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Ks. Józef Songin
KANONIK HONOROWY KAPITUŁY WILEŃSKIEJ, PROBOSZCZ PARAFJI W.W. ŚWIĘ-

TYCH W. WILNIE, ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY WYDAWCA „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO",

opatrzony Ś.Ś. Sakramentami, zasnął w Panu dn. 9 lutego 1936 r.

Nabożeństwo żałobne w Kościele W. W. Świętych odbędzie się dziś o godz. 10 rano,

poczem nastąpi pogrzeb nacm entarz Rossa.

Wydawnictwo „Dziennika Wileńskiego"

CERGZTEREZ2 S

kontratak abisyńczyków
na,froncie południowym :.ryj

WARSZAWA. P.A.T. ogłasza na-
stępujący komunikat o sytuacji na
frontach w Abisynji w dn. 11 bm.:
Abisyńczycy rozpoczęli akcję w Oga-
denie, która może mieć wpływ na
dalszy rozwój wypadków na troncie
południowym.

Wojska rasa Nasibu odebrały
Włochom Kurati, miejscowość, znaj-
dującą się na skrzyżowaniu dróg ka-
rawanowych w odległości 100 kim.
na północ Gorrahai, Kurati, gdzie
znajdowały się mocne pozycje włos-
kie, jest ważnym punktem strate-
gicznym, obficie zaopatrzonym w
wodę.

Na froncie p ółnocnym panuje
względny spokój, jedynie lotnictwo
włoskie bez przerwy bombardu;e po-,
zycje abisyńskie.

Według  informacyj, podanych
przez Reutera z Addis-Abeby, Ma-
kalle jest podobno zaopatrywane w
żywność i amunicję przez samoloty.

NA CZEM OPIERAJĄ WŁOSI
PEWNOŚĆ ZWYCIĘTWA.
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

donosi z Rzymu, iż u podstawy uino-
ści Włoch w pomyślne rozwiązanie
obecnej sytuacji leży szereg elemen-
tów. Przedewszystkiem nadzieja na

 

WIADOMOŚCI
NIESPODZIEWANA KLĘSKA

CZECHOSŁOWACJI Z AMERYKĄ.
GARMISCH. Mecz hokejowy mię-

dzygrupowy Ameryka — Czechosio-
wacja zakończył się niespodziewa-

®

sunku 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
W pierwszej tercji gra byla nieco

ospała, przyczem Ameryka miała
lekką przewagę, której nie umiała
wyzyskać,

Druga faza przynosi w pierwszych
minutach bramkę dla Ameryki w
czasie zamieszania podbramkowego.
W kilką minut później Garrison usta-
lit wynik dnia.
SZWECJA BIJĘ AUSTRJĘ 1:0.
GARMISCH. Drugi mecz hoke-

jowy Szwecja — Austrją przyniósł

 

OLIMPIJSKIE
boiska za poprzednie zajście Berg-
quista, Liljeberga, Dommera, Nor-
berga i Stanka.

PIERWSZE OFICJALNE WYNIKI

|  GARMISCH. Jak już podaliśmy,
we wtorek rozpoczęły się w Gar-
„misch wyšcigi bobsleighowe. Pierw-
|szego dnia rozegrano pierwsze dwa
(biegi czwórek. Tor, wskutek obni-;
jżenia się temperatury, znajdował się
|w stanie idealnym.

Wobec znacznej ilości startują-
cych, pierwsze dwa biegi zakończo-
no późnym wieczorem. W. między-
czasie prowadziły na zmianę pierw-
sza osada niemiecka, w drugiej ko-
lejce pierwsza osada Szwajcarii,

 

zwycięstwo Szwecji w stosunku 1:0. | wreszcie wieczorem na czoło wysu-
Decydująca bramka padła w pierw-| nęła się druga osada Szwajcarji.
szej tercji, ze strzału Liljeberga.

czasię meczu doszło do bójki|prowadzi
pomiędzy graczami. Mecz został
przerwany i dopiero po pewnej
chwili wznowiony. Sędzią usunął z

i

Sekcja Robotnicza Stronnictwa Narodowego,

Ostatecznie po dwóch kolejkach

j2:41,23; 2) Szwajcarja 1 — 2:43,37;
3) Anglja 1 — 2:43,56; 4) Niemcy 1
—- 2:43,78.

zawiadamia, że w niedzielę, dnia 16 lutego b. r. w sali Stronnictwa
Narodowego, przy ul. Mostowej 1, © godz. 12.45 odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE STRONNICTWA
NARODOWEGO

na którem mówić będą pp. KOWNACKI, ŁOCHTIN, SPERSKI na tema!

ŚWIAT PRACY W Z.:S.R.R.,; NIEMCZECH,

, ZAWODÓW BOBSLEIGHOWYCH.|nem zwycięstwem Ameryki w sto-.

Szwaycarja 2, w czasie|

|

 

powodzenie orężne w Afryce Wscho-
«niej. Nowa energiczna akcja będzie

niewątpliwie poajęta jeszcze przed

porą aeszczową, a w toku znajdują

'się przygotowania do kontynuowania

operacyj w porze deszczowej. Dużo

j obiecują sobie w Kzymie po rozbiciu

|wewnętrznem Abisynji Fonadto, je-

jżel chodzi o Europę, dozbrajanie się
|eniać uwazane jest w Kzymie za

ialki, który w konsekwencji dopro-

wadzi państwa, biorące udziaż w

sankcjacn, do wyrażenia desinteres-

|sement w sprawie abisyńskiej. Wy-

|daje się, iż Wiosi dyskretnie wyzys-

kują zbliżenie wiosko-niemieckie.

Poutyka Stresy nie została wykreś-

lona. Koża polityczne uważa,ą, iż|

polityka ta jest polityką rzeczywistą,

| która obecnie wskutek zastosowania '

"sankcyj nie dziata. Hrzy każdej spo-|

!sobnosci powiarzają tu, že Wiochy

jsą stale obecne w Europie, że nie

| wyrzekają się żadnego ze swych zo-j

bowiązan i że polityka Stresy może;

się odrodzić, Uwaga kół wioskich

zwrócona jest pozaiem od pewnego

czasu nietyiko na zaburzenia w-
Lgipcie, ale i na wypadki w Palesty-
nie, Syrji, Ugandzie i Zanzibarze.

W Rzymie dopatrują się związku po-

jmiędzy temi wszystkiemi wydarze-

niami, tłumacząc je tem, iż polityka

senkcyjna rozbita solidarność państw

białych i że solidarność ta stanowi 1

powinna stanowić absolutny dogmat

dlą narodów kolonjalnych.

DORADCA ANGIELSKI
W. ABISYNJI

RZYM (Pat). Cała prasa włoska
zamieszcza wiadomość o mianowa-
niu Anglika pik, Holta głownym do-
radcą wojskowym negusa. 3

Strajk
'drukarzy gazetowych

ZanOŃnczoy
W nocy z niedzieli na poniedzia-

jłek rokowania pomiędzy Związkiem
Wydawców a drukarzami gazetowe-
mi doprowadziły do zawarcią tym-
czasowego porozumienia, na pod-
Istawie którego, strajk drukarzy ga-
!zetowych został zakończony. Deli-|

  

 

 

WASZYNGTON. (Pat). Senator
Prittman, przewodniczący komisji
spraw zagranicznych senatu, w prze-
mówieniu, jakie wygłosił dzisiaj w
senacie, oświadczył m. in.: „Japonja
zamierza zamkniąć w Chinach drzwi
przed Ameryką, nawet gdyby wyko-
nanie tego zamiaru wymagało woj-

B —
<

Sen. Pittman domaga się wobec
tego wzmosnienia morskich i lotni-
czych sił zbrojnych Stanów Zjedno-
czonych, by zapewnić obronę praw.

Występując przeciw japońskim
śroźbom i propagandzie, sen. Pitt-
man oświadcza, iż Japonja „otwar-
cie i nieprzerwanie gwałciłą pakt
Ligi Narodów, pakt Kellogga i pakt
9-ciu mocarstw”.

Niemieccy nauczyciele

Nr. 47.
 

jerza zamknąć w Chinach drzwi
przed Ameryśą"

„Obce rządy powinny być ostrze-
żone, że wszelkie ograniczenia, jakie
Stany Zjednoczone mogą uważać za

konieczne w czasie wojny, nie będą

stanowiły żadnego upowaznienia do

stawiania poza prawem naszych oby-

wateli przez obce rządy i nie będą

mogły pozbawić naszego rządu pra*

wa do przedsięwzięcia akcji, jaka

będzie uznana za wiaściwą, na rzecz

jakiegokolwiek obywatela Stanów
Zjednoczonych."

WASZYNGTON (Pat). Ambasa-

dor japoński w Waszyngtonie Saito

odmówił bezpośredniego komento-

wania przemówienia sen, Pitumana.

Oświadczył, że możliwość wo,ny po-

między Stanami Zjednoczonemi a Ja-

ponją jest nie dopomyślenia.
 

w Gdańsku zmuszają
dzieci poiskie.GO uczęszczania do SzKÓł

niemieckich
GDAŃSK (Pat). Na podstawie po-

rozumienia polsko-gdańskiego w. dn.
18 września 1933 r., Polska Macierz
"Szkolna rozwija corocznie akcję, ma-
jącą na celu przenoszenie dzieci pol-
skich z gdańskich szkół powszech-
nych do szkół z językiem wykłado-
wym polskim. Polska Macierz Szkol-|

na podjęła tę samą akcję również i
w tym roku, zauważono jednak, że
nauczyciele niemieccy, zwłaszcza

na wsi, zmuszają rodziców Połaków,
pod groźbą presyj gospodarczych,
do wycofania swoich wniosków, żą-
dających przepisywania dzieci do
szkół polskich.

Niemcy ziękii się zwyżki opłat
za tranzyt przez Pomorze

BERLIN, Jak wynika z doniesień
„Berliner Tageblatt", ograniczenia

tranzytowe, wprowadzone przez Poi-

skę, wywołały duże zaniepokojenie
w niemieckich kołach gospodar-
czych. Ministerstwo gospodarki ogło-
siło komunikat, w którym zapewnia,

iż podjęte zostały zarządzenia, celem

niedopuszczenia do ewentualnych
zwyżek opłat, wynikających ze skie-
rowania transportów lądowych na
drogę morską.

 

SZCZAWNICKA MAGDALENA
usuwa nadmiar kwasu w żołądku,

 

dyskusja nad paktem francusko"
sowieckim w Izb

PARYŻ. Wczoraj odbyły się
obrady w sprawie ratylikacji paktu

francusko-sowieckiego o godz. 15.30
w atmosferze wielkiego zaintereso”
wania.

Na ławach rządowych zasiedli
premjer Sarraut, ministrowie Flan-
din, Bonnet i Paul Boncour. L

Po załatwieniu spraw formalnych, !
Izba przystąpiła do dyskusji nad
projektem ustawy ratyfikującej trak-|
tat.

Dep. Franklin Bouillon z miejsca

oświadcza, że pierwotnie zamierzał
zażądać odroczenia debaty, obecnie
jednak zmienił zdanie i nalega, aby

szczegółowo omńwiono całokształt;
zagadnienia, uwypuklając jego zna-
czenie dla bezpieczeństwa i polityki
zagranicznej państwa.

Następnie dep. Lasteyrie poruszył

sprawę niewywiązywania się Sowie-

tów z zobowiązań, na nich ciążących

z racji dawnych długów rosyjskich i

domagał się chwilowego odroczenia

debaty do chwili, gdy rząd sowiecki

udzieli zapewnień w sprawie długów.

Mówca również przeciwstawił się z

całą energją wszelkim zamiarom u-

dzielenia Sowietom nowych kredy-

tów i wyraził uznanie „Caisse de
depots et consignalions“, że zdobyła

się na odmowę udzielenia 800 miljo-
nów franków kredytu Sowietom.

Przemówienie Lasteyrie przyjęto

nitywna umowa została zawarta we oklaskami na ławach prawicy i cen-

WŁOSZECH i POLSCE. |
Wstęp za zaproczeniami, które można otrzymać codziennie w Sekre-

tarjacie od 11—3 i od 6—9 więcz.

wtorek.
Strajk -w drukarniach dziełowych

trwa w dalszym ciągu.

| trum.
W odpowiedzi przemawiał min.

Flandin, który w imieniu rżądu prze-; 

ie Deputowanych
ciwstawił się procedurze propono-

wanej przez dep. Lasteyrie, wycho-

dząc z założenia, że dabata, która

rozpoczęła się w lzbie Deputowa-

|nych, dotyczy wyłącznie stosunków

politycznych między Francją i So-

wietami. Minister podkreślił, że w

rokowaniach nad pakiem nie było
mowy jakichkolł-o wyrzeczeniu się j

wiek praw wierzycieli francuskich.

Odpowiednie zastrzeżenia zostały
uczynione.

Litwini budują lotniska
Z Kowna donoszą, że rada mini-

strów uchwaliła wybudować 10 no-

wych lotnisk. Budowa tych lotnisk

przewidziana jest w Połądze, Rosie-

niach, Telszach, Ucianach i kilku in-
nych miejscowościach. 1

dąžaCadyk z Bełza po
z odsieczą

Wniosek pos. Prystorowej, zgło-
szony do laski marszałkowskiej w

sprawie zniesienia w Polsce uboju
rytualnego, jest ciągle przedmiotem
obrad związku rabinów Rzeczypo-
spolitej. Jak donosi „ABC”, decyzja
w sprawie ogólno - światowego po-
stu zapadnie dopiero po oaza:
cieszącego się zaufaniem wśród ży-
dów cadyka Rokacha z Bełza, który
przybędzie do Warszawy w czwar-
tek bież. tygodnia. 5



 

-—

Rozwiązanie SeimuW1930 r.
„Strzepy meldunkow“

Po objęciu rządu przez Pana Mar-

szałka, nikt w Plosce nie wątpił, że

wkrótce zajdą znaczne zmiany w

życiu politycznem Państwa.
Jakoż, dnia 29 sierpnia, 1930 ro-

ku, o godzinie szósteji pół. popo-

łudniu, wezwani zostaliśmy do Pre-

zydjum Ministrów na Radę Gabine-
tową. Punktualnie o oznaczonej go-

dzinie, Pan Marszałek zasiadł na to-

telu premjera, obok Niego minister
Beck.

Komendant wygląda źle i zmę-;

czony, jak zwykle w okresach wytę-|

żonej pracy. Dla nas, ministrów, jest)

ciągle surowy i — celowo samotny.
Widocznie, przyjdą ważne decy-

=: które narzuci nam Pan Marsza-

Gdyśmy siedli przy stole obrad,
Pan Marszałek zaczął mówić głosem
głębokim i podnieconym:
— „Zebrałem Panów, by dać

wam wniosek do uchwalenia. Wnio-
sek ten brzmi o rozwiązaniu Sejmu.

..Ta głupia konstytucja. Ta głu-
pia konstytucja...

Proszę panów, ja przystępuję do
motywacji.

a dawno  zmierzyłem swoje
możliwości i niemożliwości pracy.
Pierwszą rzeczą, która mię skłania
do rozwiązania Sejmu, jest system
niemożliwości babrania się w wiel-
kich brudach.

Nigdy tego nie mogłem znieść,—
urodziłem się we dworze i nazywali
mię paniczem, i nie mogę babrać się
w brudach, i wtedy wolę zabić czło-
wieka.

Tymczasem, w Sejmie, ja ciągle
musiałbym babrać się w brudach.
Drugą rzecz, panowie posłowie zro- ł
bili fach w przestępowaniu prawa w
sposób liczny i ciągły.

Jak ja mogę zależeć od czasu
wakacyjnego jalkiegoś drania... Mu-
siałbym odpowiadać ną te draństwa-
stale gwałtem,  odpierając próby
anarchizowania Państwa w sposób
bezczelny. -

(Przedrzeźniając)... „W. ' imieniu
Sejmull ..... FF

Sejm jest tylko, gdy jest posie-
dzenie!

Inaczej, jest to banda,
szanować nie mogę!!!

Muszę więc ciągły
gwałt za małe świ posłów.

To trwałoby za wiele czasu i po-
stawiło rząd w upokarzające stano-
wisko.

Jestem człowiekiem Wojny, mo-
śę popełnić gwałt, ale nie mogę siec
„takiego pana' na ulicy za strzela-

której ja

nie do policji... Jakiś — immunitetl!
To jest drugi powód, może naj-

straszniejszy.
Trzeci, wreszcie, 'motyw — jest

to mus wytwarzania ciągle nowych
sytuacyj z Sejmem.

Musiałbym popełniać gwałt za
gwałtem i wtedy — życieby mi
zbrzydło”.
Tu Komendant przerwał, bębniąc

palcami po stole i patrząc wdal.
„| sKonstytucja pozwala rozwiązać
"Sejm, ale wszystkie rzeczy związane
z terminami należą już do Pana Pre=;
zydenta i o tem nie mogę dyskūto-
wać z panami, =

©, Ja powiem wam tylko, że mam
„ teraz okres. zacisza, bo to bydło wy-
„poczywa.. Ja nie myślę nawet sza-|
nować immunitetu poselskiego. Ka-|
ra musi ich spotkać.

Wybory będą napewno  rozpisa-

Wagony przymarznięte
do szyn

Z całej Wileńszczyzny nadchodzą
wiadomości o utrudnieniach, powo-
dowanych w komunikacji wskutek
nagłej fali mrozów. Na kolejach
mrozy hamują transporty towarowe.
Wskutek spadku temperatury poni-
żej 20 st. na wielu stacjach przy-|
marzły do szyn stojące tami wagon
z ładunkami. 3

Ptaki cierpią na skutek.
mrozów |

Obfite opady śnieżne w dniach.
ostatnich i silne, bo dochodzące do
24 C mrozy, szczególnie da'ą się we
znaki wróbelkom i innym przedsta-
wicielom skrzydlatej rzeszy, które
nie odlatują na zimę. Pragnąc ulżyć
doli tych ptaków w niektórych szko
łach powszechnych i średnich na te-
renie Wilna młodzież z inicjatywy
swych nauczycieli zorganizowała
dokarmianie ptaków. Szlachetna ini-
cjatywa, jak się dowiadujemy, zna-
lazła duży oddźwięk i zapewne znaj-
dzie sporo naśladowców na terenie
po: szkół.

„A

!

ne, bo ja rządzę konstytucyjnie. Ja

dla Polaków nie będę czyścił wy-

chodków przez „oktrojowanie”!
Ja mogę iść nawet na sesję bud-

żetową, ale to jest obrzydliwe... W

razie przeciwnym dyktatorem będzie

likomisarz policji, wyznaczony przez

pana Składkowskiego, który będzie

ciągle po mordach bić, tak że zęby

|lataćbędą”. :

Paru ministrów zwróciło się do

Pana Marszałka z projektem zmiany

ordynacji wyborczej, na co Komen-
dant odparł:

„Ja już zwalczyłem dużo

prawnych zastrzeżeń pana Cara, ale

tak daleko iść nie mośę.

Już konterowałem nawet z pro-

Ikuratorami, ale ja nie będę za tem,

niestety, by zmieniać ordynację wy-

borczą. .

Co panowie chcecie, mamy nad
sobą: „Sąd Najwyższy, „Trajbunai“

Administracyjny, ikompetencyjny i...

jej... jej...l!

[o jest sekret Pana Prezydenta.
Dłatego, dopóki nie mam zgody

Pana Prezydenta co do terminów,

to nie mogę nic postanowić”.

Na uwagę jednego z ministrów,

jak można uniknąć sesji budżetowej

Sejmu, Pan Marszałek odpowiada

zniecierpliwiony:

— „No, to wie pan, bardzo prak-
tyczny wzgląd.

Najgłówniejsza rzecz jednak jest

to, jak będzie z wyborami.

—- Proszę panów, ja poddaję pod

głosowanie rozwiązanie Sejmu.
Kto jest za tem?!“

(Ogólne podniesienie rąk, bo, no

niechby tylko nie!!!)

— „Ja jadę teraz do Pana Pre-

zydenta i, dopóki pan Beck nie za-

wiadomi panów, po powrocie z Zam

ku, zechcą panowie nie mówić ni-

komu. 8

Wtedy, jak. Beck zawiadomi, to
wolno mówić!” I pan Car ich bronil!“

la jest tylko zasadniczą, czy tež na-

leży rozwiązać Sejm w pewnym ter-

minie,
Komendant: „Ja nie mogę tego

jest Jego rzecz.

W. najbliższych dniach rozpocz-
nie się w Polsce. sezon polowań dy-

plomatycznych.
Dnia 11 b. m. przybędzie do War-

szawy komisarz sprawiedliwości Rze

szy niemieckiej dr. Frank, który w

charakterze prezesa Akademii Pra-

wa Niemieckiego wystąpi z odczy-

tem publicznym.
W związku z przyjazdem komi-

sarza sprawiedliwości dr. Francka
rozpoczną się 14 b. m. w Puszczy

Białowieskiej polowania dyploma-

tyczne. Prócz dr. Francka wezmą

udział w polowaniu premier pruski

Goering oraz prezydent Senatu w.

jm. Gdańska, Greiser. Udział premje

ra Goeringa w polowaniu, nosić ma

charakter prywatny. 
Z Paryża nadeszła wiadomość o

zgonie wielkiego historyka i publi-

cysty Jacqutes Bainville'a. :
Jacques Bainville był współre-

daktorem monarchistycznej „Action

Franqaise" od jej założenia t. j. od r.

1908, Umieszczał w niej prawie co-
dziennie krótkie artykuły z zakresu

polityki zagranicznej, które samo-

dzielnością sądu, głęboką znajomo-

ścią przedmiotu i jasnością przed-

stawienia wyróżniały się w całej tak

przecież bogatej publicystyce tran-
cuskiej. Pisywał ponadto, również
niemal codziennie w „Libertć' i u-

mieszczał raz na tydzień artykuł

ekonomiczny w „Petit Parisien". Był

ponadto założycielem i redaktorem

nacjonalistycznego miesięcznika „Re
vue Universelle“. Ale główną sławę
zdobył Bainville jako historyk. Stu-

djował na uniwersytetach niemiec-
kichibył jednym z najlepszych znaw
ców historji Niemiec i stosunków
francusko - niemieckich. Z tego za-
kresu wydał (mając niewiele ponad
20 lat), książkę o Ludwiku bawar-
skim, a następnie „Histoire des trois
generations", w której dał obraz

Czy można spisać testament na wizy”

tówce? A zwłaszcza, gdy chodzi o legat

pieniężny, czy tekst jego na wizytówce jest

prawomocny?

