziemskie 46.50 46.15;

5 proc. L. Z. m. Warszawy 56,75 — 56,68;

5 proc. L. Z. m. Warszawy (1933 r.) 54,75 —

54.88; 5 proc. L. Z. m. Łodzi (1933 r.) 48,50;

5 proc. Ł. Z. m. Kalisza (1933 r.) 42,75: 5 i

pół proc. oblig. m. Warszawy 7 em. 50,25.

AKCJE
Bank Polski — 97,50; Warsz. Tow. fabr.

cukru 33.00; Węgiel — 12,25 — 12,50; Nor-

blin — 37.00.

Obroty dewizami większe: tendencja dla

dewiz niejednolita. Banknoty dolarowe w

obrotach prywatnych 5.21 i trzy czwarte —

5,21 i pół, rubel złoty 4.78 — 4.78 i jedna

czwarta; dolar złoty 9.03; gram czystego zło

ta 5.9244. W obrotach prywatnych marki

niemieckie (banknoty) 152.50; funty angiel-

skie (banknoty) 26.23. Dla pożyczek pań-

stwowych tendencja przeważnie  mocniej-

sza; dla listów rastawnych niejednolita:

dla akcyj przeważnie utrzymana. Pożyczki

dolarowe w obrotach prywanych: 8 proc. po

życzka z r. 1926 (Dilonowska) 90,75 — 00.50

(w proc.); 7 proc. pożyczka Śląska 69,75 (w
proc.); 7 proc. pożyczka m. Warszawy (Ma-

gistrat) 68,00 (w proc.); 5 proc. renta ziem-
ska 54,25; 3 proc. renta ziemska 50.50 —

57.00; 3 proc. pożyczka premjowa budowla

na 26.75 — 27.50: 4 proc. pożyczka premjo-

wa inwestycjną 53,75 — 54,75.

Koleje regulują dostawrów
Koleje państwowe zawiadomiły dostaw-

ców, iż w lutym regulować będą zalesłe
należności za dostawy, W styczniu regu-
Eris dostawców bylo zawieszo-
ne, (or).
 

Gielda zbožowa
Notowania z dnia 5 lutego 1936 r.

Pszenica czerw. jara szkl. 775 @1 — —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl 19,75
— 28;25‚ Pszenica zbierana 742 gl. 19,25
— 19.75.

Żyto I standart 700 gl, 12,00 — 12,25;
Żyto Il standart 687: gl. — — — — — е
Owies | st. (niezadeszc.) 497 gl, 13,75 —
14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14,00 — 14,25; Owies II stan. 460śl.

— 13.25 — 13.50; Jęczmień browar-
niany 689 gl, 15.00-15.50; Jęczmień 678-
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 649 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 13 50—
13,75; Groch polny 18.00 — 19.00; Groch

Victoria 30.00 — 32.00; Wyka 20.00 —

21.00; Peluszka 22.00 23.00; Seradela

odwójnie czyszczona 22,00 — 23.00:
Łubin niebieski 8.50 8.75, 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; Rze-
pk letni 41.50 — 4250;  Sremię
niane  bassis 90 procentowe 32.50
— 33.50, Koniczyna czerw. sur. bėz gr.
kaniank' — 105.00— 115.00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 140.00 —
145.00;“Koniczyna biaa! surowa 60.00—
150.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.

97 proc. 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, |— B 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; l-C 0-55 proc
29.00—30.00; I — D 0 —60 proc
28,00 — 29.00; I — E 0—65 proc. 27,00—
28.00; II—A 20—55 proc. 26.00—-27.00;
Il — B 20 — 65 proc. 24,00 26.00:
II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24,00; II-F 55—
65 proc, 22,00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 21,00—22.00; Maka żytnia „wycią-
gowa" 0-30 20.00 — 21.00; Mąka .żytnia
I gat 0-45 20.00 — 21.00; Mąka żyt. I gat.
0-55 proc. 19.50 — 20.50; I gat. 0-65 proc.
19.50 — 20,00; II gat. 15.50 — 16 50: ra-
zowa 15,75 — 16.25; pošlednia — — —
— — —; Otrębv pszenne grube orzem.
stand. 11,50 — 12.00, Otręby Pea
średnie przem, stand, 10,50 — 1106: O-
treby pszenne miałkie 10,50 — 11,00; O-
tręby żytnie 8.75 — 9,25; Kuchy  lnia-
ne 15.50 — 16.00, Kuchy rzepakowe
13.50 — 1400; Kuchv stoneczo kuwe
———— —; Šruta sojows 45 proc
22,00 — 22,50,

Z pośród książek, wydanych ostatnio,
na specjalną uwagę zasługuje książka
młodego ekonomisty W. Sztancmana p.t.
„Zlin, miasto wielkiego szewca”, opraco-

wana na podstawie materjału zaczerpnię-
tego z książki E. Erdely'ego p. t. „Ein
Schuster erobert die Welt".

Autor żywo oddae swoe impresje,
jako turysta, przebiegający kraj pieszo
z tornistrem na plecach, okazuje

duże opanowanie i wielką  objek-
tywność w ocenie stosunków i zwycza-

jów panujących w kraju, nie może je-
dnak powstrzymać się od entuzjazmu

| dla ludności, podnosząc jej zalety, orga-
nizacyjne w handlu przemyśle i -olni-

Y ctwie, Jej uprzejmość, gościnność i życzli
wość dla każdego obcego, który dla
mieszkańca tego kraju nie budzi ża-
dnych zastrzeżeń, widzi autor na każ-
dym odcinku życia pięknej Czechosłowa-
cji.

 
-
`

O stosunkach polsko - czeskich autor
wyraża się w sposób następujący: „„Dzie-

ją się tam rzeczywiście rzeczy bardzo bo-
lesne, pewne czynniki czeskie administra-
cyjne idą w swej gorliwości państwo-
wej i nacjonalistycznej zbyt daleko i do-
puszczają się metod postępowania dale-
ko odbiegających od tego, co możnaby u-
ważać za „fair“ w stosunkach między

* dwoma narodami bratniemi“.
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G. O. BAKTER

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Spojrzała na niego oczami pełnemi podziwu.
Jan Jones zachłysnął się wonnem powietrzem.

— Nigdy nie widziałam mężczyzny, któryby
się tak interesował kwiatami!

Tuż przy.nich na gałązce wieżokrzewu siadł
zielony kanarek, którego przygnał tu wiatr, rozpo-
starł skrzydełka i zaświergotał. `

Cicho — szepnęła dziewczyna. — Niech pan
patrzy, jaki on jest śmiały. i
— Ten ptak przynosi mi szczęście — powie-

dział Jones. Raptem strzeliło mu do głowy, że to
może ten sam wędrowiec, który niedawno temu
siedział w domu, na ramie okiennej. | ;

Nie słuchała go. Z zapartym oddechem i bły-
szczącemi oczami, pomalutku, wyciągnęła rękę
w stronę ptaszka; piaszek przekręcił główkę na
bok, popatrzał na nią podejrzliwie, ale nie odleciał.
Przez ten czas mógł Jan Jones napawać się do-

woli pięknością Alicji. Wszystko w niej było dla
niego nowością.

