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łoabieżność między polityką Niemiec | Polki
w oświetleniu prasy angielskiej

Korespondent „K. Warsz." dono'
si z Londynu:
W komentarzu tygodniowym. nie-

dzielny „Observer“ pisze o polityce
polskiej:

„Jednym z wyników niedawnej
„wymiany dyplomatycznej było wy*
jaśnienie polityki płk. Becka. Zwró-
cił on na siebie uwagę w Genewie
przez swoje pełne rezerwy stanowi*
sko w kwestji gdańskiej w przeciw*
stawieniw wyraźnego chłodu jego
wzmianek: oNiemożech bezpośred-
nio przedtem.

Wymiany, które miały miejsce w
ciągu ostatnich 14 dni, wykazały, że
aczkolwiek geograficzne położenie
Polski wymaga od niej stałego poko
jowego stanowiska zarówno w sto-
sunku do Niemiec, jąk i Rosji, Polska
staje się całkowicie bardziej skłon-
ną zająć swe miejsce wyraźnie wśród
mocarstw nie niemieckich, które
szukają wspólnego bezpieczeństwa.
Ambasador polski w Berlinie zapro”
iesował przeciwką niedawno wypo”
wiedzianym skargom p. Schachta w
sprawie Śląska. `

Interesujący jest fakt odnowionej
zażyłości Polski z Francją, a nawet
z:Malą Ententą".
«-* Niemniej ciekawy był komen-
tarz znanego tygodnika „The Eco-
nomic', który pisze:

„Podczas, gdy Polska skłania się
do powrotu w łożysko o" prą
du polityki europejskiej, Niemcy
jeszcze zawsze trzymają się na ubo-
czu i z ponurym uporem kontynuują
swoje zbrojenia.

ozbieżność między polityką Nie

 

miec i Polski, która ujawniła się w
ubiegłym tygodniu w Genewie, w
niebezpiecznej kwestji Gdańską u*
jawniła się ponownie w jeszcze bar”
dziej niebezpiecznej kwestji koryta-
rza, W tej sprawie pretensja Polski
jest konkretna i bona fide”,

Po przytoczeniu kwestji tranzy-
tu niemieckiego przez Pomorze, przy
czem „Economic“ całkowicie przy-
znaje słuszność postępowaniu Polski,;
redakcja kontynuuje:

„Kwestja korytarza, którą pan
Hitle słusznie usunął z powierzchni,

podniesiona została znowu jako na"
stępstwo finansowej strony zagadnie
nie jego polityki zbrojeń. Jaka bę-
421е — zapytujemy — poz. pol-
ska Reichswehry, która obecnie z
powrotem zasiadłą w siodle? Im bar-
dziej hitlerowską -polityka zarówno
wewnętrzna jak 4 zagraniczna izolu-
je Niemcy w Europie, a skutki tej
polityki, jeśli chodzi o Polskę, do-
wodzą, jak dalece ta izolacja eię już
"posunęła, / tembardziej gia
staje się wewnętrzne rola Reichs-

i webry”.

Czy Sowiety zopł
długów

PARYŻ. (Patj. W tutejszych ste-
rach politycznych żywo komentują
opublikowanie memorjału, wniesio-
nego do ministra Flandina przez trzy

wielkie organizacje grupujące miljo*
ny posiadaczy obligacyj rosyjskich i
reprezentujące przeszło 20 miljar-
dowe francuskie wierzytelnościw

Rosji. W. memorjale tym, w związku
ze sprawą ratyfikacji paktu francu-
sko - sowieckiego, podkreślono wa-
śę, jaką przedstawia dla społeczeń”
stwa kwestja uregulowania długów
dawnej Rosji wobec
drobnych wierzytelności oraz Banku
Francuskiego. Memorjał przypomi-

na, że poszanowanie praw obywateli
francuskich przez ZSRR. było wa-
runkiem uznania Sowietów de jure.

 

WIADOMOŚCI
* BALLANGRUD ZDOBYWA DRUGI

MEDAL OLIMPIJSKI.
SARMISCH. Bieg łyżwiarski na

5000 metrów wygrał mistrz świata
norweś Ivar Ballagrud, zdobywając
w ten sposób drugi złoty medal olim
pijski.  Ballangrud osiągnął czas
8:19,6, bijąc rekord olimpijski.

START KALBARCZYKA.
GARMISCH. W. biegu na 5000

OLIMPIJSKIE
OFICJALNA KLASYFIKACJA
W BIEGU DO KOMBINACJL
Oficjalne wyniki biegu 18 kim.

do kombinacji przedstawiają się na-
stępująco:

1)Hagen (Norwegia), 2) Hoffsbak-
ken (Norwegja), 3) Brodahl (Nor-
wegja), 4) Simunsk (Czechosł.).

ź Polaków Stanisław Marusarz
zajął 17-te miejsce, Orlewicz 18-te,
Bronisław Czech — 22-gie i Andrzej

francuskich;

dcq 20 miljardów
Francji

Memorjai wskazuje, że rząd sowiec-
ki zgodził się (był, swego czasu na
negocjacje w-sprawie uregulowania
wzajemnych pretensyj finansowych,
że jednak ostatni układ handlowy
francusko - Sowiecki długi rosyjskie
pomija milczeniem, memorjał. wzywa
władze do energicznej obrony
szkodowanych, podkreślając, że sto”
sunki francusko - sowieckie ulegać
będą stale zaburzeniom, jeżeli liczne
rzesze- francuskich obywateli nie

' otrzymają należnego zadośćuczynie-

KATOWICE. (Patj. Wczoraj w
południe przewodniczący trybunału
wiceprezes Artz ogłosił wyrok w

na Śląsku Strennictwa Narodowego,
oskarżonych о podkładanie bomb
pod sklepy żydowskie. Sąd skazał
W. Jakubowskiego na 3 lata więzie-
nia, Knapika i Wieczorka po 2 i pół
lata więzienia, Misioła, Niemca, Na-
lopę, Swabodę, Stokłosa i Kloska po
2 lata więzienia. 9 oskarżonych ska-

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

Nr. 427

Qyrok na morderców króla
Aleksandra

POSPIESZIL, KRAIL I RAICZ SKAZANI NA BEZTERMINOWE CIĘŻ-
KIE ROBOTY.

AIX - EN - PROVENCE. (Pat). sięgii mogą przy uwzględnieniu
W procesie terorystów chorwackich wszystkich pytań przyznać okolicz-
przemawiali dziś obrońcy, dowodząc, ności łagodzące. liumaczenie pytań
że zabójstwo króla Aleksandra jest zajęło pół godziny, poczem o godz.
zbrodnią polityczną, i wskazując na 18-tej przysięgli udali się do sali na-
okoliczności łagodzące. Po przemó* rad strzeżonej przez policję.
wieniach odczytano 32 pytania dla Na mocy werdyktu przysięgłych,
przysięgi Pierwsze trzy. dotyczą trybunał skazat członków Ustaszi

 

przynależności oskarżonych db or-
ganizacji pzestępczej a 5 następ“
jnych zabójstwa króla Aleksandra w
okolicznościach obciążających i z
premydytacją. Odpowiedź.  twiżr*
dząca na pierwsze trzy pytaniapo-

ciąga za sobą skazanie te termino-
we ciężkie roboty. Odpowiedź zaś

Vospieszila, Kraija i Kaicza na bez-
terminowe ciężkie roboty.

a iatrwa.UNAa r ODZYWA

© Przy śschias (zapalenie nerwu kulszo*
wego) po zażyciu zrana naczczb -szklanki
maturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józeta
następuje lekkie obfite wypróżnienie, powo-

(urok @ procesie noredowców

i | m. Kalbarczyk osiągnął czas 8:47,7, Marusarz 35-te.
(rekord Polski) kwalifikując się na
12 miejsce. ‚ KANADA BIJE WĘGRY 15:0.

| GARMISCH. Mecz półofinałowy
OFICJALNA KWALIFIKACJA BIE- pomiędzy Kanadą a Węgrami zakoń-     3ГОГУЧРРЕ ТРАННООВ ЕСАЦ,

jj | ostrożnością.

twierdząca na jedno z następnych dujace przyjemne samopoczucie.
S-ciu pytań pociągnie wyrok, skazu*
jący na karę śmierci, jednakże przy”

Oddziały Głoskie posuwają się tyrė:
| Na froncie pėlnocnym, według, włoskie krążyły przez2 godziny nad |
komunikatu marszałka Badoglio, nie, Dessie, nie zrzucając bomb.
zaszło nić godriego uwagi: *. Koresponudenci trancuscy domo”

| angielskie donosżą © szą ze źródeł włoskich, że w rejonie

|starciach straży człoowych na tym Negelli irwąło wypieranie rozproszo*
|froncie, a także o posunięciu się na- nych oddziałów rasa Desta. х
|przód oddziału włoskiego z odcinka Žrėdia abisyūskie donoszą poza-
| Makalle do Szelikot. | tem 'o znacznem ożywieniu akcji Za-

+ O operacjach lotniczych na fron- | czepnej abisyńskiej na ogadeńskim
| cie północnym donoszą źródła an- Odcinku frontu południowego.
| Gielskie, że dzisiaj zrana 2 samoloty

Niemcy chcą wznowić
stosunki nandiowe

z Litwą
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

  

 
zanych zostało na kary od 1 roku
4 miesięcy do 2 lat więzienia. Trzech
oskarżonych sąd uwolnił od winy i

sprawie 21 członków rozwiązanego kary. Spośród skazanych sąd wypu*|donosi z Kowna, iż poseł niemiecki
ścił na wolną stopę 8 podsądnych,|Zechlin zaproponował oficjalnie rzą:
którzy skazani zostali niżej dwu kak litewskiemu wznowienie sto

Posiedzenie Komisii pudżetowe)Senatu
; wano preliminarz budżetowy Ministerstwa ną troską instytucję, która w miarę możno-
Opieki Społecznej. ści i sił łagodzi sytuację na rynku pracy.

Na wstępie zabrał głos min. Opieki Spo- Instytucją tą jest Fundusz Pracy, W  fun-
lecznej Jaszczołt, wskazując na to, że w dusza pracy powiązane zostało wszystkie
dzisiejszem _ skomplikowanem — położeniu środki walki z bezrobociem. Wysokość

| ekonomicznem odcinek polityki społecznej umów, zawartych przez fundusz kasy ma
| wymaga prac prowadzonych z należytą finansowanie robót publicznych z roku na

rok wzrasta, dochodząc w r. 1935/36 do wy-

Przechodząc do analizy bezrobocia p. sokości 96 miljonów zł., preliminarz budże-
minister zaznaczył, że rozmiary bezrobo- towy bieżący przeznacza na ten cel na r.

cia przerastają możliwości interwenjowania 1936/37 jedynie 35 miljonów.
GU OTWARTEGO NA 18 KLM.
GARMISCH. Oficjalna klasyfi-

kacja biegu otwartego na 18 klm.
przedstawia się następująco:

1) Larsson (Szwecja) w czasie
1:14:38, 2) Hagen (Norwegja) 1.15:33,
3) Niemi (Finlandja) 1:16:59.
Z Polaków Górski zajął 22 miejsce

w czasie 1.23:11, Orlewicz — 32-e w
czasie 1:25:27, Bronisław Czech 34-e
w czasie 1:25:55, Karpiel 43-e w cza-
sie 1:27:31.

czył się zdecydowanem  zwycię-
stwem Kanady w stosunku 15:0 (3:0,
9:0, 3:0).

- SONJA HENIE NA PIERWSZEM
MIEJSCU W JEŹDZIE PAŃ.
GARMISCH. W, środę wieczorem

zakończyły się ćwiczenia obowiąz-
kowe w jeździe figurowej pań. Na
pierwszem miejscu znajduje się Sonja
Ba przed angielką Colledge.

PATRICIO JAKIE PRODZKI WAM DAJ.
TZWYYTTETE PTYZY
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Aresztowznia i rewizje
w warszawie

Aresztowania i rewizje wśród b.
członków 'ONR. i członków Sekcji
akademickiej Stronnictwa  Narodo-
wego nie skończyły się w nocy z 6

na rynku pracy ze strony ministerstwa. W

Akcja oddłużeniowa
Wczoraj senacka komisja budże-

tową obradowała nad budżetem min.
Rolnictwa i Reform Rolnych.

Referent sen. Kleszczyński oma-
wiając akcję odłużeniową podkreśla,
że akcja ta nie załatwia sprawy о-
statecznie i że wobec tego należy

jest niedostateczna
misję budżelową w tej sprawie o sto- *
sowanie na przyszłość w odniesieniu
do planu linansowo-gospodarczego
lasów państwowych ściślejszych me-
tod budżetowania.
W zakończeniu wnosi o przyjęcie

| całości budżetu ministerstwa.
jeszcze przed końcem okresu karen*, Po referencie przemówił min. Po-

"T iIaaa |na 7 lutego i dnia następnego. Po
|przerwie dwudniowej nastąpił drugi

Sekcja Robotnicza Stronnictwa Narodowego|sjęp, asi pocyiaci w Warszawieв : Dokonano nowych rewizyj i areszto-
zawiadamia, že w niedzielę, dnia 16 lutego b. r. w sali Stronniotwa ń. S óły trzyma ści-

Narodowego, przy ul. Mostowej 1, o godz. 12.45 odbędzie się |va WY A ННЕ| słej tajemnicy.

ZEBRANIE LS | Germanizacja »iąska

ua którem mówić będą pp. KOWNACKI, ŁOCHTIN, SPERSKI na tema! KATOWICE. (Pat). Na Śląsku

ŚWIAT PRACY W Z.S.R.R., NIEMCZECH, -pakich 'nszwmiejscowościna. nie
WŁOSZECH i POLSCE. mieckie. Tak więc Miechowice

Wstęp za zaproszeniami, które można otrzymać codziennie w Sekre-
przemianowano na Mechtal, Rokit-
nica na Martinsau i Stolarzowice na

tarjacie od 11—3 i od6—9 wiecz, Stillereteld.

cyjnego dla długów, wydać ustawę |niatowski, poczem rozwinęła się dłu-
ostateczne regulującą cały proble-|ga dyskusja, która przeciągnęła się
mat oddłużeniowy rolnictwa. do północy.

Omawiając wydatki na iera-
nie kultury wiejskiej, sprawozdawca Dyskusja budżetowa
twierdzi, że szkolnictwo rolnicze, z
dużo straciło na podporządkowaniu w Sejmie
$o ministerstwu W. R. i O. P. Mów- WARSZAWA. (Pat). Dyskusja
ca wyraża postulat, że niższe szko*”| budżetowa rozpocznie się w Sejmie
ły rolnicze powinny wrócić pod za-| w poniedziałek dn. 17 bm. i trwać
rząd min. Rolnictwa. W. sprawie go”| będzie do dnią 27 lutego. Pierwszy
spodarki lasów państwowych, refe-|dzień poświęcony będzie debacie
rent ma zastrzeżenia co do przed- ogólnej nad budżetem, a dyskusja
stawionego planu finansowo - gospo” nad poszczególnymi preliminarzami
darczego i wnosi o przyjęcie rezo” budżetu rozpocznie się we wtorek
lucji, uchwalonej przez sejmową ko” dn. 18 lutego. um: :esia słazzezu 



Rozkazy Komendanta
„Strzepy meldunkėow“ gen. Skladkowsklego
Pan Marszałek codziennie

jeżdża obecnie do Prezydjum Rady
Ministrów, gdzie przyjmuje. mini-
strów w ważniejszych sprawach.

Byłem dzisiaj, pierwszego wrzes-
nia, 1930 roku, z meldunkiem u Ko-
mendanta, w czasie którego otrzy-
małem następujące instrukcje i roz-
kazy:

1) Pan Marszałek daje swe nazwi-
sko na pierwszem miejscu Listy Pań
stwowej Bloku Bezpartyjnego.

2) Pan Marszałek akceptuje ode-
branie pozwolenia na broń byłym
posłom.

3) Na przedstawionej przeze mnie
liście posłów z „kondemnatkami*
Pan Marszałek własnoręcznie, zie-
lonym ołówkiem zaznacza kto ma

rzy-

być aresztowany i zamknięty w
Brześciu.

4) Padpalań, sabotażów, napa-
dów i gwałtów w Małopolsce
Wschodniej nie wolno traktować, ja”
ko jakieś powstanie.

 

Choroby jelit. Powagi lekarskie po-
świadczają, że naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józeta* działa nawet przy po-
drażnieniu jelit przyjemnie i bezboleśnie.

 

Nowy wiceminister |

Poczi

WARSZAWA. (Pat). Podsekre-|
tarz stanu w Munisterstwie Poczt i;
Teiegratów inż. Fr. Drzewiecki na'
własną prośbę został przeniesiony w;
stan spoczynku.

Na jego miejsce dekretem Pana j
Prezydenta Rzeczypospoliiej Polskiej

Unikać rozlewu krwi, natomiast
stosować, w razie dobrowolnego czy
niedobrowolnego popierania zama*
chowców przez ludność, represje po-
licyjne,
kwaterunek wojskowy ze wszystkie-
mi ciężarami, związanemi z nim.
Samą obecność wojska uniemożli-

a gdzie to nie pomoże —

wi zamachowcom  terroryzowanie|
ludności. Ludność musi wiedzieć, że
ma słuchać władz, a nie zamachowe; tych.
ców. i

już w | Arcybiskup MetropolitaPoza tem, Pan Marszałek,
obecności ministra Becka i mojej,
wysłuchał referatu wiceministra Sta
mirowskiego i naczelnika Kaweckie-
60 — o sytuacji politycznej.
 

PORADNIA BUDOWLANA WILNO, 7.FILIPG
TELEFON + 20-25

INZ. ARCH. В. SWIECIMSKIEGO cooz. 3-5

pogrzeb & p. ks.
W dn, 11 bm., we wioręk, o godz.

6-ej wieczorem, odbyła się do Ko-
ścioła W.W. -. Świętych eksportacja
zwłok iks, Józeta Songina, kanonika
honorowego. Kapituły wileńskiej i
proboszcza

Eksportację
Romuald

| Jałbrzykowski,
| W dniu wczorajszym o godz. 10
z raną zostało odprawione w ko-
ściele W. W. Świętych nabożeństwo
żałobne za duszę śp. ks. Józefa Son-
gina, celebrowane przez J. E. ks.

'Arcybiskupa Jałbrzykowskiego w
otoczeniu licznego kleru. Mowę ża”
łobną wygłosił lks. Dziekan Ignacy
Cyraski.

 

sól, zapałki i monopole
Rząd obniżył cenę najlepszego

$gatunku soli z 56 groszy na 32 gr. za

kiiogram. Sam nabywa ją u Sovaya

po niespełna $ grosze za kilogram.
Parę lat temu toczyła się w Sej-

mie mięazy postami Klubu Narodo-

wego a Ministrem Skarbu na temat

soli interesu,ąca dyskusja. Oto z u-

rzęaowych wykazów wynikio, że w
ciągu uzech iat spadła konsumcja

sou jadalnej o okrągio 60 miljonów

kiiogramów, a o taką samą cytrę
poan.osia się konsumcja soli prze-
mysiowej i bydlęcej. Powierzchow-
mie wynikało z tego, że każdy czło”
wiek w Folsce zużył w r. 1933 о 2
kigr. soli mniej, niż w latach po-
przednich.  Cztowiek oszczędzał
szczypty soli dla siebie, ale zato mie
szczędził jej dla bydła.

byt to jednak sąd powierzchow-
ny. Uto jeden z postów narodowych

został mianowany ppłk. Tadeusz zbadał województwami spożycie soli

Argasiński, dotychczasowy dyrektor i wtedy wyszia prawda na wierzch.

okręgowy poczt i telegrafów w War- Okazało się, że caie okolice kraju

szawie. zakupywaiy sol bydlęcą, przepiuki-

 

Nowy morderczy gaz
wynaleziono w kieinczech

Z Medjoianu donoszą, że otrzy” o nazwiskach znanych w Niemczech,

mano tam wiadomości, iż w niemiec- przypłaciło życiem eksperymenty,

kich laboratorjach chemicznych wy- dokonane tym gazem šmiercionos-

naleziono nowy potężny gaz trujący, nym. Są nimi prołesorowie: Pshorr,

który - „skutecznością” swą prze- Obermiller, Erich i Scharschmiedt—

wyższa wszystkie znane dotychczas miodzi uczeni, rokujący wielkie na-

środki wojny chemicznej. dzieje w niemieckim przemyśle che-

Gaz ten posiada właściwość micznym. Przyczyną ich śmierci nie

niszczenia  filirów ochronnych w została „oczywiście opublikowana.

maskach  przeciwgazowych, jego Dzienniki podały natomiast wiadc-

wały ją i — używały jej dla ludzi. Bo
sól bydlęca byfa tanią, a sól jadalna
„drogą. lak ludność broniła się przed
zbyi wysoką ceną Goli.

| W okolicach, gdzie są lasy sosno

j we, zaprzestali roinicy po wsiach u-

żywać lamp naftowych. Powróciły
do domów dawne szczypy i łuczywa.
Naita okazała się zą drogą dla kie-

szeni rolników.
+ Zupetnie podobne doświadczenia

zebrał rząd w Monopolu zapaicza-
nym. Nieprzemyślana umowa min.