Sprawę opartą na tem tle miał do roz-

strzygnięcia sąd wiedeński. Chodziło o to,
iż generalny dyrektor zakładów przemysło-

 
wych Bóhlera, inż. Fr. Heissig zapisał przed|

śmiercią pielęgniarce z lecznicy sumę 25.000

Minister Zaleski pyta, czy uchwa-,

Panu Prezydentowi narzucać, bo e

(Do ministrą Zaleskiego, ze śmie-

chem)
|  — „Żeby pan zagranicy nie in-

formował, bankierom nie mówił”...

Następnego dnia, 30 sierpnia u-
kazał się Dekret Pana Prezydenta

o rozwiązaniu Sejmu i Senatu.

Pierwsza serja polowań, w której

oprócz gości niemieckich wezmą

Warszawie dyplomaci, trwać będzie

do 15 b. m. włącznie.
W. niedzielę 16 b. m. restąpi

przerwa w polowaniu, przycz. „« nie-

którzy uczestnicy opuszczą tereny

łowieckie.
Dnia >. m. pos się zj

a serja polowań, która potrwa rów-

ka 2 dni, do 18 Ъ. m. Sade.Do

uczestnictwa w drugiej serji polo-

wań zaproszony został
Francji w Warszawie, p. Noel.

Przybywający 11 b. m. do War-

szawy komisarz sprawiedliwości

Rzeszy dr. Franck, odegrał wielką 
pp S Saiai ROAR NRA

"1gon Jacguės Balaulilė'a
rozwoju Niemiec i Francji w osta-
tniem stuleciu i błędów polityki fran-

cuskiej w stosunku do spraw nie-

mieckich.
W. Polsce głównie znaną jest jego

ciekawa „Huisiorja Franc”, dająca

syntezę dziejów francuskich w du-

chu doktryny monarchistycznej, któ

rej Bainville był obok Maurrasa głow
nym twórcą. Jego wielkie dzieło

„Napoleon“ utorowalo mu drogę do

Aikademji Francuskiej, w której za-

siadi przed pėi rcikiem, Wydal osta-

tnio: „Zycie Napoleona“ i „Dykta-

torów" zawierających charaktery-

stykę dzisiejszych systemów dykta-
torskich w £uropie.

Umysł jasny i krytyczny, ale za-
razem konstruktywny, olbrzymia ©-
rudycja, fenomenalna pracowitość i
talent pisarski pierwszorzędny —

oto cechy, które zjednały temu na-

cjonalistycznemu pisarzowi olbrzymi

wpływa na świat intelektualny współ

czesnej Francji Przewczesny jego

zgon jest prawdziwym ciosem dla
nauki francuskiej i dla obozu monar-
chistycznego we Francji.

 
Testament na bilecie wizytowym

25.000 szylingów. W nocy z 7 na 8 maja
1935 r."

I Na pierwszej stronie wizytówki, tam

| gdzie wydrukowane jest nazwisko, postawił
chory litery „m. p.” Włożył następnie kar-

‚ % 40 koperty, zalepił ją, wypisał własno-

|ręcznie adres i wręczył pielęgniarce.
Po zgonie inżyniera, co nastąpiło 14

maja, przystąpili krewni jego do podziału

5.ks.
AW dniu 9 b. m. po.długiej, ciężkiej

chorobie zasnął w Panu ks. Józei
Songin ,proboszcz parafji WW. Świę
tych w Wilnie. Zmarł kapłan o wy-
sokich zaletach ducha, cieszący się
wielkiem poważaniem, zasłużony
pracą w Winnicy Pańskiej i na polu
społecznem.. Mimo ciężkiej choroby,
która sprawiała Mu wielkie cierpie-
nia, a od kilku miesięcy pozbawiła
Go zupełnie mowy, śp. Žmarly do
ostatniej chwili znosił z pokorą ze
słane nań doświadczenia, dając przy
kład iście chrześcijańskiej cnoty i
poddania się woli Bożej.

Ś. p. ks. Józef Songin urodził się
w r. 1870-ym, a w 1893-im otrzymał
święcenia Ikapłańskie. Pracę ducho-
wną rozpoczął jako wikary w parafji
WW. Świętych w Wilnie, tej samej,
w której później pracował jako pro- 

A

szylingów. Pielęgniarka, niejaka Greta Goe- majątku, odmówili jednak pannie Goering

rling, pełniła swe funkcje przy łożu chorego| wypłaty zapisanej na jej dobro sumy 25.000

dyrektora w ciągu kilku tygodni. Chory nie  szylingów. Ich zdaniem legat był nieważny,

chciał słyszeć о swojej rodziąie, z ktorą albowiem testament nie miał podpisu włas-

pozostawał w złych stosunkach, przywiązał noręcznego testatora. a wylitografowane

się do pielęgniarki, i obiecal, iž ze względu i nazwisko nie może zastąpić podpisu.

na okazywaną mu serdeczność, zapisze jej Sąd orzekł, po zbadaniu świadków, iź

większą sumę. Na tydzień przed śmiercią w danym wypadku podpis własnoręczny nie

napisał dyr. Hassiś na odwrotnej stronie | był konieczny ze względu na okiliczności,

wizytówki tych kilka słów: w jakich się to odbyło. Wychodząc z tego

„Życzeniem mojem jest, aby panna Gre- założenia sąd przysądził pielęgniarce zapi-

te Gcerleg ttwymah po zgonie — на SamųtmjejMew sand:

boszcz aż do chwili zgonu, w ciągu
lat 15-tu.

Mianowany następnie probosz-
czem w Choroszczy pod Białymsto-
ikiem, śp. lks. Józef Songin rozwinął
żywą działalność społeczną, zakła-
dając gorliwie szkoły tajne, naraża-
jąc się w ten sposób władzom rosyj-
skim, które wielokrotnie stosowały
względem Niego rėžnego rodzaju
represje.

| Ówczesny Ks, Biskup Ropp, do-

 

Polowania dypiomatyczne
w Polsce

Niemiec.
hitlerow-

rolę w ruchu hitlerowskim
W długim okresie walki

„adwokat, obrońcą hitlerowców w
| licznych procesach przed sądami re- |
publiki niemieckiej.

Po przewrocie hitlerowskim w
Niemczech, zajął dr. Franck wybitne
stanowisko w życiu publicznem
Trzeciej Rzeszy.

Jak będzie wy$iqd1ł
PARYŻ. W chwili, gdy w lzbie

deputowanych toczą się walki o re-
formę ordynacji wyborczej i oparcie
jejp na zasadach proporcjonalności,
niektórzy parlamentarzyści i polity-
cy zadają sobie pytanie, jakby -wy-
glądała obecna lzba, gdyby ostatnie
wybory były przeprowadzone na tej
zasadzie.

Odpowiedź na to pytanie daje
„Le Journal“, który publikuje cieka-
wy obraz stanu liczebnego różnych
irakcyj. Gdyby ostatnie wybory od-
bywały się nie na zasadzie obowią-
zujące; dotychczas ordynacji, lecz na
zasadzie proporcjonalności. Okazuje

LONDYN (Pat). „Daily Telegraph"

ogłasza interesujący wywiad z ks.
Starhembergiem. Wicekanclerz Au-
strji nie porzuca nadziei, iż kiedyś
Habsburgowie powrócą na tron au-
strjacki. Jest on jednak przekonany,
że dzień restauracji Habsburgów nie
leży w bliskiej przyszłości, Przed-
tem, należy rozwiązać inne zagadnie-
nia. Co do pogłosek, że w Austrii
ma być ustanowiona jakaś forma re-
gencji i że on sam będzie ew. odśry-
wał główną rolę w takiej regencji,
Starhemberg odpowiedział: „Nie by-
łoby uczciwem, gdybym nieobecność
domu panującego wyzyskał dla stwo-

zienia nowej dynastji. O ile monar-

"tach przywrócona, to musi to być re-
stauracja Ottona Habsburga. Nic in-
nego nie jest możliwe”. Na zapyta-
nie, dlaczego przywrócenie monar-
chji nie byłoby możliwe obecnie,
Starhemberg rozwinął interesujący
(plan, dotyczący spraw europejskich:
| „Naszym najbliższym celem musi być

 
|doprowadzenie do bliższego wspol-|
działania między paūstwami central-
nej Europy. W) danej chwili państwa
Małej Ententy: Czechosłowacja, Ru-

 

rzenia tronu dla siebie lub znale-į

chja miałaby być w późniejszych la-;

 

s Józef Songin.
 

ceniając wielkie ząsługi ks. Songina,
mianował Go proboszczem  parafji
św. Jalkóba w Wilnie. Nominacja ta

spotkałą się z kategorycznym sprze-
ciwem gubernatora wileńskiego, wo-
bec czego oddano Mu w administra-
cję ikościół Misjonarzy. Dopiero po
odzyskaniu niepodległości, powołano
ks. Songina na proboszcza paraiji
Wszystkich Świętych, gdziedbacale

ilnie osoba iks. Józefa Son-
kk”żywot zakończył.

įgina zroslą się ściśle z dziejami pra-
sy polskiej. W 1910 r., kiedy to Wi-
leńszczyzna zalewana była przez
tanie pisma rosyjskie, których celem
było wynaradawianie Polaków, pod-
jął niezmiernie pożyteczne wydaw-
nictwo codzienne p.t. „Gazeta 2 gro-
sze'. Mimo ciągłych represyj władz,
przetrwało ono pod różnemi nazwa-
mi aż do zajęcia Wilna przez Niem-
ców, osiągając rekordowy nakład —
12 tysięcy egzemplarzy.
W początkach r. 1916-g0 za oku-

pacji niemieckiej ś. p. ks. cu
rozpoczął wydawać „Dziennik Wi-
leński'”, który później, już po odzy-
skaniu niepodległości, odstąpił p. A.
Zwierzyńskiemu.

Ś. p. Zmarły należał do grona
tych, za czasów ucisku rosyjskiego
nielicznych, tórzy gorąco wierzyli
w niepodległość Polski i dążyli, oraz
pracowali dla Polski narodowej. W
poglądach swych stały, w czynach
wytrwały i ofiarny, po odzyskaniu
niepodległości nie zmniejszył swych
wysiłków i gorliwości. Pracował na
różnych placówkach społecznych, a

iprzedewszystkiem "w __ ukochanej
przez siebie parafji WW. Świętych.

Ś. p. ks. Józef Songin należał
irównież stale do przyjaciół naszego
 

udział niektórzy akredytowani w ców o władzę, był dr. Franck, jako pisma i zawsze — w razie potrzeby
służył nam radą i pomocą.

Śmierć tego zasłużonego Kapła-
na, niezmordowanego pracownika w
służbie Kościoła i Ojczyzny, wywo-
2 w całem społeczeństwie gorący

Cześć Jego świetlanej pamięci!

partament trancuski

i

 

po wyborach proporcjonainyca
się, że skorzystaliby na tem przede-
wszystkiem komuniści i prawica. Jak
wynika z wywodów dziennika, ko-
muniści mieliby o 38 mandatów wię-
cej. Zyskaliby również konserwa-
tyści i unja republikańsko-demokra-
tyczna, (która powiększyłaby swój
stan posiadania o 5 mandatów, repu-
jblikanie lewicy (ugrupowania cen-
| trowo-prawicowe) miałoby o 10 man-
datów więcej. Następujące frakcje
poniosłyby straty: socjaliści (—7), re-
publikanie socjaliści (—4), radykali
(—42). W. sumie partje prawicowo-
centrowe miałyby o 23 mandaty wię-
cej niż obecnie.

 

Czy Habsburgowie wrócą na tron/
zbliżyć się do ideału zjednoczonych
stanów centralnej Europy. Z tego
powodu my w Austrji zmuszeni je-
steśmy przeciwstawić się tezie na-.
rodowych socjalistów o jednej rasie
i jednej ojczyźnie. Ta polityka, prze-
prowadzona logicznie do końca, mo-
głaby doprowadzić tylko do rozkła-
du Europy. Stworzyłaby ona dwa
wielkie zwalcza'ące się obozy: pan-
germanizm przeciwko  panslawiz-
mowi”.

Kronika telegraficzna
** Strajk studencki, z powodu wysok'ch

opłat tniwersyteckich, ogłosili studenc. w

Bordeaux. W dn. 11 i 12 bm. wykłady nie

odbyły się.
** 2.596 rocznicę wstąpienia na tron

pierwszego cesarza Dżimnan obchodzono w

Japonj:. przy udziale 10 miljonów osób, nie-

zwykle uroczyście,
* Gwaltowna nawałnica śnieżna nad

morzem polskiem, która szalała dwa dni,
| ustała. Zatoka Pucka pokryła się lodem.

** Zwłoki zamordowanego Gustlolia
przewiezione zostały do Schewerina. Jutro

odbędzie się pogrzeb.

** Ze statku „Republic”, który przybył

I

"minia i Jugosławja niepokoją się, iż z Honolulu do S. Francisco, zginął w spo-

„restauracją Habsburgów w  Austrji sób niewytłumaczony kpt. Mc. Lellan.

mogłaby doprowadzić do usiłowania — ** Jeden z oskarżonych w procesie b.
„odbudowyania dawnego imperjum kombatantėw estońskich zeznał, iż broń za-

| austrjackiego w Europie. Austrja machowców pochodziła z Niemiec.

dzisiesza © tem nie myśli. Zgadza,  ** W Niemczech opracowują nowe wy-

się ona pozostać w obrębie swoich danie Biblji, „zgodne z duchem trzeciej

istniejących granic. Nam trzeba lep- | Rzeszy”.
szego wzajemnego zrozumienia się | ** Saloniki zostały nawiedzone przez

„į wzrostu zaufania między narodami nienotowaną dotychczas nawałnieę śnieżną.

i tele, abyśmy mogliWiatrpozrywał wiełedachów.
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OSTRZEŻENIE
Nastawiona i naoliwiona przez

kancl, Hitlera oraz min. Becka ma-
china poisko - niemieckiej polityki za-

częła ostatniemi czasy mocno się za-
cinać i głośno zgrzytać.
Jednym takim zgrzytem była spra-

wa Gdańska, którą niedawno rozpa-
trywała Rada Ligi Narodów na sku-
tek skargi gdańskiej opozycji. Drugim,

znane przemówienie'Schachta, w któ-

rem wyraził publicznie nadzieję ry-
siłego powrotu polskiego Śląska do '
Rzeszy. Wreszcie trzecim, zatarg o|

niewypłacanie należności za niemiecki

tranzyt. przez nasze Pomorze.

, Wszystkie trzy te wypadki doty-

czą doniosłych zagadnień naszej poli-

tyki i są zasadniczemi kwestjami sto-
«anków polsko - niemieckich. Dlate-

Bo też, takie ujęcie tych spraw, jakie

widzimy po stronie niemieckiej, mu-

s.my uznać za ostrzeżenie i stwier-

dzić, że, pomimo częstych oficjal-

nych zapewnień, Niemcy niczego się
nie nauczyły i o niczem nie zapo-

mnialy; ‚

Świadomość tego faktu jest dla po-

livyki polskiej szczególnie ważna w
chwili obecnej, Nasza postawa w cią-
gu ostatnich lat paru sprawiła, że zna-

leźliśmy się poza nurtem przemian,

jakie w polityce europejskiej się od-
bywały.

Nasza urzędowa dyplomacja, wy-
chodząc zresztą ze słusznego założe-

nią niezależności polityki polskiej, nie
umiała pogodzić tego założenia z ko-

niecznością działania w  okoliczno-

ściach miejsca i czasu. Wobec tego
przeobrażenia, jakie zachodzą w sy-
stemie europejskim, odbywają się

naogół, bez naszego udziału, lub z u-

działem sprowadzającym się do nie-

wiele znaczących gestów.
| W okresie ostatnich paru lat uro- |

sły na naszej granicy zachodniej i |

wschodniej dwa potężne militaryzmy. |

Stały się one ważnym czynnikiem po-
lityki europeiskiej, rzucającym cień

ną cały jej system. W. obliczu tej

zmienionej sytuacji, w której Rosja,

dzięki systemowi zawieranych z nią
układów przemarszowych, sięga *wo-

jemi wpływami aż na zachód, Niemcy

zaś organizują swoją politykę środko-

wo - europejską, byliśmy najzupełniej

bierni. Ta bierność spowodowała, że
fala wypadków znosiła nas coraz bar-

dziej ku niemieckiemu brzegowi, któ-

ry wydawał się niejednemu z naszych

miarodajnych polityków, bezpieczniej.
szym i pewniejszym,
Może ostatnie ostrzeżenia, jakie

« właśnie z tej strony nastąpiły i któ- |

rych doniosłość należy z całą powagą
ocenić, skłonią nareszcie naszą dyplo-

mację do porzucenia tej niebezpiecz-

nej bierności i do wytężonego twór-

czego działania.

Samodzielność i niezależność poli-
tyki polskiej jest dla każdego Polaka
bezspornym aksjomatem. Ale samo-

dzielność i niezależność prz4awia się

jedynie w czynie. Na ten czyn polskiej
dyplomacji oddawna nadaremnie cze-
kamy,

Pomiędzy Niemcami a Rosją cią-
śnie się od Bałtyku do morza Czarne-

go szeroki pas ziemi, na którym mie-
ści się cała rzesza państw mn'ej-

szych. Państwa te, z natury rzeczy,

oglądają się nieufnie zarówno na

wschód jak i na zachód, Wśród nich,„|
położone centralnie, największe, naj-
silniejsze, z wielkiemi możliwościami
rozwoju jest państwo polskie. Cośmy |
uczynili, aby rzeszę tę skupić dokoła

siebie, aby ją zorganizować w mocny

sposób, aby związać ją z nami silnemi
przymierzami i sojuszami?

Wszak to przedewszystkiem jest
nasz przyrodzony i historyczny teren
działania, miejsce na nasz system po”

lityczny w Europie, podstawa naszej
niezależnej polityki zewnętrznej.
„ Oparłszy się mocno 0 sojusz z Fran-

cią, moglibyśmy na tym terenie bar-

 

SAMORZĄD W UNIFORMIE
Komisja administ.acyjna sejmu ob-

raduje obecnie nad projektami trzech
ustaw, regulujących prawa i obowiąz-
ki pracowników samorządowych. Są
to: 1) pragmatyka służbowa,2) ustawa
dyscyplinarna i 3) ustawa uposażenio-
wa, do których przybędzie wkrótce
także ustawa emerytalna, uchwalona
już przez radę ministrów.

Geneza tych projektów tkwi w ak-
cji oszczędnościowej rządu, a w szcze-
gólności w dążeniu do równowagi
budżetów związków samorządowych,
Jednakże w treści wybiegają one po-
za ten finansowo - gospodarczy cel,
sięgając głęboko w ustrój samorządu
terytorjalnego i jego polityczną rolę
w życiu państwa,

Założeniem, na którem opierają się
nowe ustawy samorządowe, jest po-
dział pracowników samorządu teryto-
rjalnego na dwie kategorje, z których
pierwsza ma posiadać publiczno-praw-
ny, druga prywatno - prawny charak-
ter, pierwszej będą należeć u-
rzędnicy administracji samorządowej
sensu stricto, do drugiej pracownicy
przedsiębiorstw i zakładów komunal-
nych. Samym tym podziałem, wywo-
łującym protesty ze strony związków
pracowniczych, zajmować się nie bę-
dziemy, zaznaczymy tylko ogólnie, że
jest on w znacznej mierze słuszny.
Konduktor tramwajowy, czy pielęg-
niarka w szpitalu miejskim bliżsi są
pod względem charakteru swej pracy
i odpowiedzialności za nią pracowni-
kom analogicznych zakładów  pry-
watnych, aniżeli urzędnikom —та-
stratu, pełniącym zadania ogólnej ad-
ministracji samorządowej, wzg!ędnie
państwowej, przez samorząd wykonv-
wanej. Zasadnicze znaczenie d'a
całokształtu naszej polityki we-
wnętrznej mają nowe przepisy praw
ne, odnoszące się do pierwszej kate-
gorji, do której — co jest rzeczą wiel-
kiej wagi — zaliczeni będą także
pochodzący z wyboru członkowie za-
rządów związków komunalnych, a za-  

tem: wójtowie, burmistrzowie, prezy-
denci miast, ich zastępcy, a częściowo
także ławnicy.
Przewodnią ideą wszystkich czte-

rech ustaw jest zrównanie tej pierw-
szej kategorji pod względem praw i
obowiązków z urzędnikami państwo-
wymi i podanie ich w daleko idącą
zależność od . państwowych władz
nadzorczych, przyczem ustawy regu-
lują te rzeczy jednolicie na szarze
całego państwa. Unifikacja i centra-
lizacja — oto główne cechy nowych
ustaw o pracownikach samorządo-
wych. ›

Ale centralizacja jest sprzeczna z
samem pojęciem samorządu lokalne-
go, a jego unifikacja — w państwie
tak dużem, jak Polska, złożonem z
dzielnic, różniących się znacznie mię-
dzy sobą pod wzślędami kulturalne-
mi i gospodarczemi, — jest tenden-
cją błędną, bo albo stwarzającą „prze-
rosty' tam, gdzie samorząd jest do-
piero w powijakach, albo hamującą
jeżo rozwój w tych dzielnicach, gdzie
dojrzał on do większej samodzielności,
Z tych to powodów, pokrywających
się całkowicie z postulatami polityki
narodowej, Obóz Narodowy w sejmie
iw kraju przeciwny był zbyt daleko
posuniętej jednolitości ustroju: samo-
rządu, Na tem samem stanowisku sto-
imy także, o ile idzie o prawa i obo-
wiązki pracownika samorządowego
np. w Wielkopolsce i na Polesiu.
Nawet w ustawie uposaženiowej į e-
merytalnej „śleichszaltung” nie wyda
dobrych rezultatów,

Nie będziemy wchodzić w las szcze-
gółów, zawartych w omawianych u-
stawach. Usuwanie pracowników „dla
dobra służby”, przenoszenie ich (co
prawda ograniczone) z jednego związ-
ku samorządowego do innego,dyscypli-
narna zależność od adm'nistracji rzą-
dowej — oto najważniejsze postano-
wienia, czyniące z pracowników sa-
morządu de facto urzędników pań-
stwowych, uzależniające ich całkowi-

cie od politycznych władz państwo-
wych, a tem samem rozluźniające ich
naturałny związek z lokalnym samo-
rządem.
A już zupełnem przekreśleniem sa-

morządu jest zrównanie pod wzglę-
dem dyscyplinarnym pochodzących z
wyboru kierowników samorządu z je-
$o mianowanymi urzędnikami, Prze-
pis ten z jednej strony zabije wsze ką
inicjatywę tych ludzi, a z drugiej sta-
nie się narzędziem politycznego na
nich nacisku. Oczywiście nie prze-
mawiamy tu za jakąś niezawisłoscią
czy nieodpowiedzialnością kierowni-
ków samorządu, Kontrolowani i odpo-
wiedzialni być oni muszą, ale postę-
powanie i orzecznictwo dyscyplinar-
ne w stosunku do nich powinno być
oparte na odrębnych przepisach i zło-
żone w ręce czynnika sądowego (są-
du administracyjnego), a nie staro-
stów i wojewodów, względnie ich de-
legatów w komisjach dyscyplinar-
nych.
Krótko mówiąc, cztery projekty u-

staw, które już niedługo mają być u-
chwalone przez ciała ustawoaawcze,
stanowią daleko idącą biurokrację sa-
morz:du. Nie można się tu oprzeć
wrażeniu, że chwalebne skądinąd ten-
dencje tudżetowo - oszczędnościowe
zostały wyzyskane celem większego
jeszcze, niż dotychczas, uzależnienia
samorządu pod względem politycznym
od władz rządowych.