Widzieć ją z daleka to było nic, w porównaniu
z rozkoszą siedzenia koło niej, patrzenie jak pulsu-
je jej szyja, jak faluje pierś, jak okrągłe i drobne
jest jej ramię. Wieżokrzew roztaczał wokoło nich
niewyczerpane bogactwo woni, bijącej do głowy.
jak wino. ;

Trzymając wciąž @Ююй памрб! wyciągnietą
w stronę kanarka, Alicją zwróciła się ku towarzy-
szowi. ‚

— Ile to jeszcze rozmaitych rzeczy možna zro-
bić! Naturalnie muszą być duże żółte żonkilje.
I hiacynty i astry i fijołki. A czyż może być ogród
bez gladjolusów? Będą też bratki i słodkie alissum
i aksamitne petunje, rosnące prosto w ziemi... Ależ
panie... Pan nie zapisał ani jednego słowa.

Popatrzał zażenowany na biały kawał papieru.
— Zapisalem sobie wszystko w pamięci.
— Będzie pan naprawdę wszystko pamiętał?
—Przysięgam pani...
Podniosła paluszek, jakśdyby chcąc go prze-

strzec i uśmiechnęła się.
— No, to jaki kwiat mieliśmy posadzić pod

murem?
Zagryzł usta. w
— Hiacynty? — szepnął z błyskiem nadziei

w oczach. :
Roześmiała się i Jones nie wiedział, czy przy-

jemniej było patrzeć na ten śmiech, czy słyszeć je-
go dźwięk. :
— Dlaczego pan tu przyszedł? Jestem pewna,

że nie poto, by słuchać mojej gadaniny o kwiatach?
— Gniewa się pani?
— Któż w San Triste może się gniewać na

Vėrėala?
— A teraz pani kpi ze mnie.
— Nie.
Uwierzył jej.
— A gdybym powiedział, że przyszedłem tu

jedynie poto, by usłyszeć jak pani rozmawia
o kwiatach... lub o czemkolwiek innem?

Widział, jak twarz jej załała fala krwi; cofnę-
ła się trochę. ь
— Proszė mi przebaczyč. Nie powinienem był tego mówić!  

—Czy to: coś złego? — spytała spokojnie. Ja

myślę, że to co pan powiedział, było bardzo ładne.
Czy pan tak naprawdę myśli?

Rozkoszą było słyszeć ją mówiącą o kwiatach,

ale teraz nadeszla chwila, gdy uwaga jej skierowa-

na została na niego... Zawrzała w nim krew, potę-

gujące się z każdą chwilą uczucie szczęścia i smut-

ku nie pozwoliło mu wymówić ani słowa; wiedział,

że ona czeka, oddałby rok życia za to, by potrafić

wypowiedzieć, choć kilka odpowiednich zdań; nic

nie przychodziło mu do głowy. A nawet gdyby go

nawiedziło natchnienie, nie potrafiłby nic wy-

krztusić... Nadeszła pani Alverado z pękiem kwia-

tów pigwowych w ręku i Jan Jones powstał

z miejsca.
— Czy ogród już urósł? — spytała.
— Zbudowaliśmy mur i posadziliśmy pod nim

kwiaty — odparł jej niepewnym głosem. Prawda,

proszę pani?
Alicja zdawała się być głęboko zadumana.

— Tak, tak — szepnęła. Będzie to bardzo
dziwny ogród, mamo.

Skierowali się ku domowi. Po chwili Alicja
szepnęła coś matce i przyśpieszyła kroku, głowę

miała spuszczoną, pośrążona znać było w ciężkiej

zadumie, Jones widział, że pani Alverado zaciska

usta ale nie zorjentował się, czy był to objaw pod-

niecenia czy niezadowolenia. Wreszcie nie mógł się

dłużej opanować i zwrócił się do niej poprostu.

— Byłem dotąd obcym przybyszem w tym do-

mu. Mam nadzieję, że od dzisiejszego dnia będę

mógł państwa często odwiedzać?
— Będziemy bardzo zaszczyceni — odparła

rumieniąc się lekko.

W oczach jej dojrzał pytanie, zaczerwienił się

i on. `

(C. d. n.).

 

|

 

Handel japoński
rozszerza się

W handlu zagranicznym Japonj; za-

szła bardzo ciekawa zmiana w roku u-

biegłym, mianowicie poraz pierwszy od

czasu wojny światowej bilans handlowy

zamknął się saldem aktywnem w wyso-

kości 22 miljonów jen. Należy podxreślić,

że w ciągu ubiegłego 10-lecia naw ększe

saldo ujemne zanotowano w roku 1926 w

wysokości 332 mil:, jen., najniższe saldo

ujemne w 1932 r, w wysokości 21 milj,

jen. Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju, to

handel zagraniczny Japonii w roku ubie-
głym wykazał wzrost po stronie eksportu

0 16 proc, i po stronie importu o 10 proc,

w porównniu z 1934 r. Handel zagra-

niczny Japonji w roku ubiegłym przed-

stawiał się następująco (w miljonach ien

— w nawiasach liczby z 1934 r.): wywóz

2.447 (2.172), przywóz 2,425 (2.282).

Przywóz węgla do Francji

Przywóz węgla kamiennego do Fran-
cji w roku ubiegłym wzrósł w stosunku
do roku poprzedniego o 1.793 tys, t. do
18.428 tys, t. W stosunku do r. 1934 przy.

wóz węśla z wszystkich na'powazniej.
szych krajów zmniejszył się, jedynie z

Polski wzrósł o 219 tys. t,

Najpoważniejszymi dostawcami węgla
kamiennego do Franc'i były następujące

kraje (w nawiasach import węgla « tys.
ton): Wielka Brytan'a (7.431), Niemcy
(5.016), Belgja i Luxemburg (2.977), Pol-

ska (1.030),

Monety srebrne i bilon
Obież polskich monet srebrnych į bi-

lomu w dn. 31 stycznia b.r. wynosił (w
tys, zł. — w nawiasach i w dn, 20
ea ogółem— 386,289 (365.620), w
tem polskie monety srebrne 306,246
A bilon bronzowy i niklowy
80.042 (77.619).
 