Matuszewskiego z Kreugerem nało-

żyła na rząd obowiązek siemplowa-

nia zapalniczek za opłatą 1V zł. od
zapalniczki. Szło o to, aby wszyscy
uzywali monopolowych zapałek, a
nie zapalniczek benzynowych. Sku-
tek jest ,„znakomity”. Rocznie otrzy

muje rząd ze stempli na zapalniczki

około 1.000 zł. A w kraju krąży o”

koło miljona nielegalnych, nieostem-

plowanych zapalniczek. Ten stan

wywołał jeszcze i drugi skutek: w r.

1930-31 zużyto w Poisce całej 43.915

miljonów zapałek. W roku 1933-34

zużyto 19,509  miljonów zapałek.

Czyii spadła ikonsumcja zapałek o
54,8 proc.! Na r; 1936 oblicza rząd
konsumcję zapałek na 17.500 miljo-

nów sztuk. Ludności w ciągu tych

sześciu lat przybyło prawie 3 miljo-

ny głów. Wszyscy palą w piecach,

jak palili. wszyscy paią papierosy i

cygara, jak palili, a mimo to w roku

1946 zużyć mają tylko 40 proc. ilo-

ści zapałek w porównaniu z r. 1930!
Oto tak życie reaguje na nie-

przemyślany upór monopoli. .

dokonał J. E. ks,'

Jizeto Song
/ nabożeństwie wzięły udział

liczne rzesze parafjan, przyjaciół
Zmarłego oraz organizacyj społecz-
nych. 8

Po nabożeństwie zwłoki: ż ko-
kościoła W. W. wa AD W. W. Świętych na cmentarz

Rossa eksportował ks. prałat Fran-
'ciszek Wołodźko.
W pochodzie żałobnym wzięło

udział liczne duchowieństwo wileń-
skie świeckie i zakonne, jak rów
„nież tłumy parafian oraz szereg Or“
ganizacyj społecznych ze sztanda-
rami.

Zwłoki śp. ks. Józeta Songina
spoczęły na Rossie, niedaleko od
wejścia na cmentarz, po lewej stro-

, nie głównej alei.

WE "POSZERZ OTOPASAEOMAIĖS

"Zūo rudit 78 zdaciłami potziowemi
Z dniem 15 stycznia r. b. skaso-

wane zostały, jak wiadomo, opłaty
„stemplowe od umów i fachunków.
Reforma ta pociągnęła za sobą przy-
Ikre następstwa dla kupców, którzy
posiadają zapasy bezużytecznych już

| znaczków stemplowych.,

Wszelkie dotychczasowe zabiegi
o zmianę tych znaczków na gotów-
kę lub blankiety wekslowe pozostały
bez skutku. Urzędy skarbowe odma-
wiają zgody na taką zamianę, wobec
czego kupcy znaleźli się w oblicz

'

dotkliwych strat. Lai

. Organizacje. samorządu  $ospo-
darczego wystąpiły do Ministerstwa
Skarbu z prośbą 0 wydanie zarzą-
dzenia, aby w. terminie do 1 marca
r. b. urzędy skarbowe obowiązane
były do zamiany znaczków stemplo-
wych na blankiety › wekslowe. lub
gotówikę.

————— 5575-7955 I I OE 7 i IISII

0 uzdrowienie ruchu muzycznego w Ollnie
P. S. W. w artykule zatytułowa-

nym „Muzyka w Wilnie” („Dziennik
Wileński” z dn. 6 b. m, Nr. 36 słusz-
nie stwierdza, „że od pewnego czasu
|zabrakio w Wilnie jakiejś myśli kie-
|rowniczej w zakresie życia muzycz-
| nego”, oraz skierowuje zarzuty pod
jaaresem Rady Wilenskich Zrzeszeń
Artystycznych, iż instytucja ta, pro-
|wadzącą w bieżącym sezonie kon-
jcerty symioniczne, czyni „nieracjo-
naine posunięcia”, W związku z tem

p. S. W. zwraca się. do Wileńskiego
1owarzystwa Filharmonicznego z u-
|bolewaniem „dlatzego "Kow. Filhar-
moniczne po kiikoiecniej owocnej
pracy wyzbyło się placówki koncer-

 

i nawołuje do zastanowienia się

„nad sposobami zmiany tego stanu
rzeczy”. %
W odpowiedzi na poruszone kwe-

stje Wueńskie Towarzysiwo Filhar-'
moniczne wyjaśnia, że osiabienie je-
go działalności spowodowane było
przeszkodami finansowemi i trudne-
mi warunkami pracy, które nie po-
zwoliły rozwinąć należycie działal-
ności [Towarzystwa w kierunku jego
właściwych zadań (organizacja kon-
certów symfonicznych, kameralnych,
solowych i innych).

Nadarzająca się w bieżącym se-
zonie okazja ob;ęcia prez Wileńskie
Towarzystwo Filharmoniczne kie-
rownictwą sezonu koncertów symfo-działaniu niszczycieiskiemu nie pod- mość o śmierci czterech uczonych na towej na rzecz przedsiębiorców ma-

legają jedynie maski zrobione ze

srebra.

„Koszty jednak masek srebrnych
dochodzą do sumy kilku tysięcy ma-*
rek niemieckich za sztukę, nie mo”
głyby one przeto, ze względu na
swą wysoką cenę, używane być

przez ogół ludności cywilnej oraz
większe masy wojska.

Dotychczas czterech chemików,

Manewry
f.oty amarykańskiej
SAN PEDRO (Pat). 65 amerykań-

skich okrętów wojennych, w tem 11
okrętów linjowych, 12 wielkich krą-
żowników oraz 3 lotniskowce z 400
samolotami, udało się na 5-dniowe
manewry ku południowym brzegom
Kalitornji. Manewry te odbywać się;
będą w ścisłej tajemnicy, wobec cze-!
go władze odmówiły wydania po-
zwojeń dziennikarzom i totografom,
którzy pragnęli być obecni na ma-
newrach.

Zamknięci w kabinie
na dnie Sekwany

.."Trzej robotnicy zamiknięci w
kabinie -wpadli do Sekwany.
Wypadek zdarzył się przy zakłada-
niu liny do dźwigu, który miał do-
starczać materjał budowlany przez
Sekwanę. Lina ta zawieszona zosta-
ła na dwóch potężnych słupach, z
których jeden załamał się nagle,
właśnie:w chwili, gdy kabina dźwigu;
znajdowała się o 30 metrów od brze-|
gu rzeki. Zawezwana straż ogniowa|
przystąpiła natychmiast do akcji ra-|
towniczejj Na dno Sekwany opusz-
czono nurka, który nie mógł jednak,
„otworzyć kabiny, gdyż skutkiem
s©'$o ciężaru, który wynosi około
© toan, zanurzyła
rzecznym mule.

 

skutek... apopleksji. jących jedynie zysk na względzie"
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PRZED REDUTĄ PRASY
Reduta Prasy stanowi obecnie

temat ożywionych rozmów całego
miasta. Zabawy urżądzane przez
dziennikarzy cieszyły się zawsze
największem powodzenie, nic przeto
dziwnego, iż w tegorocznym krót-
kim karnawale Reduta Prasy wy-
wołała ogólne zainteresowanie.

Wielkim magnesem dla publicz-
ności wileńskiej będą występy ta-
Ikich gwiazd jak Elna Gistedt, prima-
donna naszej operetki, Stawa Besta-
mi, oraz znakomity duet tancerzy
Ciesielskich.

Roli conferencjerza podjął się
uprzejmie niezrównany w tym fachu
Karol Wyrwicz-Wichrowski, jeden
z najlepszych Karolów w teatrach|
polskich, po Karolu Adwentowiczu.|czego zapragnie dusza i żołądek, bę-|

. Szczególne zainteresowanie bu-
dzą liczne nagrody, które hojnie
nadesłały firmy - wileńskie. Firma
Franciszek Frliczka oiiarowała ре!-
ny komplet narciarski, A. Połoński
cukry i czekolady, A. Januszewicz i
S. Benel wina oraz likiery, M. Pru-
żan perfumy, oraz piękna, kaseta z
francuskiemi perfumami dar E, Kud-
rewicza. Browar Szopen całą skrzyn
kę piwa, a wreszcie tirma E. Welier
przepiękne kwiaty. >

Wobec tego, że urządzenie kon-|
kursu pięknosci byłoby  uirudnione,:
ze wzgiędu na zbyt wielką ilość kan-
dydaiek do pierwszej nagrody i nie-
możność sprawiedliwego  rozstrzyśg-
nięcia, komitet usialii, że wszystkie
przysiane nagrody zostaną rozdane
za najpiękniejsze i na,oryginalniejsze
kostjumy, za najlepszy taniec, najie-
piej skrojony trak itp.

Frzystrojeniem sal Kasyna Garni-
zonowego zajmie się mustrz Makoj-
nik, artysta-dekorator naszych te-
atrów. bo tańców przygrywać bę-
jdzie orkiestrą Łyugiera i Mropiwnic-
|kiego, jeaen z najiepszych zespoiów
muzycznych Wilna,

buiet obłitugący we wszystko

„dzie się odznaczał taniością, W gór-
|nych salach zainstalowany zostanie
butet słodki wraz z tradycy,nym

ikruszonem. +
Pozostałe nieliczne zaproszenia

do odebranie w redakcjach.
A więc w soboxę, 15 iutego w sa*

lonach wiieńskiego Kasyna warnizo-
nowego — ul. Mickiewicza 13.

„Początek o godz. 11. Obowiązują
stroje baiowe lub maski.

. `

wystąpienie stronnictwa socjaiistycznego
w Gdańsku

GDAŃSK (Pat). Stronnictwo so-
cjalistyczne wydało onegdaj około
90 tysięcy ulotek. W kilku punktach
Gdańska oraz w szeregu miejsco-
wości na terenie w. miasta narodowi
socjaliści dokonali napadów na kol-
orterńw ulotek, dotkliwie ich bijąc.

uiotkach swych stronnictwo so-
cjalistyczne żąda równych praw i
równego traktowania _ wszystkich

się głęboko w „obywateli. gdańskich, przywrócenia
wolności słowa, prasy i koalicji. W
końcu socjaliści wzywają ludność do

przygotowania się do nowych wy*
borów.

ZSOAkk:ROBAGORACLEF SKTDESLKKA |"

Zamiecie Śnieżne
na wi.eńszczyźjie
W dniu wczorajszym w  powia*

tach dziśnieńskim, postawskim i
święciańskim panowały wielkie  za-
miecie śnieżne. Śnieg połączony z
niebywałą wichurą padał w ciągu
kilku godzin bez przerwy. +

nicznych _ zostałą sparaliżowana
,przez nagłą akcję organizacji nie re-
|prezentującej opinji ogółu muzycz-
| nego Wilna. :
j Obecny stan ruchu muzycznego
| w Wilnie nikogo nie zadawalą i wy-
suwa potrzebę wyjścią z chaosu i
unormowania naszego życia mu-
zycznego.
Upatrujemy źródło złego w rozpra-
szaniu się akcji muzycznej pomiędzy
organizacjami, wzajemnie sobie prze
szkadzającemi i uniemożliwiającemi
wszelką planową działalność.

Powodowani poczuciem obowiąz-
ku i odpowiedzialności z tytułu kil-
koletniej poprzedniej działalności na
Sar
kičiai iai sio AFEBZEPADIA 0I ARIA S

| Prawosławni
( Polacy w Grodnie
| _ organizują się

GRODNO. Polacy wyznania pra”
wosławnego w Grodnie projektują
stworzyć w.asny Dom i pragnąc zy”
skać współpracę z władzami cer-
kiewnemi, wysłali delegacię do ks.
biskupa Antonjusza, który przyjął
ją, ustosunkowując się ychyłało
do przedstawionych dezyderatów.

Omawiano
|wprowadzenia kazań w języku pol-
skim w kościele prawosławnym, oraz|
kalendarza nowego stylu.

Masowy przejazd
przez Wilno podróż-
nych z państw Bait.
Ograniczenie kursowania  nie-

których niemieckich pociągów przez
Pomorze wskutek 60 milionów za-
dłużenia kolei niemieckich wobec
Polski spowodowało wzrost przejaz-
dów podróżnych z państw bałtyc-
kich kolejami polskiemi. Ponieważ
czasowo skasowano niektóre łą-
czenia kolejowe z Prus Wschodnich
do Rzeszy Niemieckiej, podróżni z
Łotwy i tonji udający śię .do.Za-
chodniej Europy, jadą obecnie przez

(i Wilno. (h)

jednocześnie sprawę:

polu rodzimej kultury muzycznej wi
dzimy konieczność skupienia ruchu

| muzycznego w jednej organizacji. |

| * Waleńskie Towarzystwo Filhar"
moniczne, świadomie niechcąc dotąd
przeszkadzać akcji Rady Wileńskich
Źrzeszeń Artystycznych, której zu*
pełnie słusznie p. S. W. wytyka brak
kompetencji w firmowaniu koncer-
tów symfonicznych na terenie Wil-
na, uważa za niezbędne ożywienie
swej działalności i wyraża nadzieję,
że zarówno czynniki miarodane jak
i osoby, którym powinno leżeć na
sercu polepszenie obecnego stanu
rzeczy, zechcą okazać swe poparcie
poczynaniom Towarzystwa. |

Zarząd Wileńskiego
Towarzystwa Filharmonicznego.

PatSLI RTTABBIAtia TPK

Kronika telegraficzna
* Burza morska podmywa brzegi Hela.

Istnieją obawy zniesienia ałei nadbrzeżnej

w osadzie Hel.
* Lotnik P. L. L. Lot Kazimierz Burzyń-

ski obchodził wczoraj jubileusz miljona

przelecianych kilometrów.
* P.o. wojewody stanisławowskiego zo-

stał mianowany p. Mieczysław Starzyński,

dotychczasowy wicewojewoda pomorski,

* Sprawcy zuchwalėgo okradzenia cu-
downej figury Matki Boskiej w Swarzewie
są podobno ujęci. a 2 E

** Pod Królewcem wydarzyła się kata-

strofa wojskowego samolotu w czasie lotu
ćwiczebnego. Dwaj lotnicy zabili «ię na

miejscu. 7

** Sąd berliński skazał na dożywotnie

więzienie dwóch komunistów Ericha Qua-
de i Maksa Michina, którzy usiłowali odbu-
dować bojówki partyjne pod pozorem or-
ganizacji sportowej. ;

** Wielkie manewry brytyjskie, które
odbyły się w tajemnicy a objęły flotę, lot-

nictwo i armję lądową miały na celu usta-

lenia možliwošci obronnej Anglji. |||
** Zmarł w Paryżu dr. Ludwik Górecki

wnuk Adama Mickiewicza. Kia,
** Przybył do Warszawy minister nie-

miecki dr. Hans Frank znany działacz hi-
tlerowski. 3 3

** Wskutek burz szalejących nad An-
ślią wiele statków na morzu znalazło się w
niebezpieczeństwie. Wysłano ekspedycje

ratunkowe.
** Podczas zajść przedwyborczych

w Rumunji pomiędzy partją chłopską i na-

| cjonalistami padło wielu rannych.:.

! ** Wioski budžet lotnictwa wyniesie w

r. 1936 — 900 miljonów lirów.

** Aresztowanie w Syrji przywódców
nacjonalistów syryjskich Nassibu Bakin i

Dżemel Nardena pod zarzutem  organizo-
wania zaburzeń. : °

*  Wykoleił się pociąg pasażerski
na stacji Asparuchowo  (Bułgarja) 10 osób

zginęło.

**Policja meksykańska ściga gen. Juan
Cardonna, któryzabił burmistrza m. Huan-
chinango i uciekł w góry na czele bandy
200 ludai. ‚
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WATYKAN
A SOWIETY
Pobyt w Paryżu szeregu monarchów

4 kierowników polityki różnych

państw dał poszukującym sensacji
dziennikarzom powód do. szerzenia
najfantastyczniejszych wiadomości o

przygotowujących się zmianach w u-
kładzie politycznym Europy. Wśród
zmian tych wymieniono silniejsze za-
angażowanie się Sowietów w politykę
europejską, Odbywa się niewątpliwie

zbliżenie między Rosją a Anglją, raty-

fikacja paktu francusko - sowieckiego
zacieśnia stosunki między Rosją i
Francją; p. Titulesco pracuje podobno
bez wytchnienia nad zrobieniem z
Sowietów gwaranta niepodległości
Austrji..,

Wnioski wyprowadzane z tych fak-

tów przez kąpanych w gorącej wo-

dzie dziennikarzy, są niewątpliwie
zbyt pośpieszne i zbyt daleko idące.

Stwierdza to w „Echo de Paris” do-

brze poinformowany o polityce So-
wietów, głośny dziennikarz, p. Per-

tinax:
„W całości wzięte — pisze p. Pertinax

> rozmowy paryskie nie przyniosły nic
mowego, poza pewnemi tendencjami, z

których można się cieszyć”.
A jednak niema dymu bez ognia.

Wystarczyło ujawnienie się „pewnych
tendencyj', by wywołać reakcję.
Dowiadujemy się za pośrednictwem

korespondenta  „Kurjera Warszaw-

skiego”, że w dzienniku wiedeńskim

„Reichspost” ukazał się na naczelnem
miejscu telegram korespondenta

rzymskiego, omawiający położenie
wyznań chrześcijańskich w Rosji:

„W/ ciągu ostatnich rokowań  angiel-
gko - rosyjskich i rosyjsko - francuskich
— pisze „Reichspost” — zwracano uwa-
ge p. Litwinowa na to, że skuteczne
współdziałanie Rosji z państwami euro-
pejskiemi wymaga nietylko zaniechania
propagandy komunistycznej w Europie
zę strony Sowietów, lecz także takiego

traktowania chrześcijan w Rosji, które
odpowiadałoby zasadom Ligi Narodów.
Litwinow w swoim czasie wziął był na
siebie wobec Lavala w tym kierunku pe-
"wne zobowiązania, których jednak w
Sowietach nie dotrzymano. Obecnie na
życzenie króla angielskiego. Edwarda
„VIII, zwrócił rząd londyński ponownie
awagę Litwinowa na tę drażliwą, ale za-
sadniczą kwestję. Koła sowieckie — wy-
wodzi korespondent „Reichspost" — usi-
łują wmówić światu, że już od pół roku
na całym obszarze Republiki sowieckiej
nie stawia się rzekomo przeszkód obrzę-
dom religijnym. Twierdzenie to nie od-
powiada atoli rzeczywistości. Dopóki wy-
znawcom Chrystusa nie wolno odnawiać
zniszczonych w Rosji klasztorów i ko-
ściołów, jest wykonywanie praktyk reli-
gijnych faktycznie niemożliwością, Do-

póki wszystkim członkom partji komuni-

stycznej zabronione jest wyznawanie re-
ligii chrześcijańskiej, dopóki akt wiary

pociąga za sobą najcięższe straty mate-

rjalne i moralne, jest wszelkie podkreśla-
mie „samorządowego charakteru propa-
śandy przeciwkościelnej, jak to czyni
Litwinow, zupełnie bezwartościowe”. Li-
ga Narodów — do takiego wniosku do-
chodzi korespondent „Reichspostu” —
nie będzie mogła na dłuższą metę pusz-
czać mimo uszu lub zachowywać des-
interresement wobec skarg, jakie podno-
szą wyznania chrześcijańskie z powodu
ich kulturalno - religijnego położenia w
Rosji sowieckiej”. :

Korespondent „Kurjera Warszaw-
ekiego'" wyraża przypuszczenie, że

ów telegram w „Reichspost'”* pochodzi
nie z kół watykańskich, lecz z kół rzą-

dowych włoskich. Nie znał on widocz-

nie treści artykułu w „Osservatore

Romano”, o którym doniosła P.A.T.
Dziennik watykański, pisząc o rozmo-
wach paryskich, donosi (podajemy za

PAT-ną), co następuje:

„W poszukiwaniu podstaw nowej rów-
nowagi wysunięto takie projekty, którę
nazwać należy „antyhistorycznemi”, a

nawet śmiesznemi, Takim planem jest
projekt wprowadzenia Rosji sowieckiej,
jako obrońcy niepodległości austrjackiej.
Byłoby to oddanie szańca chrystjanizmu
w Europie środkowej w ręce wywrotow-
ców, panujących na Kreml",

W świetle słów powy:. „ch nie mo-

żna mieć żadnej wątpliwcś: -so do

pochodzenia telegramu  z:'-/eszct0-

nego w „Reichspost”.
Zresztą nie trzeba było tak b... 11549

s oczy dowodu. Kto zna tendencje
polityczne Watykanu, kto wie, jakie

stanowisko zajęli, biskupi włoscy. wo* 

PRZYTYK i... TEL-AVIV
Pan Suchenek - Suchecki. naczel-

nik wydziału narodowościowego mi-
nisterstwa spraw wewnętrznych, od-
był — celem zapoznania się ze spra-
wą emigracji żydowskiej — dłuższą
podróż do Palestyny i po powrocie
wygłosił w Warszawie o Palestynie
odczyt. | ;
W odczycie tym mėwil m. in. sporo

o tem, jak się Żydzi palestyńscy bro-
nią przed gospodarczą konkurencją A-
rabów, zaczynających odgrywać, ja-
ko robotnicy, drobni przedsiębiorcy
it. p. coraz większą rolę w ośrod-
kach do niedawna czysto żydowskich,
a więc w Tel-Avivie, w żydowskich
osiedlach rolniczych i t, p. Wypowie-
dział m. in. słowa następujące er:
jemy według sprawozdania w „Cza-
sie“):
„W Tel - Avivie zdarzają się juž wy-

padki bicia taksėwkarzy Arabow przez“
konkurentów żydowskich”,

Nie chodzi nam w tej chwili o oce-
nę tego, co robią żydowscy szoferzy
w mieście, które jest stolicą palestyń-
skiego żydostwa. Powstrzymujemy się
zarówno od nagany, jak i od pochwa-
ły. Chodzi nam tylko o porównanie
postępowania Żydów palestyńskich z
postępowaniem, jakiego Żydzi w Pol-
sce domagają się od społeczeństwa

polskiego, :

Zacytowališmy wyžej fakt szcze-
gėlnie jaskrawy. akt, z którego wy-
nika, że Żydzi palestyńscy nietylko
stoją na stanowisku wyłączności
prawa Żydów do uprawiania tego czy
innego procederu zarobkowego w
mieście, które stałosię ich dzisiejszą
stolicą, nietylko, że propagują bez-
względny bojkot żywiołów obcych,
któr się do tego miasta wdzierają i
uprawiają tam działalność konkuren-
cyjną, ale organizując ten bojkot i
wypieranie obcej konkurencji, posłu-
gują się narzędziem tak ostrem, jak
teror. Bo czemże jest bicie konkuren-
tów, jak nie terorem?