To, co po uchwaleniu tych pro'ek-
tów pozostanie, nie będzie samorzą-
dem, ale narzędziem administracji rzą-
dowej. Zachodzi przeto pytanie: Vo-
co utrzymywać fikcję samorządu, sta-
nowiącego tak dotkliwe obciążenie
gospodarstwa narodowego?

Prawda, nowa konstytucja zatrzy-
muje samorząd w ustroju państwa,
Ale ciągle słvszymy, że ta nowa kon-
Stytucja ma być wvkonywana nietyl-
ko z litery, ale i z ducha.

dny z tym duchem, — na to niech od-
powiedzą twórcy nowej konstytucji.. 
 

PLANY P
P. Milan Hodża, piastując od końca

roku urząd premjera i — przejściowo
—spraw zagranicznych, rozwija żywą
działalność, która wyciska znamię je-
go indywidualności na całem życiu po-
litycznem państwa.
Stanąwszy u steru rządów, przepro-

wadzić musiał nawę republiki przez
burzliwy okres wyboru nowego prezy-
denta. Rozkołysane fale opinji nie u-
spokoiły się jednak i po grudniowej
sesji Zgromadzenia Narodowego. Jesz-
cze w połowie stycznia pomiędzy
stronnictwami rolniczem i rękodzielni-
czem z jednej strony, a katolickiemi i
lewicowemi z drugiej toczyły się za-
cięte polemiki na tle wydarzeń, które
poprzedziły zwycięstwo kandydatury
p. Benesza. Ograrjuszom, którzy —
jak wiemy — byli jej pierwotnie prze-
ciwni, grožono konsekwencjami, prze-
powiadano im rozkład. Na bloku koa-
licji rządzącej mogły się łatwo poja-
wić głębokie rysy. Na wzrost tempera-
tury w kampanjach stronnictw wpły-
wały okoliczności. że w ciągu stycznia
miała być przeprowadzona rekonstruk-
cja gabinetu. połączona z rozsze-ze-
niem koalicji, a na koniec ubiegłego
miesiąca był zwołany do Pragi walny
zjazd Republikańskiej partji roln'czej,
pierwszy po zgonie ś. p. Antoniego
Szwehli.
W tej sytuacji p. Hodża zrobił roz-

tropne posunięcie. Poprostu odłożył
przebudowę gabinetu do dogodniej-
szej chwili, ograniczając się nara ie
do paru niewielkich zmian. Mister
oświaty dr. Kreczmarz ustąpił; opróż- |
nione stanowisko objął: czeski socjali-
sta narodowy dr. Franke, dotychczaso.
wy minister poczt, które przejął przed-
stawiciel tegoż klubu, p. Alojzy Tucz-
ny. Równocześnie premjer na konfe-
rencji dziennikarskiej wystąpił jako
zwolennik rozszerzenia bloku koali-'
cyjnego — pozyskania w bliskiej przy.

 

(Od własnego korespondenta)

wdalszej—Niemców_chrześcijańsko-
socjalnych i ewentualnie demokratów
narodowych. :
Р, Hodža zaznaczy! przytem Z naci-

skiem, iž rozszerzenia podstaw rządu
nie można dokonać kosztem zwartości
koalicji. Zwrot ten oznaczał, że w o-
becnym układzie sił w bloku, oaz w
reprezentacji poszczególnych  stron-
nictw w rządzie nie zajdą zmiany, a
był bardzo znamienny jako przyśryw-
ka do zbliżającego się zjazdu agrar-
juszów. ;
Kongres, w którym wzięło udział

bezmała 1800 delegatów 344 wydzia-
łów powiatowych partji, wypadł impo-
nująco. Wykazał jej jednolitość 1 siłę
ku przykremu rozczarowaniu stron-
nictw lewicowych. P. Hodża wytrącił
im miecz krytyki z ręki, mówią: na
zjeździe o konieczności usunięcia tarć
i doprowadzenia do zgody pomiędzy
rolnictwem i przemysłem. Nie omiesz-
kał dodać przytem, że partja rolnicza
weżmie na siebie rolę centrum.

Nawiązane przed kongresem przez
premjera rokowania z ks. Hlinką, ks
dr. Tiso i sekretarzem generalnym
stronnictwa ludowców słowackich, po-

| słem dr. Sokołem, potoczyły się w tych
dniach dalej, Przebieg ich rokuje po-
myślny skutek, gdyż Słowacy nie wy-
stępują nadal z postulatem autonomii

szłości współpracy katolickich ludow- | +
ców słowackich ks. Andrzeja Hlinki, a

dzimy różne ugrupowania od Małej
Ententy do Ententy Bałtyckiej włącz-
nie, widzimy pracę i zabiegi wielu

dzo wiele dokonać, gdybyśmy pozy- | państw, widzimy wpływy z zachodu i

skali wśród rzeszy tych państw nale-

żyty autorytet moralny i polityczny i
gdybyśmy znaleźli właściwą dla tego

terenu metodę politycznego działa-

nia.  Dziś; niestety, na tym terenie wi-

wschodu, tylko trudno się tu dopa-

trzeć planowej i konsekwentnej poli-
tyki polskiej.

W. Europie dojrzewają wielkie

rzenia, kto wie, :zy nie przygotowuje
zmiany. Zanosi się na doniosłe wyda-

się nowy okresjejdziejów, Czas jest
i na nas! Trzeba zerwać z naszą bier-

nością, którą w Europie nazywają ta-
jemniczością polityki polskiej, a któ-

rą my skłonni bylibyśmy raczej na-

zwać — brakiem polityki.
Trzeba naszą niezależną politykę

zorganizowaći umiejętnie włączyć ją

do systemu europejskiego.
Ostrzeżenie z zachodu już przyszło.|

REMJERA HODŽY
PRAGA,8lutego,

Hodży — zadótvalają się rozszerze-
niem samorządu w swej
Prace nad ukonstytuowaniem
będą zakończone w spokoju i ciszy w

niosą odpowiedź na pytania, kto zaj-
mie ważny posterunek spraw ze-
wnętrznych i czy — wedle wia ugod-
nych pogłosek — będą powołani mini-
strowie bez teki.

P. Hodża, porając się fortunnie z
trudnościami wewnętrznemi. ma -- jak
się okazuje — szczęśliwą rękę i w po
lityce zagranicznej. Z przemyślanym
gruntownie programem zbliżenia go
spodarcześo i politycznego państw
naddunajskich wystąpił niema] w
przededniu narad w Londynie i Pary-
żu, których wyn'k może urzeczywist-
nien'e planów p. Hodży znacznie przy-

Feszyć.
Śmiałe to plany, jeśli się bierze pod

uwagę. że — wedle wynurzeń premje-
ra czechosłowackiego — obeimu,ą za-
sięgiem, prócz państw Małej Ententy
Blatku Rzymskiego, także Porozumie-

nie Bałkańskie (do którego p. Hodża
pragnąłby wprowa:”sić również Buł-
wię) i Związek Bałtycki, N'ema ied-
nak w tym programie pierwiastków
nierealn' ści i rvzvkanctwa, skoro je
iozvatrujemy pod kątem  korstelacji
angielsko . francusko - rosyjskiej, za-
rysowujacej się wyraźnie na w'ano-
kręgu politycznym, i skoro uznamy za
prawdopodobne, że węzły pomiędzy
Sowietami a Rumunją i Jugostawją
wkrótce się zacieśnią.
Rozmowy, które wicekanclerz Stah-

rember$ przeprowadził nad Sekwaną,
wykazały, iż sprawa restauracji tronu
Habsburgów w Austrji straciła zna-
czenie w oczach polityków, organizu-
jących w obliczu zbrojeń niemieckich
dzieło bezpieczeństwa zbiorowego.

P. Hodża wyjechał na tydzień do-
Paryża, gdzie weźmie czynny udział
w uroczystościach, urządzanych ku
uczczeniu Tomasza G. Masaryka
Zbieć wypadków znów sprawił. że
znaidzie tam dla swych zamierzeń at-
mosfere wvistlrowo / sprzvjaiacą. to-
też niewątpliwie w konferencjach z
nrezydentem Lebrun'em, premierem
Sarraut'em i m'nistrem Fland'n'em be-
dzie mósł z właśsiwą sobie energją
„kuć żelazo, póki gorace".
Garść tych spostrzeżeń -niechaj po-

służy za uzasadnienie uwagi wypo-
wiedzianej na wstępie.
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zupełnej, tylko — w duchu intencyj p. :

prowincji |
rządu |

najbliższych tygodniach. które przy- |

 

PRZEGLĄD PRASY
PO DYSKUSJI BUDŻETOWEJ

W KOMISJI
Dyskusja budżetowa w komisji sej-

mowej miala tak niski poziom, že na-
wet sprawozdawca wcale nie орогу-
cyjnego żydowskiego „Nasz. Prze-
ślądu,, p. Regnis, pisze o niej z lek-
ceważeniem:

„Posłowie, zrodzeni z nowej ordynacji
mogą się przyczepić do drobnych zaęa-
dnień w poszczególnych pozycjach btd-
żetu, opowiadać dzieje zamkniętych u-
rzędów skarbowych w Żywcu, nadużyć w
oninie, rozdmuchać do wielkich roz-

miarów i usymbolizować walkę o lasy
państwowe, lub Kasprowy Wierch. Ale
skrępowani więzami Pacanowa i troskli-
wem okiem swoich twórców wolą nie
wznosić się nad poziomy kłębowiska i
trwają w małych sprawach drobnego
podstawiania nóg”,
To podstawianie nóg nikogo jednak

nie obaliło. Wywołało tylko trochę
hałasu, trochę dąsów i trochę skanda-
lu. Kto winien tej mało poważnej,
pozbawionej rzeczowości i szerszych
horyzontów dyskusji? P. Regnis vd-
powiada trafnie:
„Ordynacja wyborcza

stko, by te głowy do pozłoty trzymały
się kurczowo swoich powiatów, sprowa-
dziła wiele zagadnień do tematów per-
sonalnych. a usuwając partje, musiała
doprowadzić do tego, by szereg zagad-
nień traktowano po bizantyjsku według
sympatji do kolorów w cyrku: Rola oso-
by w historji sprowadziła się do roli о-
sóbek w historyjkach“,

Trzeba jeszcze kilku tygodni sesji
sejmowej, by kraj wyrobił sobie o
tym sejmie opinię jednomyślną.

JAK PRACUJE NASZA
BIUROKRACJA?

Nawet ultrasanacyjny | „Express
Poranny” zaczyna dostrzegać pewne
cienie na jasnym obrazie rządów sa-
nacyjnych, Widzi np, rozwielmożnie-
nie się pisaniny biurokratycznej.
„Jeden tylko wydział powiatowy —

czytamy w „Expressie wysyłając

uczyniła wszy-

: AR | sprawozdania o stanie bezrobocia z te-
Czy samorzed w uniformie jest zg0- | r

ilości 12.009 sztuk. Jeżeli
w

/ dodamy do
tego odpisy 1. zw. pisma przewodnie,
dojdziemy do liczby zawrotnej, a mia-

renu 16 gmin, zrobił „obrót pism”

| nowicie 36.000 kawałków papieru, które
wyszły z jednego tylko powiatu i tylko
z jednego dz ału jego gospodarki. Ale na

! pismach nie kończy się robienie sprawo-
zdań”.

200 OSÓB PRACUJE NAD JEDNEM
SPRAWOZDANIEM

„Do tego przychodzą jeszcze tygod-
niowe sprawozdania telegraficzne ©
stanie zatrudnienia przy robotach dro-
Para: :
„Poczynając już od piątku — pisze o

tem A pęk Śamorżadońy? r A
całym powiecie czuć bylo mobilizacy'n
ruch sprawozdawczy, Dróżnicy składali
raporty dozorcom drogowym, sołtysi
przesyłali je specjalnymi posłańcami
drogomistrzom względnie  zarządom
śminnym, a stamtąd znów, zestawie-
niu cyfry całej gminy, przekazywano je
telegraficznie władzom powiatowym,
skąd znowu tą samą drogą po drucie
wędrowały do władz wojewódzkich. Co
įra zėorą a ludzi w powiecię bra-
o udział w zestawieniu jednego sprawo-
zdania. Według dia SGO o ob-
liczenia, roczny koszt znaczków, telefo-
nów, papieru, pracy, telegrafu i t, d. dla
zestawienia sprawozdań wynosił dla te-
$0 powiatu sumę około 17.000 zł., więc
olbrzymią w stosunku do kosztów samej
robocizny'.
Pożytek z tych sprawozdań jest

minimalny, Gdy sprawozdania głosiły,
że w danym tygodniu stan załrudnie-
nia wynosi 2.500 ludzi, to płatnych
było w tem zaledwie 300 do 400, resz-
tę bowiem stanowiła odróbka żyw-
ności przez bezrobotnych lub odróbka
zaległych podatków przez ludność
wiejską.
A więc sprawozdanie jest niepraw-

dziwe i kosztuje niezmiernie drogo.

„TYDZIEŃ CISZY*

Wojewoda warszawski nakazał ty-
godniową ciszę w stolicy. Zrobiło s'ę
w Warszawie, jakby Makuszyńskim
zasiał Sam Makuszyński zamieszcza
na temat tego tygodnia ciszy w „Kur.
Warsz." kilka dobrych uwag satyrycz-
nych.
„Pan wojewoda jest dowcipnym czło-

wiekiem i chytrze tę głuchoniemą ohmy-
ślił imprezę: będą o tem czytali na sze-
rokim świecie i zdumieją: — „Jak nie-
zmierny musi być ruch w tej dalekiej

arszawie, jakie niepoliczone tysiące
automobilów mącą jej snokój, skoro
trzeba nakazywać ciszę. albowiem sz!a-
chetni Polacy w automobilowem piekle o-
ka zmrużyć nie mogą!' — Parvż tak z”-
pewne pomyśli i Londyn. A Nowy Jork
nigdy się nie dowie, że Warszawa posia-
da taki sam obłąkany ruch uliczny, co
Nowy Targ.
„W ten sposób Europa zostanie otuma-

niona, a my bedziemy się śmiali w ku-
łak. Jutro właśnie nakazana ciszą prv-
śnie i pysk znowu rozpuści, a ja jesiem
niezmiernie ciekaw czy kto zauważy róż-
nicę pomiedzy tyśodniem ciszy i rokiem
hałasu? Myślę że trzebaby mieć słuch
absolutny i słyszeć, jak trawa rośnie...
am pan wojewoda nie zauważy i będzie

myślał radośnie, że dlatego jest w dal-
szym ciągu cicho, iż się hałaśliwe auto-
mobile nastraszyły i trwają w dyscypli-
nie,

Szatański to jest pomysł aby nakazać
grać orkiestrze, której wogóle niema”.

Jest w tych uwagach dużo prawdy.

„
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KONCERTY W STOLICY

Poranek symfoniczny
Koncert na budowę kościcła św. Jakóba

Rodzina Wiłkomirskich ze względu; miary, z których kilku bawiło u nas w
na swą wybitną, wyjątkową nawet,
niuzykalność należy w Polsce niemal
do fenomenów. Gdy dwaj bracia: Ka-
zimierz i Michał oraz ich siostra, Mar
ju, byli dziećmi, tworzyli już znane
„Trio Wilkomirskich“. Budzilo ono
podziw niezwykłą dokładnością tech-
niczną wykonania i tem, że cały reper
tuar te dzieci grały bez nut, z pam; ci,
co się nie praktykuje nigdy nawet
wśród dojrzałych i znakomitych ka -
meralistów.

Dzisiaj, po upływie lat bez mała
dwudziestu drogi trojga muzyków
nieco się rozeszły. Skrzypek, Michał,
przebywa zagranicą, bodaj w Amery-
ce Północnej, wiolonczelista, a zara -
zem kapelmistrz i kompozytor, Kazi-
mierz Wiłkomirski, jest kierowni-
kiem polskiego konserwatorjum w
Gdańsku, a pianistka, Marja, ukazuje
się od czasu do czasu na estradzie, a
poza tem naucza.

W niedzielę ubiegłą pp. Kazimierz
i Marja Wiłkomirscy wystąpili na e-
stradzie Filharmonji. Pierwszy — dy-
rygował orkiestrą, zaś p. Marja Wił-
komirska grała partję solową w kon-
cercie D-moll Brahmsa.

Wielęstronny i świetny muzyk, p.
K. Wiłkomirski swobodnie daje sobie

"radę z zespołem orkiestrowym; pro-
wadzi go pewnie i śmiało. Ale — jak
to często widzimy u kapelmistrzów
młodych — za mało różniczkuje na -
pięcie siły brzmienia. Daje się unosić
fałom dźwiękowym; mocnych i wieł-
kich ruchów używa bez względu na
to, czy jest fortissimo czy tylko forte,
a przeto niejednokrotnie zmusza or-
kiestrę, zwłaszcza skrzypce, do dawa-
nia tonu więcej, niż instrument dać
może. Stąd powstaje pomniejszenie
szlachetności brzmienia, a nawet krzy
kliwość. Tego nigdy nie spotykamy u
kape!mistrzów naprawdę wielkiej  

sezonie bieżącym.
Marja Wiłkomirska jest pianistką,

która posiada wszystko, czego się wy-
maga od pianistów estradowych: du-
żą, wszechstronną technikę, opano-
wanie brzmienia, precyzję rytmiczną,
szlachetny smak frazowania, niezach-
wianą pewność gry w utworach tak
gigantycznych, jak koncert Brahmsa.
Ale razem z tem w grze artystki z ła-
twością wyczuwa się znaczną dożę
chłodu, zbyt mały stopień wewnętrz-
nego ognia, płynącego ze zżycia się
artystki z dziełem twórcy — w wy-
niku czego, w gruncić rzeczy poważ-
na, w pięknym stylu, interpretacja p.
Wiłkomirskiej nie porusza głębiej słu
chacza. Raczej budzi szacunek.

Na rzecz budowy kościoła św. Ja-
kóba odbył się w niedzielę koncert w
sali Domu Akademickiego. Poza zna-
nymi, pierwszorzednymi artvstami,
jak pp.: Al Michałowski, Ad. Dobosz,
Eug. Umińska i młodym pianistą, W.
Koprowskim, udział w koncercie wzię
ła orkiestra, złożona z akademików o-
raz chór; zespoły te zorganizował i
prowadzi p. Tomasz Jaworski, b. ar-
tysła orkiestry Opery Warszawskiej.

Zainteresował nas szczególnie fakt
stworzenia orkiestry symfonicznej (o
chór zawsze łatwiej) w składzie dosta.
tecznie dużym, by móc podjać się wy
konania takiego dzieła, jak symfonja
H-moll („niedokończona*) Schuberta.
Poza drobnemi nieścisłościami w
instr. dętych utwór ten był odegrany
zupełnie dobrze. Nie mniej pomyślnie
wywiązali się pp.: Czerwiński, Hry-
niewiecki i Szweda z wykonania I
części Tria D-moll Mendelssohna. Pia
nista, p. W. Koprowski, opanowany
był, niestety, przez t. zw. tremę; z tej
przyczyny interpretowane przez niego
utwory Chopina nie wywarły większe
go wrażenia.

W. 5.

—tma

Arasy polskie w świetle nowych badań
Z komisji historji szłuki Axademii Umiejętności

Na posiedzeniu komisji historji sztu*
ki Akademji Umięjętności, która od-
była się dn. 6. II, b. r. pod przewodni-
ctwem prof, Juljana Pagaczewskie-
$0, przedstawił dr. Tadeusz Mańxow-
ski ze Lwowa dwa komunikaty.
Pierwszy z nich dotyczył roli arasów
na dworze ostatnich Jagiellonów.
Arasy nabywał dwukrotnie w

większych  serjach król Zyśmunt I
dla dekoracji komnat na Wawelu.
Przywiozła potem pewną ich ilość,
lecz i wywiozła skolei, Bona, przy-
woziły w posaśu dwie z domu habs-
burskiego żony Zygmunta Augusta,
Elżbieta i Katarzyna. Najbogatszym
jednak był zbiór Zyćmunta Augusta.
Uwagi godne są wiadomości © sto*
sunkach finansowych Zygmunta
Augusta z domem handlowym Lit"
zów w Gdańsku, za którego pośred*
nictwem prawdopodobnie kupno se-
ryj wielkich arasów figuralnych dosz-
ło do skutku, o czem przechowała się
także późniejsza tradycja.
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W roku 1548 sporządzony został
na pergam'nie, zaginiony dziś, pierw”

inwentarz arasów  królewskch.
Dla opieki nad zbiorem używał król
z Flandrji sprowadzonych fachow*
ców. Arasy Zygmunta Augusta
stanowiły pewne zespoły dekoracyj*
ne,osobne arasów figuralnych, osob-
ne pejzažowo-myšliwskich i grote*
skowych, Referent starał cię odtwo”
rzyć system dekoracyjny niektó*
rych wnętrz ówczesnych komnat kró*
lewskich zamków na Wawelu, w Nie-
połomicach, Tykocinie i Knyszynie.
Zestawienie arasów poszcześólnych
seryj wykazuje, że w chwili śmierci
Zygmunta Augusta zbiór jego składał
cię z 356 arasów.