Wśród książek
Z drugiej zaś strony autor, nawiązu-

jąc do powyższych uwaś, jest zdania, że
w Polsce naogół ocenia się Czechów
dość niesprawiedliwie, patrząc na mich
jedynie przez pryzmat tego wszystkiego,
co się dzieje na najbardziej zaognionym
odcinku, jakim jest Śląsk Cieszyński,
Zdaniem autora, naród czeski przejawia
dużo sympatji i życzliwości dla bratnie-
$o narodu polskiego, pragnąc rzetelnej
i szczerej z nim współpracy,

Przechodząc kolejno do spraw gospo-
darczych, którym autor najwięcej po-
święca uwagi i miejsca, należy podkre-
ślić najważniejsze momenty; wzorową i.

racjonalną organizację pracy w handlu i
przemyśle, oraz zgodną kollaborację ka-
pitału i pracy. Nic jednak w porównaniu
z tem, co widział i przeżywał autor, nie

wywarło na nim tak silnego i niezatar-
tego wrażenia, jak miasto wielkiego
szewca — Zlin,

I słusznie Erdely w swej książce na-
zwał Bata szewcem, który zdobył świat,
jeśli się zważy, co ten nieuczony, z pro-
stej rodziny pochodzący czeladnik, a pó-
źniej majster szewski Tomasz Bata, w
ciągu stosunkowo  niedługiego żywota
potrafił dokonać. Organizacja tych za-
kładów, których Tomasz Bata był zało-
życielem, nie znajduje sobie równej w
Europie, ba, nawet w Ameryce. Autor
bada z największą skrupulatnością ta-
jęmnicę przywiązania robotników do sze-
fów, przyczyny powodzenia tych olbrzy»
mich zakładów przemysłowych, jakiemi
są zakłady genjalnego szewca Baty,

Uwagi i opisy, jakie zawiera książka
o Zlinie, niejednemu mogą się wydawać
misternie ułożonym scenarjuszem [ilmo-

wym, doktrynerstwem, wreszcie jakąś
fantazją. Wszystko, co zawarte jestw
książce o Zlinie, jest czeską rzeczywisto-
ścią, W całej Polsce nie było dotąd ani
jednego warsztatu pracy, opartego na
zasadach systemu Baty,

Dopiero niedawno została założona w
Chełmku fabryka, pracująca według sy-
stemu Baty p. n. „Polska Spółka Obuwia
Baty”, zatrudniająca około 2 tys. robot-
ników. Fabryka ta wierna tradycji
twórcy gospodarczego systemu organi-

zacyjnego Baty, wszystkie dochody obra-
ca na inwestycje i rozbudowę  zakła-
dów.
Autor pragnie widzieć te same „szkla-

ne domy”, wielkie kolon'e domów obot-
niczych, w których każdy robotnik za
dwadzieścia kilka złotych miesięcznie bę-
dzie mógł (jak w Zlinie) znaleźć miesz-
kanie z elektrycznem oświetleniem, ła-
zienką, składające się z dwóch nokoi,
kuchni j przedpokoju, z własnym ogro-

den.
Z książki tej niejednej rzeczy można

się nauczyć, a choć nie jest ona pod-
ręcznikiem ekonomji politycznej, winna
się znaleźć w rękach każdego przemy-
słowca, szukającego żródła niepowodzeń
na odcinku pracy twórczej.

Książkę można nabyć w ksiegarni M.
Arcta w Warszawie. G,

 



 

KOMISJA URBANISTYCZNA MIŁOŚNIKÓW |
WILNA |

W ub. miesiącu na zebraniu Koła
Miłośników Wilna, po dłuższej dys-
kusji, w której przyjmowali udział
wybitni znawcy Wilna, zostało
uchwalone, na wniosek p. Wojewody
i za zgodą p. prezydenta miasta d-ra
Maleszewskiego, aby Koło Miłośni-
ków Wilna dało inicjatywę utworze-
nia komisji urbanistycznej. Niedaw-
na u p. prezydenta miasta d-ra Ma-
leszewskiego była delegacja w spra-
wie tej komisji. P. prezydent oświad-
czył, że pragnie, aby taka komisja
powstała i że na przyszłość wszyst-
Ikie prace, związane z przygotowa-
niem regulacji miasta i wszeikie za-
gadnienia urbanistyczne będzie od-
dawał pod obrady komisji urbani-
stycznej, którą pragnie traktować ja-
Iko ciało doradcze.

W. dn. 3 bm. odbyło się pierwsze
zebranie organizacyjne Komisji Ur-
banistycznej, do której weszli dele-
gaci Stowarzyszenia Architektów,
Wydziału Sztuk Pięknych USB, Sto-|
warzyszenia Plastyków, Sekcji Sztu-|
ki T-wa Przyjaciół Nauk, przedsta-

stwowego, przedstawiciel Koła Mi-
łośników Wilna i wiceprezydent mia-
sta Nagórski, Przewodniczącym Ko-
misji Urbanistycznej, został p. Na-
górski, sekretarzem p. Borowski.

P. Prezydent miasta zgodził się,
aby sprawa dojazdu do Rossy zo-
stała oddana pod obrady Komisji
Urbanistycznej.

Teatr regjonalny
w Głębokiem

GŁĘBOKIE. Z inicjatywy p. Wy-
słouchowej i p. Mazura wstał w
Głębokiem stały: r teatr,
który ma obejmować swoją działal-
nością cały teren powiatu dziśnień-
skiego. Zespół teatru podzielony jest
na sekcje: dramatyczną, komedjową,
ludową i muzyczną i liczy 38 sił
aktorskich. Na czele teatru stanęła
rada, składająca się z 8 osób.

Zastrzelił rzekomego złodzieja leśnego
WILEJKA. W dn. 4 bm. gajowy

lasów, stanowiących własność m, Wi-
lejki, Jan Nowak, w czasie obchodu
terenów leśnych, napotkał w lesie
2-ch chłopców, wiozących na san-
kach drzewo. Sądząc, że drzewo po-
chodzi z defraudacji, gajowy Nowak
zażądał zrzucenia drzewa z sanek.

Otwarcie Kursu na r. 1936-ty dla

Na tem tle wynikła sprzeczka, w
„czasie której Nowak strzelił do jed-
nego z chłopców, Mikołaja Ilkiewi-
cza, lat 17, zam, w Wilejce, z rewol-
weru syst. „Nagan*, trafiając Ilkie-
wicza w czoło. Ciężko rannego Ilkie-
wicza umieszczono w szpitalu w Wi-
lejce, gdzie w dn. 5 bm. zmarł.

' Z Chrześcijańskiego Uniwersytetu
Robotniczego

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi

opadami, szczególnie obłiitemi w dalszym

ciągu na wschodzie i południu kraju.
W górach umiarkowany mróz, pozatem

mróz kilkustopniowy,

Umiarkowane, chwilami porywiste wia-
try z kierunków północnych. W: dzielni-
cach wschodnich możliwe zamiecie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja. Zarząd Katolickiego

Stowarzyszenia Kobiet przypomina,
że 7 b. m. jako. w pierwszy piątek
miesiąca odbędzie się w kaplicy Ser-
ca kEucharystycznego (Mickiewicza
19—2) adoracja Przenajświętszego
Sakramentu od godz. 4.30 do 7.30 w.
zakończone błogosławieństwem Prze
najświętszym Sakramentem.

: Z MIASTA.
| , — Zarząd Zw. Propagandy Tury-
jstyki, W dniu 6 bm. odbyło się ze-
'branie zarządu Zw. Propagandy Tu-
' rystycznej Ziemi Wileńskiej, na któ-
!rem wyłoniono prezydjum, w które-
] 50 skład weszli: wiceprezydent mia-
> Nagurski jako prezes, zast. dy-
rektora Izby Przem.-Handl. A, Tan-

 

wiciel Wydz. Komunikacyjno-Budo-
wlanego Wil. Urz. Wojew., architekt
miejski p. Narębski, konserwator
państwowy, dyrektor Archiwum Pań.