Ale faktów analogicznych, których
treścią może nie byłby teror, lecz w
każdym razie byłby jaskrawy bojkot,
możnaby z Palestyny przytoczyć mnó-
stwo. Cała postawa żydostwa  pale-
styńskiego jest wobec Arabów pale-
styńskich — bojkotowa. Gdzie się
tylko da, Żydzi stosują wobec Arabów
system wypierania przy pomocy g0-
spodarczego bojkotu, Postulatem ety-
ki narodowej (coprawda przez wielu
łamanym) Żydów w Palestynie, jest
zatrudnianie w żydowskich gospodar-
stwach rolnych tylko robotników-Ży-
dów. Na żydowskim folwarku, czy
żydowskiej fermie w Palestynie mo-
że pracować tylko parobek - Żyd; go-
spodarz, który zatrudnia parobka-
Araba (nawiasowo mówiąc, o wiele
tańszego i do pracy na roli zdatniej-
szego), uważany jest przez współple-
mieńców za zdrajcę sprawy narodo-
wej. Bojkot, zwrócony przeciw arab-
skiej konkurencji, stosowany jest w
Palestynie przez żydowskich kupców,
żydowskich właścicieli autobusów, ży-
dowskich rolników, hodowców poma-
rańcz i producentów warzyw, żydow-
skich robotników portowych i trans-
portowych, żydowskich robotników
budowlanych, żydowską inteligencię i
zawody wolne, Społeczeństwo polskie
w swoim kraju dalekie jest jeszcze
od tego nasilenia i tej powszechności
bojkotu wobec żywiołu obcego, do ja-
kiego umiało dojść, również wobec ży-
wiołu obcego, społeczeństwo żydow-
skie w kraju, który uważa za swój.

Otóż, powtarzamy, powstrzymuje-
my się od tego, by fakty powyższe
pochwalać lub ganić — gdyż stosun-
ki palestyńskie ani nas ziębią, ani

°

grzeją, Stwierdzamy tylko, že zacho-
dzi ražąca dysproporcja między tem,
co Żydzi czynią sami w Palestynie, a
czego żądają od nas w Polsce,

Społeczeństwo polskie w Polsce nie
odchyla: się: w swej akcji bojkotowej,
zwróconej przeciw działalności gospo-
darczej żydowskiej, ani na jotę od
wzorów, stwarzanych pod.tym wzglę-
dem przez Żydów w Palestynie, Otóż
może ktoś zajmować stanowisko ta-
kie, że bojkot gospodarczy, zorganizo-
wany z pobudek interesu narodowego,
jest zasadniczo niewłaściwy, nie-
prawny, czy nawet niemoralny; wy-
znawcy takiego poglądu mogą mieć ze
swego stanowiska słuszność, potępia-
jąc bezwzględnie bojkot zwrócony
przeciw nim; muszą jednak w takim
razie nie stosować również bojkotu,
zwróconego przeciw innym — sami.
Można również zajmować stanowisko
odwrotne, t. j., że walka jest w sto-
sunkach między narodami czynnikiem,
nie dającym się uniknąć, że bojkot
gospodarczy jest. tak samo dobrym
środkiem tej walki, jak każdy inny i
że wobec tego, skoro tego interes me-
$o narodu wymaga, stosuję bojkot
wobec innych, ałe też się i nie dzi-
wię, gdy inni stosują go wobec mnie;
conajwyżej się bronię, W takim razie,,
będąc Żydem, czuję się moralnie u-
prawnionym do stosowania bojkotu
wobec konkurenta - Araba w Pale-
stynie, albo wobec kupca - Poznań-
czyka w Borysławiu, skoro tam je-
stem silniejszy; ale zarazem nie mam
do nikogo pretensji, ani na nikogo nie
rzucam gromów potępienia, a tylko
poprostu się bronię, śdy bojkot — w

Projekt ustawy, złożony przez pos.

Prystorową o uboju zwierząt gospodar-

skich w rzeźniach na plenum sejmu w dn.
7 b. m. opiewa jak następuje:

Art, 11 Przy uboju w rzeźniach pu-

blicznych i prywatnych bydło rogate, świ-

nie, owce, kozy, konie, osły, muły i psy
powinny być ogłuszone przed wykrwa-

( Przepis niniejszy nie ma zastosowania

w wypadkach nagłych, kiedy ogłuszenie
jest niewykonalne.

Art. 2. Zwierząt nie wolno wprowa-

dzać na miejsce uboju przed zupełnem u-

kończeniem przygotowań potrzebnych do

natychmiastowego -uboju zwierzęcia.

Wykrwawienie przy uboju można roz-

począć dopiero po całkowitem ogłuszeniu

zwierzęcia,

Nie wolno oprawiać zwierzęcia przed

stwierdzeniem jego śmierci.

Art,3. W rzeźniach publicznych i
prywatnych zabrania się dokonywania w
obrębie rzeźni -i hali mięsnej innego
dzielenia tusz zwierzęcych niż na dwie
podłużne połowy. Nie dotyczy to tusz
zwierzęcych, przeznaczonych do przero-

bu w tej samej rzeźni, w której dokona-

no uboju.

Wypuszczanie w rzeźni jako też

wszelki transport (oddawanie, przyjmo-

wanie i wykonywanie transportu) poza 0-

brębem tusz mięsnych surowych dzielo-

nych inaczej, niż przewiduje ustęp pierw-

szy, jest zabronione. Nie dotyczy to
transportu mięsa wieprzowego oraz na

cele konsumcji we własnem gospodar-

stwie domowem oraz w zakładach gastro-
nomicznych.

Art. 4. Szczegółowe przepisy dotyczą-
ce sposobu uboju zwierząt wymienionych
w art. 1 wyda w drodze rozporządzenia
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bec wojny w Afryce, kto czytał prze-
mówienia kardynała Verdier i głosy

różnych pism katolickich, ten musi

wiedzieć, że Watykan nietylko musi

domagać się wolności dla katolików
w Rosji, lecz, że pragnie, by wojna w

Afryce została jaknajprędzej zakoń-

-zona na drodze korzystnego dla

Włoch kompromisu, `

Warto w związku z powyžszem

zacytować to, co piszą znani piearze

francuscy, bracia Tharanel w „Paris-

Soir". Byli oni w Abisynji, a następ-

nie w Rzymie. Z opisu audjencji, ja-
ką mieli u Ojca Świętego, wyjmujemy

następujące wyjątki:

„Jego stosunek do Mussoliniego?
Wszyscy w Rzymie wiedzą dobrze, że
Pius XI miał duże zaufanie @0 ргорогу-

cyj, zrobionych przez Francję i Anślję
i że odmowa Mussoliniego boleśnie go

dotknęła, Lecz wszyscy wiedzą również,
że Ojciec Święty żywi do Mussoliniego

uczucia ojcowskie. Opowiadają też nastę-

pując anegdotę:

Pewnego dnia wyraził ktoś w obecno-
ści Papieża zdziwienie, że mówi zawsze o
Mus.olinim z taką życzliwością. Na to

usłyszano taką odpowedź: „Mojemu po-
przednikowi Piusowį VII wyrzucano tak-

że życzliwość wykazywaną wobec rodzi-

ny Napoleona, od którego tyle ucierpiał.

Tłumaczył się mówiąc, że nie może za-
pomnieć o tem, że przez konkordat Na-
poleon I odnowił religję we Francji, Ja
zaś nie mogę zapomnieć o tem, że Mus-
solini zwrócił Boga Włochom, a Włochy
Bogu”.

Czyż można sobie wyobrazić, by

Kościół był obojętny wobec tego, jak
są traktowani Kościół i jego wierni w

Rosji? Jeśli zaś tego wyobrazić sobie

nie można, to nie można także żądać.

by w Polsce odnoszono się obojętnie

do tego, jak są traktowani katolicy-

Polacy, których mieszka.w Rosji pra-

wie miljon,  

 

 

Łodzi, czy w Przytyku — dotyka
mnie. '

Ale takie stanowisko, jakie zajmuje
z niezachwianą jednomyślnością całe

sopłeczeństwo żydowskie, że bojko-
towanie Arabów w Palestynie (albo...
kupców - Polaków w Borysławiu),
jest rzeczą słuszną, moralną, chwaleb-
ną, ale bojkotowanie Żydów w Polsce
jest okrucieństwem, jest znęcaniem

się nad bezbronnymi, jest ogładza-
niem niewinnych, żydowskich dzieci,
których rodzicom odbiera się źródła
zarobku, jest wreszcie „antysemic-
kiem zwyrodnieniem" i „zoologicz1ą
nienawiścią”, — takie stanow'sko,
które każe w sposób ciepły wychwa-
lać „dzielnych młodzieńców żydow-
skich”, ustanawiających  „pikiety“

bojkotowe w. palestyńskich parde-
sach, a zarazem podnosić wrzask w
niebogłosy, w którym słowo „chuliga-
nerija“ jest słowem  na'łagodniejszem,

z powodu każdej polskiej „pikiety” w
pierwszym lepszym Przytyku, — ta-
kie stanowisko nie mieści się w na-
szych głowach, wychowanych na za-
chodniej logice i na zachodnich, euro-
pejskich pojęciach o prawie, sprawie-
dliwości, słuszności i racji. ”

Mnie'sza z tem, że owych szoferów
żydowskich w Tel - Avivie nie spoty-
kają ze strony władz angielskich takie
przykrości, jak chłopów polskich
w Opoczyńskiem, czy ostatnio w Ko-
nińskiem spotykają ze strony władz
obecnie istniejących w Polsce. Ale
czy nie możnaby, skoro niema równo-
ści w ich traktowaniu w czynie, za-
pewnić im przynajmniej równość w —
ocenie

minister rolnictwa i reform rolnych w
porozumieniu z ministrem spraw we-
wnętrznych,

Art. 5. Kto wykracza przeciwko prze-
pisom ustawy niniejszej lub wydanym na
podstawie art, 4 podlega karze aresztu
do trzech miesięcy lub karze grzywny do
3.000 zł., lub obu karom łącznie. Orzecz-
nictwo należy do władz administracyj-spi EL.

Art. 66 Wykonanie ustawy niniejszej
porucza się ministrom rolnictwa i reform
rolnych i spraw wewnętrznych stosownie
do zakresu ich działania.

Art. 77 Ustawa niniejsza wchodzi w
życie na całym obszarze Rzeczypospoli-
tej z dniem 1 stycznia 1937 r. z wyjąt-
kiem województwa śląskiego, zaś na ob-
szarze tego województwa po ogłoszeniu
zgody sejmu śląskiego i nie wcześniej
niż z dniem 1 stycznia 1937 r.

UZASADNIENIE

Do wniosku dołączono obszerne uza-
sadnienie, które w streszczeniu brzmi:

Przepisy, regulujące sposób uboju
zwierząt gospodarskich, są niezbędne ze
względów humanitarnych i ekonomicz-
nych.

Jeśli chodzi o momenty ekonomiczne,
to związane są one nie z samą techniką
uboju, lecz ze stosowaniem rytuału w mo-
mencie uboju, a nie po uboju. Ludność,
zachowująca przepisy wyznania mojże-
szowego, spożywa jedynie mięso „koszer=
ne”, Mięso to może mieć z dwóch źró-
deł: zarówno z uboju, przy którym za-
stosowano rytuał, jak i z uboju, przy
którym tego rytuału nie zastosowano. W
pierwszym wypadku przód zwierzęcia
jest poza sporadycznemi wyjątkami au-
tomatycznie „koszerny”, w drugim zaś
wypadku mięso musi być poddane  za-
biegowi zwanemu „trybowaniem”. Za-

bieg ten polega na wyjęciu żył przez oso-

bę upoważnioną do tych czynności przez

rabinat, U nas stosowany jest z zasady
system pierwszy. -

Zwierzęta nie mogą być sprzedawane

przez rolnika bezpośrednio rzeźnikowi,

bo ten nie nabywa całej sztuki, lecz je-
dynie przednią, albo zadnią jej połowę.

Do obrotu musi być więc wprowadzone
dodatkowe ogniwo pośrednictwa w oso-
bie hurtownika, który dokonuje uboju,

we własnym zakresie, a następnie właści-

wego rozdziału między rzeźników chrze-
ścijańskich i żydowskich. Hurtownicy ta-
cy są panami na rynku, bo nie obawiają
się zbliżenia rolnika do rzeźnika, mogą
dyktować niskie ceny rolnikowi, a wyso-
kie rzeźnikowi. Ponieważ hurtowników
jest mało, więc mają sytuację tem ła-
twiejszą, bo mogą się ze sobą porozu-
mieć. tworząc znane opinji publicznej
„kartele rytualistów", wyzyskujące rol-
nika i konsumenta. Rzemiosłem rzeźn'c-
kiem w zakresie uboju bydła rogatego,

cieląt i owiec, nie mogą się trudnić rze-

mieślnicy - chrześcijanie, gdyż nie mając
zbytu na swe „trefne“ przody, znajdują

 

 

Nowa taktyka
komunistów

„Kur. Poznański'* zwraca uwagę na
nową taktykę III Międzynarodówki,
która zrywa z dotychczasowem odo-
sobnieniem komunistów i dąży do za-
warcia z innemi partjami lewicowemi
wspólnego frontu „antyfaszystowskie-

go”. W Polsce propaguje tę taktykę
wydawany w Paryżu dwutygodnik p. t.
„Informacje prasowe”, Tak np w dru-
gim n-rze „Informacyj” znajdujemy:

„obszerny artykuł o ostatnim konśre-
sie Polskiego Stronnictwa Ludowego. W
artykule tym twierdzi się, że większosć
uczestników kongresu była za „iednoli-
tym frontem” z komunistami, natomiast
przeciw umiarkowanej polityce b marsz
Rataja; p, Rata miał zwyciężyć tylko z
powodu sfałszowania wvniku wyborów,

Jalk wiadomo, komuniści już kilka mie-
sięcy temu, zwrócili się do władz Stron.
Ludowego z propozycją „wspólnego
frontu”, Spotkali się wówczas ze zdecy-
dowaną odmową, ale, 'ak widać, nie re-
zyśnu'ą ze swych nadziei w tym kierun-
lru, przyczem sposób, w aki referują o
kongresie ludowców „Informacie Praso-
we” dowodzi, że na terenie ы
trzecia miedzynarodówka próbuje dzia-
łać nawet bezpośrednio przez swe za-
konspirowane aczejki,

Podobne zapedv żywią komun.ści w
stosunku do P P. $.; w stronnictwie tem
idea „wspólneóo frontu" napotyka na
zmacznie przychylniejsze niż u władz
Str. Ludoweśo przvęcie, o czem świad-
czy także stańowisko, zamowane przez
warszawskiego „Robotnika”.

Okres obecny, kiedy nastroje opo-
zycyjne w stosunku do sanacji rosną z
dniem każdym, stwarza dla ,wspólne-
60 frontu“ konjunkturę której nie na-
leży nie doceniać. Na szczęście w śro:
dowiskach robotniczych działa i roz-
wija się Obóz Narodowy, który prze-
ciwstawi się próbom siania w kraju
propagandy komunistów i ich „antyfa-
szystowskich” sojuszników. :

 

0 ZNIESIENIE UBOJU RYTUALNEGO
Tekst wniosku zgłoszonego w sejmie

się w warunkach, wykluczających nietyl-
ku konkurencję, ale wogóle prowadzenie
tej gałęzi rzemiosła i handlu.

Zanotrzebowanie przodów i zadów w
rożnych :niejscowošciach jest różne. to

zujeży od stosunku ludności żydowskiej
do chrześcijańskiej, od stopnia jej za-
możności i t d. Powstają więc sytuacje,
że tam, gdzię ludność żydowska mniej
konsumuje mięsa, niż chrześcijańska, jak
np. w Warszawie; ceny mięsa przedniego
są znacznie niższe, niż ceny mięsa zad-

niego, Inemi słowy, ludność żydowska
przerzuca część kosztów konsumowanego
przez siebie mięsa, a więc i koszta, zwią-
zane z opłatami za ubój rytualny, na
ludność chrześcijańską. W małych mia-
steczkach, gdzie dominuje ludność ży-

dowska, powstaje nadmiar mięsa zadnie-
go. Mięso to, nie znajdując na miejscu
nabywców, deprecjonuje cenę żywca.
Cierpi na tem znowu rołnik. Pozatem
rozmaite zapotrzebowanie w obydwu wy=
padkach stwarza dla skartelizowanych
handlarzy szerokie pole do wyzysku rol-
nika oraz rzeźnika - detalisty. Skarteli-
zowani hurtownicy ściągają haracz i u-
prawiają lichwę. Przy tym stanie rzeczy
nie można racjonalnie zorganizować fi-

nansowania obrotu mięsnego.
System koszerowania mięsa przy ubo-

ju obciąża artykuły mięsne dodatkowemi
koszłami. Opłaty z tego tytułu mogą do-
chodzić do 8 zł, od bydła, 3 zł. od cie-
lęcia, barana i owcy, 10 — 50 gr. od dro-
biu. Z publikacyj organizacyj gospodar-
czych i prasy wynika, iż są one jednak
w wielu wypadkach znacznie wyższe. O-
płatami temi obciążana jest również lu-
dność chrześcijańska. 3
Koszerowanie mięsa w chwili uboju

powoduje niszczenie skór przez nadmier-
ne przecięcie szyi zwierzęcia. Z tego po-
wodu skóry polskie nie odpowiadają nor-
mom standaryzacyjnym, przyjętym na
rynkach światowych i mają niższą war-

tość,
Wyłącznie do obowiązków gminy ży-

dowskiej należy troszczenie się o zaopa-
trzenie ludności, zachowującej przepisy
wyznania mojżesżowgeo w odpowiednie
artykuły, nadzór nad  koszerowanłem
(trybowaniem) mięsa w jatkach i t p.
Opłaty dodatkowe, pobierane z tytułu

wykonywania uboju sposobem rytualnym
obracane są na potrzeby gmin wyznanio-
wych żydowskich, albo stanowią źródło |
dochodu rzezaków. Jako nieuzasadniony
dochód rzezaków mogą być łatwo zlikwi-
dowane, Jeśli zaś chodzi o zaopatrzenie
gmin wyznaniowych. to podkreślić nale-
ży, że jest to najmniej właściwa forma
opodatkowania Gminy te mają mne, nie-

wyzyskane podstawy prawne do bezpo-
średniego opodatkowania, przyczem na-
turalnie opodatkowanie to może obejmo-
wać wyłącznie członków danej gm'ny
wyzraniowej, a nie być pośrednio czy też

bezpośrednio nakładane na ludność i iną
nych wyznań,

——-—  
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Czy ustawa obowiązywała?
W związku z niedawnemi zjazdami

młodzieży akademickiej ogłosiła „Ga-

zeta Polska” z dn. 30.1. 1.2 i 3.2 +. m.
trzy zaniepokojone „niedyskrecje' Au

tor niedyskrecyj powtarza kilkakroce

nie, że same przemówienia zjazdowe

były faktem niezmiernie błahym, gdy
by nie zauważono na terenie ux4d€e +

mickirm „rozpoczętego przeż pewne

czynniki gwałcenia obowiązujących
przepisów ustawówych*. Nie sprecy-

zowano tylko, kiedy it przez jakie

czynniki rozpoczęło się to „gwałcenie

przepisów, co wymaga koniecznie u-
zupełnienia. Dlatego teź ośmielam się

głos zabrać wtejdoniosiej sprawis.