Drugi komunikat dotyczył śrupy
rokokowych antependjów fundacji
Mikołaja Potockiego. Stanowią je
płaskorzeźby o wspólnych cechach
stylowych, znajdujące się w ołtarzach
kościołów i cerkwi Buczacza i Ho"

Monarchia angielska
Anglja nie ma konstytucji pisanej;

podstawowe zasady ustroju państwo-
wego znajdują się w szeregu ustaw,
pochodzących z różnych czasów i wy
rażają je także uświęcone praktyką 0-
byczaje; z tego powodu, pisząc o u-
stroju Anglji, jeden z najznakomit-
szych jego badaczy Anson, zatytuło-
wał swoje dzieło: „Law and custom of

the constitution*. Poznanie ustroju
angielskiego jest tem trudniejsze, że

większość uczonych angielskich ma
niezwykle nudny i niezrozumiały spo-

sób wyrażania się (np. Dicey: „Wstęp

do nauki o prawie konstytucyjnem”*),
zaś większość angielskich publicy-

stów bawi się paradoksami, fałszują-

cymi rzeczywistość (np. Bagehot).
Na stanowisko monarchy w Anglji

miały decydujacy wpływ wydarzenia
z XVII i poczatku XVIII wieku. Tu-
dotowie (np Henryk VIII i Elżbieta)
byli właściwie monarchami absolut.
nymi, Stuartowie dążyli do absolutyz
mu i w niektórych okresach cel swój
osiagali Dopiero po wstapieniu na
tron Wilhelma Orańskiego. a przede-
wszysikiem od chwili sprowadzenia 7
Niemiec dynastji hanowerskiej, za:  

czął się ustalać typ monarchji angiel-
skiej, który, określoną już i popułar-
ną na całym świecie, formę, uzyskał
od czasu panowania królowej Wik-
torji. Dynastja angielska nie była po-
pułarna do drugiej połowy ubiegłego
stulecia. Jerzy I był jeszcze zupełnym
Niemcem, Jerzy II czuł się także wię-
cej związany z Hanowerem niż z An-
glją, Jerzy III urodził się już w An-
glji, przejmował się jej losami. ale po
nosi część odpowiedzialności za utra-
tę olbrzymich terytorjów Ameryki
Północnej; w drugiej połowie pano-
wania, Jerzy III zachorował umysło-
wo (wypadek wyjątkowy w monar-
chji dziedzicznej) i regencję zaczął
sprawować, a potem panował, Jerzy
IV za którego czasów autorytet mo-
ralny korony prawie nie istniał Wil-
helm IV przeszedł bez znaczenia, a
królow: Wiktorja do roku mniej wię.
ce1 1860 oskarżana była o to. że jest
Niemka i nie rozumie interesów an
«ielskich Jednak długie panowanie
Wiktorji. jej takt i olbrzymia pomvśl
ność, rozrastajacego się za jej panowa
nia, imperjum, spopularyzowały dy:
nastję i wytworzyły atmosferę loya]-

 
 

0 zmiany
w Polskiem Radjo
W związku z naszą notatką z dnia

1.1 Biuro Prasy i Propagandy P. R.
nadesłało nam wyjaśnienie, które lo-
jalnie zamieściliśmy 9.11. Wyjaśnienie
to zawiera wszakże parę momentów,
których pominąć milczeniem nie może
my,
Fwierdzi wspomniane Biuro P. i P.,

Że krytycy audycyj radiowych (do ich
liczby należał Lud. Różycki) „angażo-
wani są zwykle na krótkie, przeważnie
trzymiesięczne okresy, a to w tym ce-
lu, aby uniknąć zruhrdluhrdluschrdąb
kreślenie nasze) ocen krytycznych”.
Przecieramy oczy: więc krytykom,
pracującym ponad trzy miesiące grozi
„zrutynizowanie“? Słuchajcie, pano-
wie krytycy literaccy, teatralni, muzy-
czni, artystyczni!

Dotąd zdawało się wielu z nas, że
krytyk winien mieć czas, nieraz długi,
by się wyrobić, by stać się naprawdę
siłą poważną, sędzią spraw artystycz-
nych wytrawnym, budzącym szacunek,
A tu — żrutynizowanie ocen krytycz-
nych! Co więcej: Biuro P. P. twierdzi,
iż owe krótkie okresy są wprowadzo-
ne by „osiągnąć możliwie jaknajwięk-
szą bezstronność”, Cóż się tedy dziać
może po owych trzech miesiącach, co
polaje w wątpliwość ową bezstron=
ność? Prosimy o dalsze wyjaśnienie!
Pouwolimy sobie zapytać dalej: czy

śrożba utraty „bezstronności” po 6*
wych trzech miesiącach dotyczy tylko
„krytyków audycyj radjowych', czy
kierownicy tych audycyj są wolni od
owych posądzeń? O ile wiemy zajmują
oni swe stanowiska znacznie dłużej...

W końcu musimy się zastrzec prze-
ciwko słowu „nieprawda“, użytemu
przez organ prasowy P. P. Nie twier-
dziliśmy bynajmniej, by p. L. Różycki
stracił posadę dlatego, że pisał oceny
surowe, prostowanie więc teóo, czeóo
nie było, jest conajmniej faktem dziw*
nym, Chodziła nam w owej notatce o
co innego, mianowicie o fakt powoła-
nia ra miejsce p. Różyckiego, znako-
mitego muzyka polskiego, niejakiego
p. Szpaka, Žyda, O tem „wyjašnienie“
milczy, a to właśnie jest sednem rze-
czy, Widocznie więc prawdą jest, że
Żyd, p. Szpak, objął stanowisko, zaj-
mowane przez Polaka, L. Różyckiego.

Ze sposobu, w jaki „wyjaśnienie” zo-
stało ułożone i jakich dobiera argu-

mentów wynika, że w Biurze praso-
wem P, R. urzędnicy w obawie „zru-
tynizowania”* również długo nie upra-
wiają swego fachu. W tym wypadku
zapewne nawet nie trzy miesiące i nie
trzy dni, Może trzy godziny tylko?

rodenki, zbudowanych przez słynnego
w wieku XVIII członka rodu Potoc*
kich, Mikołaja, znanego pod nazwą
starosty kaniowskiego. Analogiczne
do nich antependjum znajduje się nad*
to w jednym z ołtarzy lwowskiego
kościoła Karmelitów. Wszystkie od-
znaczają się oryginalnością w ujęciu
tematów. Referent odróżnił w tych
płaskorzeźbach styl i rękę rzeźbiarza
majstra Pinzła, autora rokokowych po
staci, od wykonawców tła, pejzażu i
ornamentu, w których wykonaniu
współdziałali zapewne uczniowie i
współpracownicy warsztatu Pinzla,

ty, a za Jerzego V-go, nawet atmosfe-
rę entuzjazmu, przypominającą sto-
sunek społeczeństwa, do monarchji,
jaki panował we Francji za czasów
ancien rćgime'u.

„Król nie może źle czynić”, dla An-
glików wszystko podlega dyskusji,
prócz dwóch rzeczy: monarchji i oso-
by króla. Zasada nieodpowiedzialnoś-
ci i nietykalności króla wynika z dą-
żenia, aby w kraju istniał autorytet,
posiadający niezaprzeczony urok mo-
ralny. Lord Hugh, w książce: „Kon -
serwatyzm*, pisze: „Monarcha dzie-
dziczny różni się zasadniczo od wy-
bieralnego prezydenta; otacza go u-
rok całych pokoleń władców, od któ-
rych pochodzi, a co ważniejsze. posia-
da nabyta od lat najmłodszych wpra-
wę w postępowaniu, odpowiednią
do jego godności*. Tenże autor kon -
statuje: „Król 1 monarchja znajdują
dziś wyższe w opinji angielskiej stano
wisko, aniżeli w dawniejszych cza-
sach od śmierci Karola Il, do wstąpie
nia na tron Wiktorji. |

Montesquien nie zrozumiał instytu-
cyj angielskich. dowodzac, że system
angielski polega na podziałe władz i
że monarcha stoi na czele „władzy
wykonawczej”: daleko ściślej scharak
teryzowa?ł ustrój angielski. najznako-
mitszy angielski znawca prawa kon -
styłucyjnego w XVII wieku, Bląck-  

400-'ecie Piotra Skargi
Krakowski Komitet uroczystośc. qubi-

leuszowych na 400-lecie urodz n ka,

Piotra Skargi wydałtaką odezwę:

W roku 1936 przypada 400-na roczni-

ca urodzin wielkiego kapłana i znam>mi-

tego Polaka ks, Piotra Skarśi.

Jak potężny słup ognia świeci na

kartach naszych dziejów wielka postać

tego świątobliwego Sługi Bożego, nie:

zrównasego Miłośnika Ojczyzny, złotou-

stego i opatrznościowego Kaznodzie.,

Opiekuna ubogich i Apostoła zorganizo

wanego miłosierdzie.

W Krakowie, gdzie w kościeie św

Piotra spoczywaą jego śmiertelne

szczątki, zawiązał się z  inic'atywy

„Tow. im, Ks Skargi”. Komitet obywa

telski, który postanowił godnie „czoić

tę drogą sercu każdego Polaka rocznicę

odpowiedniemi uroczystościami jubileu-

szowem, W ramach tych uroczystości,

wyznaczonych na 6 i 7 czerwca b r.,

odbędzie się solenne nabożeństwo, aka-

demja, specjalne widowisko teairalne

wystawa jubileuszowa, wreszcie holi

zbiorowy u trumny Skargi w krypcie,

którą Komitet krakowski odnowi w naj.

bliższym czasie przy pomocy społeczeń-

stwa katolickiego.
Komitet krakowski rozpoczął swe

prace w jesieni ub, r., obecnie zaś zwra-
ca się do wszystkich ośrodków, zwiąża-
nych z działalnościąi życiem Skarg i do
całego uświadomionego społeczeństwa

katolickiego z prośbą o zainicjowanie w
całe' Polsce obchodów, poświęcenych

uczczeniu wielkiego Kapłana - Patr'oty
i wysłanie delegacyj ma uroczystość

czerwcówe dv Krakowa.
Zostawiając szerokie pole imcjaty-

wie lokamej, pragnie Komitet ktrazowski
zainteresowanym jubileuszem ska: gow-

skim instytuc'om i zrzeszeniom poddać
dwa hasła przewodnie tegorocznych uro-
czystości ku czci ks, Skargi, Wysuwamy

Zjazd inżyn'eró
W/ dniach od 15 do 17 lutego b. r. od-

będzie się w Katowicach II-gi Zjazd pol-
skich inżynierów budowlanych. Zjazd po-
święcony będzie omówieniu prac polsk'ch

inżynierów w zakresie konstrukcyj in-
żynierskich w budownictwie i mostow-
nictwie. Referatów zjazdowych zgłoszono
około 50. Referaty te, drukowane, otrzy-
mają wszyscy uczestnicy Zjazdu,

W/ zjeździe zapowiedziało udz'ał około
300 uczestnikówz całej Polski,Otwarcia
zjadu w Katowicach dnia 15 lutego w auli
Śląskich Techników Zakładów Nauko-
wych dokonają prezes Polskiego Zw.ąz-
ku inżynierów budowlanych, prof. inż.
dr. A, Pszenicki i przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego Zjazdu prof. inž.

na pierwsze miejsce świętość Jego życia,

by w ten sposób przygotować warunki,

potrzebne do podęcia starań o Jego

beatytikacę, Powtóre pragniemy silnie

podkreślić wskaznia i nauki rel ginė,
moralne oraz społeczno _ pólityczne tego

niezrównango wychowawcy narodu któe
ry z zadziwiającą intuicją sięgał d. głęe

bin duszy polskiej, analizował ją świet-

mie i umiał znaleźć na jej rany i błędy

tralne lekarstwa, po dzień dzisie'szy u-
derzająco aktualne. Wskazania te i nauki

ukażą się w osobnej antologii jubileuszo-

wej, Te dwa hasła będą nicią przewode
nią ogólno-polskich uroczystości jubilew

wych.
Komitet krakowski wdzięczny będzie

Komitetom lokalnym za łaskawe utrzy-
mywanie łączności z Krakowem,

Ža krakowski Komitet uroczystoścł
jubile "owych na 400-lecie urodz u Ks
Piotra Skargi: (—) dyrektor Jakób Za-
chemski, prezes, (-—) Dyrektor Michał
Pelczar, sekretarz.

KRONIKA LITERACKA:
Książka polska zagranicą, — Wedlug

ogłoszonej ostatnio przez Główny Urząd
Statystyczny statystyki druków polskich
za rok 1934, wydano zagranicą w języku
polskim oraż tłumaczono z języka pol-
skiego ogółem 236 druków. Druków w ję»
zyku polskim wydano zagranicą 186 w
tem tłumaczonych 66 (głównie z *osyj=

skiego — 58); druków w języku pols"im
i obcych wydańo 7, wreszcie druków tłu-
maczonych z jężyka polskiego ukazało się
43, w tem na język francuski 9, na czeski
8, włoski 6, rosyjski 5, angielskie 4, litów-
ski3, holenderski 2, niem'ecki 2 oraż po
1 na chorwacki, hiszpańsk:, szwedzki i
węgierski,

w budowianych
dr. St Bryła, poczem nastąpią obrady
Zjazdu, Następny dzień t. j. 16.11 b. r.
w całości będzie poświęcony obrzdom,
zaś wieczorem nastąpi zamknięcie Zjaz-
du. Dzień 17 lutego został przeznaczony
na wycieczki, które odbędą się w kilku
grupach i obejmą zwiedzanie hut, kopalni,
fabryki cementu, fabryki porcelany oraz
niektórych buwowli inżyniersk'ch na te-
renie Katowic. Ministerstwo Komun kacji

|-przyznało uczestnikom, będącym człon-

kami Polskiego Związku Inżyn'erów Bu-
dowlanych, zniżkę 50 proc. (od obzenej
taryfy) w obie strony. Zniżki ważne są za
okazaniem imiennej karty uczestnictwa,
legitymacji członka Związku za rok 1936,
oraz dowodu osobistego z fotografją.

 
ie książek posiada Ossolineum?

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
we Lwowie ogłosił sprawozdanie ze
swej działalności w r. ub.
Jak wynika ze sprawozdania w

dziełach skatalogowanych numer bie-
żecy doszedł do liczby 202.000, Ra*
zem druków jest 196,467 (przybyło
3.051), dzieł 293,917 tomów .przyby*
ło 5,257), 283.787 woluminów (przy*
bvło 2958). Czasopism bieżącvch jest
2.375 (ubyło 94. a orzybyło 415), rę*
kopisów ok, 10,000 (przybyło 133),
autotrafów około 7,500, etc.
W r. 1935 korzystało z pracowni

naukowej -rzez 266 dni osób 7,965.

stone pisząc: „Król Anglji jest nietyl-
ko głową, ale jedynym urzędnikiem
narodu. Wszyscy inni działają w je-
go imieniu i pod jego zwierzchni-
ctwem, tak jak w Rzymie wszystkie
władze zjednoczone zostały w ręku
cesarza". Bagchot, znany publicysta z
XIX wieku (The englisch Constitu-
tion) ze swej strony dodaje: „Rządem
silnym robi monarchję przedewszyst-
kiem to, że jest ona rządem najprzy-
stępniejszym dła zrozumienia". Dicey
(Wstep do nauki o prawie korstvtu -
cyjnem) zaś pisze: chociaż, „Korona,
rzeczywiście ma niewiele wspólnego ż
mnóstwem czynności, wykonywanych
w imieniu króla, to przecież żaden z
poprzedników królowej Wiktorji i
Edwarda VII, ani oni sami, nigdy nie
postępowali według maksymy sfor-
mułowanej przez Thiers'a: Król pa-
nuje lecz nie rządzi”.

Król angielski nie potrzebuje sto-
sować veta ustawodawczego, gdyż od
k'I.udziesieciu łat rzeczywista inicia-
tywę ustawodawczą ma rząd J. K
Mości: Jellinek w swojej słynnej pra-
cy „O„Alna nauka o państwie" stwier
dza že królcwie angielscy ciagle i
często wpływają na bieg ustawodaw
siwa, odmawiając zgody na wwiesie-
nie danego proiektu przes rzad do
pssłamentu, w każdym razie podpist
królewskie wprowadzają w ruch całą

Do domu w--ožyczono 5,245 dzieł
3,206 osobom, -

Biblioteka im, Gwalberta Pawli-
kowskiedo licz” druków 22,332, ręko”
pisów 290, dyplomėw 27“, autogra-
fów 4,270, map 678, n.ia.zmatów
3,688, rycin 24,827,
Muzeum im, Ks. Ks. Lubomirsk'ch

liczyło w roku 1935 wś. inwentarzy:
przedmiotów archeolośicznych i hi-
storycznych 3.972, obrazów 1.319,
rzeźb 473 plus 1 depozyt, rycin i szty*
chów 29,540, w gabinecie numzma*
t"cznym 21,540 sztuk, fotośrafij 7,050.
Bibljoteka muzealna liczyła dzieł
3,118 w 3,620 tomach.

machinę państwową w Anglji zaś w
ostatnich czasach sekretarjat osobisty
króla stał się rzeczywistem i jedynem
ministerstwem  imperjalnem, gdyż
król jest jedynym wspólnyn: otg.. em
śswiafowego Imperjum Brvtv'-kiego i
naczelnicy rządów dominjanych ko-
munikują się wprost z kró!cm cmija-
„ic gubine* zngielski i angielskie mi-

e nisterstwo kolonij. Najlepszym dowo-
dem wyniinego stanowis<«. Когопу
angidskiej jest zmiana w syłuucji po-
lityczae,. decydujscych politycznych
in.ponc'erabilii, zachodząca zawsze
przy objęciu tronu przez nowego mo+
narchę: pomyślmy ile znaczyła w ży-
ciu angielskiem różnica charakterów
królowej Wiktorji, Edwarda VII i Je-
rzego V.
Bardzo pomyślną okolicznością dła

Anglji było to, że kryzys moralny i po
lityczny przeżyła najwcześniej, trwał
on najkróceji śladu po nim nie pozo-
stalo. Bezp'odna i pełna sprzeczności
tyranja Cromwella jest tylko w hi-
storji Anglii błyskawicznym  epi”o-
dem. Bainville (.,l.es dictatenrs*) koń.
czy charakterystykę republiki ansiel-
skiej z XVII wieku s'owami: .Gzter-
naście lat nieporzadku rzezi i tyranji
posłużyły tylko do wzmocnienia mo:
narchji, ujawniajsc. iż jest ona tysiąć
razy bardziej pożądana”. T.G.

 



 

 

Potežna mani

W niedzielę, dnia 9 lutego w szesnastą rocz

nicę vasyskania wolneg» dosiępu do morza

sta:aniem morskich korporacyj akademie-

kich K!Baltia, K!Masovia, KiLaconia oraz

K!Gedania Posnaniensis odbyła się w hali re-
prezcetacyjnej Targów Poznańskich Akadem-

ja Morska.
Stała się ona potężną manifestacją narodo

wego Poznaina. Pomimo, Iż równocześnie od-

bywała się pod protektoratem czynników

„miarodajnych* "podobna uroczystość w Auli

Uniwersytetu, olbrzymią halę zapełniły ty-

sięczne tłumy. Nie pomogły wysiłki czynione
przez pewne Sfery, by nie dopuścić do odby

cia się Akademji.

х
Na podjum stanęły poczty sztondprewe

wszystkich korporacyj akademietich, witane

długo niemilknącą burzą oklasków Orkiestra

wykonywa marszą, Na mównicę wstępuje p.

Paweł Dąbrowski z K!Gedania Posnanieusis,
który zagajając Akademję, podaje do wia-

domości, iż władze administracyjne nie zezwo
lity na wygłoszenie referatu przez dr. Tadeu-

sza Wróbla z Poznania, który miał mówić

nm 'emat; „Dwa fronty walki o polskie mo-

rze”,
Wygłosił więc dr, Wróbel jedynie słowo

 

2 KRAKOWA
TEATR im. Słowackiego: wtorek „Chimery”.

Kina polskie;

Apollo: Pepi.

Promień: Wojna w królestwie walca.

Sztuka. Szanghaj.

Stella. Rapsodja Bałtyku.

Świt: Intryga Floris Bell.
Uciecha: Całe miasto mówi o tem.

Ze Stronnictwa Narodowego. — We środę

o godz. 19 w lokalu Rynek Główny 6 m. 17
odbędzie się doroczne walne zebranie człon-

ków I koła Stronnictwa Narodowego w Kra

kowie. Wstęp tylko dla członków J koła,

Sesja budżetowa rady miejskiej w marcu.

— Prace nad budżet» m. Krakowa na naj-

bliższy rok budżetowy prowadzi już od kil:

ku tygodni wydział finansowy zarządu miej.

skiego. Prace te potrwają około miesiąca.

Poczem — najprawpodobniej w marcu —

budżetem zajmie się rada miejska,

Nowa pożyczka dla Krakowa. =— Między

zarządem miejskim a dyrekcją Pocztowej

Kasy Oszczędności toczą się pertraktacje w

sprawie udzielenia przez P. K. O. miastu

większej, kilkusettysięcznej pożyczki.  Ро-

życzka ma być przenaczona na cele inwesty

cyjne. Słysząc o nowej pożyczce dla miasta

Krakowa nasuwa się mimowoli uwaga na te-

mat gospodarki miejskiej Krakowa. Co pe-

wien czas słyszymy o coraz to nowych po-

życzkach — miasto z roku na rok zadłuża się

coraz więcej, pożyczek tych używa niezaw.

sze tylko na cele inwestycyjne lub budowla:

ne, ale bardzo często na bieżące wydatki za-

rządu miejskiego a nawet, jak to ostatnio z

jedną pożyczką miejską miało miejsce — u-

żyto ją na pokrycie strat spowodowanych

„sanacyjną* gospodarką spółki mięsnej „Ca-

ra“ „Ojcowie' miasta, zaciągając przy kaž-

dej nadającej się sposobności pożyczki, ani

myślą o tem, w jaki sposób przyjdzie ich na

stępcom pożyczki te spłacać.

Kurs przewodników. — W poniedziałek 10.

b. m. w sali Miejskiego Muzeum Przemysło-

wego przy ul Smoleńsk. 9 rozpoczął się spe-

cjalny kurs przewodników po Krakowie.

Kurs ma trwać trzy miesiące i ma dostar-

czyć Krakowowi i turystom zwiedzającym

nasze miasto inteligentnych i odpowiednio

wyszkolonych przewodników. Na kurs zgło-

siło się ponad 300 osób, z których wybrano

80 o najlepszych kwalifikacjach. Kierówni-

kiem naukowym kursu jest dr. Dobrzycki.

Liczna ilość zgłoszeń świadczy o dużem po-

wodzeniu kursu... ałe i równocześnie o po-

* stępującem zubożeniu społeczeństwa Bo prze
wodnicy po Krakowie — ło niejako zawód

dła szeregu osób i czasem jedyne źródło u-

trzymania.