ławników, zastępców i kandydatów
na ławników Sądu Pracy i Sądu O-
kręgowego oraz członków Zarzą-

 

dów Chrześcijańskich Związków Za- gki i mjr. Zb, Lankau jako wicepre-
wodowych w Wilnie nastąpi we Wto zęsi oraz członkowie: prot. USB Mo-
rek 11 lutego r. b. o godz. 7-ej m. 30 relowski i prezes Stow. Kupców
wieczorem  (19-ej min. 30) w sali Edqm. Kowalski.
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro-; SPRAWY PRASOWE.

Morderstwo na zabawie weselnej
DZISNA. W: dniu 4 b. m.o $. 4-ej

Agencja Pocztowa w  Wierzchni,
gm. głębockiej, powiadomiła poste-
runek policyjny w Głębokiem, iż
tejże nocy na weselu we wsi Zaleśki
powstała pomiędzy kilku pijanymi

й
osobnikami bójka. W czasie bójki
Eljasz Apiecionek otrzymał cios w
głowę tępem narzędziem. W] czasie
przewożenia g do szpitala Apiecio-
nek zmarł Sprawców morderstwa
narazie nie ustalono. (e)

ARROW Stra ORKAAA: ROZDZNOŻA SZA EAREAAKOEO OAWK TOO SRITIS

Nowości wydawnicze
„Prasa* jako miesięcznik. Od je-

sieni r. ub. czasopismo „Prasa'”, or-
gan Polskiego Związku Wydawców
Dzienników i Czasopism, poświęco-
ny sprawom wydawniczym i prasó-
wym, ukazuje się jako miesięcznik.

Ostatnio wyszedł z druku zeszy:
styczniowy „Prasy”, który zawiera
treść następującą:

Od Wydawnictwa. Wydawcy
Dzienników i Czasopism u Pana Pre-
mjera Zyndram - Kościałkowskiego,
W. Giełżyński — Cele i drogi Sziko
ły dziennikarskiej. F. Głowiński —

okół zagadnień pocztowych. St.
Krz. — Droga do ładu. Memorjał
Polskiego Związku Wydawców w
sprawie międzynarodowych  legity-
macji prasowych. Wialka z reklamą
radjową w Angli. Polski rynek ogło-
szeniowy w r. 1935. O reklamie pra-
sowej. Kolportaż dzienników i cza-
sopism w r. 1935. .Prace Polskiego
Związku Wydawców. Organizacje
dziennikarskie. Kronika krajowa:
Państwo a prasa; Z życia prasy;
Różne. Ustawy i rozporządzenia do-
tyczące prasy. Prasa na szerokim

Radja“ już ukazał się w druku. Jest
to pięknie i
wydawnictwo.
skonałego papieru,  pomieszczono
moc rzeczowych i rzucających się w
oczy czytelnikowi informacyj.

Zwarta treść albumu ilustruje roz
wójki wzrost radjofonji polskiej na
przestrzeni lat dziesięciu. Na po-
czątku zna'dujemy artystyczny gra-
fik, przedstawiający mapę Polski z
ozdobnie wykonanemi  iragmentami
najcharakterystyczniejszych obra-
zów tych poszczególnych miast Pol-
ski, skąd płyną na falach eteru au-
dycje Polskiego Radja. Są to radjo-
stacje z Raszynem na czele. Dalej u-
mieszczono krótki zarys radjofonji
w Polsce, ilustrowany fotografjami
laboratorjów technicznych, wykre-
sem rozwoju warszawskiej radjosta-
cji od 0,5 Kw. poczynając, aż do
dzisiejszego 120 ię „olbrzyma ra-
szyńskiegę'. Z drugiej strony widzi-
my jalk rosła od roku 1926 cyfra ra-
djosłuchaczy, aż po dzień dzisiejszy.

Następne dwie kolumny poświę-
cono artystycznie ułożonym  zdję-
ciom majwybitniejszych  przedstawi-

starannie wykonane|
Na 48 stronach do-i

Cena zeszytu 1 zł. Do nabycią w cieli radjotonji polskiej.

,botniczego w Wilnie przy ul. Metro- |
politalnej 1. Program kursu między
innemi uwzględnia: Ustawodastwo
Pracy, Kodeks Postępowania Cywil-
'nego, Układy Zbiorowe, Kodeks zo-
"bowiązań, Prawo o Wykroczeniach,
Prawo Przemysłowe, Ustawodaw-
stwo _ Ubezpieczeniowe,
ctwo Sądu Najwyższego i Najwyż-
szego Trybunału Administracyjnego,
uproszczoną buchalterję i rachunko-
WOŚĆ.

Słuchaczami kursów mogą być
również i zwyczajni członkowie po-
szczególnych Chrześcijańskich Związ
ków Zawodowych.

Zapisy słuchaczy będą w dniu
otwarcia kursu. Wykłady będą się
odbywały w godzinach wieczoro-
wych.

 

Wymagania pod względem fizycznym
powodują, że każdy, czy to pracujący «zy
sportowiec, dbać musi więcej niż kiedykol-
wiek o zachowanie swych sił za pomocą
racjonalnego odżywiania się. Odnosi się to
przedewszystkiem do pierwszego zaraz po-
siłku, który winien wzmocnić organizm bez
zbytniego obciążenia żołądka. Stąd też za-
leca się na pierwsze śniadanie, poza zwy-
kłem pieczywem, spożyć filiżankę buljonu,
przyrządzonego z kostki buljonowej KNORR.
Takie śniadanie wzmocni niewątpliwie cały
organizm, a pozatem ułatwia znacznie przy-
gotowanie posiłku, gdyż kostkę buljonową
zalewa się poprostu wrzącą wodą i buljcn
gotowy. Kostki buljonowe KNORR znane
są już szerszemu ogółowi ze swej znakomi-

tej jakości i dlatego znajdują się dziś już
w każdej kuchni polskiej, także ze względu
na niską cenę, gdyż trzy kostki buljo-
nowe KNÓRR kosztują tylko 20 groszy.

 

Pokaz przyrządzania :

Orzeczni- |

— Koniiskaty, Starosta grodzki
zarządził konfiskatę dwutygodnika
„Poprostu Nr.13 oraz dwutygodnika
„Przegląd Wileński” Nr. 3 za fałszy-
we wiadomości o sytuacji wewnętrz-
nej Polski. |

| SPRAWY SZKOLNE.
! — Egzamina maturalne, W; kołach
szkolnych rozeszły się pogłoski, iż
tegoroczny termin egzaminów doj-
rzałości będzie przyśpieszony. Za-
zwyczaj piśmienne egzaminy matu-
ralne przypadają w okresie pomię-
dzy 10 a 20 maja, w roku bieżącym,
ze względu na to, że w dniu 12 ma,
przypada pierwsza rocznica śmierci
Marszałka Piłsudskiego i przewidy-
wane są uroczystości żałobne w ca-
łym kraju—obchód ten mógłby spo-
wodować przerwę w egzaminach.
Z tego wzgiędu istnieje zamiar wy-
znaczenia terminu egzaminów doj-
rzałości już na koniec kwietnia. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Akcji Katolickiej. Dziś o

śgodz. 17 zarządy poszczególnych or-
ganizacyj Akcji Kat. składają życze-
nia z racji imienin J. E, Ks. Arcyb.
R. Jałbrzykowskiemu.