Z powołaniem się na artykuł 4 U-

stawy o szkołach akad. z dn. 1% mar-

ca 1983 r. zwinieto w jesieni tegoż

roku 52 katedry w polskich szkołach

akadetnickich. Ministerstwo W.R. i O.
 

P nie podało narazie powodėw zwi-

nięcia tylu katedr, zachowując upór-

czywe i wyniosłe milczenie. Dopiero
w stycznin 1934 r. b. minister Janusz

dędrzejewicż, pociągnięty za język

przez doktora Bieleckiego, ujawnił w

Sejmie sztery powody, z których dwa

okazały się całkowicie niezgodne ż at-

tykułem o zwijaniu katedr.

B. Minister uległ mianowicie złu-

dzeniu, że ustawa obdarzyła go med

graniczoną i niczem niekrępowaną

możnością usunięcia każdego profrso-

ra, gdy tymczasem ustawa pizewidu-

je jedynie reorganizację wydziału

przez zwińięcie jakiejś niebardzo po-

trzebnej katedry. Ulegając wspomnia

nemu złudzeniu, b. Minister zapom=

niał zresztą o swem dawniejszem o0-

świadczeniu: „Gdybym chciał czystki,

to wystąpiłbym ż odpowiednią usta -

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Tomasz Mann nie powróci do Niemiec,
Prasa morawska przynosi wiadomość z
Pragi, iż zamieszkały tam na emigracji
pisarz niemiecki i laureat nagrody Nobla
Tomasz Mann, zrzekł się dełinitywnie
obywatelstwą niemieckiego oświadczając,
iż więcej do Niemiec nie powróci.

KRONIKA KULTURALNA.

wy szeregu osób ze społeczeństwa pol-
skiego powstał w Kownie „Klub Polsk**
Na zebraniu organizacyjnem „Klubu
Polskiego” inauguracyjne  ptźemówie-
nie wygłosił p. Juljan Urniaż, który
omówił cele i zadania klubu. W
skład zarządu weszli pp: ińż. Ste-
łan Perkowski (prezes), Juljan Urniaż
(wiceprezes), Henryk Szydłowski (skarb-
nik), inż, Edmund Jakubowski (sekre-
tarz) i Stanisław Domaszewież (członek
zarządu),

Czterysta życiorysów, —— Zakład Poli-
* tyki Ekonomicznej i Socjologii Wsi do*
nosi, że konkurs na życiorys „spółeczne-

Go działacza wiejskiego zgrómadził ponad
400 życiorysów. Uczestnicy konkursu po-
chodzą z całej Polski, przyczem wybitnie
przeważają życiorysy właśne włościan,
Liczne obesłanie konkursu zawdzięczamy
przychylnemu stanowisku prasy i radja,
tóre rozpowszechniły wiadomości o nim,

Że względu na obfity materjał, ocenianie
šo potrwa czas dłuższy, czyli ogłoszenia
wyniku konkursu należy się spódz'ewać
dopiero za kilka miesięcy.

CZASOPISMA
Nowaczyński w „Tęczy” == W a wej

„fęczy” zamieszcza Adolf. Nowaczyński
świetny, skrzący się dowcipem artykuł
p. L „Inny Libelt", O Lwowie, mieście.
zapoznawanem i ktrzywdzonem pisze Hen

 

 

ryk Zbierzchowski, przypominając o za-
sługach przeszłych i teraźniejszych tego
miasta, — Pozatem przynosi „lęcza” wie-
le artykułów: Jan Wiktor daje reportaż
że wsi polskiej, prof. Władysiaw Tarnow=
ski w artykule „Dwa symbole”, omawia
dwa zgony, królai literata w Anglj, Sta-
nisław Szpołański pisze o zagadnieniu
nacjonalizmu, dr, K. Górski omawia na*
wrócenie Śt. Brzozowskiego, dr, E. Wo-
roniecki rysuje charakterystykę malarza
Czedekowskiego, Józet Kisielewski oma-
wia nowe powieści polskie. Pozatem inne
artykuły, Kilkadziesiąt ilustracyj, trzy
barwne plańsze. „Tęczę” otrzymać można
w księgarniach, kioskach, u kolporterów
lub wprost w Administracji „Tęczy” —
Poznań Aleje Marcinkowskiego 22.

NAUCZANIE

Nauka języków słowiańskich == Dzię-
ki drocznej akcji Stow. Młod. Słowian
nauka jężyków słowiańskich stała się dziś
dla każdego dostępna, Bezpłatny kurs
wiosenny rozpocznie się 10 lutego r. b.
Wykłady odbywać się będą tylko w po
rze wieczornej i dwa razy tygodniowo pó
godzinie dla każdego kompletu, Zgłosze-
nia chętnych przyjmuje kancelarja sekcji
naukowej przy ul, Hożej 27 m, 7 w godz.
18 — 20-tej.
Że stów. Polsko-Jugosłowiańskiego,

We środę dnia 12 lutego b „r. o godź.
20-tej w lokalu Klubu Pracy Społecznej
(ul, Czackiego 12) odbędzie się wieczór
wókalno-muzycżny, urządzony przez Sto-
watzyszenie Polsko-dugosłowiańskie, U-
dział w Wieczorze wezmą pp.: Irena Ga-
dejska (śpiew), Bolesław Wojtowicz
(iortepian), Igor Mikulin (śpiew), prof.
Ludwik Urstein (akompanjament), otaz
dr. Olgierd Krukowski, który wygłosi od-
czyt p. t „Klies nad Jadranem, 4 Krže-
mieniec nad Smotryczem'. Po koncercie
odbędą się tańce.

Humor i dowcip.
Pozytywna filozofja życia

Życie to łańcuch okoliczności, któ:
re w. znaczńej mierze stwarzamy Sa*

mi. Wartość tych okoliczności dla na-
szych celów i zamierzeń załeży mię-

dzy innemi od postawy, jaką zajmuje*

my wobec rzeczywistości zastanej.
Ta bowiem postawa decyduje o dzia-

łaniu, a ono — stwarza okoliczności.

Doniosłość zagadnienia: jaką pósta-

wę winien człowiek zająć wobec zja-

wisk i przejawów życia, jak się powi-

nien ustosunkować dó ludzi, faktów,

warunków, z któremi ma do czynie-

nia, jest dla każdego bezsporna. Ale

też najczęściej świadomość doniosłoś

ci zajmowanej postawy tkwi w nas po

tenejalnie, rzadko się aktualiżując i

dysponując do takiego czy innego za-

chowania.

Nie podlega dyskusji fakt, Że ła-

twiej i „racjonalniej* żyją te jednost-

ki, które posiadają wrodzoną skłon-

ność — powracania zawsze do stanu

równowagi i które umieją równowa-

gę własnych sił psychicznych osiągać.

Śą to prawdy bardzo proste i pow -

szechnie uznawane, ale tak już się

dzieje, iż rzeczy najprostsze i najpow

szechniejsze bywają też najczęściej —

zapominane,

Niema zapewne w historji lidzkości

takiego okresu — z wyjatkiem może

okresu Raju — w którym warunki ży

cia byłyby dla wszystkich jednakowo  

pomyślne, w których człowiek nie po-
trzebowałby swych sił zużywać na
zwalczanie przeszkód i przeciwności
życiowych. Okres, w którym żyjemy
obecnie jest może nawet bogatszy w
te przeszkody i przeciwności ód pó-
przedzających. Składa się na ten stan
ianóstwo przyczyn, które, mówi się и»
praszczając zagadnienie, sprowadzają
kryzys we wszystkich niemal dziedzi-
načh ludzkiego życia.
Nawiasem dodać nie zawadzi, że

właśnie istnienie i różnorodność prze-
szkód i przeciwności, zmuszających
człowieka do walki, jestokolicznością
dla rożwoju jednostki i ludzkości po-
myślną. Nie pozwala bowiem ėzlowie-
kowi na uproszczoną wegetację, zmu:
szając gó do ustawicznej ruchliwoś-
ci — do badania, myślenia, wynalaz:

czości, ulepszania warunków życia —
jedhem słowem... zmitsza go poprostu
do tworzenia cywilizacji i kultury.
Z drugiej jednak strony właśnie cy-

wilizacja i kultura, ucząc człowieka
organizacji życia, ujmując jego pier-
wotną naturą w pewne ramy, stwarza
jąc wreszcie skomplikowany zespół
praw i obowiązków społecznych, nor-
mujących stosunki z innemi jednost-
kami = stwarza dła człowieka oko-
Hoznošėi, wobec których musi on zdo-
być się na wielką aktywność, cznsto
wysiłok i w dużym zakresie urucho-
mić swoje siły psychiczne.

 

wą”. Tem się też tłumaczy, Że z od-

nośnego artykułu ustawy zrobióno we

wrześniu 1933 r. nie tyle użytek, ile

nadużytek.

To smutńe doświadczenie musi być

zapamiętane i powinno być przestro-

gą na przyszłość. Nie można bowiem

żadną miarą odnosić się do podobitych

faktów z takiem pobłażaniem. ż ja*

kiem „Gazeta Polska* skłonna jest

„przejść nieraz do porządku nad nie-

poważnym wybrykiem początkujące-

go studenta”, którego tak troskliwie

pragnie odgrodzić od „osób” które stu

dja ukończyły”.

Jednak w związku z niedawnemi zja

zdaini „Gazeta Polska“ nie jest pod

tym względem nieprzejednana, zażna

czając, iż nie sprawia jej „żadnego

zmartwienia to, co na uroczystości stu

denckiej mówili wszysey, wymienieni

tutaj, wysłannicy Stronnictwa Naro-

dowego*, Ubolewa tylko nad rzekóme

mi odchyleniami od praworządności,

nie mogąc znieść żadnych uchybień

przeciw „wyraźnym postanowieniom

obowiązującej ustawy”.

Na tej platformie bardzo łatwo

dojść do porozumienia. Bez wahania

też oświadczę, za przykładem „Gazety

Polskiej”, wyniośle i szczerze:

Pragnę być dobrze zrozumiany. Nie

sprawia mi żadnego zmartwienia to,

że zostałemm z katedry usunięty. Źró-
dłem mojego zaniepokjoeńia pozosta-

je tylko to, że zwinięto tyle bardzo

ważnych i nieraz jedynych katedr, nie

zważająć na wyraźne postanowienie

prawne, normujące tę sprawę.
Na pyłanie końcowe „Gazety Pol-

skiej”, czy „ustawa o szkołach akade-

mickich > dn. 15 marca 1933 r. zosta-
ła zawieszona”, wypada odpowiedzieć,

że ona obowiązuje nieprzerwanie, ale

obowiązywała formalnie w całej roz +

ciągłości także wtedy, gdy zwijano ka

tedry! Obowiązuje i obowiązywała za
równó tych, którym „Gazeta Polska“
jakby raczyła zarzucić „objawy sła-

bości i niedojrzałości na szczytach or-

ganizacji uniwersyteckiej, jak też b.

Ministra, który zarządził zwinięcie 52

katedr w szkołach akademickich, i je-

go następcę, który ograniczył się tyl-
ko do jednej. Prawo bowiem obowią-

zuje wszystkich. Bez wyjątku żadne -
go. Zarówno w sprawach „trzeciorzęd

nych“, jak pierwszorzędnych.

Rzecz jest prosta.

Może nawet dla tych, którzy uwa-
żają za swój fach „kręcenie",

STEFAN GLIXELLI.
Bakareszt, 5 lutegó 1936 r.

Wartość psychiki człowieka, jej od-
porność i zdolność do osiągania i u:
trzymywania równowagi decyduje w
tym układzie stosunków, w jakim ist.
niejemy o życiu jednostki.
Są oczywista jednostki lepiej I go-

rzej do życia przystosowane, które po
siadają do życia większą lub mniejszą
zdolność. Są też takie, które posiada-
ną zdolność utraciły, i takie, które nie
posiadając owej zdolności w dosta-
tecznym stopniu —* z czasem ją osią-
gają. Rozmaite są tego przyczyny.
Tworzą je czynniki natury zarówno
somatycznej (np. budowa ciała), jak i
psychicznej (np. wybitny rozwój jed-
nego instynktu lub dyspozycji na tle
niedorozwoju lub stanu normalnego
innych). Dalej warunki, w jakich рзу-
chika ludzka się kształtuje —- środe-
wisko, wychowanie, wpływy ubocz-
ne.
Jednym z czynników, który w du-

żym często stopniu wpływa na rodzaj
i wartość psychiki człowieka, a więc
ńa jego zdolność życiową jest humor
i dowcip. Interesujący szkic psycholo
giczny, analizujący rolę tych czynni-
ków w życiu człowieka, zamieścił
prof. Stefan Szaman w ostatnim nu -
merze „Marchołta”.

Prof. Szuman wyróżnia dwa rodza
je ludzi dowcipkujących: „takich, któ
rzy dowcipkują, bo jest im wesoło i ta
kich, którzy doweipkują, aby Im by-
ło weselej".
Humor i dowcip to dwie różne rze-

czy, Można być dowcipnym, a nie po-
siadać humoru i naodwrół — mieć
humor, nie będąc dowcipnym. Dow.
cip należy do sfery intellektu, humor

KONCERTY W STOLICY

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej
Muzyki zaraz w pierwszych latach
swego istnienia zdobyło sympatję mu.
zykalnej publiczności polskiej, częścio-
wo niewątpliwie dłatego, że skupiło
w swych szeregach w olbrzymiej więk-
szości miłośników muzyki Polaków,
niemal z zupełnem wyłączeniem elė-
mentu semickiego. Rzecz to ńie beż
znaczenia, gdy można słuchać muzyki
w atmosferze sympatycznej, miłej,
wśród osób, należących do środowiska
pokrewtiego. i
Na drugiem miejscu znalazły się

wagi, było uwieńczone  pwodżeniem
dążenie do posługiwania się w wyko-
nywaniu programów siłami polskiemi,
—. Częściowo młodemi.

Dziś te miłe stosuaki zaczynają nie-
co się zmieniać. Wśród występujących
raz w raz spotykamy nazwiska wy-
mowne, a gdy czytamy tak charakte»

1 rystyczne, jak „Chasyd* — no, to ro-
bi się nam trochę nieswojo. W fak-
tach tych wolno widzieć — jeżeli nie
załamanie, tó conajmniej poważne
wygiecie linji pierwotnej. Wpływ tego
faktu na charakter działalności S. M.
D. M, musi się uwidocznić prędzej lub
później.

Ostatnia, ósma w sezonie bieżącym,
audycja stowarzyszenia miała program
wyjątkowo piękny. Rozpoczęto go ar-
cydziełem literatury kameralnej, kwar-

tetem D-dur Mozarta. Wykonali go

uczniowie klasy kameralnej konser*

Józeł Turczyński, jeden z czołowych

w styczniu tournee zagranicą, dając kilka

recitalów w Niemczech i Szwajcarj: Po-

wodrenie nasz artysta miał rzetelne. na*

prawdę wyjątkowe. Prasa niemiecka

(mamy przed sobą sprawozdania w

Voelkischer Beobachter, Alig, Musikz.

Acht Uhr Abendbl., Signale, Der Angrift.

Berl, Sok.-Anz,, D. Allg. Zeitung i inne

jeszcze) jednomyślnie przyznaje Tur-

ežytiskiemu pierwszorzędne zalety arty*

styczne i wirtuozowskie, gorąco chwali

wykonanie programu (sonata A-dur

Sschuberta, Sonata Paderewskiego, dzie-

ła Chopina), nazywa naszego pianistę

mistrzem, a interpretację Chopina nawet

genjalną (Acht Uhr Abendbl, z 14.1).

Berliński recital Turczyńskiego miał o-

gromne powodżenie wśród tłumnie ze-

branej publiczności; dodać trzeba, że na

-— dó sfery uczuć, Dowcip — ta zaba-
wa myśli — jest pomysłowością prze-
pojoną radością poniysłów. Polega na
lotności myśli, na jej zdolności do ro-
bienia przeskoków. „Jest dojrzałym
owocem rozkwitu umysła”. „Wielki
Dowcip jest również filozofją, ale nie
filozofją pogodnego temperamentu,
lecz filozofją twórczego, wyzwolońe-
go umysłu. Dowcip opanowuje świat
wyobraźni i zaprowadza w nim ład.
Jest wyrazem niezależności myśli, tak
jak humor wyrazem niezałeżności u-
czucia”,
Jaką rolę odgrywają te czynniki w

życiu? Prof. Szuman pisze: „Człowiek
jest stworzony do radości i szczęścia,
mimo cierpień i smutków. Radość ży
cia istnieje, trzeba ją tylko odsłonić".
Otóż humor, dysponując do radości
życia, „jest zasadniczem potwierdze-
niem życia, jedyńą pozytywną filóżof
ją życia”. Nie jest on „żaprzeczeniem
tragizmu, lecz naturalnem, dojrzałem
jego prześwietleniem. Jest filozofją
pogodnego usposobienia,
„Zdrowy humor nietylko dlatego

dobrze działa na nerwy, ponieważ
śmiech jest rzeczą zdrówą, ale zdro-
wy humor dodaje i zdrowia, ponie-
waż uczy zdrowo patrzeć na rzóczywi
stość. Spojrzenie na nią z humorem
daje jaśniejszy i objektywniejszy
wgląd, niż patetyczne, wygórowańe,
seńtymentalne i romantyczne przeży-
cie jej treści".
„Prawdziwy dojrzały humor — po-

za naturalną, wrodzoną wesołością
usposobienia —wynika... zawsze z ko
nieczności zaradzenia złemu, z potrze
by przezwyciężenia w sobie pesymiz. 

 

 

 

Osma audycja w $. М. О. М.
watorjum z owym  mlodziutkim J.

Chasydem na czele. Grali coprawda

świetnie: czysto, stylowo, z dokładno-

ścią rytmiczną, a bez utraty żywośi

wyrazu,
Na drugim miejscu znalazły się

dwie sonaty na skrzypce i fortepian:

Haendla A-dur i Veracini'ego D-moll.

Grali je pp. Eug. Umińska i Ign. Ro-

senbaum. I tutaj wykonanie zasłużyło

na szczerą pochwałę: p. Umińska, do-

skonale usposobiona, skupiona w wy-

razie i p. Rosenbaum dokładny tech-

nieznie, przestrzegający surowo stylu.

* passacaglia Haendla i szereg sonat

Šcarlatti'ego, wykonanych na klawe-

synie przez p. M. Trombini - Kazuros

wą, spotkały się z gromkim aplau-
zem, wynikiem czego było dorzucenie

przez artystę dodatku nadprogramowe-

O.

* Na zakończenie audycji p. Cecylja

Węgrzynowska odśpiewała trzy pieśni

i dwie arje z „Wesela Figara" Mozar-
ta.

Dążenie do utrzymania właściwego

charakteru i stylu tych drobnych ar-
cydziet mozartowskich było cechąnajs

bardziej wybitną śpiewu p. Węgrzy-*

nowskiej Dążenie to było uwieńczone

naogół sukcesem. a punktem kulmina-

cyinym interpretacji stała się arja

„Voi, gue sapete“.
Biorąc w całości audycja poniedział<

kowa była wyjątkowo udana.
W. Ś.

Sukcesy Józefa Turczyńskicgo
Ww Berlinie i Szwaitarji

koncercie był obecny b. kronprinz z mał-

dzisiejszych piamistórw polskich, odbył | żonką, co w kołach muzycznych niemicc=

kich uważane jest za zaszczyt nielada,

Podobnie wielki sukces Turczyńskiego

notuje prasa szwajcarska z racji koncer-
tów w Genewie i Lozannie. Podnoszą tam
zwłaszcza wykonanie utworów Chopima

i sonaty Paderewskiego. Dzieło to grane
było w Szwajcarji po raz pierwszy. Kon=
cert lozański zaszczycił swą obecnością
Paderewski, którego publiczność witała

entuzjastycznie, -
Niepożbawiońy  pikanterji jest fakt,

jaki miał miejsce w czasie koncertu Tur-

cżyńskiego w Genewie. Oto na koncert
ten o programie wyłącznie polskim przy»
było sporo przedstawicieli obcych
państw, bawiących wówczas w Genewie,
nie było natomiast — jak nam donoszą—
ani jednego Polaka! Też propaganda w.
swoim rodzaju...
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mu, gnębiącego każdą dojrzałą istotę
lndzką*.
Humor jest wartością pozytywną,

bowiem „mrok jest tylko brakiem słoń
ca, chłód brakiem ciepła, ale radość.
życia nie jest brakiem smutku, a uro-
da życia nie jest brakiem szarzyzny #
brzydoty istnienia",
Co sprzyja powstawaniu humoru?