Ljęcie sprawey morderstwa na Starej Ol-

szy. — Śledztwo w sprawie morderstwa po-
pełnionego z 29 na 30 stycznia na Starej Ol-

szy, przy ul. Wilkowej, na osobach Józefy

Marsowej oraz Gertrudy Gębalówny dało już

pozytywne rezultaty. Wyniki śledztwa prze-

mawiają bardzo poważnie za tem, że mor-

derstwa dokonał aresztowany przed kilku

dniami szeregowiec 5 bataljonu saperów Woj

ciech Leja, przebywający w swej formacji na

ćwiczeniach wojskowych.

Żyd w klubie sportowym „Bleżanowianka”.

-— Sportowcy z Bieżanowa proszą nas o po-
danie do publicznej wiadomości przykrego

dla nich faktu. że dzięki małemu uświadomie

niu miejscowych sportowców wcisnął się do

nowoobranego zarządu Klubu Sportowego

„Bieżanowianka” Żyd Milstein i to na stano-

wisko skarbnika. Innym dowodem, że do

sportowców w Bieżanowie nie dotarła jesz-

cze świadomość niebezpieczeństwa żydow-

skiego jest uchwalenie na walnem zebraniu

wspomnianego klubu „serdecznego podzięko-

wania redakcji „Expressu Ilustrowanego” za

bezinteresowną opiekę nad sportem" itd.
 

w Poznaniu
wstępne, w którem silnie podkreślił przywią

zanie Polaków do polskiego morza.

„Polska — mówił on — posiadać musi Bał
tyk od ujścia Wisły, aż po Królewiec, To

jest historyczne zadanie narodu polskiego I

dlatego my ta na zachodzie wraz z przedsta-

wicielami całej Polski odzywamy się dziś o

odwieczne prawa narodu polskiego I przypo

minamy komu należy wielkie obowiązki dzie-

jowe. Wierzymy, że tylko naród polski, nie

spuszczający z Oczu swych wielkich eelów

może ukrócić prowokacje elementu krzyżac-

kiego w Gdańsku".

Stwierdzając, że walka idzie o wielką rzecz

I że na jej bieg musi wpływać cały naród,
podkreślił mówca, iż nie nie może się odhy-

wać bez wiedzy narodu,
Przechodząc do sprawy Polaków zamiesz-

kałych na ziemiach zagrabionych przez Niem

ców, mówił:

„Tam na północy, trzeba to stwierdzić z ea

łą stanowczością, niema żadnej mniejszości

polskiej, niema ludzi, do których Polacy mo-

gliby podchodzić, jako do rodaków w Ame-

ryce lub Azji — lecz są synowie narodu pol-

skiego na swojej własnej ziemi, któremi wła-

dają obcy”.

Że słowa mówey traflały do przekonania
słuchaczów świadczyły oklaski, jakiemi da-

rzono jego wywody.

Po produkcjach muzycznych zabrał głos

dr. Tadeusz Bielecki z Warszawy, który omó

wił zagadnienie „Naród Polski a idea mo-

rza”,
Opierając się na materjale historycznym

wykazał iż w czasach porozbiorowych ideę

polskiego dostępu do morza podntósł jedynie

Obóz Narodowy. który pód przywództwem J.

L. Popławskiego oraz Romana Dmowskiego

uczył naród polski zrozumienia doniosłości

tej idei a w chwili odbudowywania państwa

polskiego realizował ją.

Przechodząc do chwili obecnej podniósł, iż

o potędze i znaczeniu Polski decydować bę+

dzie nie ta czy inna polityka zagraniczna,

lecz wewnętrzna siła narodu | charaktery je-

ge członków, które wykształełć się mogą je-

dynie w ciągłem zetknięcia się z morzem. Od

cięcie od morza pozbawia naród ważnej szko

ły charakterów,

Zrozumienie myśli mówcy wyraziło się ży

w' reakcją słuchaczy,

Skolci zabrał głos mag. Adam Macielfński
ze Lwowa, który imieniem ziem wschodnich

stwierdził, iż cały naród stoi na straży Bał-

tyku i swoieh interesów związanych z posła-

d: niem dostępu do morza. Z dwuch prądów,

z których jeden żeda ekspansii na wschód a

drugi widzi przyszłość Polski na Zachodzie

zwycięża poslad narodowy, doceniający rolę

ziem zachodnieh.

Zwycięstwo Obozu Narodowego zapewni

nie tylko utrzymanie w całości granie zachod |

 

 

Poznań, w lutym.

nich, lecz również zażądanie tego co się Pol-

sce słusznie na zachodzie należy.
Imieniem Pomorza przemawiał A. Kempiń

ski, który podkreślił giocno radość Pomo-
rzan spowodu rozwoju Obozu Narodowego,

gdyż tylko ten zapewni właściwe odnosze-

nie się do Pomorza i wybrzeża morskiego,

Na zakończenie odczytał p. Kempiński na-
stępującą rezolucję:

Zebrani na Akademji Morskiej w Poznania
w dniu 9 lutego 1936 r. po wysłuchania prze-

mówień stwierdzają, że polityka naszego pań

stwa w stosunku do Gdańska winna być po-

zbawiona jakichkolwiek złudzeń 1 ustępstw.

Stwierdzamy odwieczne prawa nasze do
morza, jako narodu od wieków osiadlego nad

morzem Od Gdańska po Szczecin, jako na-

rodu, który otrzymał w testamencie od kró-

la Bolesława Chrobrego | przeszłych pokoleń

prastarą nadmorską ziemię piastowską.

Rodakom naszym, których traktat wersalski

pozostawił poza granicami naszego państwa

na ziemiach odwiecznie polskich, a mianowi-

ele na Pomorzu szczecińskiem, Prusach

wschodnich | Śląsku, ślemy wyrazy otuchy I

wzywamy ich do wytrwania, aż do wybicia

dzicjówej godziny sprawiedliwości,

Stwierdzamy, że zawarowane traktatami

nasze prawa w Gdańsku w zakresie gospo-
darczym I politycznym nie są w dostateczny

sposób wyzyskane | chronione, domagamy

się więc, ażeby zmusić Gdańsk do respekto-
wania praw Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzywamy całe społeczeństwo m Gdańsku

do ściślejszego zespolenia się z narodem pol-

skim, czuwa!ącym nad jego losem na zagro+

żonej przez Niemców placówee,

Domagamy się unarodowienia życia gospo-

darczego naszego wybrzeża. a w szezególnoś-

«i portu Gdyni, gdyż ekspansja Żydów I Niem
ców zagraża tam żywotnym interesom nasze

go narodu.

Zważywszy, że jedyną rękojmią naszego

| bezpieczeństwa i całego życia narodu jest

zorganizowany naród i jego czynne ramię
armja, domagamy się uwzględnienia jeszcze

w szerszej mierze potrzeh armji, a w Szcze-

gólności marynarki wojennej. Silna bowiem

flota jest najlepszą gwarancją naszego dostę-

pu do morza, .

Wzywamy cały naród w obliczu grożącego

nam niebezpieczeństwa że strony uzbrojo-
nych Niemiec do składania ofiar na rzecz

obrony morza!”,
Akademię zakończono odśpiewaniem Ro-

ty, oraz Hymnu Młodych,

X
Wychodząc z Akademji tłamy ludzi wzno-

Siły okrzyki na cześć Romana Dmowskiego

oraz Obozu Narodowego. Poł'cia, która mn-

siała znajdować się w neb'żu, aresztowała

wielu spośród manifestujących.

5. 5.  

Rozwój Str. Narodow. w Mazowieckiem
(Dd własnego korespondentaj

Wreszcie doczekano się zwolnienia
działaczy narodowych. Pięciu naro
dowców zwolniono z Berezy Kartus*
kiej a to: Jana Roszkowskiego isekr
pow. Str, Nar.) Jana Pogorzelskiego,
Józefa Pogorzelskiego (brata), Wi*
tolda Kaczyńskiego i Stanisława Ko
bylińskiego, którego przewieziono do
więzienia w Łomży, gdzie dotąd prze
bywa. Jan Pogorzelski (Kier. obw. 50-
koły) przebywał w miejscu odosob*
nienia siedem miesięcy, inni po sześć
miesięcy i mniej.

Zwolniono także kilkadziesiąt osób
z więzienia w Łomży, gdzie byli przy”
trzymywani w związku z zajściami w
Sokołach w dn. 25.7. i 268 ub. r.
Dzięki zwolnieniom sytuacja uległa
odprężeniu, lecz tylko częściowemu,
2" + jeszcze dotąd przebywa kilkuna-
stu członków Str. Nar. w więzieniu,
niespełna już pół roku (szósty mie-
Siac] czekając na rozprawę sądową.

Międzysinnymi przebywa w Łomży
od 25. 8. u. r. kier, obw. Tykocin An-
toni Kupliński i Szczepan Lesisz 2
Kruszewa-Wypychy, ojciec kilkorga
małych dzieci, zostawionych bez żad
nei opieki i środków do życia

Pół roku! — to już w'elki czas, by
sprawa ujrzała światło sądowe. Po*
dobne sprawy w Krzywiniu, Skiernie-
wicach już dawno zostały rozpatrzo*
ne m'mo, że zajścia w Sokołach były
wcześniejsze. Za dłuśo sprawy leżą w
kancelarjach, A tymczasem może n'e-
winnie ludzie siedzą w więzieniu, a
dzieci n'epotrzebnie płaczą po do“
mach i cierpią głód, Jednolita opinja
miejscowego społeczeństwa katego-
rycznie domaga się przyśpieszenia roz
prawy sądowej.
Ludność robudziła się i oróani-

zuje się żywiołowo w szeregach Str
Nar.

Zebrania odbywaią sie tu często i
liczne. Z wiekszych zebrań wvmie*
nić należy odbyte w miejscowościach:

 

Wysokie Mazowieckie, w lutym

Czyżew, Dąbrowa Wielka, Dąbrów*
ka Kość, Klukowo, Rosochate, Wy”
szonki, Kuczyn, Jabłonka, Kulesze
Kość., Dzięciele, Bryki, Skarzyn, Lapy,

Topczewo, Ciechanowiec. Przema-
wiali na zebraniach tych albo dele-
бас! żarz. pow. albo zarż. okr. w
Warszawie. Mowa jest tu o zebra-
niach większych i tylko południowej
części powiatu, bo w obwodach Ty*
kocin, Sokoły, Kobylin, Poświątne
starostwo czasowo zabroniło odbywa”
nia zebrań, Dzięki temu zarządzeniu
części zaniedbane powiatu podciąg"
nęłv się do ogólnego poziomu, wyrów”
nały front i narodowcy spod Czyże”
wa lub Kaczyna w niczem nie ustępu”
ją narodowcom z Sokół lub Tykocina,
Już chyba niema wioski w naszych
stronach, gdzieby nie było członków
Str, Nar, Charakterystyczne jest to,
że represje odniosły wręcz przeciwny
skutek.

Jeszcze niedawno, rok temu, poli-
cia w czasie zebrań spisywała nazwi*
ska obecnych, dziś to jest przeżyt”
kiem, ódyż władze musiałyby spisać
wszystką ludność powiatu, bo wszys
cy są tam już narodowcami i żywy u*
dr'ał w życiu oróanizacyjnem biorą...
Wszak pokazały to wybory — do Sej-
mu. podczas których prawie nie gło”
sował nikt, pokazała to wreszcie da*
nina narodowa. Również ruch na po*
lu sosnodarczem wzmógł się znacznie
skutkiem cześo masowo przybywa*
ją sklepy polskie,
Na zakończenie dodam, że aż się

chce bywać na zebraniach i praco”
wać między tymi ludźmi, jeśli się wi-
dzi ich entuzjazm i poświęcenie dla
idei wielkiej, w którą wierzą. Masy
wierzą w skuteczność rządów opar*
tych o s'Inv i zorganizowany naród
i tem dobitniej domagają się Polski
Narodowej,

Polikarp

samobójstwo wójta
(Od własnego korespondenta;

W dniu 3 lutego r. b. pozbawił się
życia wystrzałem z rewolweru wójt
gminy  Zakrzew, pod. Radom em,
Jan Mieszczak. Przyczyną samobój
stwa, popełnionego z całą świadomo*
ścią, była obawa przed rewizją komi*
sji lustracyjne: w kasie 6minnej. Bra-
kowało bowiem w kasie 13 tysiecy zł.
Wójt Mieszczak był znanym Wziała*

czem B, B. i cieszył się wielkiem га°
ufaniem w sferach sanacyjnych, zwła-

 

Z CAŁEGO MEIRALFU
KALISZ
—

Zgon weterana pracy dla Unjl. = W dn.

ostatnich zgasł w Kaliszu w 89:ym roku ży-

cia zasłużony kapłan - misjonarz, & р Hen-

ryk Pydynkowski T J.

Zmarły był jednym ż tych kapłanów. bo-

 

haterów, którzy z narażeniem na więzienie i
śmierć szli na Podlasie, by krzepić w wierze

św tamtejszych Unitėw. Pierwsze jėgo wy-

cieczki misyjne na Podlasie przypadają na
lata 1896 i 1897 Dokonywał ich z Warszawy,

gdzie przebywał w przebraniu... sklepikarza

(sklepik spożywczy prży ul Mokotowskiej) i

207янг

Rozkład sanacji w Przemyśu
(Оа własnego korespondenta)

Sanacja przemyska przedstawia nie
zwykle żałosny obraz. Po walce o man
daty de Sejmu i rozwiązaniu BBWR.
nieliczni zwolennicy stracili orjenta-
cję i przystań, a „matadorży* popadli
w śmiertelne spory, które zdniem każ
dym się pogłębiają. Do mańdatu po-
selskiego parli, wesołą hipotekę posia
dający p. Burda i pręzes Związku Le-
gjonistów Obolt, naszący przydomek
„wieszcza niby dla tego, że w swo-
jem pisemku „Wiadomościach Prze-
myskich* umieszcza co tydzień, kla:
syczne wprost wzory częslochowskiej
„poezji” W biegu o mandat uhiegł o-
bydwu zacietrzewionych konkuren -
tów pogromca słoni afrykańskich,
członek jednej ż ostatnich brygad ks.
Sapieha. Po „wyborach* przeniosły
się boje do Strzelca i Związku Legjo-
nistów. Strzelee znajduje się obecnie
w pełnym odwrocie. Z paru oddzia -
łów w mieście pozostały tylko niedo-
bitki, które gdyby nie łaskawość pre-
zydentu miasta Chrzanowskiego. od-
najmujscego bezpłatnie Strzelcowi
parę najpiękniejszych ubikacyjna ra-
tuszu, dawnoby się rozlazły.
Równie rozpaczliwie przedstawia

się powiat. Żadnej funkcji nikt po wio
skach nie chce przyjąć, a jeśli nawet
znajdzie się gdzieniegdzie kandydat
na „komendanta* Strzelca, to każe so- |
bie płacić, a że pieniędzy niema, więc
i komendantów brakuje. Ostatnio dla

 

`

Przemysł, w lutym.

ratowania sytuacji, Zarząd Pow.
Strzelca zorganizował inspekcję kół
wiejskich. Przegląd wypadł fatalnie.
Na zebraniach zjawiało się z reguły
po paru chłopców, wobec czego z ko-
nieczności wybierano zarządy spo-
śród nieobecnych. | co się okazało
Wszęazie na komendantów ipreze -
sów Strzelca, wybrano zaocznie człon
ków Stronnictwa Narodowego Rezul-
tat był taki, że narodowcy odbywali
zebrania i wspólnie protestowali prze
ciw wciąganiu ich do roboty, z którą
nie chcą mieć nic wspólnego.

Przec kilku dniami odbyło się zebra
nie Związku Legjonistów. „Wieszcz*
zabawił się tym razem w... spirytystę.
Napisał „feljeton* z którego wynika-
ło, że zjawił się u niego duch zmarłe-
g. generała Tessary i kazał mu objąć
spowrotem funkcję prezesa legjoni-
stów. Oryginalne podejście nie powio
dło się i „wieszczanietylko na zebra
niu za „feljeton** wykpiono, ale nawet
wogóle nie wzięto do zarządu

Równocześnie odezwał się p. Bur-
da. Ponieważ radny Obolt zamknał

| mu dostęp do lokalnej „prasy* sana-
cyjnej. znalazł przytułek w I K CG
gdzie co pewien czas umieszcza felje-
tony Otóż ostatni z tych felietorów
poświęcił b beztroski parlamentarzy-
sta ..poezjom** p Oholta, które niemi.
łosiernie wykpił. Świadczy to nieźle o
dogasającym światku sanacyjnym.  

skąd ruszał śmiało. mając w terenie dziel

nych przewodników w braciach świeżo zało

żonej kongregacji Brata Alberta Chmielow-
skiego Ponownie wybrał się ks. Pydynkow.-

ski na Podlasie w r. 1900 wraz ż jednym z
Braci Albertynów Wówczas to założył szereg
kółek [Il Zakonu św Franciszka po wsiach u- |

nickich, jako ogniska i ostoję wiary wśród

szalejącego prześladowania W r. 1901 został

aresztowany we wsi Dańce i osadzony w wię

zieniu w Białej Podlaskiej, skąd po paru ty:

godniach odstawiono go (jako obywatela au-

strjackiego) do granicy.

Ś. p. ks. Pydynkowski rozwinął również
działalność misjonarską wśród największych

niebezpieczeństw | w samej Rosji. Idąc za ra-
dą ks. M Fulmana (obecnego Biskupa Ordy

narjusza Lubelskiego) który świeżo powró-

cił z wygnania w Niżnim Nowogrodzie, wy-
brał się do Rosji. by nawiązać kontakt z ka-
płanem  konwertytłą z prawosławia, o. Alek

sym Zierczaninowym. Był później jeszcze w

Rosji w latach 1004 — 1905, gdzie nawiązał

znajomość że znanym kanonistą Stuwo-

rowym w Moskwłe i innymi. Ostatnie la-

ta żysia spędził dzielny misjonarz w d-mu

nowicjackim T 4. ® Kaliszu, dobiegając

90-ki i tracąc powoli wzrok i pamięć,

ŁUCK

Ś. p. Marja hr. Brzozowska. — Katolicki

Wołyń stracił jedną z najdzielniejszych dzia

łaczek, 6 p Marję > hr. Rawita - Ostrow

skich Władysławową Belina - Braozowską.

Ś p. hr. Brzozówska była żałożycielką ..To-

Radom, w lutym

szcza w okresie przeprowadzania, w
znany wszystkim sposób, wyborów do
rad gromadzk'ch i gminnych. Mie-
szczak pozostawił żonę i 5 dzieci,
Gmina Żakrzów nie ma szczęścia

do swych wójtów. Poprzedni wójt
Baciaga, osławiony na całą Polskę b.
poseł B. B. W. R. i wybitny działacz
sanacyjny na terenie powiatu radom-
skieśo, po zdefraudowaniu 12,000 zł.
z funduszów śminnych, za czasów
starosty Mackowskiego, a nastennie
powołaniu go na posla B. B. z okrę-
śu radomskiego, niesławnie zakończył
swą karierę w więzieniu, gdzie przez
3 lata rozmyślał nad opłakanymi
skutkami swej kariery.

Następca jeśo na stolcu wójtow*
skim w Zakrzewie, wzorując się wi*
doc?n'e na swym poprzedniku, zakoń*
czył swą karjerę samobójstwem.
Oto skutki pozbawiania ludności

wpływu na gossodarkę w gminie, po*
p'erania |zun'ów. którzy nóźn'ej,
wkradłszy się w łaski, defraudu,ą pie-
niądze i jeszcze opowiadają, iż zużyli
je nie na cele osobiste, ale na wybory.
A tv chłopie polski pozbaw'ony

wszelkiego wpływu na gospodarkę
6minną, płać później za to wszystko
choćby ostatnią krowiną, sprzedaną
nrzez sekwestratora. ;
EAT TIA LDANOTaisCT АЫССТНАРСДЛОЛЬНОЛВАЧЕНИЕТASPZICWĘ

warzystwa św. Józefa dla zaopatrywania koś

ciotów na Wołyniu w aparaty kościelne”.
Przez to towarzystwo oddała wielkie usłu:

Brała nadto żywy udział w nawracaniu pra-

wosławnych i w pracach Akcji Katolickiej.

Za swe zasługi została odznaczoną orderami

„Pro Ecclesia et Pontifice" i „Rene meren-

Mum" Ordery te mež $. p. Zmarłej włożył ja-

ko votn prz obrazie M»'ki Boskiej Latvc ow

skiej w katedrze łuckiej.

ZAKOPANE.

"Odprawapowiatowa w Nowym Targu. —

Dnia 9 lutego odbyła się odprawa powiatowa

kierowników i sekretarzy kół Stronnictwa Na

rodowego i jednodniowy kurs organizacyjny.

Referat o masonerji wygłosił prezes zarządu

powiatowego dr. Mech, a o polityce zagranicz

nej p. Borowicz z Poznania.