— Studjum naukowe Inst, Akcji
Kat. Wileński Instyt. Alkcji Kat. or-
ganizuje ogólno - polskie studjum
naukowe p. t „Katolicka Myśl Wy-
chowawcza”, które ma się odbyć od
dnia 3.VIII—3.1X r. b. Wielu prof.
U. S. B. wyraziło swą zgodę na wy-
głoszenie referatów. Spodziewany
jest liczny zjazd delegatów z całej
Polski. Ostatnie tego rodzaju stu-
djum odbyło się w roku ubiegłym w
'Poznaniu.

wiieńska
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Z Chrześc. Zw. Zaw. 5 b. m.
odbyło się zebranie Chrz. Zw, Zaw.
Sprzedawców Gazet, Na zebraniu
tem poruszono sprawę nieuczciwej
konkurencji. Otóż do biur kolporta-
żowych zgłaszają się uczniowie szkół
powszechnych, którzy zastawiają
tam (książki i zamiast iść do szkoły,
uprawiają pod pozorem kolportażu
gazet żebraninę. Pieniądze uzyskane
w ten sposób zużywają na kino i cu-
kierki, Drugą plagą są małoletni że-
bracy oraz bezrobotni pobierający
zasiłki. Wobec tego, że tacy osobni-
cy odbierają chleb zawodowym
sprzedawcą, a często  žebraniną
wprost dyskredytują uczciwych kol-
porterów, postanowiono wysłać de-
legację do p. Starosty Grodzkiego
celem zakazania przyjmowania do
kolportażu: uczni szkół powszech-
nych, żebraków i bezrobotnych po-
bierających zasiłki.

Dziś z racji imienin Arcypasterza
diecezji wileńskiej zbierają się dele-
gacje Chrz. Zw. Zaw. ze sztandarami
na nabożeństwo o godz. 9. Po nabo-
żeństwie udadzą się do Arcypasterza
celem złożenia życzeń. (s)

   tki tylko 2Q groszy

ZGROMADZENIA.
— Zarząd Chrześcijańskiego Związ-
ku zawodowego dozorców domo-
wych miasta Wilna prosi kolegów
dozorców o przybycie na ogólne ze-
branie dozorców domowych miasta
Wilna do sali Domu Ludowego przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1, które od-
będzie się w niedzielę, dnia 9-go lu-
tego 1936 r. o godz. 1-ej min. 30 po
ołudniu. Sprawy omawiane będą
ardzo ważne. stęp wolny.

ZABAWY.
— Zabawa Ligi Morsk. i Kolonj.

W. sobotę, dnia 8 lutego 1935 r. w
Ognisku Kolejowem odbędzie się za-
bawa taneczna Ligi Morskiej i Ko-
lonjalnej Pocztowego Oddziału w
Wilnie. Początek o godzinie 21-ej.
Wstęp 1 zł.

RÓŻNE.
— Do właścicieli domów. Zwią-

zek Właścicieli Śr. i Dr. Nierucho-
mości prosi swych członków zgła-
szać się przed składaniem zeznań o
lokatorach do biura ul. Mickiewicza
22, m. 29, w godz. 9—14-ej, celem
otrzymania informacji.
— Sprawa flag narodowych. Pod-

świecie.

administracji „Prasy' (Warszawa,
Krak. Przedm. 40 m. 11), w więk-
szych księgamiach i w  kjoskach
„Ruchu“,
Roczna prenumerata „Prasy“ wy-

nosi zł, 10.—; prenumeratę należy
wpłacać na konto rozrachunkowe
Nr. 751 Warszawa I.
Album 10-lecia Polskiego Radja.
Zapowiadany oddawna ozdobny

album „Dziesięciolecia Polskiego

 

Trzydziestolecie poświęcenia
kaplicy po-Franciszkanskiej

(Dokończenie)

Czy tam gdzie szumiały organy i
śpiew ludu wiernego i nadal przera-
żać będą przechodniów piskiem swo-
im nietoperze? Azali Bóg Wszech-
mogący nie jest mocen zwrócić za-
branej świątyni?

Przez 6 wieków rozbrzmiewała w!
tych murach Ohwała Boga, a na
dekret jednego ciemięscy miałby na |
zawsze zamiknąć podwoje tego Do-|
mu Bożego? — Ale pociesz się, ludu
wileński. Oto w tym pogromie Do-.
mu Bożego ocalała jedna pamiątka,
a w tej pamiątce tkwi zaród nadziei;
na przyszłość. Patrzcie, wszystko
zburzono w tej świątyni. Wydarto
obrazy, rozwalono ołtarze, pokiere-
szowano posągi, a oto Wizerunek
Matki Najświętszej pozostał nie-
tknięty. A gdzie Marja, tam nadzie-
ja! tam zwycięstwo! Prawda że i tę
pamiątkę, drogą dla serca każdego
wilnianina generał gubernator (Ko-
chanów) zniszczyć rozkazał. Opa-
trzność Boska w owych czasach ze-

W tekście znajdujemy mnóstwo
zdjęć niezwykle aikawycie A wasi potraw & ryb

wnętrza rozgłośni warszawskiej i| Staraniem Związku Puń Domu
wszystkich siedmiu rozgłośni regjo-|odbył się w dniu wczorajszym pokaz
nalnych itp. przyrządzania ryb.
Album dziesięciolecia będzie trwa Jak dalece pokaz ten zaintereso-

łą i piękną pamiątką dla wszystkich ;+wał wilnian, świadczy to, że sala Iz-
przyjaciół radja w Polsce, oraz sta-|by Przem.-Handl. nie mogła pomie-
mie się cenną pozycją dla każdego|ścić wszystkich przybyłych.
bibljofila i amatora artystycznie wy- Sprawozdanie zamieścimy jutro,
danych druków.