Poznanie. Gra żywej inteligencji. „Nie
ma śmiechu bez zdziwienia, a zdziwie
nia poza sferą poznawczą”. Źródłem
zdziwienia bywa jakiś nowy pomysł,
spostrzeżenie czegoś nowego, lub zna-
nego, ałe w nowem świetle. Umiejęt-
ność odnajdywania takich rzeczy nie-
oczekiwanych jest właściwością u-
mysłów lotnych. „Umysł tępy znajdu
je tylko to, czego się spodziewa i zda-
je mu się, że jest przewidujący”. Nie-
spodzianka, by budzić śmiech musi
zatrzymać myśl nagle, tak, by szuka-
ła ujścia w reakcji (w śmiechu), oraz
być przyjemną.
Tak więc humor, dowcip, radość —

oto pozytywne wartości życia. Ale ——
powiada prof. Szuman — „namięt-
ność życia, pałos życia, nawet naj-
większy ból, dają nam istotny smak
życia. Istnienie byłoby pozbawione
swegó wielkiego smaku gdyby było
tylko słodkie, pogodne, spokojne i we
sółe gdyby się było skończyło w raju”,
„Humor znajduje właściwa proporcje
między radościa i cierpieniem, bo ból
jest dla niego niemniej istotny jak ra
dość”,

„Uśmiechnij się* — ofo jedyna ро-
zytywna filozofja życia.

- STANISŁAW GRZELECKI.



 

 

Trzy panie doktorowe
W pewnem miasteczku wschodnio-

małopolskiem (nazwijmy je: Typowo)

jest trzech lekarzy: Rusin, Żyd i Polak.

Są też trzy panie doktorowe: Lubka,

Erna i Leszka. Ich mężowie nas tu na-

razie mało obchodzą, bo nie odgry-
wają większej roli społecznej — leczą

Żydków, mieszczan i chłopów, a poza-

tem obaj chrześcijanie schodzą się je-

szcze czasem na piwo i narzekają na
Kasę Chorych, a p. doktór mojżeszo-

wego wyznania dogląda budującej się

swojej kamieniczki. O wiele ciekaw-
szemi i bardziej charakterystycznemi

są panie doktorowe. Są to trzy odmien-

ne typy. 3
Pani Lubka żyje tylko w swojem,

ukraińskiem towarzystwie. Przyjaźni

się z popadianką i nauczycielką - U-

krainką; inne panie „z towarzystwa”

mało ją obchodzą. Ma za to inne zain-

teresowania. Jest wielbicielką śpiewu

i stroju ludowego. Sama prowadzi

chór „Proświty”, bierze udział w chó-

rze ceikiewnym, organizuje przedsta-

wienia amatorskie, a gdy przyjdzie

niedziela, lub ukraińskie święto naro-

dowe, to paraduje w bogato wyszywa-

nym stroju ludowym. Namėwila do te-

go i swe przyjaciółki, więc razem stwu*

rzyły w Typowie modę. Każda dziew-

czyna chce się ubrać tak, jak pani dok-

torowa. jejmościanka i pani profesor-

ka. Pani Lubka żyje z ludem i dla łu-

du, więc stała się bożyszczem swego

środowiska i buduje powoli Ukrainę,
zresztą w miły sposób: przez śpiew i

krasne wyszywanki.

Pani Erna jest więcej towarzys-
ką osobistością i szerzej się udzielają- i

cą. Prowadzi dom otwarty, w którym ,

schodzi się cała inteligencja miejsco-

wa, bez różnicy narodowości i wyzna-
nia. Tu można dobrze zjeść i wypić,

a nawet zagrać w bridża. To jedyny

dom w miasteczku na miarę „europej-

ską” postawiony. A przytem pani Er-

na taka inteligentna! Bywają więc na-

wet wtym domu i pan; hrabina i

ksiądz proboszcz. A więc pani Erna

 

Z KRAKOWA
Teatr Im. J. Słowackiego: środa „Chimery”,

Kina polskier

Apollo: Pepł.
Sztuka: Szanghaj.

Stella: Rapsodja Bałtyku.

Sokół: Dwie Joasie.

Świt: Intryga Floris Bell.
Uciecha: Całe miasto o tem mówi.
Promień: Wojna w królestwie walca.

Półtora roku więzienia za uderzenie księdza.

— Przed sądem okręgowym karnym w Kra-
kowie stanął Jan Chmura, zam. w Niepołomi

cach, oskarżony o to, że w roku ub. w Gra-

biu uderzył pięścią w głowę ks. Lutkowskie-

go Józefa, tamiejszego proboszcza. Dnia 31
lipca ub. r. miał się odbyć w kościele para-

fjalnym w Grabiu ślub brata oskarżonego

Władysława Chmury, przyczem z uwagi na

stałe nieprzestrzeganie przez nowożeńców go

dzin ślubu, zwracał uwagę proboszcz Lutkow

ski matce nowożeńców, że w razie spóźnienia

pobierże dopłatę w kwocie 5 zł. Orszak we-

selny mimo to przybył z godzinnem opóźnie-

miem, wobec czego proboszcz zażądał dopła-
ty, czemu przybyli odmówili, a osk. Jan

Chmura doskoczył do księdza | uderzył go w

głowę. Całe zajście rozegrało się w zakry-

stji. Po przeprowadzonej rozprawie, która by

ła tajną, sędzia Bobilewicz skazał osk, Jana

Chmurę na półtora roku więzienia, umarza-

jąc mu połowę kary na podstawie amnestji.
Zaspy śnieżne utrudniają komunikację au-

tobusową. — Na skutek ostatnich opadów

śnieżnych przerwaną została komunikacja au

tobusowa na linji Gdów — Kraków — Ła-
panów i Kraków — Nowy Sącz. Ponieważ

spodziewane są dalsez opady, niewiadomo,

kiedy nastąpi przywrócenie komunikacji na

wymienionych linjach.

Bratanck Marszałka Lyauteye'a w Krako-
wie. —W Polsce bawi p. Pierre Lyautey, głoś

ny publicysta, znawca bliskiego 1 dalekiego

wschodu, autor wielu dzieł na ten temat, bra

tanek i współpracownik marszałka Francji,

W dniu 13 b. m. Pierre Lyautey przybędzie

do Krakowa. gdzie o godz. 19 wiecz. na Uni-

wersytecie Jagiellońskim wygłosi odczyt o

Marokku, Syrji 1 Indochinach.

Mówi Kraków literacki — taki tytuł nosi
wieczór autorsk! M. Jasnorzewskiej - Pawli-

kowskiej K. H. Rostworowskiego, J. А. Сп-

tuszki, T. Kudlińskiego, A. Suskiego. Odbę-

dzie się on we czwartek 13 b. m. o godz. 7

wiecz. w sali Ropernika U. J. (Coll. Nov. II
p.) staraniem Koła Polonistów $. U. J. Auto-
rzy zaprezentują swe nowe, niedrukowane

dotąd utwory w recytacji własnej oraz art.

dram. pp. Staszewskiego, Augustynka i Dylo-  
wicza.

w życiu kulturalnem Typowa nadaje

ton. Dzięki niej niema tarė narodo-

wościowych wśród inteligencji. nie-
znany tu jest szowinizm, ni antysemi-

tyzm, miejscowe kasyno prenumeruje

„Wiadomości literackie", w bibljotece

znajdziesz co najmodniejsze książki

przez Żydków swoich i obcych pisane.

Do roboty sjonistycznej pani Erna się

nie miesza — do tego są inni ludzie.

A wreszcie pani Leszka. W ślicznym

ogródku kwiatowym można ją w lecie

zawsze ujrzeć z książką w ręku na le-

żaku, bo pani Leszka jest arystokrat-

ką ducha i w Typowie nie ma z kim

żyć. Hoduje więc kwiatki, zaczytuje

się w powieściach i nudzi się, nudzi.

Tu niema ni teatru, ni kina nawet, ni

 

 

koncertów, a towarzystwo takie przy-

ziemne, nieodpowiednie wcale dla niej.

Lubka chłopomanka, Erna choruje na

popularność, a pozatem — kto odpo-

wiedni dla pani Leszki? Zamęcza więc

męża, by przeniósł się do wielkiego

miasta, bo ona tutaj skołtunieje. Widzi

to dobrzei p. Erna i w przypadko-

wych spotkaniach zawsze jej mówi:

„Leszka, Typów —to nie dla ciebie!'*

Na przeniesieniu się lekarza - Pola-
ka do wojewódzkiego miasta Typów

nie nie straci, bo pani Erna wszyst-

kim opowiada, że sprowadzić się na to

miejsce może bardzo zdolny młody le-

karz: dr. Aron Zifferblat.

F. B.

 

/B ok sanacii, socjalistów i Żydów
wybiera prezydjum m. Pabjanic

W sobotę dn. 8 b. m. w kinie „No-
wości* odbyło się posiedzenie rady
miejskiej, zwołane dla dokonania wy-
boru zarządu miejskiego,

Posiedzenie zagaił komisarski pre-
zydent p. Bolesław Futyma w obec-
ności delegata urzędu wojewódzkie-
go. Posiedzenie rozpoczęło się z 4b-uui
nutowem opóźnieniem. -
Jak przewidywano frakcje PPS.,

Ch. D., Żydów i „sanacji* stworzyły
wspólny blok w celu wyboru swoich
ludzi do zarządu miejskiego. Po odczy
taniu ustawy o wyborze prezydenta,
wiceprezydenta i ławnika wybrano na
przewodniczącego zebrania głosami
Żydów, „sanacji*, PPS. i Ch. D. dr.
Eichlera (BB). Następnie przystąpio-
no do zgłaszania kandydatur.
Obóz Narodowy wysunął kandyda-

turę b. prezydenta inż. Aleksandra
Orłowskiego, natomiast błok żydow-
sko - „„sanacyjno” - chadecko + socja-
listyczny zgłosił kandydaturę tymcza-
sowego prezydenta miasta p. Bolesła-
wa Futymy. :

Głosowanie na prezydenta według
ustawy odbyć się winno tajnie. Tutaj
jednak były to właściwie wybory jaw-
ne Radni bowiem Żydzi, „sahatorzy”,
chadecy i pepesowcy otrzymywali
kartki do głosowania z nazwiskiem p.
Futymy, od radnego Luhońskiego z
B. B. i Wilczaka PPS. Zasłosowano
taką kontrolę, gdyż „wyborcy” niebyli

 

 

Pabjanice, w lutym.

pewni swoich ludzi. Na prezydenta
więc wybrany został p. Futyma, który
otrzymał 27 głosów. Na kandydat» O-
bozu Narodowego inż. Orłowskiego
padło 13 głosów.

Na stanowisko wiceprezydenta, O-
bóz Narodowy zgłosił ponownie kan -
dydaturę p. Orłowskiego, zaś spółka
żydowsko - „sanacyjno'* - chudecko -
socjalistyczna b. posła PPS. Antonie-
go Szczerkowskiego, którego wybra -
no 23 głosami przeciw 17, które padły
na p. inż. Orłowskiego.
Na ławnika wybrany został p. Giere

4 Ch. D. Wobec tego, że żadn? z uyru-
powan nie wysunęło na to stanowisko
kandydatury, p. Gierc wybrany został
ua ławnika przez aklameję spėlk: sa-
nacyjno . socjalistyczno - żydowskiej,
która mandat ten ofiarowała chade-
kom za to, że głosowali na kanfyda-
lury p. Futymy i socjalisty Szczerkow
skiego. Posiedzenie zamkaięio 0
gedz. 22,40.
Z rozmaitych stron kraju nadcho-

dzą wiadomości, iż tworzy się „Front
Ludowy, w skład którego wchodzą:
sanuacja, socjaliści i Żydzi. Spółka ta
wspomagana jest przez komunistów, a
tu i ówdzie przez sanacyjnych „cha -
deków'*. „Front ' udowv* powstał ja
ko przeciwwaga Obozu Narodowego,
którego wzrost niepokoi rozmaite
czynniki, zwłaszcza wywrotowe i ma-
sońsko - żydowskie.  

Przedstawienie jubileuszowe
w teatrze wołyńskm

(Od własnego korespondenta)
Łuck, w lutym.

W Łucku dnfa 7 b. m, staraniem Komitetu| Seen Polskich. Publiczność, zgotowala jubila*
i Tow. Krzewienia Kultury Teatralnej na Wo
tyniu odbył się obchód jabllenszowy 5-letniej
pracy p. Aleksandra Rodziewiecza na stanowi-
sku dyrektora teatru wołyńskiego im. J, Sło-
wackiego i 20-lecia jego pracy scenicznej.

Wystawiono sztukę Fr. Lothara „Król Arle

kin* w dobrej obsadzie z jubilatem w roli ty-

tułowej. Sztukę wystawiono pod każdym
względem bardzo starannie. Gra zespołu sia-

ła na wysokim poziomie artystycznym. O-

prócz p. Rodziewicza poszczególne role kreo-

wali pp. M. Wilkoszewska, E. Szafrański, E.

Burbianka, E, Czerwiński, В, Reńska, Cz.
Strzelecki, J. Okońska i E. Kowalczyka, De-
koracje artystów malarzy pp. J. Przeradzkiej

1 A. Jędrzejewskiego efektowne. Reżyserja p.

AL Rodziewicza zasługuje na podkreślenie.

Po drugim akcie, zebrali się na scenie za-

rząd T. K. K. T. naWołyniawraz zcałym

zespołem artystów, Do jubllata w serdeez-

nych słowach przemówili, dziękając mu za

dotychczasową piękną | pożyteczną pracę, p.
p.prezesT.K.K.T.dyr,Baczyński, wieepre-

zydent miasta Wasilewski, prezes Woł. T-wa
Natkowego Śleszyński, art. Modrzeński im.
zespołu i B. Kalinowski im, pracowników

technicznych, Wzruszony dyr. Rodziewiez,

któremu wręczono wieńce | wiele kwiecia,
dziękował za słowa uznania | zachęty do dal

szej pracy. Skolei odczytano wiele depesz gra
tulacyjnychm.in.oddyr,departamenta Sztu

ki I Kultury przy Min. Oświaty p. Zawistow-
sklego { оё Zarządu Głównego Artystów  

towi długą, serdeczną owację.

Po przedstawieniu odbyło się w salach kla

bu „Ognisko* przyjęcie, wydane przez, koml-

tet na cześć p. dyr. Rodziewicza,

W ramach obchodu, wyszła też broszura,

flustrująca działalność teatru wołyńskiego im.

J. Słowackiego w latach 1931 — 1936.

Teatr wołyński, powstał z inicjatywy władz

miejskich w Łucku jeszcze przed 11 laty. Róż
ne przechodził koleje. Przez 2 lala spowodu

braku środków materjalnych był nieczynny ł

w tym okresie zjeżdźżały na Wałyń grupy te-

atralne z centrum Polski, Zasięg teatru obej-

mował podówczas tylko miasta woj. wołyń-
skiego, Ważną tę placówkę kaltaralną 4rzed

G-ciu laty objął p. dyr. Al. Rodziewicz, b ar-

tysta teatru polskiego w Kijowie, teatru im.

J. Słowackiego w Krakowie, „Reduty wiłeń-

skiej, Teatru Polskiego w Poznania I Teatru

Narodowego w Warszawie, Tu na Wołynia.

objąwszy kierownietwo stałej sceny polskiej,

dzięki swej pracowitości, fachowości i ener-

gii nietylko urguntował jej istnienie, lecz

sprawił, że znany już teatr polski na Woły-

nłu, promieniuje na sąsiednie województwa:

lubelskie i poleskie, dokąd stale wyjeżdża na

gaścinne występy. Dezsprzecznie p. A, Ro-

dziewicz wraz ze swym! dzielnymi zespołami

1 reżyserami, położył bardzo duże zasługi d'a

rozwoju tej placówki kulturalnej, o uenaje

tu całe społeczeństwo, życząc fubiłatowi dal-

*ej owocnej pracy, dla dobra sztuki i kul-

tury polskiej,

Г J. M.

Uchwaly domagaiace sie rozpisania
wyborėw samorządowych

(Od wlasnego korespondenic)

Na terenie powiatu szczuczyńskiego w
województwie białostockiem, zapadły w
wielu wioskach uchwały, domagające się
nowych wyborów samorządowych.

Uchwały te brzmią jak następuje:
„Mieszkańcy wsi... gminy... zgromadze-

ni na zebraniu dnia.. 1935 roku po roz-
patrzeniu dotychczasowej gospodarki sa-
morządoówej, użnając konieczną potrzebę,
przy obęcnem coraz górszem położeniu
gospodarczem, wprowadzenia jaknajdalej
idące' oszczędności i zaprzestania mar-
notrawienia grosza publicznego na zbęd-
ne wydatki, zważywszy, że ostatnie wybo-
ry do samorządu nie odpowiadają woli
ludności, bo stosowano przy nich pow-
szechnie nadużycia, — uznają za n'ez-
będne, celem uzdrowienia gospodarki

 

Z CAŁEGO EKERAFU
BORYSŁAW
—
Żydzi w dalszym elągu niepokoją p. Rogal-

skiego. — Dn. 31 ub. m. zjawili się u p. Ro-

galskiego dwaj przedstawiciele miejscowych
Żydów i przedkładając mu odpis artykułu z
„Warszawskiego Dziennika Narodowego" żą-

dali, ażeby podpisał na tym odpisie, iż to, co

„ mim napisano, jest niezgodne z prawdą, 0-

Łiecując mu wzamian poparcie. P. Rogalski

oświadczył wysłannikom żydowskim, iż pod-
pisać tego nie może, ponieważ nie on umieś-

cił ten artykuł, a pozatem to wszystko, co

jest w nim napisane, w zupełności jest zgod-

ne z prawdą (Warsz. Dzien. Narod. z dn. 28.1

Nr. 27). Kiedy mimo usilnych nalegań przed-
stawicieli żydowskich p. Rogalski stanowczo

odmówił ich żądaniu, wówczas uciekli się o-

mi do pogróżek mówiąc, że „będą wiedzieli,
co z tem zrobić”.
Z działalności Str. Naród. — Ruch narodo-

wy w Borysławiu zatacza coraz szerszekręgi.

Zebrania z referatami odbywają się razw ty-

godniu w każdem kole osobno. Szcžegėlnie

lokale koła Borysław i Borysław — Mraźni-

ca są podczas zebrań przepełnione do tego

stopnia, że zachodzi potrzeba zmiany tych

lokali na większe. Zaznaczyć należy, że zor-

ganizowani członkowie Str. Narod. wsżyscy

przeszli | w dalszym ciągu przechodzą kursy

ideowe, dzięki którym gruntownie zapoznali
się ż zasadami Obozu Narodowego, skutkiem
czego tworzą jednolitą 1 karną gromadę, cze
go nieraz już dali dowódy. Zarząd grodzki S.
N. wraz z zarządami kół intensywnie i sku-

tecznie pracują nad unarodowieniem Borysła

wia.

GNIEZNO
н

Kandydaci na prezydenta i wiceprezydenta.
— Komisja rady miejskiej obradowała pód
przew. dyr. Jenka nad zgłoszonemi kandyda-
tami na stanowisko prezydenta I wieeprezy-
denta miasta Gniezna.

Do ściślejszego wyborm przekazała komisja
8 kandydatów na prezydenta i 4 na wicepre-
zydenta miasta.

Kandydatami na prezydenta są pp.: dr.
Paweł Piechaczek, były starosta, Leon Miko-

łajczak z Poznania, dr. Zgaiński | adwokat

Perż z Gniezna oraz burmistrzowie: Zakrzew

ski z Krynicy, Maćkowiak z Kościana, Rogal

ski z Jarocina, i Kiihn z Obornik.  

Kandydatami na wiceprezydenta są: inż.
Тогпо — Bydgoszcz, Baron — Katowice, Ga
łęzewski i Stańczyk z Gdynt.