ROWEREK eTA ATIKARO ESTASKISS,UTE PSK "BEAZST итООеаОЛТРА

Ostatni bój rozegrał się przed kilku
dniami: Jak wszędzie , tak i w Prze.
myślu przyst '-"o do zorganizowa-
nia .porczumiesia" towarzystw pol
skich. co ma sastenić zgasłe samobój-
ca BB Otó* ranrsó" 074 karsno-
wemi organizacjami sanacyjnemi. żad
na » polskich organizacvj tam nie we-
szła a nadto na dwu zebraniach odhy
łv się zacięte walki o urzędy w nowej
kruchej kombinacji. Boje te przybra-
ły formą tak zaciętą, że w sprawę wda  li się czynni... wojskowi i czołowe sta

nowiska obsadzili sami. Na dobitek
„ko'ezą“ się tutejsze pisma sanacyi-
ne. Tak „„Tvgodnik Przemyski”, jek i
„Wiadomości Przame-'!=  mnejadają
ogromne d!ugi i tygodnie tych nieczy
tanych pisemek są wyraźnie policzo-

"ne. Dzisiaj pod ożywczym pradem
idei narodowej, powstały siły. które
„sankcję! skierowują ku nicości,

Przemyślanin.
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"Podatek na rzecz żydów i monopol
Ubój rytualny — to nie tylko ubój

niehumanitarny,  barbarzyński. To
podatek, płacony przez ludność chrze-
ścijańską na rzecz gmin żydowskich o-
raz monopol na handel bydłem, po-
drażający cenę mięsa.
«W. Polsce sprawa uboju rytualnego

posiąda.jeszcze specyficzny charakter,
jakiego nie miała w żadnym innym kraju,
W końcu ubiegłego stulecia na terenie
b. zaboru rosyjskiego, a częściowo i au-
strjackiego . w rzeźniach wprowadzony
został. wyłącznie ubój rytualny, przy-
czem' ludność żydowska nabywala wy-
łącznie mięso z przodków, pozostawiając
nieżydom mięso z pośladków. Opłaty za
ubój rytualny, dokonywany przez ty-
tualnych rzezaków, wyznaczonych przez
rabinów, były bardzo wysokie, część
tych opłat szła na bardzo sute wyna-
grodzenie rzezaków rytualnych, pozosta-
ła część stanowiła dochód gminy żydow-
skiej. Niektóre gminy żydowskie zwłasz-
cza w miastach mnieiszych. pokrywały

wszystkie swoje wydatki z tego źródła
dochodu, w większych miastach gminy
żydowskie miały z tego źródła setki ty-
sięcy złotych rocznie dochodu.
więc podatek pośredni, który podrażał
cenę artykułu pierwszej potrzeby, jakim
jest niewątpliwie m'eso, Podatek ten
płaciła zarówno ludność żydowska, jak
i chrześcijańska. Opodatkowanie (a
przez to podrożenie artykułu p'erwszej
potrzeby) jest wogóle rzeczą niewska7a-
ną, a już wprost rzeczą paradoksalną
fest opodatkowanie całej ludności na
rzecz wyłącznie jednej $miny wyzna-

"Zebran'e aubernatorów
Banków Emisyjnych

Te'egraficzna

 

Szwa*carska Agencia
donosi z Bazylei:

Przed miesięcznem zebraniem rady

administracyjnej Banku Wypłat Między-

narodowych, gubernatorzy banków emi-

syjnych odbyli swoje per odyczne narady

w siedzibie Banku, przyczem zastana-

wiano się przedewszystkiem nad sprawą

przekazania przez Austrję za pośredni -

ctwem Banku Wypłat Międzynarodo-

wych 60 miljonów szylingów dla wierzy-

cieli zagranioznych Credit - Anstaltu.

W związku z tą właśnie poważną wypła-

tą, suma bilansowa Banku Wypłat Mię-

dzynarodowych na koniec stycznia r b,

wykazała poważny wzrost w porównani:

z poprzednim bilansem. Narada stwier

dziła jednocześnie, że przekazane prze?

Austriacki Bańk Narodowy 38 mili szy:

lingów na poczt tych zobowiązań Cre-

dit - Anstaltu w niczem nie podważyły

sytuacji austr' ackiej instytucji emisyjnej,

| Sytuacja walutowa
Na wczoraszych giełdach

wych dewizy anglo-saskie niewykazały

naogół poważnie'szych zmian. Dewiza

na Londyn miała przeważnie nieco słab-

szą tendencję, jakkolwiek w Warszawie

nieznaczn'e się wzmocniła, Dewiz. na

Nówy Jork utrzymała się na dotychcza-

sowym niskim poziomie, zbliżonym do

dolnego punktu złota.

Z innych dewiz Zurich 'est w daiszym

ciągu bardzo mocny, natomiast Bruksela

Był to |

waluto- |

niowej, której wyznawcy .nię stanowią
nawet 10 proc „ogółu. ludności,
„Wprowadzenie w rzeźniach naszych

wyłącznego uboju:rytualnego miało jesz-
cze i ten fatalny skutek. że umożliwiło
zmonopolizowanie handlu zarówno żyw-

cem, jak i mięsem w rękach kilku poten-
tatów + monopolistów, którzy płacąc ni-
skie ceny rolnikom - uodewcom za ży-
wiec wyśrubowywzl: 1 epomiernie cenę
mesa

Komisja ankietowa- kimitetu  ekono-
micznego ministrów (a tych ludzi chvba
nikt o stronność posądzać nie może) do-

sza do wvu:ku: „Zniewenie uboju ry-
walnego w Pclsce postawiteby sprawę
m: ęsną zusełje na ivnych podstawach i
dopiero wtedy pozwoi'::nv na jej racjo-

nalre rozw ążanie z kurzyscią dla inte-
resów spczycia” (spruwozeanie komisji
ankietowej | 'mitetu ek< *om.cznego mi-
nistrów. Tom VIII. Przemysł ; handel
mięsny, str. 57)"

|olniomanaccij

 

 

Wydawanie obli acyj
Pożyczki Inwestycyjne

"Na skutek szeregu podań, delegat do
spraw 3 proc. premjowėj Požyczk' Inwe-
stycyjnej zezwolił, aby  subskryhenci,
którzy do dnia 20 lutego b. r. wpłacą
pozostałą należność z tytułu subskrybcj.
3'proc Premowej Pożyczki Inwestycyj-
ne', otrzymali obligacje w pierwszym
terminie, t. j. do dnia:20 kwietn'a b. r.
wraz z trzecim kuponem.

Komunikacjaarktyczna
Przeprowadzona w roku 1935 poraz

pierwszy planowa komunikacja arktycz
na wyniosła w przeładunku 200 tys. ton
towarów, Obrót ten ma być w roku bie-
żącym zwiększony .dzięki przewozom

węgla ze Spitzbergu do Murmańsia. W
czerwcu ma być podęta komunrkacja
między Władywostokiem a Murmań-
skiem w obydwu kierunkach.

 

Deficyt budżetowy za styczeń
WARSZAWA (PAT). Zamknięcie

rachunków skarbu państwa za mie-
siąc styczeń r. b. wykazuje dalszą po.
prawę sytuacji budżetowej jako rezul-
tat akcji podjętej przez rząd, Į

Osiągnięte dochody skarbowe w
miesiącu styczniu wynoszą kwotę zł.
167,5 milj, w tem dochody z danin
publicznych i monopolów zł. 147,3
milj, Po wyeliminowaniu z tej ostt-
niej pozycji nowych wpływów ze spe-
cjalnego podatku od uposażeń. docho-
dy z danin i monopolów w styczniu
r. b. wynoszą 135,3 mili. zł, a w'ęc
kształtują się mniej więcej na p”zio-
mie stycznia 1935 r. Należy nadmie-
nić, że w dochodach stycznia r. b. nie
figuruje jeszcze znaczna większość
wpływów z podwyższonego podatku |
dochodowego od uposażeń oraz z ty-
tułu obniżenia wolnego od opodatko-
wania dochodu z uposażeń (ze zł.

 
!

Również podatek specjalny od uposa-
żeń nie był jeszcze w styczniu wpła-
conv całkowicie do» kas skarbowych
Wydatki za m. stycze* wynios'v

1177:milj, zł, a więc mniejsze są © 9.8
m'H. zł. od wyJatsów w stvcyniu r. ub,
Wydatki w styczniu r. b. bez obsługi
długów wynosiłv 165,7 mili, z. w
stvczniu zaś 1935 r, = 170,4 mili. zł.
W zakresie wydatków bieżącej admi-
nistracji wydatki w styczniu sa zatem
mniejsze o 4,7 mili, zł., aczkolwiek nie
działa. jeszcze zmnieiszenie emerytur,
które zaważv w budżecie dopiero od
kwietnia 1936 r. 4

Porėwnanie wvdatkėw z dochoda-
mi w styczniu r. b. daje deficyt wvra-
żający się kwotą 9,577 tys, zł. Defi-
cyt ten mniejszy jest od grudniow”go
o 23 mili. zh. a o 185 mil. zł. od
deficytu w listopadzie 1935 r. W
styczniu 1935 r, deficyt wynosił 21,8

2.500 na 1.500). Kwoty te wpłvną do | mili: zł.
kas skarbowych dopiero w m, lutym.

Doświadczenia rolnicze
Kilkudnowe narady w min. roln. i ref. roln.
W dniach od 3 do 8 b. m. odbyły się

w ministerstwie rolnictwa i reform rol-
nych tygodniowe obrady plenum komisji
współpracy w doświadczalnictwie i 8 j>j
sekcyj: uprawowej, nawozowej, roślin

leczniczych. meteorológicznej, sadowni-

czej, warzywniczej, roślin pastewnych i
gleboznawczej.

W. obradach wzięło udział około 120
osób — gdyż oprócz samych członków.
komisji — uczestniczyli .w charakterze

gości profesorowie wyższych ticzelni
"Iniczych, kierownicy ipracownicy za-

kładów doświadczalnych oraz osoby in-

teresujące się doświadczalnictwem. W
czasie obrad wygłoszono szereg refera-
tów. Obrady komisji i sekcyj prócz spra-
wozdań z działalności w ubiegłym okre-
sie, dotyczyły programów dalszych za-
mierzonych prac i spraw organizacyj-
nych. Rezujtatem obrad było przyjęcie
szeregu uchwał, dotyczących  dals-ego
planu prac. Prócz tego zebrani wypowie-
dzieli szereg opinij w sprawach dośw'ad-
czalnych, które mają być rozpatrzone
przez ministerstwo rolnictwa i reform
rolnych,

Kontrola obrotu polsko-niemieckiego
Polska komisja rządowa kontroli obro-

tu towarowego polsko - niemieckiego

wydała następujący komunikat:

Wobec trudności zachodzących przy

realizowaniu tranzakcy; na eksport to-

warów z Polski do Niemiec w tych wy-

padkach, w których importer niemiecki  
zowego (Devisengenehmigung), ostrzega
się eksporterów polskich, posiadających
świadectwo rozrachunitowe na wywóz,
przed zawieraniem tranzakcyj z importe
rami niemieckimi, którzy nie posiadają
wspomnianego wyżej zezwolenia dewi-
zowego władz niemieckich,
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Stabiliza(a walutowa i kwestja soralna -
Z odczytu b. francuskiego ministra finansów

B. minister finansów Francji, Germain
Martin, wygłosił w Hadze odczyt na te-
mat „Stabilizacji monetarnej i stabiliza-
cji socjalnej”. , Mówca przypomniał
współpracę francusko - holeńderską w
roku ubiegłym dla ratowania franka fran-

| cuskiego i florena, które były przedmio-
tem ataków spekulacyjnych, poczem za-
nalizował punkt widzenia zwolenników
stabilizacji monetarnej oraz zwolenników

dewaluacji.

Mówiąc o doświadczeniu Anglji, mów-
ca uznał jej powodzenie, ale stwierdził,
że zwolennicy dewaluacji nie powinni
wyciągać z tego faktu daleko idących

wniosków, gdyż sytuacja angielska jest
pod pewnemi względami jedyna na św e-
cie. Germain Martin jest zdania, że je-
dynie zasady bloku złotego i stabilizacji
powszechnej są zgodne.z logiką i zdro-
wym rozsądkiem.

Mówiąc o problemach socjalnych,
mówca zwrócił uwagę, że środki tymcza-

| sowe i doraźne cieszą się obecnie nieu-
zasadnionem powodzeniem, Na zakończe-
nie b. minister finansów wyraził życze-
nie, aby państwa jaknajprędzej zrozu-

miały korieczność rozwiązana wielkich
problemów, fak np. przeludnenie w
Niemczech, Włoszech i w Polsce.
Po powrocie z Hagi, b. minister finan-

 

Ruch pasażerski
na Północnym Atlantyku

Konferencja północno - allantycka 0-
śłosiła statystykę ruchu pasażerskiego na
Północnym Atlantyku, wykazującą
wzrost ilości pasażerów na tym odcinku
ruchu w roku ubiegłym o 35 tys, osób.
Ruch ten jednakże doszedł zaledwie

do połowy cyfry zanotowanej do roku
najlepszej konjunktury (1930) Przewóz

osób w roku 1935 wynosił 497694 pasa-
żerów wobec 462.544 w roku 1934 i
1.002.353 w roku 1936.

Udział poszczególnych flag przedsta-
wiał się następująco w roku 1935 (w
tys. osób — w nawiasach pierwsza licz-
ba oznacza dane z 1934, druga z 1930 r.):
brytyjska 216,5 (205,0 — 434,7), n'e-
miecka 1292 (1099 — 2159). francuska

54,1 (42,6 -— 82,3). U. S. A 45.7 (489—
85,4). szwedzka 17,4 (16,9 — 352). ho-
lenderska 12,8 (10,6 — 31.9). belgijska 0
(39 — 276). duńska 46 (51 — 20.1)
norweska 9,0 8,3 — 19.1), polska 75
(7488 — 12.1), włoska 06 (3,6 — 79).
Flaga belgijska spowodu prze'ścia Red
Star Line na firmę Arnold Bernstein,
znikła z wykazu statystycznego.

Dochody floty
holenderskiej

Według danych Holenderskiego Cen
tralnego Biura Statystycznego, dochody
floty holenderskiej z transportów pomię-
dzy portami holenderskiemi portam*
obcemi wyniosły w roku 1934 podobnie,
jak w 1933 — 72 miljony florenów, Do
chody floty w przeliczeniu na 'edną ton-
nę nieco wzrosły w porównaniu z rokiem
poprzednim spowodu przystosowania
kosztów eksploatacji do dochodów jest wyraźnie słaba. nie ma zapewnionego zezwolenia dewi-

»  
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G. O. BAXTER

Droga do San Triste
Autoryzowany przękład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

| - Słuchałem tych opowiadań Gasparda i ogarnę-

ło mnie mnóstwo przykrych myśli. Stali przedemną

stary człowiek i mały chłopak, dwie zupełnie bez-

bronne istoty. Gdyby się udało ich usunąć, winszo-

wanoby mi w dalszym ciągu dziedzictwo Vóróalów.

Naturalnie te i tym podobne plany chodziły mi po

głowie.
— Naturalnie — odparł spokojnie Mały. —

Myślał pan jak łatwo byłoby wsadzić w nich obu

po jednej. kuli i nie troszczyć się o nich więcej.

-— Jasno się pan wyraża. Naturalnie myślałem

„io tem. Ale chwile słabości przychodzą czasami

i na silnego człowieka. Czułem niepokój spowodo-

wany częściowo wyrzutami sumienia, a częściowo

strachem przed skutkami, któreby to .posunięcie
mogło za sobą pociągnąć, Człowiek śmiały i nie-

obarczony skrupułami jak pan, pewnieby się tem

nie niepokoił? !

|; > — Może i nie — odparł Mały i zapalił nowego
papierosa o poprzedni. Manuel Cabrillo poszedł za

jego przykładem. Palił prawdziwie po meksykań-
sku, to znaczy nie zwracając zupełnie uwagi na po-

piół, który sypał mu się na kamizelkę, na marynar-

kę, na kolana, Po pięciu minutach cały był popla-

miony szarym pyłem.
| — Ten człowiek był już bardzo stary — ciąg-

mął dalej Cabrillo tłumacząc dokładnie przyczyny  

swej słabości jakgdyby wstydził się jej przed tem ;

audytorjum, — A chłopak bardzo młody. Przytem

znałem już od kilku lat Gasparda i zachowywał się

zawsze względem mnie uprzejmie i miło. Nie był

podobny do innych Francuzów, których znałem

i którzy mówią grzeczne słowa, w głębi serca cho-

wają pogardę. Tego się w nim nie wyczuwało.

Gdyby był czemś więcej niż;domowym nauczycie-
lem, możnaby go było uważać za gentlemana.

Mały potakiwiał głową.
— Krótko mówiąc, nie byłemw stanie wziąść

ich na muszkę, choć palce mnie swędziły z wiel-
kiej ochoty pociągnięcia za kurek. Wymyśliłem
więc co innego. Odciągnąłem na bok Gasparda i po-
wiedziałem mu „Panie Gaspard, pan jest starym

człowiekiem. ; . ;
— Tak, jestem starym — odparł łagodnym

głosem przypatrując mi się z pod siwych, krzącza-
stych brwi. stę
— Ale może pan jeszcze żyć wiele lat—mówi-

łem dalej—jestpan zupełnie zdrów. Wzrok ma pan
równie bystry jak człowiek młody. Obyczaje pań-
skie są wzorowe. Nie nadużywa pan alkoholów,
sali pan niewiele. : '
— Tylko jedno cygaro dziennie — odparł Gas-

pard, — Ale dlaczego pan ostem wspomina, panie
Cabrillo. |. dłonie
— Bo mam pańskie dobro' na względzie — od-

powiedziałem. — Myślę, że praca pańska sprawia
panu duże zadowolenie? й
— A komužby nie sprawiała?Są ludzie, któ-

rzy lubią tworzyć coś z błota na. którem stąpamy:
Nawożą go, orzą, sieją ziarna, a potem sprzedają je.
Drudzy skierowali całe swoje. zainteresowanie na
hodowlę koni, bydła; tojuż jest co'innego niż zie-
mia, którą się orze i zasiewa, tu się ma do czynienia .
* pewnym materjałem, który można zmusić do my-
*lenia, a myśli są potęgą, która obraca naszą ziemię,  

Jakiś człowiek mieszkający o dziesięć tysięcy

mil stąd może pomyśleć coś takiego co zmieni moje

i pańskie życie, z chwilą, gdy myśl ta zostanie nale-
życie wyrażona. Moim obowiązkiem jest tak wy-
kształcić umysł tego chłopca, aby stał się z czasem

potężnym, światłym umysłem dojrzałego męża. Nie
może być na świecie nic ważniejszego ponad to.

Musi to panu sprawiać niemałą rozkosz? —
spytałem.

Westchnął ciężko i pokiwał głową,
— Pomiędzy mną a mojem zadaniem piętrzą

się trudności. 'Oddawałem swoją pracę na usługi
luda bogatych, Uczniami moimi byli synowie boga-
czy. Ci wiedzą od dzieciństwa, że i tak wyjdą na
ludzi, bez najmniejszego wysiłku ze swojej strony.
Poco mają pracować? Poco się uczyć? Fortuny,
które odziedziczą, zapewnią im dobre jedzenie, ład-
ne ubrane, świetna służbę, a przedewszystkiem sza-
cunek bliźnich. To niewdzięczny grunt dla mojej
pracy i tam gdzie sieją zdrowe ziarno, wyrastają
często chwasty. 5

Ponosił go entuzjazm. Proszę się nad tem za-
stanowić, Ten. Francuz przeszedł przez śmiertelne
niebezpieczeństwo, wyratował z rzezi tego chłopca,
'chał półtory doby nie zsiadając prawie z konia
o zapadłych oczach i drżących nogach, a teraz za-
pomniał o wszystkiem i mówił jedynie o swojej
pracy! Dziwiłem się wówczas temu, jak pan się
z pewnością dziwi teraz.

Zorjentowałem się, że Gaspard podsunąłmi
w tej rozmowie rozwiązanie, o którem ma-

rzyłem, użyje je jako dźwigni i podniosę ciężar
uczciwości, przyśniatającej Gasparda. Może ta
drobna dźwignia wystarczy?

. (C. d. n.)
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stawicielowi „Echo de Paris” że jego
zdaniem Holandja uważa w cl: vili obec-
nej, iż los jej waluty jest zwiączny z lo-

sem” franka. Poważni realiści - * Holen-
drzy ' nie starają się  przepciiedzieć
przyszłości waluty, są natom'ast popro-
stu przywiązani do zasad poszarowania
zobowiązań i uważają, że dewaluacja
przynosi ujmę tym zasadom. To też
twierdzą oni, że państwo musi. trzymać
się zasad uczciwego kupca i przysi?po-

wać do manipulacji monetarnej tyll:- w
wypadku, jeżeli wymaga:tego dobro r ań-
stwa. Na zakończenie b. minister stwier-
dził, że w Holandji zaznacza się pewno
ożywienie gospodarcze,

Giełdy pieniężne
DEWIZY

Belgja 89,25 (sprzedaż 8943, kupno
89.07); Holandja 359.80 (sprzedaż 360,52,
kupno 35908); Londyn 26,27 (sprzedaż
26,34, kupno 26.20); Nowy Jork (Kabel
5,23 i pół (sprzedaż 5,24 trzy czwarte,
kupno 5,22 i jedna czwarta); Oslo 131.50
(sprzedaż 132,23, kupno 13157); Paryż
35.01 (sprzedaż 35.08, kupno 34,94); Pra-
£ 21,96 (sprzedaż 22,00, kupno 21 92);
ISSY 173,15 (sprzedaż 173,49, Кир-

); Sztokholm 135,45 (sprzedaż
135,78, kupno 135,12).
Obroty dewizami średnie tendencja

dla dewiz niejednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach R 5,21 i trzy
czwarte; rubel złoty 4,79; dolar złoty

 

| 902 i trzy czwarte; rubel srebrny 1 40;
100 kopiejek w 'bilonie rosyjskim 0.66;
$ram czystego złota 5,9244, W obrotach
prywatnych marki niem. (bankn.) 15050.
W obrotach prywatnych funty ang. (ban-
knoty) 26.27.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. pożyczka  stabilizacyjna 62 i
pięć ósmych — 62,50 — 62 i pięć ósmych
(odcinki po 500 dol.) 63,00 (w proc.);
5 proc. konwersyjna 59,25; 6 proc. po-
życzka dolarowa 77,00 (w foch: 5 proc.
poza kolejowa 55.75 — 56 00; 8 proc.

‚ 7. Banku gospodarstwa krajowego
9400 (w proc.); 8 proc. obligacje Banku
gospodarstwa krajowego 94,00 (w proc.);
1 proc, L. Z. Banku gospodarstwa krajo-
wego 83,25; 7 proc. obligacje Banku g0-
spocarstwa krajowego 83,25; 8 proc. L.Z.
Banku ronógo 94,00; 7 proc. L.Z. Banku
rolnego83 25; 4 i pół proc. L.Z. ziemskie
46,25 — 4575; 5 proc. L. Z. Warszawy
56,00 — 56,25; 5 proc. L. Z. Warszawy
(1933 r.) 54,75; 5 proc. L. Z. Łodzi
(1933 r.) 48 i trzy ósme; 6 proc. obligacje
m. Warszawy 6 em. 57.50.

AKCJE
Bank Polski 9750; Warszawskie Tow.

fabr. cukru 30.00; "SA 13,00; Norblin
40.00; Starachowice 33,25. У

Dla pożyczek państwowych tendencja
niejednolita, dla listów zastawnych ce-
kolwiek słabsza, dla akcyj niejednolita.
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-
nych: 8 proc. pożyczka z r. 1925 (Dillo-
nowska) 89,25 (w proc.); 7 proc. pożyczka
Śląska 6950 (w proc.); 3 proc, renta
ziemska (odcinki po 5.000 zł.) 5650, (od-
cinki po 100 zł.) 68,50; 3 proc. pożyczka
premjowa budowlana 27,30 — 27,00; 4

  

| prco. poż. premiowa inwestycyjna 54,50.

Gielda zbożowa
| Notowania z dnia 10 lutego 1936 roku.