 

przyczyna,
gólniejszą Matce Najświętszej odda-
jemy i ufność pokładamy w Jej świę-
tej Opiece. I dzisiaj, w tem rozbiciu i
rozdarciu naszem, kiedy miedze $ra-
niczne coraz bardziej obcymi nas

stala mężów bogobojnych, którzy Szynią, ufność Narodu Polskiego do
ratując ten wizerunek Marji Najśw. Matki Najświętszej rośnie, potężnie-
kazali go osłonić deskami, w danej je, a wołanie o lepszą przyszłość dla
zaś odpowiedzi generał gubernato- kraju naszego nie ustaje. Tak:
rowi oświadczyli mu, iż stało się we- Gdy bolesna myśl ulata
dle jego rozkazu. — A dzisiaj, kiedy Z Izawej ziemi ponad chmury,
po przegranej z Japonją, swobodniej Opadają więzy świata,
odetchnąć możemy, opadły zasłony; A nad nami z Jasnej Góry
z desek, i ukazała się oczom naszym Nasza Matka zajaśniała
Statua M. Boskiej w całej swojeji  Promieniami gwiazd złotemi,
piękności, a Czci najdostojniejszy Sama w gwiazdkę się ubrała
Pasterz dokonał uroczyście poświę- I prześwieca Polskiej Ziemi
cenia tak drogiej dla nas pamiątki. Ciemnolica! wy Ją znacie

Królowo Korony Polskiej, przy- Tę łaskawą Matkę nasząl
czyń się za nami! Dziś my z ufnością Co litośnie naszej doli
wołamy. Bo choć gmach Państwa Opowiada Bogu w Niebie
Polskiego runął i ostatniemu Królo- Co nam zesłał wiek niewoli,
wi kazano zdjąć z czoła koronę, któ- W jakiej stoim dziś potrzebie.
ra od dawna już była błyskotką bez U nas Matko, krwawe latal
znaczenia, Królowej Polskiej, z Nie- Jęki ludzkie — to organy!
bios królującej, nikt się nie ośmielił A w ofiarę, ręką kata
detronizować. Pozostałą tedy Naj- Twój różaniec nawlekanyj
świętsza Panna Królową nad tą ideal Moskal z Niemcem
ną Polską od morza do morza, którą| Idąc w parze
nosili Polacy w piersiach swoich,| Bratnie serca rozerwał

 
$

straciwszy. ją pod nogami. — Oto jest
dla której cześć szcze-;

i „CZARNĄ POEZJĘ”, czas uroczystości Imienin Pana Pre-

'zbiór wierszy znanego 1nłodego au-|zydenta Rzplitej zauważono, że wy-
tora narodowego wieszanie na bramach domów i na

balkonach flagi narodowe często są
Konstantego brudne, porwane i Beiii do

Doorzyńskiego drzewca odwrotnie. W wyniku tego
е f wydano obecnie zarządzenie, pole-

PR an P> ena: ae 80 gr. cając dzielnicowym zwrócenia uwagi
za egzempiarz w Inis'TaCJi NA- na (konieczność stosowania się admi-
szego pisma i w Sekretarjacie Stron-
nictwa Narodowego, Mostowa 1

nistratorów i właścicieli domów do
* przepisów o flagach narodowych. (h)

ri aa i RD A KRONIKA POLICYJNA.
—Kradzieże, W nocy z 4 na 5 bm. za-

pomocą otwarcia okna z mieszkania Mojże-

sza Kownera (ul. Piłsudskiegc 53) skradzio-

no garderobę i weksel na 200 zł., ogólnej

wartości 255 zł.

— W dniu 2 bm. około godz, 22-ej w
Bo na Krzyżu duch dojrzewa! OS LP я : :
Tui dkch ocielrńczeco człoieć piwiarni przy ul. Portowej 2, z kieszeni ka-

a > Pojedy! & mizelki Stanisława Panela (ul. Chocimska

ka i całego Narodu dojrzewa ną 26) w czasie, gdy ten spał, skradziono ze-

Fałsze pisząc na sztandarzel
Lecz mie wzejdzie to nasienie

i Co nam Moskal z Niemcem śpiewa,
Z góry idzie nam zbawienie

krzyżu, ale niestety, nie dojrzał garek złoty i 50 zł. w gotówce. Ogólne
jeszcze. : „straty wynoszą 200 ztotych,

Jeszcze braknie łez, ofiary, į — Z pracowni tapicerskiej przy ul.
Nie przebłagał Naród Pana,

i Nie pomogły wieku kary,
j Polsko. Litwo na kolana!

W Ostrej Bramie błagaj Pana!

Tam Marya powie z Nieba
Że choć wróg nas dzisiaj krwawi,
Samych siebie zwalczyć trzeba,
Nim sprawiedliw Bóg wybawi.

Wtedy tylko nie przemogą wrogów
strzały,

i Ni szatanėw tryumi nowy,
' Kraj i Kościół będą całe,

Mówi Matka z Częstochowy.

Królowo! Matko, Opiekunko Wilna!

& Swą opieką nas wesprzyj, ucieczko

nieomylna!

A nasze skargi, łzy tułacze,

Trockiej 6 .w dniu 4 bm. między godz. 19

a 21 zapomocą wyrwania skobla skradziono

na szkodę Jana Mikłasza (ul. Uniwersytec-

ka 4) płótno i narzędzia tapicerskie ogólnej

wartości 95 złotych. (e) *

— Krwawa bójka małoletnich. W dniu

5 bm. o godz. 18 m. 50 na ul. Niemieckiej
Witold Jurewicz, 1. 13 (ul. Niemiecka 2), na

tle zemsty osobistej uderzył ostrem narzę-

dziem w głowę Zenona Dzimitrowicza, L 13

(zauł. Literacki 11), któremu przeciął tętni-

cę około prawego ucha. Dzimitrowicza od-

wieziono do pogotowia ratunkowego, a na-

stępnie do szpitala św. Jakóba. Stan jego

zdrowia obaw nie budzi. Jurewicza odda-
no pod opiekę rodziców. (e)

i — Gra w trzy blaszki kwitnie, W dniu
: Przed Tron Króla Niebios, niech |3 bm, Olimpja Leonowiczowa (ul. Beliny 40)

Twa dobroć wznieść raczy, zapomocą gry w „3 blaszki” dokonała oszu-

i AMEN. stwa ma sumę 10 zł. na szkodę Julji Dani-

1 X. Stanisław Jasieński. |łówny, zam. we wsi Stare-Troki. Leonowi-
1 czową zatrzymano. (e)
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Zapił się samogonemDZIŚ WIELKA PREMJERA!

M OWO
 

CASINO| Monumentalne arcydzieł03, pete mitach din na: <mierć

Burza
„GŁĘBOKIE. Wda b. mr al
dziśnieńskiego, Maksym Sajkowski,
będąc w gościnie u Nikodema Łozo-

wika, zam. tamże, zmarł nagle po

wypiciu większej ilości samogonu.

Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji
władz prokuratorskich.

zoŚWIATE
= _ Specjalnie dla Polski zrealizowane w języku polskim.

Żonom,matkom, ojcom, wdowom, dzieciom bohaterów wielkiej wojny powo Główne postacie: Marsza

łek Piłsudski, Król Jerzy V, Car Mikołaj II, Cesarz Wilhelm, Hindenburg, Foch, Kiereński, Lenin, Trocki,

Krupskaja, oraz miljony szarych bezimiennych żołnierzy. Nadprogram: Najnowszy tygodnik Foxa i inne.