KALISZ
-—

Jesaezė o odezyelė prof. Znanlecklego. —
Już pisališmy o odczycie prof. Znanieckiego
Obecnie zamieszczamy uwagi Katolickiej A-

jencji Prasowej (K, A. P.), które brzmią:
W sali państwowego gimnazjum Anny Ja-

giellonki w Kaliszu staraniem międzyszkol-

nej Komisji Dyrektorów Kaliskich Szkół Śred
nich odbył się odczyt p. Florjana Znanieckie-

go, profesota Uniwersytetu Poznańskiego p.
t. „Życie polskie a kultura polska”. Temat ten
musiał wzbudzić duże zainteresowanie, tem-
bardziej, że w grudniu ub. r. p. dr. Karol Gór

ski, docent Uniwersytetu Poznańskiego na

zjeździe regjonalnym inteligencji katolickiej
« Kaliszu omawiał ten temat, a przyznać trze

ba, że wykład ten był naprawdę na wyso-
kim poziomie naukowym. To też publiczność
kaliska licznie się zebrała na odczyt p. prof.
Znanieckiego, gdyż niektórzy z otganizato-
rów bardzo go reklamowali. Polecono rów-
nież przyjść młodzieży szkolnej wyższych
klas szkół średnich.
Na wstępie prof. Znaniecki oświadczył, że

będżie mówił o tem, b czem sam niewiele
wie. I trzeba przyznać, że zapowiedź do pew
nego stopnia się spełniła, Referat nie zawie-
rał nie nowego. Ten brak pozłomu prawdzi-
wie naukowego chciał prelegent wynagrodzić
dość pospolitą sensacją. Przedstawił się słu-
chaczom jako bezwyżnaniowiec, oświadcza-
jąc „katolikiem nie jestem, do Kościoła kato-
lickiego nie należę, dogmatów Kościoła nie u-
znaję, w praktykach Kościoła ndziału nie bio
rę”, jak również zapewnił, że rola Kościoła
katolickiego się kończy. Powstały na sali
szmery oburzenia,

Kiedy odeżyt się skończył, p. dr. Aleksan.
der Skocka, przełożona gimnazjum Anny Ja-
gielonki, wystąpiła z podziękowaniem za wy:

głoszony referat. A wobec tego nikt nie od-

ważył się na sali gimnazjalnej protestować,

co więcej były nawet oklaski ze strony Žy-
dów. Dopiero po wyjściu z sali inteligencja
połsko-katolicka wyrażała dość głośno swe o-

burzenie, czego dowodem byty liczne pisma
nadesłane do redakcji „Echa Kaliskiego".  

Występ p. prof. Znanieckiego nie mógł być
niespodzianką dla organizatorów, gdyż Ka-

liszowi jest zbyt znana bezwyznaniowość p.
prof. Znanieckiego, Jednakże zbyt wielkie

zdziwienie wywołało wystąpienie p. dr. Skoc-
kiej, która jawnie odkryła swą przyłbicę. Ta-

kie jawne podziękowanie większość publicz

ności (a tem samem i młodzież szkolna) przy
jęła jako aprobatę poglądów prelegenta i nie

mogło być inaczej, gdyż jeśliby chodziło o
akt zwykłej kurtnazji, która w tym wypadku
nie powinnaby mieć miejsca, to mogła to p.
dr. Skocka uczynić w inny sposób na ko-

„ lacji, urządzonej po odczycie,

ŁOMŻA
—

Odezyt dyr. Stemlera. — Na zaproszenie
Instytutu Akcji Katolickiej dyr. Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej, p. Stemier wygłosił odczyt
n. t. „Postulaty katolickie w wychowaniu”.

Opierając się na nauce Kościoła katolickie
go a szczególnie na ostatniej encyklice Ojca
św. Piusa XI, prelegent podkreślił, że wycho-
wanie należy do rodziny, Kościoła i państwa

f nie wolno odsuwać rodziny, czy Kościoła

od pracy nad wychowaniem młodzieży,

PRZEMYŚL
 

Pogrzeb 4. p. JanaGodka.— Nawieść o
zgonie b. posła i wybitnego działacza narodo

wego 4. p. Jana Godka, wszystkie organizacje,

gdzie z takim pożytkiem pracował, odbyły

żałobne posiedzenia. Kondolencje nadeszły 2
całej Polski ,a depeszę z wyrazami współczu

cia nadesłał m. in. zarządu główny Stronni-
ctwa Narodowego. Mimo niezwykle zimnego
dniapogrzebstałsięhołdemdla 4. p. Zmar-
łego. Trumnę s mieszkania wynieśli Sokoli,
poczem mowę £ałobną wygłosi! wiceprezes o-

kręgu | gniazda sokolego radea Karol Janio-
ki. Pochylił się nad trumną sztandar sokoli i

orszak żałobny ruszył ku cmentarzowi. W

pogrzebie wrięły udział wszystkie warstwy.

Hołd dla Zmarłego był powszechny i szczery.

SĘPÓLNO

Podpałenie w ratuszu. — W nocy powstał
w ratuszu w Sępólnie (Pomorze), pożar, któ-

|

 

Szczuczyn, w lutym.
gminnej, przeprowadzenie nowych, uczci-

wych wyborów samorządowych” nastę-
pują podpisy. Uchwały takie zapadiy w
następujących wioskach:

Gmina Bogusze

Cyprki 87 podpisów; Flene 22 poap.;

Kacprowa 84 podp.

Gmina Wąsosz

Wąsosz 246 podp.; Kędzierowo $5
podp.; Szymany 31 podp.; Nieciki 79

podpisów.

Gmina Szczuczyn

Szczuczyn 237 podpisów; Brzeźnica 72
podp.; Barany 18 podp.; Dołęgi 30 podp.;
Lipnik 23 podp.; Czarnówek 25 podp;
Guty Słarawieś 106 podp.; Rakowo 67
podp.; Niedźwiadna 82 podp.; Żempice
61 podp.; Kurki 22 podp.; Załuski 17
podp.; Grądy Michały 9 podp.; Niećko-
wo 90 podp.; Świdry Awissa 72 рофр.;
Koniecki 17 podp.; Sokoły Gatkowo 20
podp.; Žebki 78 podp.; Lawsk 117 podp.;

Gmina Grabowo

Skłoda Wielka 89 podp.; Guty Pod-
leśne, Stare Poddenki 116 podp.; Żubrany
78 podp.; Grabowo 19 podp.; Świdry 37
podp.; Golanki 19 podp.; Marki 46 podp.;
Konopki Br. 70 podp.;Konopki Monaty
85 podp.; Surały 12 podp.

Gmina Białoszewo

Pieniążki 41 podp,; Grozimy 2 podp.;
Sienickie 3 podp.; Wielka Brzozowa 90
ройр.; Gackie 33 podp.; Lipińskie 36
podp.; Brzozowo 10 podp.; Sośnia 61
podp.; Modzele 28 podp.; Sulewo Prusy
57 podp.; Sulewo Kownaty 102 podp.;
Zalesie 48 podp.; Zaborowo 47 podp.; Ba-

gienice 27 podp.; Godlewo 13 podp;
Okół 26 podp.; Łosewo 10 podp.

Gmina Radziłów

Radziłów 60 podp.; Krasnaszewo 27
podp.; Czerwonki 46 podp.; Kownatki 36
podp.; Borawskie 40 podp.; Karwowo
Awissa 117 podp.; Konopki 40 podp.

Gmina Ruda

Sojczyn Borowy 64 podpisów.
Ogółem w 61 wioskach, gdzie zapadły

uchwały, złożono pod niemi 3.499 podpi-

sów. Uchwały te świadczą, jak glęboko
odczuwała ludność wiejska krzywdę, jaka
ją spotkała z powodu uniemożliwienia
wyboru do władz gminnych ludzi, do któ-
rych ma ona zaulanie, `

ty zniszczył doszczętnie trzy pokoje służbo-

we, w których mieściły się ważne akta docho

dzeń dot. pewnych malwersacyj na ratuszu

sępoleńskim. Policja stwierdziła, że pożar

powstał wskutek podpalenia umyślnego przy

pomocy nafty. Sprawcy dostawszy się do biur

przy pomocy podrobionych kluczy, podpalili

papiery, Ustalono również, że sprawcami pod

palenia są osobnicy podejrzani o malwersa-

cje. Policja aresztowała 4 osoby, osadzając ja-

w areszcie śledczym. Śledztwo w toku.
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PLAN INWESTYCYJNY NA R. 1936
Opracowany przez rząd plan, inwe-

stycyj pozabudżetowych opiewa na
223 miljony.
Na sumę powyższą składać się będą

następujące źródła:
1) Fundusz Pracy, którego sumy

globalne są zatwierdzone przez Sejm,
rozbity jest w ten sposób, że z cyfry
90.000.000 zł., 35.000,000 jest prze-

znaczonych na inwestycje, wchodzące
do omawianego planu.

2) Resztki Pożyczki Inwestycyjnej
w wysokości około 20 milj. zł.; suma
ta wpływać będzie z części tej pożycz-
ki, która została rozłożona ostatnio na
10 rat.

3) Rezerwy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Państwowego Zakładu
Emerytalnego, Powszechnego Zakładu

Ubezpieczeń Wzajemnych i t. p.
Repartycja sumy 223 miljonów zło-

"tych zostaje przeprowadzona w spo-
sób następujący:

1. Prezydjum Rady Ministrów 0,675

milj. zł.
* 2, Ministerstwo Komunikacji: a) P.

K. P. (koleje) 60 miljonów zł.; b) P.

F. D. (drogi) 35,325 milj. zł.; c) inwe-
stycje wodne 8,5 milj. zł.

3. Ministerstwo Poczt i Telegrafów
15 milj. zł.

4. Ministerstwo Przemysłu i Han-

dlu: a) spłata należności za statki

„Piłsudski” i „Batory“ 8,5 milj. zł.; b)
elektryfikacja 1,5 milj. zł.

5, Ministerstwo Rolnictwa i Reform
Rolnych 9,5 milj. zł.
6.Ministerstwo Sprawiedliwości 3

milj. zł. 3
7. Ministerstwo Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego 1,8 milj. zł.

8. Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych 2,2 milj. zł. (w tem 1 miljon zł

dla Państw. Zakł. Wodociągowych na

Górnym Śląsku).
9, Budownictwo 38 milj. zł.

10. Samorządy: m. st. Warszawy 9

milj zł.; inne samorządy 30 milj. zł.

Sumy na kredyty budowlane mają

być częściowo użyte na popieranie bu-

downictwa robotniczego oraz wiejskie-

go. Poza podanym wyżej planem pew-

na ilość robót ma być dokonana na

warunkach kredytowych, przemysł bę-

dzie kredytował zamówienia za ok.

40 milj. zł. у
Podczas konferencji prasowej, jaka

odbyła się na temat inwestycyj w klu-

bie sprawozdawców parlamentarnych.

przedstawiciele rządu mówili o możli-
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wości zużytkowania na dalsze prace
sum płynących z ewentualnych poży-
czek zagranicznych oraz z odmrożenia
należnych Polsce sum zagranicą. W
znacznej mierze na rynku zagranicz
nym będą się zapewne zaopatrywać w
kredyty na cele inwestycyjne przed
siębiorstwa państwowe. Te inwestycje
będą objęte specjalnym planem czte-
roletnim,

 

Z zaprzeczeniem spotkały się pogło-
ski na temat ograniczenia przywilejów

| podatkowych dla osób, które budują
domy. Oświadczono, że zwolnienie ich
od podatku dochodowego będzie na ra-
zie utrzymane.
Bardzo daleko idącym  ogranicze-

niom ulec ma wydawanie przez przed-
siębiorstwa państwowe skryptów dłuż-
nych za wykonane dostawy i roboty:

 

Popierać ich należy
Z Kielc donoszą, iż członek Stronnic- ! polskiej zaopatrywanie

twa Narodowego, J. Makowski, otworzył \
w halach miejskich przy Placu Wolności
jatkę z mięsem wołowem, Jest to pierw-
sza jatka chrześcijańska w Kielcach, któ-
ra z pewnością cieszyć się będzie powo-
dzeniem.
W Radomsku przy ul. Reymonta 19 o-

twarty zostanie w najbliższym czasie
sklep z wyrobami szklanemi. Właścicie-
lem jego będzie p. Adamkiewicz. Po-

wstanie tego sklepu umożliwi ludności

się w, towary
szklane w firmie chrześcijańskiej, z po-
minięciem Żydów. :
Z Przemyśla informują, iż dzięki cią-

głej pracy Stronnictwa Narodowego, od-
żydzenie Przemyśla postępuje naprzód.
Ostatnio otwarto dwie duże placówki i
to w branżach, w których dotąd nie było
zupełnie Polaków. P. Kozłowski otwo-
rzył przy ul. Franciszkańskiej wielką pol-
ską owocarnię, a dentysta Mraz w rynku
kolekturę loterji państwowej.

Na martwym punkcie
Pertraktacje polsko - niemieckie w

sprawie należności polskich za niemiec-
ki tranzyt kolejowy przez Pomorze u-
tknęły na martwym punkcie.

„Niemcy — jak podaje Ag. Press —
praśnęłyby całą polską należność kolejo-
wą uregulować w towarach bez wszel-
kich wpłat gotówkowych. Strona niemiec-
ka zgłosiła gotowość postawienia Polsce
do dyspozycji odpowiedniej sumy w
markach niemieckich na zakup w Niem-
czech różnego rodzaju towarów po ce-
nach niższych od niemieckich wewnętrz-
nych cen rynkowych.

Na liście towarów, które Niemcy goto-
we są oddać Polsce wzamian za należno-
ści kolejowe, znajdują się nietylko wy-
roby przemysłu niemieckiego, ale nawet
impórtowane do Niemiec towary kolonjal
ne, jak np. kakao. ‚

Ze okr polskiej nie przedłożono
Niemcom konkretnych propozycyj, ale
dano kontrahentowi niemieckiemu do
zrozumienia, że Polska obstawać musi
przy zasadzie spłaty należności kolejo-
wych w gotówce”,
Dano do zrozumienia? Dlaczego po- prostu nie zażądano?

Rokowania z wierzycielami zagranicznymi
o obniżkę oprocentowania długów

Z Berlina donoszą, iż w związku ©

rozpoczynającemi się w dniu 10 b. m, w

Berlinie rokowaniami Banku Rzeszy z

przedstawicielami zagranicznych grup

wierzycielskich o przedłużenie niemieck.

umowy kredytowej, prasa narodowo -

socjalistyczna wskazuje z naciskiem na

konieczność dalszego obniżenia stopy

procentowej dla krótkoterminowych z0-

bowiązań Niemiec. „Dziennik: wyrażają

nadzieję, że państwa wierzycielskie u-

wzślędniają z jednej strony „ograniczo-

Z wielkiej chmury...
Można było z góry oczekiwać, iż z

komisią do badania przedsiębiorstw pań-

stwowych nie pójdzie tak łatwo.

Bo co za historja: czynnik społeczno-

gospodarczy ma wdzierać się w dziedzinę

biurokracji. gospodarczej, badać przed-

siębiorstwa państwowe i współdecydo-

wać, które z nich mają być zliwkidowa-

ne czy sprzedane? Więc wynikają trud-

ności, nie mogły — powiedzmy  szcze-

rze — nie wyniknąć.

Krakowski „I.K.C."

nieco w ten temat: :

„Jak się dowiadujemy — podaje ko-

respondent warszawski — kandydatura b.

ministra przem. i handlu, prez, centr.

Zw. Przem. Pol., Henryka Strasburgera,

cieszącego się dużym autorytetem zaró-

wno wśród kół rządowych, jak i ster $o-

wprowadza nas

 

spodarczych na prezesa komisji do zba-
dania gospodarki przedsiębiorstw ū-

stwowych przestała być aktualna. We-
dług nowych koncepcyj, na czele komisji

ma stanąć dyrektor jednej z Izb przemy-

słowo - handlowych.

Zakres prac i metody badań komisji

mają być zwężone. Badania przedsię-
biorstw państwowych były ogółne, a nie

szczęśółowe, jak projektowano voprzed-
nio, Najważniejsza jednakzmiana polega
na tem, że liczba przedsiębiorstw pań-

stwowych, która ma być zbadana, ma być
aware do stosunkowo niewielkiej
iczby.
W związku z tem projektowana  ро-

przednio ista członków komisji, złożona

z 30 osób, ma ulec gruntownej zmianie”.

Gdyby te informacje odpowiadały rze-

czywistości „możnaby śmiało rzec: z

wielkiej chmury..."

ną zdolność Niemiec do świadczeń, a z
drugiej — punkualność Rzeszy w speł-
nianiu przyjętych na siebie zobowiązań”.
Suma zamrożonych w Niemczech kre.

dytów krótkoterminowych która w lipcu
1931 r, wynosiła 6,500 milj. rent, mar, —

spadła na dzień 31 grudnia 1935 r. do
1.750 miljonów.
Jak informują z Brukseli — do Londy-

mu udał się belgijski minister finansów w
celu prowadzenia rokowań co do kon-
wersji części długów zagranicznych Bel.
gii subskrybowanych przez banki pry-
watne a wyrażonych w dewizach zaśra-
nicznych, Wyrażane jest przypuszcze-
nie, że oprocentowanie zostanie obniżo-

proc, względnie 4 proc, Ministe: ma
przeprowadzić również rokowania w
sprawie konsolidacji bonów skarbowych,
wyrażonych we ilorenach złotych, a
które zostały prolongowane w końcu ro-
ku ubiegłego z prawem konsolidacji.

Ograniczenie. kursowania niektórych
niemieckich pociągów przez Pomorze
wskutek 60.000.000 zadłużenia kolei nie-
mieckich wobec Polski, - spowodowało
wzrost przejazdów podróżnych z państw bałtyckich kolejami polskiemi, Ponieważ

ne z 6 ipół proc. lub7proc. do 3 i pół 

Na straży polskich interesów—-
Na dorocznem zebraniu Stowarzysze.

nia chrześc. kupców podróżujących i
przedstawicieli handlowych w Toruniu
— po omówieniu i przy'ęciu sprawozda
nia, zatwierdzeniu preliminarza budże-
tu i dokonaniu wyborów — uchwalono
następu 4cą charakterystyczną rezolucję;

i. Zgromadzeni na dorocznem wal-
nem zebraniu Stowarzyszenia chrżeści-
jańskich kupców podróżujących i przed-
ATEITISTIAVT TTK TIT TT

Luzy budżetowe
As. P, I, D. donosi:
„„Wicepremjer i

Kwiatkowski wydał ienne zarzą-
dzenie do wszystkich ministerstw, wtóre
ma na celu dalsze dostosowanie wydat-
ków budżetowych do ogólnej polityki o-
szczędnościowej Rządu. Częstokroć zda-
rzały się wypadki iż przedsiębiorstwa
państwowe. udżetowe nie skomercjal:-
zowane, jak i instytuce oparte na samo-
dzielnych funduszach państwowych.
przekładały po zakończeniu roku budże-
towego do zatwierdzenia, wydat<i nie
preliminowane w budżecie, stawia'ąc w
ten sposób czynniki nadrorcze wobec
faktówdokonanych. W przyszłości wn0-

siki takie nie będą zatwierdzane a wszel-
kie otwierane kredyty poza prel mina
rzem budżetowym, muszą być przedsta-
wiane do aprobaty co miesiąc".

Hande! polste-niemietki

Z końcem bieżącego tygodnia rozpocz-
ną się w Berlinie MarSdy polsko - nie-
mieckie nad ustaleniem kontyngentów
LSY handlowej na miesiąc marzec

min. skarbu inż.
znam.

r. b.
Jak słychać, w lutym wzrósł import

towarów niemieckich do Polski. Warfość
tego importu wynosi około 200 tysięcy
złotych dziennie, co przy ograniczonym
wywozie polskim do Niemiec pozwala na
częściową reśulację zamrożonych należ-
ności polskich.
„Wobec wzmożonego importu towarów

niemieckich, istnieje możliwość zwięk-
szenia kontynśentów wzajemnej wymiany
handlowej na marzec. (pr.)

Smutny powrót
‚ „Kurj. Pozn." donosi, iż 8 lutego prze-
jechało przez Poznań przeszło dwa ty-
siące reemigrantów polskich z Francji.
Niektórzy z powracających nie mieli pra-
cy od roku, a nawet dłużei i byli na u-
trzymaniu gmin francuskich, które wy-
p'acaly im zasiłek w sumie 7 franków
dziennie na osobę,

/śród rzeszy reemigrantów znajdowa-
ło się też kilka wdów z dziećmi. których
mężowie zmarli, wzślędnie też utracili
życie podczas wypadków we Francji.
Smutny to powrót, Bo wobec ostrego

bezrobocia w Polsce reemigranci z Fran-
cii niewiele posiadają szans na znalezie-
nie zatrudnienia w kraju.

Nowy prezes i dyrektor
W dniu 10 b. m. odbyło się plenarne

posiedzenie Rady Polsko - Amerskań-
skiej Izby Handlowej. na którem doko-
nano wyboru prezesa Rady na mie'sce
ś.p. Leopolda Kotnowskiego. Na stano-
wisiko o wvbrany został iednoglošnie p
August Zaleski, bvły minister spraw za-
$ranicznych. Jednocześnie powołano na
stanowisko dyrektora zarzadzającego Iz-
r 8 Michała Kwapiszewskiego, członka
ady. '
 

Dodatnie skutki ograniczenia tranzytu
czasowo skasowano niektóre połączenia
kolejowe z Prus Wschodnich do Rzeszy
Niemieckiej, podróżni z Łotwy i Estonji
udający się do Zachodniej Europy, jadą

obecnie przez Wilno i Warszawę. (i)

50)
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Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

szło mi ogromnie na rękę.
Z Gaspardem stało się to samo. Ale jego szaleństwo

Więc powiedziałem mu tak: Ludwiku Gaspard,

jest wyjście z tej sytuacji i będzie ono zupełnie po

pańskiej myśli, bo pan jest człowiekiem uczciwym

i pragnie dobra ucznia; wyjście to jest dogodne i dla

mnie choć nie jestem taki uczciwy jak pan i pragne

własnego dobra. Przypuśćmy, że pan zabierze tego

chłopca, i pojedzie z nim do innego kraju, powiedz-

my śdzieś na południe? Tam zamieszka pan z nim

i będzie pan wiódł szczęśliwy żywot. Dostanie pan mięci.

małemu, że z powodu
byłoŁy dla niego nosić nazwisko Vćrćal. Ma dopiero
dziesięć lat i nie jest specjalnie bystry:
zdarzy się coś, co mu przypomni przeszłość, za kilka
lat te przejścia wydadzą mu się snem.
pan to zagwarantować?--spytałem. Odpowiedział, że
bierze to na swoją odpowiedzialność i że za dwana-

ście tysięcy rocznie zagwarantuje coś więcej jeszcze.