Pszenjca czerw. jara szk.. 7/3 śl. —- —

-- — ©; Pszenica jedno!:ta 753 śl 19,73
— 20.25; Pszenica zbierana 742 gl 19,25
— 19.75.
Žyto I standart 700 gl, 12,00 — 14,25;

Żyto Il standart 687 gl. — — — — — ;

Owies I st. (niezadeszę.) 497 gl. 13 753 —

14,00; Owies A I st. (lekko zadesz.) 516
gl. 14,00 — 14,25; OwiesIl stan. 440 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień browar=

niany 689 gl. 0 Jęczmien 678-
673 gl. 14.00 — 14.50; Jęczmień 549 gl.
13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 1. 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;  Seradelą
odwójnie czyszczona 22,00 — 43.00;

Łóbin niebieski 8.50 875, Lu-
ba żółty 10,50 — 11,00: Rzepak zimowy
42.50 — 43.50; Rzepik zimową, 415 —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
ak letni 4150 — 42.50; Šiemię
ko bassis 90 procentowe 24.50

— 33.50. Koniczyna czerw. sur. bżż śr.
kaniank — 105.00 — 115.00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 140.00 —

150,00; Koniczyna biała surowa 60,00 —
70,00; 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 p 32 00—
34.00; Mąka pszenna gat — B0—

45 proc. 30.00 —- 32.00; |-C 0-55 proc.
29.00— 30.00; I — D 0 —60 3rūc
28,00 -— 29,00; I — E 0—65 proc. 27.00—
28.00; II--A 20—55 proc. 26.00—77.00;
II-—- B 20—65 proc 24,00 — 26.00;
II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24,00, Il-| 55—
65 proc, 22,00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 21.00—22.00; Maka żytnia wyc'ą-
gowa” 0-30 2000 — 21.00; Mąka' żytnia
I gat 0-45 20.00 — 21.00: Mąka żyt I gat.
0.55 proc 1950 — 2050: I gat 0-65 nroc.
19.006 — 19,50; II gat. 1550 — 16,50: ra-
zowa 15.75 — 16.25, poślednia — — —

Otrębv nszenne ćr'be orzem
stand 11.50 — 12.00 Otręby pszenne
średnie przem stand, 10.50 — (Tu 0.
t-etv pszenne mialkie 10.50 — 11 00; O-
tręby żytnie 8.75 — 9,25; Kuchy  Inia-
ne 15.50 — 1600; Kuchy rzepanowe
13.50 14.00: Kuchv  słoneczn kewe
— — — — —: Śmta sojowa 45 огос.
2200 — 2250.
Ogólny obrót 2434 tonn, w tem żyta

576 tonn. Usposobienie spokojne.
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W. sierpniu roku ub. policja otrzy-'
małą wiadomość, iż w jednem z
mieszkań, przy zauł. Krupniczym 37,
w pokoju, zajmowanym przez po-
mocnika tryzjerskiego l. Bekiera,
znajduje się skład nielegalnej litera-
tury komunistycznej, poświęconej
wyłącznie sprawom wyborczym do
Sejmu.
W nocy z 31 sierpnia na 1 wrześ-

—— pay

p. WSALONACH KAS

REDUTA PRASY
Kolporterzy bibuły komunistycznej

pod Kluczem
nia policja niespodziewanie wkro-
czyła do mieszkania, gdzie w czasie
przeprowadzonej rewizji znaleziono

w poduszkach i dwuch walizkach,

| schowanych pod łóżkiem, kilkadzie-

*siąt tysięcy odezw komunistycznych

o treści wywrotowej. I. Bekier, jako
właściciel pokoju, został areszto-

| wany.
| Po rewizji urządzono w mieszka-

 

Kronika wileńska
JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno, z opadami

šniežaemi.

Wzrost temperatury, až do odwilžy ra

pėlnocy. :
Umiarkowane, chwilami porywiste wia-

try zachodnie, potem północno-zachodnie,

WIADOMOŚCI*KOŚCIELNE.
— Rocznica koronacji .Ojca Św.

Piusa XI. Dziś, we wtorek; dn. 12
b. m, z okazji rocznicy kororacji
Ojca Św. Piusa XI odbędą się we
wszystkich kościołach Wilna nabo-
żeństwa w godzinach rannych, we-
dług rozkładu poszczególnych Ко-
ściołów. Uroczyste nabożeństwo od-
prawi w kościele Św. Jana o godz. 8
min. 45 ks. prałat Sawicki. (e)
— Za duszę ś. p. Celestyny Ho-

nesti, członka IV Oddziału Stow, Pań
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,
odprawiona zostanie Msza Żałobna
dnia 14 lutego 1936 r., o godz, 8 rano
w kościele Św. Trójcy (ul. Domini-
kańska), na którą zaprasza wszyst-
kich członków Stow. Św. Wincente-
go a Paulo, krewnych i znajomych
marłej,

VI Oddział Stow, Pań Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo.

2 MIASTA.
— Przegląd sanek. W pierwszym

dniu dorocznego przeglądu sanek
dorożkarskich, który, jak wiadomo,
przeprowadza Starostwo Grodzkie,
na 200 zgłoszonych sanek zakwalifi-
kowano jako nadające się do ruchu
na terenie Wilna 130 sanek. Znacz-
ną część sanek zdyskwalifikowano
za niechlujny ich wygląd.

SPRAWY PODATKOWE.
— Umorzanie zaległych podai-

ków. Władze skarbowe, na skutek
podań zbiorowych i indywidualnych,
umorzyły w ub. miesiącu zaległych
podatków na sumę 2.575 zł. w Wil-
nie i na sumę 9.400 na prowincji. (h)

SPRAWY RZEMIiESŁLNICZE.

—- Konkurencja warsztatów wię-
ziennych. Organizacje rzemieślnicze
wciąż się uskarżają na konkurencję
ze strony warsztatów więziennych.
Ostatnio wystąpiły do Związku lzb
Rzemieślniczych cechy introligato-
rów w sprawie wykonania przez
więźniów prac dla bibljotek uniwer-
syteckich i innych wyższych zakła-|
dów naukowych. Warsztaty wię-
zienne oprawiły już dla uczelni kil-
kanaście tysięcy tomów, pozbawia-
jąc w ten sposób pracy zawodowych
introligatorów. (h)

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

: HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zatwierdzenie listy biegłych

do spraw podatkowych na rok 1936.

JW dniu 10 bm. odbyło się pod prze-
j wodrictwem radcy lzby P.-H., p. inż.
Wojewódzkiego * posiedzenie Podko-
misji. Mandatowej Izby P.-H. w Wil-

| nie”dla spraw woj. wileńskiego,
* Posiedzenie poświęcone było za-

| projektowaniulist, biegtych do spraw
|podatkowych na 1936 rok dla Okrę-
„gu Wileńskiej Izby Skarbowej, Po
| wprowadzeniu drobnych zmian i uzu-
pełnień, zebranie zatwierdziło' listy
biegłych, przedstawione przez Zrze-
szenie Gospodarcze. (e)

! POSIEDZENIA I ODCZYTY.
! — — Ма Środzie Literackiej dnia 12
flutego dr. Fr. Piwocki wygłosi od-
czył o malarstwie ludowem w Pol-

isce, Odczyt będzie ilustrowany licz-
|nemi przezroczami. Początek o go-
| dzinie 20-ej.

ZABAWY.
— Dancing „Błękitnej Jedynki Żeglar-

skiej”, Jak corocznie, Koło Przyjaciół dru-

żyny harcerskiej „Błękitnej Jedynki Żeglar-

skiej” urządza w sobotę, 15 b. m. danc'ng

| w cukierni Sztralla (Zielonego), ul. Mickie-
; wicza 22. Już weszłe w tradycję, że dan-

| cing ten jest najmilszym i najweselszym w

karnawale, przeto i w tym roku nikt się

mim nie zawiedzie, Bufet tani, smaczny i

obficie zaopatrzony. — Wstęp 1.99 zł,

akad. 99 gr.

ROŽNE.
— Rozwiązanie związku. Wileń-

ski Sąd Okręgowy, na wniosek Sta-
rosty Grodzkiego, powziął postano-
wienie rozwiązujące Oddział 2-gi
Związku Zawodowego pracowników
komunalnych i instytucyj użytecz-
ności publicznej w Wilnie. Jak wia-
domo, związek ten przed miesiącem
został zawieszony przez Starostę
Grodzkiego za działalność antypań-
stwową.

— Kussy dla ławników Sądu
Pracy. W dniu 11 bm. odbyło się
otwarcie kursu dla ławników, za-
stępców i kandydatów na ławników
Sądu Pracy i Sądu Okręgowego,
zorganizowanego przez Chrześcijań-
ski Uniwersytet Kobotniczy w Wil-
"nie. Kurs odbywa się w lokalu
, Chrześcijąńskiego Uniwersytetu Ro-
botniczego (Metropolitalna 1). Pro-
gram kursu, m. in. uwzględnia usta-
wodawstwo pracy, kodeks postępo-
wania cywilnego, kodeks zobowią-
zań, prawo o wykroczeniach, prawo
przemysłowe, ustawodawstwo ubez-
pieczeniowe i t. p.

 

 

  

Znodu pióra nieoieście |
Irena Krzywicka: Walka z miłością i

Zwycięska samotność,

Marja Kuncewiczowa: Cudzoziemka.

Znowu trzy powieści, wydane
ptzez ruchliwą firmę Rój, trzy płod
pióra niewieściego; odrazu jedna!
trzeba stwierdzić: trzy wielkości
nierówne.

Krzywicką (podobno to pseudo-
nim literacki), z pochodzenia Ży-
dówika, znana ze swych ekscentrycz
nych wystąpień („Sekret kobiety”) i
aż kompromitującego zapatrzenia się
na Boya, w dwu nowych powie-
ściach, tworzących zresztą najści-
ślejszą całość, pragnie wtłoczyć w
fabułę romansu owe pomysły Boya,
które on zabarwia taką ironią, że
trudno orzec: drwi? czy też o drogę
pyta? Pani Krzywicką bierze je
jednak poważnie i, gorliwa apostoł-
ka! toruje im drogę w życie. usta
jednego z bohaterów swej powieści,
poety Adama, autorką wkłada swe
pisarskie

przyrody... Miiosnošė... Postanowi-
łem opisać, jak jest, nie pominąć nic,
a jednocześnie nie umniejszyć nalu-
ralistycznie“.

Ale omyli się ten,
gorszącą sensację,
Zegadiowicza, sięgnie po książki
Krzywickiej. Co innego, nie zgor-
szenie ani rozpasanie, decyduje o
ich kolorycie. Ich osią jest rzetelne

kto, łas
w rodzaju Žmor

przekonanie autorki, że istotną tre-|dać się będzie”, jeśli wolno tak epa- | szego szeregu
soba | r AZORAE znany wiersz Koźmiana.| skich pisarek,

albo
ścią naszego życia jest
że resztą — to albo podniety,
przeszkody do aktu płciowego, że
człowiek to istna jętką — ephemera,
która rodzi się, składa jajka i zaraz
umiera. To tylko, nic więcej. Boha-
terowie Krzywickiej — to, niezbyt
zresztą liczna,

Acz w obu powieściach niema
oficjalnie ani jednego Żyda, to jed-

 

na tem! nie wiedzieć”. Ba,

; Słonimski,
galerja takich jętek.! charakteru polskie: isarza) szcze-

Żydach, mogłaby|wspaniaeee i poprostu o

niu komunisty zasadzkę, Nad ranem
w dniu 1-go września do mieszkania
Bekiera przybył niejaki Mojżesz Me-
łamed, czeladnik stolarski. W wy-
niku natychmiast przeprowadzonej u
niego rewizji osobistej, wywiadowcy
ujawnili u zatrzymanego Mełameda
specjalny gorset, służący do przeno-
szenia bibuły komunistycznej, wy-
pełnionej ponad 1000 egz. odezw.
W czasie spisywania protokułu

rewizji do mieszkania Bekiera wkro-
czył trzeci osobnik, który, po wyle-
gitymowaniu go, okazał się W. Te-
wesem.

Aczkolwiek przeprowadzoną u
niego rewizja nic nie wykryła, to
jednak nieco później wyjaśniło się,
iż aresztowany Tewes odbywał już
karę 5-u lat więzienia za działalność
komunistyczną. Stwierdzono rów-
nież, że wszyscy trzej aresztowani
są członkami wywrotowej K.P.Z.B.

instruktor Techniki Centralnej w
Warszawie. Pomimo to, iż przeby-
wał w Wilnie od dłuższego czasu,
nie wskazał jednak miejsca zamiesz-
kania. W. Białymstoku znany był
W. Tewes jako wybitny działacz ko-
munistyczny.
W dniu wczorajszym, ogłoszony

został w Sądzie Okręgowym wyrok
w procesie tych komunistów skazu-
jący: W. Tewesą na 9 lat więzienia,
M. Mełameda na 7 lat, oraz I. Be-
kiera na 6 lat więzienia.

Oskarżonych bronili adwokaci:
Chili, Czernichow i Frydman. (e)

tad iek a ia NTSd

Ciežkie pobicie na
| zabawie
|  M-ka zaśc. Rusaliszki, gm. ku-
najskiej, Aniela Rodziewiczowa, za-
„meldowała, że w dniu 4 b. m. mąż
"jej, Rodziewicz Sylwester w czacie
|jpobytu na zabawie we wsi La-
|pińce, gm. kobylnickiej, ciężko po-
jbity został przez Justyna Wołka,
m-ca zaśc. Lennowszczyzna, oraz
Władysława Ławrynowicza i Józeta
Szczyta, m-ców wsi Małe Duszki,
gm. kobylnickiej. Lekarz gminny za-
liczył uszkodzenie ciała Rodziewi-
cza do kategorji ciężkich. (e)

Pożar w cerkwi
NOWOGRÓDEK. W. ub. sobotę

wybuchł pożar w cerkwi prawosław-
nej w Stołpcach. Zapaliła się od ko-
mina belką na strychu, od belki zaś
strop i dach. Straty wynoszą około
zł. 2.000. Asekuracja opiewa na
zł. 19.000. я

Udusiła własne dziecko
i zakopała w chiewie

Marjanna Wróblewska z Czarno-
polan, gm. mickuńskiej, w dniu 4 bm.
powiła nieślubne dziecko, które udu-
siła i zakopała w chlewie. W; toku
dochodzenia trupa znaleziono i za-
bezpieczono. Irėblewska zeznała,

'że porodziła nieżywe dziecko w
chlewie.
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cji autorki — pozytyw życiowy
,w powieści, jednocześnie są zdecy-
jdowanym protestem przeciw oto-
|czeniu. Myślą oni i żyją tak, jak,
„wedle autorki, żyć należy.
„Jestem w tem szczęśliwem położe-
niu” (mówi Adam), „że mogę się od-
łączyć od tego wszystkiego” (t. zn.

|od norm życia polskiego) „i nawet o
zapewne:

„Żyd zawsze umie się „odłączyć”, i
zasiąść w loży zdala od sceny życia
ikraju, w któ! mieszka. „I czy
Niemiec, czy Moskal tę ziemię po-
siędzie, on z loży neutralnie przyglą-

W. całości: powieści Krzywickiej
| — to płody poronione. Brak im siły
przekonywującej, bo autorka est
|obca społeczeństwu polskiemu. Gdy
|by pisała (jak to robi, przypuśćmy

nie mający pretensji do

W. Tewes przybył do Wilna jakoj

AR mtm AECeZm EOT POKAZY "OTO "ANT

YNA GARNIZONOWEGO
najwspanialsza zabawa tegorocznego karnawału ż występami artystów
scen wileńskich. — Orkiestra Zyngiera i Kropiwnickiego. najiepszy zespół

muzyczny Wi'na. — Dekoracje Maxojnika. — Bufet tani i obficie zaopatrzony.
Stroje wieczorowe aibo kostjumy. Zaproszenia od wtorku otrzymać

7+ ма

15 LUTEGO
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można w redakcjach.

 

Ostrożnie na

 

przejazdach
kolejowych

Dnia 10 b. m. o godz. 9.19, pociąg
nr. 861 na szlaku Królewszczyzna—
Podświle, na niestrzeżonym prze-
jeździe, na 557 km. najechał na sa-
nie. Koń został nieznacznie okale-
czony. Woźnica, który szedł w nie-
znacznej odległości za saniami, nie
odniósł żadnych: obrażeń. Wypadek
spowodował zatrzymanie pociągu na
5 minut. Uszkodzenia toru i paro-
wozu nie było.

Dnia 9 b. m., o godz. 19.40, na

NOWOGRÓDEK. Wójt gm. mi-
żewskiej  (pow.. <słonimski) doniósł

miejscowemu posterunkowi policji o

kradzieży w lokalu urzędu gminy.

Zaginęły mianowicie dwa czyste

blankiety dowodów osobistych. O
kradzież posądził woźnego śminy,
Śliza. Przyparty do muru, woźny od-

Na rogach byka
Jankowski Stanisław, mieszkaniec

osady Głuszewo, gm. kudelskiej, u-
derzony został rogami przez byka,
należącego do Siemaszki Michała.
Jankowskiemu byk rozpruł brzuch,

dze do szpitala umarł. (h) W dniu 7 b. m. b. r. ukazał się w
„Kurjerze Wileńskim” artykuł p. t.
„Zamierzenia gospodarcze Dyrekcji
Lasów Państwowych na jeziorze
Narocz”, gdzie b. barwnie ujęto przy
szłość „racjonalnej gospodarki” na
Naroczu, obiecując w imieniu Dy-
rekcji podnieść wydajność jeziora
do wzorowego poziomu.

Dla osiągnięcia tych „idealnych“
warunków gospodarczych D.L. P.
zamierza jakoby dokonać zarybienia
jeziora Narocz sieją i sielawą w ilo-
ściach astronomicznych.

Plan  zarybienia
pom w tym roku, według D.
„P. 5 miljonów siei i 19 miljonów

sielawy.
Skądinąd dochodzą jednak pogło-

ski, iż D. L. P. w tym roku nie za-
mierza zarybiać Narocza wcale.

Asygnowane na zarybienie Na-

skutkiem czego ten ostatni w dro-.

szlaku y — Szepietowo, na 148
km. od Warszawy, na niestrzeżo-
nym przejeździe, pociąg pośpieszny
nr. 706 najechał na furmankę, Woź-
nica Jan Seweryn z Topolewś (gmi-
na Wyszki, pow. bielsko-podlaski)
wyszedł bez szwanku. Konie są zra-
nione, bryczka lekko uszkodzona.
Przyczyną wypadku była nieostroż-
ność woźnicy. Pociąg nie był zatrzy-
many i innych następstw nie było.

Woźny okradał lokal gminny
dał dwa skradzione dowody. Ponie-
waż podobna kradzież wydarzyła
się w gminie w maju ub. r, przeto
zarządzono w mieszkaniu Ślizia re-
wizję i znaleziono tam sporo rze-
czy, pochodzących z kradzieży w u-
rzędzie gminnym.

Prowadzone od pewnego czasu
przez wydział śledczy w Słonimie
obserwacje doprowadziły do ujęcia

| dwojga fałszerzy monet 1-złotowych
'i 50-groszowych, Donatą Sklizmun-
ta, emerytowanego kolejarza i za-
mieszkałej razem z nim jego ko-
chanki, Ludwiki Franczuk. W czasie
rewizji mieszkanią i osobistej znale-
ziono fałszywą złotówkę i narzędzia
do fałszowania monet. Oboje osa-
dzono w areszcie.

Możliwość zrezygnowania D.L.P.
L=jeziora Narocz,

rocza pieniądze w sumie 28 tys. zł.
mają być zużyte na pokrycie deficy-
tów. Pieniądze te miały być wpła-
cone do Starostwa Postawskiego na
poczet zarybienia Narocza i jeziora
Miastro, ale wpłacone nie zostały.
Z powyższego możnaby wyciągnąć
wniosek, że D. L. P. ma zamiar zre-
zygnować z umowy dzierżawneji
odejść z honorem z Narocza.

Karasie po 3 kg. sziuka
W jeziorze Orzecnówka, w po-

1

dla Narocza wiecie brasławskim, złowiono siecią
trzy: karasie łącznej wagi około 8

„kg. Jedna-z tych ryb ważyła prawie
3 kg. -Karasie te, nienotowanej od
wielu lat wielkošci, pokryte są
czarną, wielką luską. Jezioro Orze-
„chėwka jest własnością obywa-
tela ziemskiego Rudnickiego. (e)

PORADNIA WYCHOWAWCZA W WILNIE
Staraniem  Katouukiego Stowa-

rzyszenią Kobiet w Wilnie została
zorganizowana Poradnia =Wycho-
wawcza, której celem jest niesienie
грошосу rodzicom i wychowawcom
w wychowaniu indywidualnem i
zbiorowem. Praca Poradni Wycho-
wawczej póździe po linji wspóździa-
łania zarówno z najszerszemi masa-
mi matek - wychowawczyń, jak i z
inteligencją.
Od stycznia b. r. są opracowywa-

ne i wysyłane do wszystkich oddzia-
łów K. S. K. na terenie Archidiece-

pisanie „b6g“, przez male „b“!)
I jeszczo jedno: tytuły (a to rzecz

ważna!) obu książek są zgoła przy-

padkowe. Dlaczego te a nie inne?

64 to raczy wiedzieć. T sem
dobry tytuł, to czasem połowa suk-
cesu. Dobry tytuł — to nieledwie
tyle, co dobre nazwisko autora.

Niesmak po Krzywickiej usuwa
całkowicie powieść Kuncewiczowej.

Rzadko się zdarza zamykać książkę
z taką zupełną catysfakcją, *ak jej
Cudzoziemkę, Autorka ywa
oto, po-paru dawniejszych próbach,

"na pelne wody i wchodzi do pierw-.
ро!-współczesnyc

ie już świecą takie
: imiona, jak Dąbrowska, Gojawiczyń-
| ska, Nałkowska, Szczucka...