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

> Bil. hon.i bezpł. bezwzśl. nieważne.
GACIEDIE 

  

|
„Ucieczka”

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

8 wielkie, WW programie balety oraz szereg

Teatr.i muzyka. tańców solowych i zespołowych. ' Śmierć w pociągu ! i cena 10 groszy

pan zalski »— = — Teatr „Rewja” ul, Ostrobramska 5.
„ŚWIATOWID*. ' Nr. 4

wa Szpinalskiego. Dziś w Te- Dziś ь t. „Na jež z a Z wdowoleńi Ra stac + 2 ь

atrze na Pohulance wystąpi z recitalem for- piallicie: Posęlsk praaddńżwikk:0:000%Ó l z p o Grał : k Róż aćrodzaj."filmpo całym akg Wow: Do nabycia w kioskach.

tepianowym Stanisław Szpinalski. W Pro- min, 45 i 9 m. 15. zy: Ś ida—Wilno (o o Ė wych filmów sowieckich. Dotychczas na

gramie: Bach - Liszt — Preludjum i fuga — Teatr Rewji „Murzyn* ul. Ludwi- ka—Skrzybowce) w pociągu osobo- ekranach bardzo rzadko ukarywano od- ERODZICEZESZYT RC ZEDO

d-moll; Beethoven — Sonata (appasionata) garska 4, Dziś rewja p. £ „Griat-na świe: |WYS Nr. 813 w wagonie III klasy wrotną stronę czerwonego medalu. Poka-,

op. 57; Chopin — Fantaisie — m T cie to Ecie Pecie”. B айу godz. 6.30 zmarł chory podróżny Chackiel Mar- zano tylko maleńki epizod z gehenny Rozmaitości

cis-moll, Ballada as-dur „Nokturn cis-moll ; g_ej więcz. jgolis, lat 30, jadący do Wilna do a: se „Tajai preletaijatė beja, aks z

maleńki, a tak wymowny. Grupa kolonistów HNIENI

Walc — as-dur; Szeligowski — Album dla

młodzieży (1-e wykonanie), Mompou —

lmpresje, Debussy — Reflets dans Геац;

Chabrier — Bourrėe fantasgue, i in. Ceny

specjalne. Wszystkie kupony i zniżki nie-

ważne. Bilety do nabycia wcześniej w ka-

sie „Lutnia”, zaś od godz. 5 pp. w kasie

teatru na Pohulance. Początek o godz. 8

m. 15 wiecz.
— Poranek w Teatrze na Pohulance —

Z za kotar studio.
JUŻ JEST 500.000 ABONENT

POLSKIEGO RADJA.

W grudniu 1935 r. Polskie Radjo ogło-

siło wielki konkurs radjowy na najtrafniej-

szą odpowiedź na pytanie: „Kiedy zostanie

j szpitala, m-c kol. Hołobudy, gm.świ-

|słockiej, pow. wołkowyskiego. Zwło-

jki przewieziono do Lidy i przekaza-

|no policji.

| GOSCIOTORASSSAAB

|Polskie Radjo Wiln wnętrznemi Sowietów.

niemieckich z nad Wołgi po przebyciu 4.000

klm. o krok od wolności omal nie zostaje'

rozgromioną. Ratuje ją tylko energja in-

struktora chińskiego — byłego oficera nie-

mieckiego. Pewne zastrzeżenie budziobraz

komisji międzynarodowej. Wszak właśnie

delegaci niemieccy przez długi czas byli

wzorem nieinteresowania się sprawami we- |

filmu, Należy :

Niedawno umarł w Nicei pewien sę€-

dzia, słynny zarówno ze zręczności i wnikli-

wości swych badań, jak i ze swego dowci-

pu. Mówiono, że mu się nie wykręci żaden

przestępca, bo sędzia zawsze z każdego

wydobędzie prawdę, każdego potrafi „przy-

przeć do muru”,

Mówiono też, że w mig orjentuje się w

bajka dla dzieci W niedzielę dn.9 b. m. zarejestrowany abonent Polskiego Radja, Teraz co do samego

o godz, 12 w poł. odegrane zostanie wido- Nr, 500.000", Na konkurs ten wyznaczono Piątek, dnia 7 lutego. przyznać, że sceny zbiorowe są wspaniałe. każdej sytuacji.

wisko dla dzieci — bajka Szelbur-Zarębiny 100 сęsnych nagród Pi Gi a Kod ‚ Zato przy epizodach indywidualnych nieraz) _ Oto próbka:

p. t. „Wyprawa po szczęście”. Ceny propa” ” 6.30 Pieśń. Gimnastyka. ZĘ Gad: razi szablon. Dość słabą jest postać kom'-; Podczas jednej z rozpraw zeznaje w

gandowe.
W tej chwili Polskie Radjo posiada już ranna. Dziennik poranny. Płyty. sarza. Natomiast Hans Albers rolę byłego

charakterze świadka pani lat ponad czter-

— Popołudniówka niedzielna, W nie- w swym rejestrze abonenta radjowego|rolnicza, 8.00Audycja dla szkół. 8.10—11.55 oficera gra świetnie. Zdjęcia naogół dobre. 1

dzielę dn. 9.П о godz. 4 dana będzie poraz Nr. 500.000. Przerwa. 11.55 Czas i Hejnał, 12.03 p. Dodatnie wrażenie sprawia używanie włas- dziestu. Sędzia pyta ją:

ostatni komedja Moljera p. t. „Mieszczanin! Jest nim p. Kazimierz Dunowski z No- nik południowy, 12,15 Audycja dla szkól. nego języka przez epizodyczne postacie — Czy pani jest zamężna?

szlachcicem” po cenach propagandowych. |wej Wilejki. siad Kuosa T Chwilka an . Rosjan i Anglików. Westchnienie...
omowego. 13. rynku pracy, 13. y Na marginesie trzeba zaznaczyć, że Pol- — Niech pan zapisze, że niezamężna-

— Premjera! Najbližszą premjerą Teatru

na Pohulance będzie sensacyjna i ciekawa

komedja Fodora p. t. „Kiedy kobieta kła-

mie” z udziałem Zofji Barwińskiej.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś „Rose-

Marie“ z Bestani, Martówną i Wawrzkowi-

czem w rolach głównych. Ceny propagan-

dowe.

— „Bajadera”, Ostatnie występy Elny

Gistedt. Znakomity nasz gość Elna Gistedt

po zakończonym cyklu występów w „Baja-

derze“ opuszcza niebawem nasze miasto,

udając się na występy zagranicę.

Jutro „Bajadera” w premjerowej obsa-

dzie, w nowej szacie dekoracyjnej W. Ma-

kojnika. Reżyserja Karola Wyrwicz-Wich-

rowskiego. Nowe pomyslowe balety м wy-
konaniu Martówny i Ciesielskiego oraz ca-
łego zespołu baletowego.

w „Lutni“. Jutro o godz.. 5 pp. w Teatrze
„Lutnia” odbędzie się drugi i ostatni pokaz
studjum baletowego Sawiny Dolskiej z jej
osobistym udziałem o nader urozmaiconym
programie. Zainteresowanie т

PAN,

 

GRA

ĘDZIESZ —=

 

widowiskiem

{ Ponadto jeden z najbliższych numerów,

1a mianowicie 499.996 uzyskał nowy radjo-

(słuchacz ze wsi Derewla, poczta Antopol,

L: Stefan Gryka Miło nam podkreślić, że

to wyróżnienie spotkała radjosłuchaczy z

okręgu Wileńskiego.