Młody Don Josć wyrośnie pod fałszywem nazwi-

skiem i przeszłość zatrze się zupełnie w jego pa-

rewolucji, niebezpiecznem

O ile nie

Czy może mi

, — Niech pan sobie wyobrazi — tłumaczyłem

mt — że ten chłopak stracił cały swój majątek, ale

że pomimo tego pan będzie miał możliwość wyche-

wania go odpowiednio: coby się wówczas dało

z niego stworzyć?

" Gaspard pochodził z Normandji, a Normand-

czyk myśli o pieniądzach tak chętnie jak kobieta

o miłości, :

— Gdybym miał możliwość wychowania go

odpowiednio, gdybym posiadał kompletną wiedzę,

zrobiłbym z niego wielkiego człowieka, Ale nad

nim ciąży przekleństwo pochodzenia — mówię to

szeptem, bo z chwilą zabicia ojca, on teraz jest

Vėrėalem.

Zamyśliłem się nad tem przez chwilę. Gaspard

był dziwakiem, a może jego równowaga umysłowa

była trochę zachwiana? Mówiąc między nami mnie

się wydaje, że się to częstozdarza ludziom, którzy

zbyt wiele czasu siedzą nad książkami. Bo proszę

tylko pomyśleć: czy nie oszalałby każdy z nas. gdy-

by był zmuszony ciągle słuchać, a nie mógłnigdy

odpowiedzieć? Tak się też dzieje z tymi, którzy za

bardzo lubią czytać. Godzinami przez oczywlewają

* wr siebie różne słowa i nie puszczą nawet pary z ust.

(W końcu przewraca się im w głowie i warjują. 

ode mnie sute wynagrodzenie. Ile pan dotąd zara-

biał? Trzy tysiące dolarów? Daję panu cztery razy

więcej. Otrzyma pan dwanaście tysięcy . dołarów

rocznie i za to będzie pan musiał utrzymać śsiebie

i Don Josć'go.
Przez chwilę patrzał na mnie w milczeniu. Zro-

zumiał, że jestem łotrem i krew. uderzyła mu do

głowy, pomyślał o dwunastu tysiącach i stał się bia-

ły jak papier. Zresztą widział moją rękę spoczywa-

jącą na kolbie rewolweru i zrozumiał instynktownie,

że o ile nie zgodzi się na moją propozycję, usunę ica

obu z drogi. Przyglajdał mi się przez dłuższy czas, aż

odezwał się wreszcie tak, jak na prawdziwego Nor-

mandczyka przystało: ;

— Jakie otrzymam zapewnienie, że pieniądze te

będą mi naprawdę przysyłane?

—Daję panu na to słowo honoru. —

Ten hycel miał czelność roześmiać mi się w nos.

— Więc dobrze. Otrzyma pan podpisaną

umowę. * ь ;

— Doskonale — koniec końców wszystko to ro-

"bi. się w imię dobra małego Josć.

— Musicie obaj zmienić nazwiska.

Kiwnął potakująco głową. ' aa

— Wyjedziecie do miejscowości, którą wam

wskażę, I tam osiadzieciena stałe. Wytłumaczy pan  

— Niestety — westchnął Gaspard — zrobił pan

ze mnie zbrodniarza.
— Pokazuję panu drogę do majątku i zadowole-

nią — nic więcej — odparłem.

W ten to sposób zdołałem przekonać Ludwika
Gasparda. A jednak to był warjat, nie uważa pan?—

Naraził chętnie życie dla wyratowania małego Josć-

go od rewolucjonistów, a potem sprzedał swoją

uczciwość za dwanaście tysięcy dolarów rocznie,

obdarowując mnie jednocześnie miljonami! Nazraw-

dę dziwny to był człowiek! Za procent od dwustu ty-

sięcy oddał mi cały olbrzymi majątek. Jak Boga ko-

cham, on się prawdopodobnie wcale nad tem nie za-

stanawiał! Dla niego, dwanaście tysięcy równało się

miljonom! Za taką właśnie cenę można go byłe ku:

pić! Domyśliłem się tego i prysły wszystkie jego za-

sady. Gdyby wymienił większą sumę, przestraszyl-

by się. Gdybym wymienił mniejszą, mógłby był so-

bie wówczas pozwolić na oburzenie i może got*wby

był złożyć życie na ołtarzu zasad i uczciwości. Ale.

że wymieniłem właśnie odpowiednią sumę. Za  =cy-

nowała go. Nie mógł się już opierać,

| (Cdn),

 

 

stawicieliiw Toruniu, wobez
polsgującego się dla polskiego stanu po-
siadania niebezpieczeństwa ze strony
bezczelnie występującego żydostwa, ©
świadczają, iż z akcją pod'ętą przez sa-
modzielne kupiectwo polsko - chrześci-
iańskie w zupełności się solidaryzuą i
że stać będą na straży swoich interesów
i postępować w myśl hasła: swó do swe-
śo... po swo'e.,. i przez maz

2. Wyrażają całemu osiadłemu kupiec-
twu polsko - chrześcijańskiemu hołd za
śmiałe i patrjotyczne wystąpienie wobec
zalewu żydowskiego, dalej to, iż domaga
się odwiedzania przez kupców podróżu-
jących i przedstawicień handlowych
chrześcijan. Kupiectwo samodzielnie do-
wiodło raz 'eszcze, iż ma -dobró narze *
naszych członków na uwadze, a tem sa-
mem w całe' pełni zasługu e na naszą

ięczność i poparcie w walce o włas-
ne zagrożone warsztaty pracy,

Giełdy pieniężne
Warszawa, dn, 11 lutego 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89,30 (sprzedaż 89,48, kupno

89,12); Holandja 359,95 (sprzedaż 360,67,
kupno 359.23); Kopenhaga 117.25 (sprze-
daż 117,54, kupno 116,96; Londyn26 26
SEA 26,33, kupno 26,19); Nowy Jork
5,23 i pół (sprzedaż 524 i s, czwarte,
k owy Jork

  

upno 5.22 ; jedna czwarta);
(kabel) 5,23 i trzy czwarte (sprz. 5,25,
kupno 522 : pół); Olso 131,90 (sprzedaż
132,23, kupno 131,57); Paryż 35,01 (sprze.
daż 35,08, kupno 3494); Praga 21,97
(sprzedaż 22.01, kupno 21,93); Szwajcar-
ja 173,20 (sprzedaż 173 54. kupno 171,86);
Stokholm 135,30 (sprzedaż 135,63, kupno
134,97); Berlin 21345 (sprzedaż 213 98,
kupno 212,92); Madryt 72,60 — 72,75,
> 72,45).
broty dewizami "esa tendencja

dla dewiz niejednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 522 — 5,22 i
jedna czwarta; rubel złoty 4,79 i pół —
4,79; dolar złoty 9 02; gram czystego zło-
ta 5,9244. W obrotach prywatnych marki
niem, (banknoty) 152 50. W obrotach pry-
watnych funty ang. (banknoty) 26,28 —

26.
PAPIERY PROCENTOWE

7 Ko pożyczka stabilizacyjna 63.00—
62,7 (odcinki po 500 dol] 63,25 (w
proc.); 4 proc. państwowa pożyczka pre-
mjowa dolarowa 53 25 — 53,00; 5 p.oc.
konwersyjna 59,50; 6 proc. pożyczka do-
larowa 77,00 — 77.25 — 77,00 (w proc.);
8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa kra'o-
gospodarstwa krajowego 83,25;ol dłg
wego 94.00 (w proc.); 8 proc. igacje
Banku gospodarstwa krajowego 9400
(w proc.); 7 proc. L. Z. Banku 0;pre
stwa krajowego 8325; 7 proc. obligacje
Banku wę arstwa krajowego 83,25;
8 prcc, L. Z. Banku rolnego 94 00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc,
Tow. Kredytowego przem. polsk. funt.
89,50 (w proc.)

4 ; pół proc L, Z. ziemskie 45,75 —
4550; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
55,00 — 54,75.

„Bank Polski 97,50; Neledew5000; Wę-
giel 13,00; Lilpop 8,75 — 9.00; Ostrowiec
19,00; Starachowice 33.00,
Dla pożyczek państwowych tendencja

przeważnie mocniejsza, dla listów za-
stawnych przeważnie słabsza, dla akcyj
przeważnie mocniejsza. Pożyczka dolaro-
wa w obrotach prywatnych: 8 proc. po-

życzka z r. 1925 (Dillonowska) 8950 (w
proc.); 7 proc. pożyczka m, Warszawy
6800 (w proc.); 5 proc. renta ziemska
54,00; 3 proc. renta ziemska (1.000 zł.
5600 (500 zł.) 56.50 (100a
BR pasa premjowa dowlana

Gielda zbożowa
Warszawa, dn, 11 lutego 1936 r.

Pszenica czerw. jara szki. 7/5 śl. — —

-— — —; Pszenica jedno!ta 753 $l 19,75

— 20.25; Pszenica zbierana 742 gl 19,25
— 19.75
Żyto l-standart 700 gl. 12,25 — 12,50

Żyto Il standart 687 gl — — — — —7
Owies I st. (niežadebzoė | 497 gl. 14.00 —

14,25; Owies A I st, (lekko zadesz.) 516

gl. 1425 — 1450; Owies II stan. śl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień browar-

niany 689 gl. 15.00-15.50; Jęczmien 678-

673 gl. 14,00 — 14,25; Jęczmień 649 gl.

13.75 — 14.00; Jęczmień 620,5 gl. 12 50—

13,75: Groch polny 18.00 — 19.00; Groch

Victoria 30.00 — 32.00; Wyka 20.00 —

21.00, Peluszka 22.00 — 28.00; Seradela

odwójnie czyszczona 22,00 — 23.00;
Eubin niebieski 8.50 — 875; Lu-
bin żółty 10,75 — 11,25; Rzepik zimowy

42.50 — 43.50; Rzepik "=2 5 —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 4 Rze-

ak letni 41.50  — 42.50; iemię

niane bassis 90 procentowe 22.50
— 33.50, Koniczyna czerw sur b22 gr.

kanianki — 110,00 — 120,00; Koniczyna
czerw bez kan. o czyst. 97 proc. 140.00 —

155,00; Koniczyna biała surowa 60,00—
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 vroc 80.00 — 9.00; Mak niebieski
64,00—66,00; Ziem, jad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc 3:00—
34.00; Mąka pszenna gat |— B 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; 1-C 0-55 proc.
29.00 — 30.00; I — D 0 — 60 proc.
28,00 — 29.00; I — E 0—%65 proc 27.00—
28.00; II—A 20—55 proc. 26.00—327.00;
П—В 20 —65proc 2400 — 2600;
II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24.00, П-+ 55—
65 proc, 22.00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 21.00—22.00; Maka žvtma wycią
gowa“ 0-30 2000 — 21.00; Mąka żytnia
I gat 0-45 20.00 — 21.00: Mąka żyt. I gat.
0-55 proc 19.50 — 2050: I gat 0-65 prac.
19,06 — 19,50; II gat. 1550 — 16,50: ra»
zowa 15.75 — 16.25; poślednia — — —
— — —, Otrębv nszenne ćr"he nrzem.
stand 11.50 — 12.00. Otręby KE
średnie przem stand, 1050 — 11 uv. Q=
f-etv pszenne miałkie 10,50 — 11 00. O-
tręby żytnie 8.75 — 9,25: Kuchy  Inia-
ne 15.50.— 1600, Kuchy "zepanowe
13.50 — 1400; Kuchv słoneczn «we
= — — — —:; Śruła sojowa 45 proc.
2200 — 2250.
Ogólny obrót 2083 tonn, w tem żyła

224 tonn. Usposobienie spokojne.
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15 LUTEGO

REDUTA PRASY
RE L MMIT YE

W SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO 15 LUTEGO
najwspanialsza zabawa tegoroczaego Kariawaiu Z występami artystów
scen wiieńskich. — Orkiestra Zyngiera i Kropiwnickiego. najiepszy zespół
muzyczny Wiina. — Dekoracje Makojnika. — Bufet tani i obficie zaopatrzony.
Stroja wieczorowe albo kKostjumy. Zaproszenia od wtorku otrzymać

można w redakcjach.

 

Morderstwo na ul. DerewnickiejCzy nie
Kochanka zabiła podczas snu swego kochanka,

Wczoraj, dn. 12 b. m. o godz. 5
m. 30 w domu Nr. 14 przy ul. Derew"
nickiej, zamordowany został w cza-
sie snu Władysław Izdebski, Zabój-
stwa w straszliwy sposób dokonała
kochanka jego, Julja Masłowska,
która zadała swej ofierze cztery ra-
ny tasakiem w głowę, powodując
natychmiastową śmierć.
m. 30 Masłowska zgłosiła się do iko-
misarjatu P. P. i sama zameldowała
o zabójstwie, oświadczając, iż ostat*
nio nieludzko była przez lzdebskie*
go maltretowana.
= B

Sport
Zawody narciarskie w Wilnie,
Jesteśmy w przededniu pierw-

szych w tym sezonie zawodów nar-
ciarskich, które rozpoczną się w so”
botę rano o godz. 10 startem biegu
anów 0 mistrzostwo Polski KPW.

Po biegu panów nastąpi bezpośred-
nio bieg panów na 6 kmtr.
W niedzielę zaś o godz. 10 Ośro-

dek W. F. organizuje zawody na od-
znakę PZN. Zgłoszenia przyjmowańe
są w kancelarji Ośrodka W. F. przy
ul. Ludwisarskiej 4 do soboty włącz”
nie. Wpisowe wynosi i zł. 50 gr.

W. niedzielę zaś о godz. 12 na
skoczni, na Antokolu odbędzie się
konkurs skoków o mistrzostwo

Zawody o. mistrzostwo Polski
KPW. zgromadzą na starcie wszyst-
kich najlepszych zawodników tej or-
ganizacji. Poza konkursem starto-
wać będzie jeden z najlepszych nar-
ciarzy polskich Jan Marusarz z Za-
kopanego, a w biegu pań Wanda
Brzozówna. ‚
"Zawody te cieszyć się będą nie-

wątpliwie wielkiem powodzeniem.

Proiesorowie na nartach.

Zarząd Sekcji Narciarskiej po-
wiadamia, iž w dn. 14 b. m. rozpo-
czyną się kurs narciarski dla pp. pro
fesorów, docentów i
0. $. В. 1 5. N. P. oraz ich rodzin,

Zbiórka uczestników dn. 14 b.m.
o godz. 12 przy szosie Borowej (obok
miejskiej szkółki ogrodniczej).

rs prowadzą pp. Pietkiewicz
i Grabowiecki.
W sprawie montażu nart oraz

stosowania smarów Zarząd S. N. u-
rzejmie prosi o zwracanie się do

kol. Juszczyńskiego (przystań A. Z.
S.-u, ul. Kościuszki 12 w dn. 14 b.m.
godz. 11—12). W innych dniach do
przystaniowego tamże.

Tegoroczny kurs Żeglarski,
Zarząd Sekcji Żeglarskiej A.Z.S.

 

Ogodz. 7:

asystentów |

W dniu poprzedzającym zbrodnię
Izdebski rzekomo wrócił do domu

pijany i zaczął wypędzać ją z miesz-
kania. Gdy Izdebski zasnął, Masłow
ska dokonała zabójstwa, Została ona
aresztowana i osadzona w więzieniu
prewencyjnem. Zwłoki zamordowa-

nego zabezpieczono do dyspozycji
prokuratora.

(e)

P. H. Mazeaud, dyrektor Instytu-
tu Francuskiego w Warszawie, pro-
iesor prawa i wybitny prelegent,
wygłosi dzisiaj, w czwartek 13 bm.,
o godz. 6 wieczór, w auli uniwersy
tetų, na zaproszenie pana rektora
USB odczyt publiczny pt. „Magi-
strats et ėcrivains Irangais“ dotyczą”
cy ciekawego tematu stosunku pu-
blicystów francuskich do sądownic-

W dniu 11 b. m. o godz. 20-ej na
ul. Stefaūskiej zatrzymano platfor-
mę, na której znajdowało się 6 wor*
ków parafiny, pochodzącej z kradzie
ży, dokonanej na szkodę Icka Mod-
lina, ul. Stefańska 3.

Parafinę przewoził woźnica Wit-
ikin Abel, zam. przy ul. Raduńskiej
41, za platformą zaś jechała dorożka,
w której znaśdowali się znani zło-
dzieje - włamywacze: lcek Bałajło,
ul. Zawalną 32 i Abram Kwartowski,

 

można wynająć
Polaków

W dniu wczorajszym jak nam
idonosi jeden z naszych czytelników
widziano wycieczkę z gimnazjum
|żeńskiego im. E. Orzeszkowej zdą-
!žająca ulicą Mickiewicza w kilka
par sanek, Na przodzie jechały
„sanki wojskowe, za nimi 4 par sań
|żydowskich z woźnicami żydami na-
jpełnionych  uczenicami, Czy aie
„možnaby wynająć polskich woźni-
jców? l czy dyrekcja gimnazjum nie
może przypomnieć sobie, iż istnieją
na świecie bezrobotni Polacy?

Odczyt p. H. Mazeaud w sali USB.
twa. Wstęp bezpłatny. Publiczność
wileńska pośpieszy pewno licznie
na prelekcję przedstawiciela zaslu-
żonego Instytutu naukowego. szerzą-
cego w Polsce znajomość kultury
francuskiej i cieszącego się w stolicy
dużą frekwencją. Po odczycie nastą-
pi w auli posiedzenie reorganizacyj-
ne Towarzystwa polsko - francu-
skiego.

-włamywaczy
zam. pnzy ul. Lwowskiej 57.

W. chwili, gdy zatrzymano plat-
formę, Bałajło i Kwartowski, nie
zatrzymując dorożki, wyskoczyli z
niej i ukryli się w podwórzu Nr. 40,
przy .ul. Stełańskiej, gdzie odnale-
ziono ich ukrytych w dorożce i do-
prowadzono do komisarjatu. Parafi-
nę zwrócono poszkodowanemu. Uję-
ci włamywacze przekazani zostali
władzom sądowym. (e)

' „HONOROWY ZWIĄZEK DOROŻKARZY”|

znów Się
| W swoimi czasie pisaliśmy już o
powstaniu wśród dorożkarzy wileń*
skich t. zw. „łkonorowego związku
zawodowego.

Powstanie tego związku miało
być reakcją przeciwko sanacyjnym
dygnitarzom związkowym, którzy
ściągając wysokie opłaty członkow-
iskie nie przynosili właściwie doroż*
karzom żadnych korzyści rządząc
się w związku, jak na własnym pod-
wórku.
W szczególności dotyczyło to pre-

zesa związku, niejakiego Trębacza i
jego nabliższego współpracownika,
żyda, Ganesa.

;, W związku z działalnością tych
| dwóch filarów związkowych wysto-
jsowano do starosty grodzkiego me-
!morjał, w którym przypemniano m.
in. niezbyt chlubne [fragmenty z

niniejszem komunikuje, że w ponie- przeszłości obu panów, (kary sądo-
działek 17 lutego rozpoczyna się w
lokalu A.Z.S. ul. św. Jańska Nr. 10
o godz. 20. Tegoroczny Kurs Żeglar-
ski w zakresie na stopień Żeglarza
Śródlądowego na warunkach nastę-
pujących: dla członków Sekcji Że-
glarskiej A. Z. S. bezpłatnie, dla in-
nych człoków A. Z. S. — 50 gr., dla
członków innych stowarzyszeń 1 zł.
50 gr. -

Zapisy w piątek dnia 14 b. m, od
godz. 19 do 20 i w poniedziałek 17
b. m. od godz. 19 do 20.

| RAZER OCETODTZOESIECZ

" STANISŁAW CYWIŃSKI

we), którzy nawet nie próbowali za”
rzutów prostować.
W wyniku tej akcji Trębacza i

Ganesa chwilowo usunięto z władz
"związku i wtworzono związek „ho-
norowy”, czyli taki, którego kie-
rownicy mieli pełnić swe obowiązki
bezpłatnie — honorowo.