Kuncewiczowa, bliską manjerą
, pisarską Mauriacowi (a tu zwla-
' szczą widać wpływ jego, nieprzetłu-
mączonej dotąd na język polski,
mądrej powieści Genitrix daje nam

h postać naczelną, Róży,
zapewne pouczyć nas, jacy oni są.ł kobiety zbliżającej się już do sie-

nak dwie osoby: młoda studentka,| Dziś prawie nic od siebie nie mówi,

dzi. Tłumaczy się to ca
Fula i ów poeta — są to az Ży-|jeno wciąż parafrazuje Boya. (W na-

swe. г iem po-j wiasie: i tu spotykamy, na str. 125i
—  „Panseksualizm|prostu: reprezentują oni — w inten-| 184w H4,głupawe,tuk!аэ wodze

| demdziesiątki, jednak przedziwnie
żywotnej, krzepkiej i w sobie zwar-
tej, Jej silny temperament każe nie

wypuwomć niydy z rąk

zji Wileńskiej popularne pogadanki
z dziedziny wychowawczej. W Po-
radni udziela się praktycznych rad i
wskazówek rodzicom i wychowaw-
com, jak należy wychowywać dzieci.
W marcu projektuje się zorganizo-
wanie stałych zebrań dyskusyjaych
dla inteligencji, celem omawiania
aktualnych zagadnień wychowaw-
czych i oświetlenia ich z punktu wi-
dzenia nauki Kościoła katolickiego

Poradnia mieści się w lokalu Ar-
chidiecezjalnego Instytutu Akcii Ka-
telickiej w Wilnie =

 

skrzypiec (nomen-omen; bo autorka
jest właśnie skrzypaczką) i podda-
wać swym wpływom całe oloczenie.
Nie przynosi to jednak szczęścia ani
otoczeniu, ani jej samej. Przeciwnie,
zawsze czuje się ona niezaspokojona
i obca środowisku, w którem prze-
bywa. Symbolicznie tak to ona tłu-
maczy:

„Mój kraj...
chodziłam do cerkwi,
ścioła. Koleżanki, kiedy p
korytarzem, odsuwały się odemnie:
Pona zka. A w kościele kazania
były po francusku i nikt na mmie jak
na swoją nie patrzył... Do Warsza-
wy przyjechałam — powiedzieli:

; Moskiewka, akcent kacapski i śnia-
| da jak djablica. W Petereburgu:
,warszawskaja barysznia.
Nad Wołgę mąż zawiózł: grafinia
ze stolicy, artystka. Teraz na sta-

| rość — do Warszawy z powrotem,
| Znowu to samo: pani z Kresów czy
!z Rosji? Bo odrazu poznać, że obca.
'No i tutaj: eine Fremde. Zawsze
| wszędzie: cuwdzoziemka”.

W  Taganrogu nie
tylko do ko-

(e. d. a.)

szedł  
B
R
A
KU
E
K
Ł

SK
AL

3
|



Ja, ska т

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzić

o godz. 8 wiecz. trzyaktowa sztuka Wł.
Fodora p. t. „Kiedy kobieta kłamie” z Zofją

Barwińską i Alfredem Szymańskim.

— St. Korwin-Szymanowska w Teatrze
na Pohułance. Piątkowy koncert wybitnej

śpiewaczki polskiej St, Korwin-Szyma-

nawskiej w Tatrze na Pohulance wzbudził

ogólne zainteresowanie. Bogaty program

koncertu zawiera najpiękniejsze arje ope-

rowe oraz szereś różnorodnych pieśni. Ceny

zwyczajne. Wszystkie kupony i bilety bez-

płatnie nieważne. Bilety do nabycia w kasie

zamawiań teatru „Lutnia”,

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś po
cenach zniżonych op. Kalmana „Bajadera“

z Elną Gistedt w roli tytułowej.

— „Królowa miljardów** jako przedsta-

wienie propagandowe. W piątek „Królowa
miljardėw“ po cenach propagandowych z

Elną Gistedt w roli tytułowej po raz ostatni.

— VI-ty poranek symfoniczny w „Lutni*
W niedzielę nadchodzącą o g. 12.15 pp. od-

będzie się VI-ty z kolei poranek symfo-

niczny z udziałem Wil Orkiestry symfonicz

nej pod dyrekcją utalentowanego kapelmi-

strza C. Lewickiego. Jako solista wystąpi

znakomity pianista Stanisław  Szpinalski,

Ceny minimalne od 25 gr.

— Teatr „Rewja”, uL Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy p. t. „Polowanie na

RAGEUIS SIS INNOVISIONRES PKT SZOK TRKOPORECSKĆRAKEOCWZA ZRIDEROAZA WEDRZEWA

Gra miłości w cieniu śmierci...'

CHINSKIE MORZA,
PAN

PotOW Ais

Dziś wielka premjera! ę

 е мее M 
 

Dianę“. * Początek "przdstawień 'o godz. 6
min. 45 i 9 min. 15,

— Teatr Rewji „Murzyn”, ul Ludwi-

sarska 4. Dziś rewja p. t. „Po murzyńsku”.

Początek o godz. 6.30 i 9-ej wiecz.

Z za kotar studja.
Rolnik na Wileńszczyźnie 500-tysięcznym

abonentem P, R.
Jak już donosiliśmy, liczba abonentów

Polskiego Radja przekroczyła pół miljona
i wynosi już dziś zgórą 513.000. Szczęśli-
wym abonentem radjowym Nr. 500.000 oka-
zał się się drobny rolnik p. Władysław
Dunowski, który został zarejestrowany w
Urzędzie Pocztowym w Nowej Wilejce w
dniu 13 stycznia b. r. W ten sposób drugą
półmiljonową serję naszych radjo abonen-
tów rozpoczął przedstawiciel 22-miljonowej
rzeszy rolników w Polsce. Dodać należy, że
liczba rolników abonentów Polskiego Radja
wynosi dziś około 80.000.

Z okazji tego tak doniosłego dla radio-
„fonji polskiej momentu, Dyrekcja Polskieżo
Radja postanowiła ofiarować upominek
500-tysięcznemu abonentowi w postaci zło-
tego zegarka, który p. Dunowskiemu zosta-
nie wręczony osobiście przez Dyrektora
Polskiego Radja p. Romana Starzyńskiego.
Uroczystość ta odbędzie się w Studjo Pol-
skiego Radja w Warszawie we czwartek,
dnia 13 lutego r. b. o godz. 17.50—18,05 i
przebieg jej będzie nadany na mikrofon.

Równocześnie przypominamy, że ogło-
szony przez Polskie Radjo Wielki Konkurs
Radjowy ma najtrudniejszą odpowiedź na
pytanie „Kiedy zarejestrowano abonenta
Polskiego Radja Nr. 500.000" zamknięty zu-

MWstrząsający filmi

pad bite ŻYWA.

stał z dniem 7 lutego b. r. O jego rozstrzyg-
mięciu zostanie w najbliższym czasie podany
oddzielny komunikat za pośrednictwem
prasy i mikrofonu.

; Koncert kameralny.
W środę o godz. 16.20 transmituje Wil-

no na całą Polskę interesujący koncert ka-
meralny, w którem wezmą udział pp. A-
Brajtman (obój) i S$. Chones (fortepian). W
programie „Koncert“ Eugenjusza Goossensa,
Tegoż dnia miłośnikom muzyki tanecznej
poświęcony będzie program koncertu orkąe-
stry A, Zyngiera i J. Kropiwnickiego o go
15,30.

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 12 lutego.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt
Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
rolnicza. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Przer-
wa. 11.57-Czas i Hejnał. 12.03 Dziennik pc-
łudniowy. 12.15 Bibljoteka domowa, pogad.
12.30 Potpourri z melodyj Jana Straussa
13.25 Chwilka gospodarstwa  domoweg>
13.30 Muzyka popularna. 14.30 Przerwa.
15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne
miasta i prowincji 15.30 Muzyka taneczna.
16.20 Wędrówki dookoła globu, pogadanka
dla dzieci. 16.20 Eugenjusz Goossens—kon-
cert na obój i fortepian. 16.45 Rozmowa
muzyka ze słuchaczem Radja. 17.00 Dysku-
tujemy. 17.20 Pieśni śląskie. 17.50 Świat się
śmieje. 18.00 Transm. z Zimowych  Igrzy:k
Olimp. w Garmisch - Partenkirchen. 18.49
Płyty. 19.00 O wczesnem wylęganiu kur-
cząt, odczyt 1910 Skrzynka ogólna. 19,20
Chwilka społeczna. 19.25 Koncert reklamo-
wy. 19.31 Reklama z Warszawy ra wszyst-
kie Rozgłośnie. 19.35 Traasm. z Zim, Igrzysk

'ROMANS., PRZYGODA... NIESPODZIANKA...
W rol. gł. 3 wspaniałe gwiazdy ekranu: Clark GABLE (jako przystojny kapitan), Jean HARLOW (fascynująca

niskich instynktach). Nadprogram: Kolorowy dodatek: p.t. „BIEDNY SKUNKS*, Bil.Wallace BEERY (kupiec o
km—-——; z;

CASINO|
Ostatni dzień!

 

Nienotowane po»
wodzenie. Monu-

T“ ło dla wszystkich
mentalne arcydz'e
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i„ Burza nad

\ММТАТЕЙ
Specjalnie dla Polski zrea!l-
zowane w języku polskim.
RE Sala dobrze ogrzana.

POTĘŻNY FILM,który wzbudził zachwyt calegoświatat
HELIOS | FILM © wiecznej młodości — FILM, który wywo-

łuje ma widowni okrzyki zachwytu!

CZAROWNICA
Reżyser: twórca „King-Konga* M. COOPER. Arcydzieło podług znanej powieści HA
GGARDA „ONA". Czarownica — to największy film od czasów „Wiadczyni Świa-
ta", Dziesiątki tysięcy statystów. Zdumiewająca wystawa! Widowisko, które wzbu-
dza grozę i „podziw! Nadprogram: Kolorowaatrakcja oraz aktualja. Pocz. o 4-ej, w nie-

dzielę i sobotę od 2-ej. CENY MIEJSC NIE PODWYŻSZONE.

REWJA|
„POLOWANIE NA DIANĘ“
Udział bierze: pieśniarka G. Honarska, Ant. Ižykowski, Eddi, Balet Tanagra, Duet Bo-
jarski—Szelly oraz pożegnalnie występująca primadonna artystycznych rewij war-
szawskich TAISSA PUCHALSKA, Codziennie 2 seanse: o godz. 6:45 i 9.15. W nie-

dzielę i święta 3 seanse: 445, 7 i 9.15.

OSTATNIE DNI!

„UCI

 

Balkon 25 gr. Progrom Mi. 60 p. t.:

POLSKIE kino

ŚWIATOWID
miękewicza 9

Wkrótce;

 
 

ECZK

Słynna operetka JANA STRAUSSA.

168 LAT MIJA, BO OD 18% ROKU IS$T=iajĘ

w. H. RUSIECKI

v. W+ANDRUKOWICZ
Ghserwator zegarėw u Eksc. Arcypa-
starza, p. Wajewody, u. Sa. Magistrzcie

Zeżżdna gwarnatowana "KATAR tGrukóGi

LsKaganas.

 

 

 

WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY ZE ZŁOTA | SREBRA zEGART ||| CZYTAJCIE I

ZĘGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4 RSE
я е NIAJCIE PRASĘ

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

 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa |, czynna od g. 9 -
CENA OGŁOSZEŃ: :a wiersz milimetr przed tekstem |

Mydawcsi ALEKSANDER  ZWIERZYNSKI,

  
2“

(N.ESAMOWITA PRAWDA O ROSJISOWIECKIEJ)

BARON CYGAŃSKI

LIUDЗАННА
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Olimp. w Garmisch-Partenkirchen. 19.50 Re
portaż aktualny. 20.00 Audycja ku czci Mar
szałka Piłsudskiego. 20.45 Dziennik wie-
czorny. 20.55 Obrazki z Polski współczesnej
21.00 24-ta audycja z cyklu „Twórczość
Fryderyka Chopina”, 21.35 Od Asnyka do
Stafla", kwadrans poetycki. 21.50 Uczciwa
i nieuczciwa konkurencja, pogad. 22.00 Skąd
się wzięło „Echo”, audycja muzyczna. 22.30
Reportaż z Igrzysk Olimp. w Garmisch-Par-
tenkirchen. 22.35 Wiad. sportowe ogólne
22.40 Muzyka taneczna. 23,00 Kom. met
23.05—23,30 D. c. Muzyki tanecznej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka. W bójce, na tle porachun-

ków osobistych, pobity został przez Kazi-
mierza Łukijanika, o nieustalonem miejscu

zamieszkania, niejaki Dominik Magun.
— Borowik Chejna, również na tle nie-

porozumień osobistych, spowodowanych

konkurencją handlową, pobita została przez

Jankiela Karczmera, zam, przy ul. Zawal-
nej 57. W obu wypadkach interwenjowała

policja i pogotowie. (e)

— Okradziono wožnego Sądu Apela-
cyjnego. W dniu 10 bm. między godz. 18
a 19-tą, w czasie nieobecności domowni-

ków, zapomocą otwarcia okna przez nie-

zamknięty lufcik, nieznani sprawcy dostali

się do mieszkania woźnego Sądu Apelacyj-

nego, Jakóba Laudańskiego (ul. Mickiew-
cza 36), skąd skradli na jego szkodę, oraz

na szkodę jego córki Zuzanny, obuwie, bie-

liznę i zastawę stołową, ogólnej wartości

672 zł, (e)

EWOBTAOOPOYCW JE TEPEE TEZĘ "R

PAPERNIZ  

"ii ь

Zawieszenie
żydowskiejorganizacji

Istniejące na terenie Wilna
od 2-ch lat Żydowskie Stowarzysze-
nie Miłośników Wilna i Wileń-
szczyzny, decyzją Starosty Grodz-
kiego Wileńskiego, zostało zawieszo-
ne w działalności.

Jak się dowiadujemy, powodem
zawieszenią było stwierdzenie dzia-
łalności antypaństwowej w łonie te-
go stowarzyszenia.

— Drobne kradzieże. W ciągu doby

ubiegłej dokonano na terenie Wilna 11

drobnych kradzieży, częściowo wykrytych
przez policję. Naogół w dniach ostatnich

ilość kradzieży drobnych wyraźnie zmaniej-

szyła się, (e)

WYPADKI.
Masowe  zaczadzenie, W domu

Nr. 40 przy ul. Marcowej, wskutek przed-
wczesnego zamknięcia pieca, uległa zacza-

dzeniu cała rodzina Malkowskich, składa-
jąca się z 5 osób. Pierwszej pomocy udzie-

liło poszkodowanym pogotowie  ratun-

kowe. (e)

— Wściekły pies. W dniu 10 bm, pe
steruukowego Kubiaka z 3-go Komisarjatu

zaalarmowano o pojawieniu się wściekłego

psa па ul. Gedyminowskiej. Posterunkowy

udał się na miejsce i, wobec wyraźnych ob-

jawów wścieklizny, zastrzelił psa.

 

Mieszkanie „AA,
4 pok. z wszelkiemi wiecznego = monogra-

 

wygodami, suche, cie-
pie w ogrodzie do
wynajęcia. ul. T. Za-R

A
O
N

! na 6/2. Dowiedzieč
į się mieszk. Nr. 4
i į 416

| | коаниннианиелониктнию |
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= „ „DO MATURY |

 

„.na namysły
znając wspaniałą
opinie fachowców
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Nowość.

Tapczany auiomałycznie podnoszome ora2
inne meble wyściełane poleca

Waciaw Mołodecki
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8.

Ceny konkurencyjne,

Krawcowa;
poleca się do wyko-

Praca nywania wszelkich ro-
szukiw. © bót, wchodzących w

LERESGARATAKSSIE | zakres krawiectwa
PANNA, damskiego, Ceny nis-

& ukończoną Szkołą kie. Piwna 6—24 (w
Handlową, poszukuje podwórzu).
pracy w Jakiemė|
przedsiębiorstwie za SIOSTRA |
b. skromnem wyna- pielęgniarka — pielę-
grodzeniem. Poważne śnacja chorych, bań-
rekomendacje. Łask. ki, zastrzyki, masaże.

 
 

 

małej lub dużej przy-
gotowuję gruntownie,
student, fachowy ko-
repetytor. Łask. zgło-
szenia do Adm. dla

STUDENT
poszukuje _ jakiejkol-
wiek pracy, aby móc
kontynuować naukę,

mem J. M. S$. proszę
© łaskawe zgłoszenie
się: Mostowa 5, m, 8.
(Wynagrodzenie 15 zł.)

W. „DZIENNIKU
WILEŃSKIM".
 

Pomóżmy
Ы!га

 

BIEDNA WDOWA

5254
PHILIPSA

 

system ratalny Philipea: zaliczka 2. 46.—
raty mi”sięcznępo a UJ

I NO NIE WSZYSTKO
RESZTĘ _j|CIEKAWYCH; (SZCZEGÓŁOW

DOWIECIE SIĘ W F.RMIE
“

M. ZEJMO
WILNO, UL. MICKIEWICZA 24.

 

zna się dobrze па
ogrodnictwie. Łask.
zgłoszenia do Admin.

| „Dz. WilL“ pod „po-; :
(JĘNULNINRONOWGANANNIY (ra — dzieci zzięb-| moc w nauce', Tam-

RR: R 6 Ž a e| si<te przymierają gio-
Były „dem, ze względu aa

kok jaz piss prosi o iaskawą
urzędnik poszu| pomoc. Admin. „Dz.
kiejkolwiek pracy. Pi- CHCĘ POŻYCZYĆ |Wil* lub bezpośre-
sze biegle na maszy- do 3.000 zł. z gwaraa- daio: ul. Kalwaryjsza
mie,PA sat bilaa- cją pierwszego wpisu 28—5,
se, je

„Korepetytora” tam- posiugą i pracą /po-
że adres. dzienną żywiła trojga
m 0 małych dzieci, obec-

nie ziamała nogę, jesi

2
a
i
m

>

krešli. La- hipotecznego — |
skawe oferty do Adm. ruchomości ziemskiej; ZWRACAMY SIĘ
„Dz. WiL* pod„J.W.* wartość  nieruchomo- gorącą prosbą do

m nn |ści 15.000— (piętna- jtozciwych serc ma-

| Praca
iš zaofiar,
j anna

ście tys. zł.. Oferty zzych czytelnikow ©
do Administracji „Dz. pomoc dia miodej,
WiL* pod „pożyczka”. |zucinej panienki, kuó-

ac ŻY ra znajduje się W tak

krytyczuem matesjai-
| Potrzebna becia
dobra gospodyni - ku- OD ZŁ. 2000 PC WZORCE
charka do majątku, w (2 zabezpieczeniem)
średnim wieku, uczci- W Ėener, zastępstwie
wa, znająca się na go- bandl na Rz.P. Arty-
spodarstwie wiejskiem kuł techn., wszechów.

4 iz dobremi świadec- opatentowany i wpro-

—ii

  
trwac ie klika uuesię-
cy do konca roku
azsolnego, by moda
zdobyc maturę, Skiad-

jka ua wpis przyjmuję

1 twami, Zgłaszać sięwadzony, niezbędny | Administracja nas46-

4 od 10—12 i od 3—5. W gospodarce państw.. go pisiia,

$ Oranżeryjna 3, m. 9. Samorz, POZEMYMAJEE

424—2 rolnej i prywatnej; CAŁĄ RODZINA
Pewność znaczn. zby-

|| tu, soki. ki.
| Kupno „Wiad. r Pozaańska
BR sprzedaż 12, m. 2. Od 16—18

| | VR sakė zt:

SPRZEDAM
folwark Skibiszki ob-|
szaru 30 ha, w tem 2
ha lasu, reszta ošmio-|
polówka, 10 ha obsia-
ne żytem. O warun-
kach dowiedzieć :ię
na miejscu.  Poczla
Rudomino, Szczęsno-

| wicz. 422—2

SPRZEDAJE SIĘ

bezrobotnego, chora,
bez zadanych  srod-
kow do zycia, Oodwo-
iuje się do miiosies-
Gia buznich © po-
moc. Maio - Sroduo-
wa b—5 lub adm.
„z. Wil".

00 Ai Ed: aż

ZGUBIONĄ | BIEDNA WDOWA.
książkę wojskową, bez zadnych srodków
wydaną przez P.K U. do życia, ma awoje
Wilno Powiat, na imię Ghorych dzieci, prosi
Edwarda Lachowicza,© wsparcie, Waszwikie
syna Jana i Krystyny, Oliary przyjmuje Ad.
zam. we wsi Skorbu- „Dziennika Wileń-
ciany, gminy Rujo- skiego Mostowa 1,

.niedrogo _ odkurzacz Mińskiej unieważ-
Elektrolux i klatka.818516
Oglądać  codzieniej 1___ |
od godz. 15—17. Za-' ZGINĄŁ
kretowa 16, m. 1, 5 b. m. pies, duży, © pomoc lub zaołiaro-

426—0 bury, wabi się„Bryl“ wanie obiadów, po
- į Uprasza się o powia- któreby sam chodził.

> , domienie lub odpro- Łask. zgł, „Dz. Wil”
Sklep jwadzenie pod adre- lub bezpośrednio ul

|śniegowa 3 m. 2,

 
BEZROBOTNY”

z rodziną bez środ-
|ków do życia prost

 

POSZUKUJĘ |
ady do wszystkie-

ie z bardzo dobrem
gotowaniem lub do,
kasyna — oficerskiego Spożywczy z urzą: sem
sa kucharkę. Posia-|dzeniem i towarem,,
dam referencje, mogę W śródmieściu,  do-į
na wyjazd; w średnim brze prosperujący, do

sprzedania na dogod-

Ciasna3m,1.
 
  

 

   

anna. ii nych warunkach. a JEDNOESd ui" zło TYLKO PROBNE
| DOZORCA, ŠA

|ilčalt znający się na ślusar-
stwie i ciesielstwie,i i PRZEKONA PANA, ŽE
mężczyzna wsile wie-

Mieszkania
i pokoje

ki RSE .

Kilaiat"pestowi|  poszukuę | Drukarnia АНОмоwo: e M
nej instytucji | Posia. dwóch malejszysh ! Й. ZWIERZYŃSKIEGO||TERMINOWO
da b, dobre šwiadec-|meblowanych, z wy-
twa i rekomendacje.|godami. Mickiewicza| Wilno ul MostowaNr 1 zgłoszenia do Admin.j Dobroczynny 3-8, m.

z. Wil” dla „H. Ż.”|13, telefon 9—25.

Drukaraia A Lyras kosza Wilno, Moetowa |.
7 ; PO M ы

w Wilnie. )

  

 

Mostowa 6 m. 9. 30, m. 1. 421—1 TELEFOW 12-44 ITANIO
 

 

18. CENA PRENUMERATY; miesięcznie :г odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — rł, 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą zł. 6. —

w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 am.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty a wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyśrowe | tabela-
ryczne о 25% drożej. Dla poasakujących pracy 50% zniżki. Administracja sastrzega sobie zmiany terminu druku | ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. “

Odpowiedzialay redaktor: STANISLAMS JAKITOKICZ,