Trzeba zaznaczyć, że ogólna cyfra abo-

inentów. w Polsce wynosi około 610.000, co,

| licząc: od dnia 1 stycznia 1935, stanowi re-

'kordowy przyrost 135.000 abonentów. Wo-

| bec tego konkurs radjowy na abonenta

Nr. 500.000 zostaje zamknięty z dniem 7 lu-

  

juwagę jedynie odpowiedzi, wysłane w po-

| wyższym terminie, przyczem miarodajna bę-

| dzie data stempla pocztowego.

—Widowisko baletowe Sawiny Dolskiej O składzie sądu konkursowego uczest-
nicy jego zostaną powiadomieni w majbliż-

szym czasie za pośrednictwem prasy i mi-

krofonu.

1

PREMJERA! Dziś światowy sukces! Olśniewająca przepychem, emocjo-

uująca treścią, porywająca śpiewem, wspaniała kreacja primadonny Metro-

politan Opera House w New-Yorku

CE MOORE

tego r. b. Sąd konkursowy weźmie podj

 

ty. 14.30—15.15 Przerwa. 15.15 Codz odc

pow. 15.30 Życie kulturalne miasta i pro-

wincji. 15.30 Płyty. 16.00 Pogadanka dla

chorych. 16.15 Koncert. 17.45 O czarnej re-

publice — Liberji, pog. 17.00 Reportaż z

Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

17.15 Minuta poezji. 17.20 Recital fortepia-|

nowy Haliny Kalmanowiczówny. 17.50 Po-

radnik sportowy. 18.00 Ballady Adama Mic-

kiewicza z muz. Karola Loeve'go. 18.40

Koncert życzeń. 19.00 Ze spraw litewskich

19.10 „Powrót do prymitywu” odcz. 19.25

Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.
19.45 Komunikat śniegowy. 19.50 Biuro Stu-

djów rozmawia ze słuchaczami. 20.00 Psie

życie, monolog A. Bohdziewicza. 20.10

Koncert symf. W przerwie koncertu: Dzien
nik wieczorny. Obrazki z Polski współczes-
nej. 22.00 Transm. z zimowych igrzysk olim-
pijskich w Garmisch - Partenkirchen, 22.30
Reportaż z Igrzysk Olimpijskich w Gar-
misch-Partenkirchen.22.35 Skrzynka tech-
niczna. 22.50 Muzyka taneczna. 23.00 Kom.
met. 23.05—23.30 D. c. muzyki tanecznej. 

 

 

 

ska też ma swoją historję wychodźtwa z

Rosji i to bardzo bogatą. Więc może warto

upamiętnić czy to Murman, czy boje V dy-

wizji syberyjskiej, tylko nie robić tego w

stylu „Obrony Częstochowy”.
WOD 4ISIDESISS AWTOCA TAO PTO AZADZRETRACA

|Coraz częściej płoną |
łaźnie

W. kolonji Emiljanczyki, gm. iu-|

żeckiej, w dniu 31 ub. m. wskutek;
nieostrożnego obchodzenia się Zi

ogniem spaliła się łaźnia Bazylego

Rubaszlki. Strat narazie nie ustalono.

W dniu 23 ub. m. w kolonji Dzie-
mieszki, gm. mikołajewskiej, na szko

dę Januszonka Pawła spaliła się
łaźnia z lnem. Ogólne straty wyno-

szą 590 zł. Pożar stał wskutek

nieostrożnego obchodzenia się z

(jj ogniem w czasie suszenia Inu. (e)

DEDET AIADA NZOOOWAEOOSCETOSA

160 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

mr. H. RUSIECKI

sawANDRUKOWICZ
Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypa-

i. W  
 

sterza, р. wojewody, =

 

 

 

mówi sędzia do protokulanta, nie czekając

odpowiedzi.

Następnie zeznaje pan, w tymżemniej

! więcej wieku.
— Czy pan żonaty?

Westchnienie...
— Niech pan zapisze: żonaty — po*

wiada sędzia...

81-LETNIA PŁYWACZKA.

W Altonie żyje 81-letnia dama, nazwi-

skiem Fridrichsen, która ostatnio swoje

urodziny obchodziła w pływalni. Dzień

swoich urodzin zaczęła od skoku z trampo-

liny i kąpieli 10-minutowej, następnie po-

kazała szereg efektownych wyczynów pły-

wackich. Licznie zebrani znajomi i człon-

kowie klubu pływackiego składali serdecz-

"ne życzenia tej „weterance sportu pływac-

kiego.

Były

mie, 5 a

B., Magistracie

 

kiejkolwiek pracy. Pi-
sze biegle na maszy-

bilan-

se, dobrze kreśli. Ła-
iskawe oferty do Adm.
„Dz. Wil* pod„J.W.*

Krawcowa
3 Solidna gwarantowana naprawa orax sprzedaż

zegarów kfajowych | xagr. polėca akį. do I

A
' аы REA = Ceny kryzysowe. mywania wszelkich ro-

p" a Nowošc [UN poszukuję jeeeKane
NIENOTOWANE POWODZENIE — ZACHWYT NA CAŁYM ŚWIECIE! Wyjątkowy nadprogram: Tapczany anfomatycznie ko oras CZYTAJCIE wpóliikad6 ct 3 damskiego. Ceny nis-

Najnowsze aktualja oraz najpiękniejszy film rysunkowy p. t „BETTY WERBUJE OCHOTNIKÓW". E inne meble wyściełane poleca ROZPOWSZECH- |sklepu walka. Ponia, "ie a= 6—%4 (w

'BIL honor. i bezpł. nieważne. waciaw Mołodecki||NIAJCIE PRASĘ |dam pracownię wędl po. --

ena „INN Grzo go, z bardzo dobrem
 

 

 

j|bipotecznego — nie-

Repreze: trium || | CHCĘ POŻYCZYĆ

HELIOS ayil wiedesoki RKRZIACTAJ soPEuser

PE P I KONIEM)
W rol. gł. ulub. publ, czarujący HERMAN THIMIG i najpiękn. wiedenka CHRISTL

MARDAYN. Reż. Karol LAMACZ. Przepiękne melodje „następcy Straussa" —

R. Benatzky'ego. Nadpr.: Kol. atrakcja i aktualja. Pocz. o godz. 4. W niedz. od 2-ej.

© POLSKIE kino

(POD BIAŁYM
UL. WIELKA i9
sprzedaje po cenach zupełnie zniżonych

  

 

 
  

D/K. „T. ODYNIEC"
WILNO

 

IE6G0 KUPNA
wł, |, MALICKA
REATA
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ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od g. 9 — 18. CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50,, zagranicą zł, 6. —

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe I tabela-

ryczne о 25% drożej. Dla poszukujacych pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku iogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,
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