Trębacz w owym czasie został
oskarżony przez jednego z dorożka-
rzy, nazwiskiem Abko, o to, iż sta-
wał do przeglądu na cudzym koniu
i z cudzą uprzężą.

Znodu pióra nieoieście
(Dokończenie)

Ale, rzecz jasna, o głębszą ob-
cość tej kobiety otoczeniu autorce
chodzi: o tę pasję nadmiernej ży-
wotności, która każe jej narzucać
swe „ja“ otoczeniu, © jej tempera-
ment nadto bujny, o indywidualizm
niczem  nieposkromiony, 0 dziwne
pretensje do ludzi, którzy są winni,
że-ona nie jest szczęśliwa. Mogłaby
óna zda się powtórzyć za Słowac-
Ikim: „Za mną wieśniacza niewinna
pokora ,za mną zwyczajny los szczę-
šliwych ludzi.. Mnie ciągle moja w
błyskawicach zmora ciągle unosi, w
grób rzuca, i budzi. Nigdy nie daje
mi dosyć wieczora, nigdy spalonej
piersi nie ostudzi, nigdy jeść chleba
nie daje bezpiecznie... Tak było
wtenczas ze mną, i tak wiecznie”.

Róża „nie wierzyła w bezintere-
sowne stosunki, a także w dobroć
ludzką... Nie zała także do

poułałości”, (str. 124), Chcąc 4 tout
prix swą indywidualność zachować,
w gruncie rzeczy nigdy nie byłą s0-
bą. „Swoim śpiewem, swoim wzro-
kiem, swemi strasznemi słowami
rozszczepiała każdą chwilę na tysią-
ce różnolitych pasem, odkrywała na
każdym kroku przepašcie... Kiedy
Róża przybywała do domu, świat
wydawał się zaludniony  upiorami,
każda najzwyklejsza chwilą ukazy-
wała szczeliny, ziejące wiecznością”.
(str. 132). „Nic na świecie nie może
Róży przebłagać, nie ma takiego
miejsca, któreby chciała uznać za
szczęśliwe, ani takiego czaru, który”
by ją uspokoił''.(str. 156). „Ona zaw-
sze sobą tylko zajęta, swoim tajem-
niczym bólem, nierozumną tęsknotą,
dokuczliwą muzyką.. Nigdy w ży*
ciu nie chciałą nikomu ustąpić, gar-
dziła ludźmi, odbywała się bez Boga,

 

zduńtował
Sprawa ta

właściwego zakończenia, a Trębacz,
cieszący się sympatją i poparciem
niektórych działaczy sanacyjnych z
„odcinka robotniczego” znów zdołał
wykierować się na prezesa związku.

Jednakże ostatnio  cierpliwosć
dorożkarzy wyczerpała się. Nastąpi-
ło to przy okazji odbywającego się
przeglądu pojazdów. Mianowicie
dorożkarze odmówili  wnoszenia
opłat na rzecz związku, dopóki w
przeglądzie dorożek będzie brał u-
dział Trębacz.

Wiele się przy tej sposobności
mówi o kombinacjach z sezonowymi
dorożkarzami oraz z fikcyjnymi bez-
robotnymi, którzy ubiega,ą się o nu-
mery.

Niema zabawy bez
morderstwa

BRASŁAW. W. Śniegach, gm.
jodzkiej, w czasie odbywającej się
zabawy tanecznej, Wiktor Tawkin
z Wyołokowszczyzny, został uderzo-
ny kilkakrotnie tępem narzędziem
w głowę, Tawkin upadł nieprzytom-
ny ipo chwili zmarł. Zatrzymano
podejrzanych: Mikołaja Trubitę, Syl-
westra lrubiłę i Leonida Bobda-
nionka.

,szydziła z ojczyzny, nieludzko drę-
'czyła swe otoczenie" (str. 170). „Na-
|dewszystko lubiłą «cierpieć z przy”
|czyny srogości i tajemnic łosu. Ww
j cierpieniu znajdowała prawo do śnie
wu. Łaski w rodzaju zdrowia, urody,
powodzenia w pracy dźwigała

„niechętnie: obowiązywały do zgody
„z życiem. Natomiast miłość, śmierć,
jłatalizmy niezawinione, nieodwra*
calne — lubiła; lubiła czuć w sercu
ich pazury. Mogła wtedy pomiatać
rzeczywistością, wynosić się ponad
porządek świata, bez reszty zamiesz
kiwać w muzyce” (str. 174). „Plaka-

jła, narkotyzując się wspommienia-
mi... Ból uwolniał ją od obowiąz”
ków' (str. 175).

Technika utworu znowu przypo-
mina nam Mauriaca, czy Prousta.
Właściwa tak zwana „akcja“ po-
wieści odbywa się w ciągu jakich
16—18 godzin, ale w tok akcji wple-
cione są żywe wspomnienia samej
Róży i osób ją otoczaiących, t. zn.
męża i dzieci. W tym retrospektyw-
nym kalejdoskopie przewija się
przed naszemi oczyma cały żywot
Róży od małeńkości. Z mieubłaganą 

także nie znalazła

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W całym kraju zachmurzenie zmienne

— duże z przelotnym śniegiem w dzielni-

cach południowych i wschodnich, a z roz-
pogodzeniami w północnych. |

Na Pomorzu, w Wielkopolscei na Ma-
zowszu mróz lekki, pozatem umiaikowany.

Słabnące. wiatry zachodnie i północno
tachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.|
— Rocznica koronacji Ojca Św.

Piusa XL We wtorek, dn. 12 bmi, z
okazji rocznicy koronacji Ojca Św.
Piusa XI odbyły się we wszystkich
kościołach Wilna nabożeństwa w
godzinach rannych, według rozkładu
poszczególnych kościołów. Uroczy-
ste nabożeństwo odprawione o $o-
dzinie 8 m. 45 w kościele Św. Ja-
na celebrował J. E. ks. Arcybiskup
Metropolita Romuald Jałbrzykow-
ski.
— Za duszę ś.p. Celestyny Ho-

nesti, członka IV Oddziału Stow. Pań
Miłosierdzia Św. Wincentego a Pau-
lo, odprawiona zostanie Msza Św.
Żałobna dnia 14 lutego 1936 r. o
godz. 8 rano w kościele Św. Trójcy
(ul. Dominikańska), na którą zapra”
sza wszystkich członków Stow. Św.
Wincentego a Paulo, krewnych i
znajomych Zmarłej,
IV Oddział Stow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo.
Z MIASTA.

— Właścicieli taksówek naraże-
ni są na większe wydatki.  Właści-
cieli taksówek ponoszą z powodu

 

Kronika wileńska
rzyszenia Mężów pod wezwaniem
św. Krzysztofa. Skupia on stery
rzemieślnicze. Pozatem powstają
także oddziały na prowincji jak
świeżo założone w Szumsku, Opsie,
Białej Wace i Szczuczynie. (s)

ODCZYTY.
— Jutro, w piątek dn, 14-g0 lu-

|tego o godz. 19.30 w sali Šniadec-
kich USB, Dr. Korabiewicz wygłosi
II-gi swój odczyt z cyklu: „Kajakiem
do Indyj i przez Indje“. Każdy od-
czyt stanowi całość. Biłety w cenie
znacznie obniżonej do nabycią w
Księgarni Gebethnera i Wolifa, ul.
Mickiewicza 7.
— Odczyt w Ośrodku Zdrowia.

Dnia 13 lutego rb. o godz. 6-ej w lo”
kalu Ośrodka Zdrowia ul. Wielką 46
odbędzie się odczyt Dr. Mórawskie-
$o pt. „Nasze charłactwo i sposoby
zwalczania”. Wstęp bezpłatny.

POSIEDZENIA.
Posiedzenie Sekcji Historji

Sztuk, odbędzie się w dn. 14 lutego
(piątek) r. 1936 o godz. 8 wieczór
punktuanlie w sali Seminarjum Ar-
cheologii Klasycznej USB ul. Zam-
kowa 11 (drugie podwórze w prawo).
Na porządku dziennym: 1) reterat E.
Łopacińskiego: a) Jan Filip Wallon
rzeżbiarz w Wilnie 1622 r.; b) ko-
munikaty o nieznanych archiwaljach
do Hist. Szt. Wilna. 2) Obejrzenie
nowych publ. zagr. do Hist. Szt. 3)
Wybory prezydjum S. H. S.
— Posiedzenie PoL T-wa Filolog.

odbędzie się dn. 15.II (sobota) r. mrozów większe wydatki ną benzy-
nę, albowiem wobec długich posto-
jów, muszą conajmniej co godzinę
przez 10 minut zapuszczać motory w
celu rozegrzania ich i niedopuszcze-
nia do zamarznięcia. Mimo to zacho-
dzą wypadki zamarzania chłodnic,
„co naraża właścicieli na dość poważ-
ne koszty.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Akcja przeciw godzinom han-

dlu w sobotę. W związku z akcją o
zmianę rozporządzenia o godzinac
handlu w dni przedświąteczne, do
władz administracyjnych wpływają
pisma i memorjały tych sfer kupiec"
kich, które chciałyby uzyskać uchy-
lenie zarządzenia o handlu do god.
9 w soboty. Zgłaszanie takich me-
morjałów do władz administracyj-
nych jest zupełnie niecelowe, bo-
"wiem uchylenie mocy obowiązują
cej nowego rozporządzenia może
nastąpić jedynie w drodze ustawo-
dawczej. (h) *

i SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zebranie Chrześc. Zw. Zaw.

Dozorców „Dom. Dnia 9.11 odbyło
się zebranie Chrz. Zw. Zaw. Doz.
Dom. Przewodniczył ks. Mościcki,

1936 o godz. 18 w sali Seminarjum
Filologii Klasycznej USB, ul. Zam-
ikowa 11 (I-sze piętro), Na porządku
dziennym: 1) Referat Nacz. J. Bob-
ki: „Alktualizacja w nauczaniu wo-
góle i w nauczaniu filologii klasycz-
nej”. 2) Wolne wnioski,

WYPADKI.
— Samobójstwo służącej. W dniu 11

bm. Katarzyna Malicka, lat 20, służąca z
Kasyna Podoficerskiego 6 p. p. leg. przy
ul, Zygmuntowskiej 4, napiła się esencji

octowej. Pogotowie przewiozlo ją w stanie

nieprzytomnym do szpitala św. Jakóba,

gdzie, nie odzyskawszy przytomności, zmar-

ła w dniu 12 bm. o godz. 2-ej. Przyczyny

targnięcia się na życie narazie nie usta-

lono.

—- Pożar przy ul. Beliny. W jednym
z mieszkań przy ul. Beliny 11 skutkiem za-

prószenia ognia wybuchł pożar. Wezwana

straż ogniowa ogień ugasiła. Spaliły się

ściany i część sufitu wraz z meblami. (h)

ucieczka z aresziu
gminnego Koniońradów
W nocy z 10 na 11 bm. z aresztu

gminnego w Mrozowiczach zbiegli
przy pomocy wyłamanych krat okna
dwaj koniokradzi Jakitko Bazyli i

 

 

który w krótkiem przemówieniu Czarńiow Aleksander.
podał zasadnicze tezy ideologiczne; * Za zbiegami rozesłano listy goń-
„świata chrześcijańskiego oraz scha- cze. Jakitko był 3 krotnie karany za
rakteryzował sprawę ataku komuny kradzieże koni i ostatnio aresztowa-
i międzynarodówki masońsko-ży- ny został za kradzież 6 koni z fol-
dowskiej na zdrowe prądy  ideolo- warku Janinów. (h)
śiczne oparte na podstawach chrze-

CZYTAJCIE TYGODNIKścijańskich. W sprawach organiza”:

„WIELKA POLSKA"
cyjnych poruszono kwestję kursów|
sanitarno-porządkowych. (s)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. Narodowy organ waiki
cena a groszy

r. 5.
— Rozwój Akcji Katolickiej.

Do nabycia w kioskach,
Ostatnio został założony na terenie”
Wilna oddział Katolickiego  Stowa-

|REPOZROARRZZDOZEDEAC OTBDAE ОНО ROEE

logiką maluje nam autorka nieod- około 60 lat; tymczasem na str. 190
partą konsekwencję wypadków. Fi- czytamy, że Marta jej córka młod-
nał odsłania przed oczymą wszyst- sza, liczy lat 30. Tymczasem przy-
kich — i samej Róży —ją taką, jaką, szłą ona na świat, gdy jej brat star-
była w istocie i jakiej nie umiałą w szy, Władysław, kończył gimnazujm
życiu zrealizować. Na tem polega ta (str. 174), t.zn. miał conajmniej lat 17.
tajemnicza katharsis, którą wyzwaia A że Róża, wychodząc zamąż, miała
tak bohaterkę, jako też jej otocze- lat przeszło 20 (str. 21), tedy, rzecz
nie, jak wreszcie czytelnika. jasna, przy końcu akcji winna do-

Autorka jest niewątpliwie sama biegać siedemdziesiątki. (20+17+30)
‚ : . Aleć to drobiazgi, Kończę: ksiąž-
fiuzyczką, to eż karty P> ka o wyjątkowej świeżości, pisana z

ais ag w powieści do naj: niepospolitą pasją, dobrym językiem,
ои ż 1 1225 świetnym stylem, z niezwykłą prze-

ręsztą żywy styl, polegający nikliwością i rozumieniem tajnych
n. p. na czujnem podpatrywaniu mi-
miki postaci, przedziwnie zbliża czy

į telnikąa do intencyj pisarskich autor-

zakamarków duszy ludzkiej, Typ na
czelny, Róża, to jedna z tych posta-

„ki, Oto n. p. drobiazg: „Rozešmiaia
„Znowu pióra 2  qąse-be elttstąb
się. Zmarszczki poirunęły od ust
w górę twarzy jak obłoki; znikły w
siwych włosach nad czołem; zostaty
dwa dołki nad kątami warg i black
zębów” (str. 160).

Wkońcu zwrócić trzebą uwagę
,na małą niekonsekwencję w chrono-
|logii akcji: kilkakrotnie czytamy, że
i Róża p zamężna lat 40, że

 

ci, co jak Hamlet Werther czy Pło-
szowski, może się stać wyznaczni-
kiem i symbolem swoistej, odrębnej

; psychiki, słowem: typem!

P. S. Umyślnie nie podaję t. zw.
fabuły powieści, bo chodzi mi właś-
nie o to, by czytelnik sam sięgnął
po książkię, Inna rzecz, że po pięciu
stronicach możemy się domyślić, jak
to się skończy, bo rzecz jest prze-
cudnie konsekwentna.



8
OWOOO EEK

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

o godz. 8 wiecz. sztuka węgierska Fodora

p. t. „Kiedy kobieta kłamie" z udziałem

Zofji Barwińskiej, artystki teatru kato-,

wickiego.

— Jutrzejszy koncert St. Korwin-Szy-

manowskiej. Jutro o godz. B m, 15 wiecz.

wystąpi światowej sławy śpiewaczka pol-

ska St. Korwin-Szymanowska Teatrze

na Pohulance z koncertem, na który złożą

się między innymi arje z op. „Wesele Figa-

ra“, „Halka”, „fosca', oraz szereg naj-

piękniejszych pieśni. Ceny zwyczajne. Zniż-

ki ważne. Wszystkie kupony i bilety bez-

płatne nieważne. Bilety wcześniej do naby-

cia w kasie zamawiań teatru „Lutnia“.

— Teatr Muzyczny „Lutnia. Dziś op.

Kalmana „Bajadera*. W roli tytułowej Elna

Gistedt.

— „Królowa miljardów* po cenach pro-

pagandowych. W piątek op. Falla „Królo-
wa miljardów* w obsadzie premjerowej z

E. Gistedt na czele. Ceny od 25 gr.

w

— Szpinalski na poranku symionicznym|

w „Lutni”, Na niedzielnym poranku symfo-|

pianista 51nicznym wystąpi znakomity

Szpinalski. Orkiestra symfoniczna pod dy-

rekcją Czesława Lewickiego wykona sze-

reg niegranych dotąd w Wilnie

Ceny minimalne od 25 gr.

— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy p. t. „Polowanie na

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 : 9-ej wiecz.

Z za kotar studjo.
O „Skarbach Polski“ przez Radjo,
W drugiej polowie biežącego miesiąca,

Polskie Radjo inauguruje wielki cykl od-
czytów p. t. „Skarby Polski”. .

Celem tych prelekcyj będzie zaznajo-
mienie najszerszych mas radjosłuchaczy z
całym ogromem bogactw i zasobów natu-
ralnych Polski, jak również ze stanem na-
szej wytwórczości przemysłowej, hodowla-
nej, z maszym dorobkiem naukowym i kul
turalnym, ze stanem naszego handlu i eks-
portu, z rozwojem floty morskiej i powietrz
nej itp. itp.

W odezytach

utworów.

tych specjalny nacisk

położony będzie па zbilansowanie ogólne

go dorobku w gospodarce narodowej. od

czasów odzyskania Niepodlegiości, aż do

chwili obecnej. Pierwszy wstępny odczyt z

tego cyklu wygłosi prot. Mieczysiaw Lima-

nowski we wtorek dnia 18 lutego o godz.

17.00 przed mikrofonem warszawskim,

Н Odczyty z cyklu „Skarby Polski“ na-

dawane będą dwa razy w tygodniu, we

wtorki i w piątki od godz. 17.00—17.15 pa
wszystkie rozgiośnie polskie.

W miarę rozwijania się tego cyklu, do

współpracy wciągnięte będą i rozgiośnie |

regjonalne, aby umożliwić radjosłucnaczom

caiej Polski zapoznanie się z dorobkiem

naukowym i intelektualnym wszystkich

dzielnic naszego kraju. {

| Audycje muzyczne. i
Į W radjowym programie na a

| uwzględnione  zostaty różne upodobania i

jmuzyczne słuchaczy. Dla jednych muzyka

popularna przez całą godzinę od 13.30 do

/14,50 i muzyka taneczna na zakończeniej

programu o godz. 23,05, dla innych dwain- |

teresujące koncerty, a mianowicie o godz.

13.00 program zawierający utwory Roberta

| Schumanna, a następnie o godz. 18,40 usły-

szymy stynnego skrzypka 4. Menuchina, któ

"ry odegra kuka mistrzowskich utworów

| koncertowych. į

Polskie Radjo Wilno |
Czwartek, dnia 13 lutego. #

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt

Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda

rolnicza, Audycja dla szkół, 8.10 Przerwa.

11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dziennik połud-

niowy. 12.15 Poranek muzyczny. 13.00 Pły-

ty. 13,25 Chwilka gospodarstwa domowego.

13.30 Muzyka popularna. 14.30 Przerwa.

15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne

miasta i prowincji. 1530 Muzyka lekka 16.00

Gadaninka Starego Doktora. 16.15 Recital

fortepianowy Reny Den. 16.45 Cała Polska

śpiewa. 17.00 O pomocy w samokształceniu

„17.15 Recital skrzypcowy LiliHakowskiej.

|1740 Książka i wiedza. 17.50 500.000 abo-

| nent przed mikrofonem P. R 1805Koncert

| polskiej kapeli ludowej Feliksa Dzierża-

| nowskiego. 18.40 Płyty. 19.00 Przegląd li:

| tewski. 1910 Jak spędzić święto? 19.15 No-

| wa młodzież wiejska, pog. 19.25 Koncert

| reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe, 19.50 Po

| gadanka aktualna 2000 Nas dwóch i jeden

smoking, wesoła audycja muzyczna. 20.45

Dziennik wieczorny. 20.55 Obrona przeciw-

lotniczo-gazowa. 21.00 Słuchowisko ory$.

Krystyny Grzybowskiej p. t. „Krzydla“.|

21.35 Nasze pieśni. 21.55 Transm. Zimowych'

Igrzysk Olimp. w Garmisch-Partenkirchen.|

22.35 Reportaż z Igrzysk Olimp. w Garmisch

Partenkirchen. 22.40 Koncert życzeń, 23.00;

Kom. met. 23.05—2330 Muzyka taneczna |

 

„Kronika policyjna-Maharadża i jego Kaprysy |
meble natychmiast po otrzymaniu frachtu|

na wysyłkę do Karaszi. į

Po otrzymaniu mebli przyjechał maha-

radża do Wiednia z dużą świtą, odwiedził

fabrykę i oświadczył, że.. nie zapłaci za

meble, ponieważ wykonane zostały nie we-

dług obranego wzoru. Konsternacja, A, że

tymcząsem Khan zamierzał opuścić Wiedeń,

fabryka nałożyła areszt na kilkanaście ku-

trów maharadży, Któż może jednak przewi-

dzieć, co świta w głowie wielmoży ze

Wschodu!  Maharadża nie zmartwił się

wcale przyaresztowaniem mu bagażu i wy”

Maharadża jest synonimem nababa in-

dyjskiego, który nie liczy się z groszem i

zadawalnia wszystkie swoje kaprysy, choć-

by przyszło mu za nie drogo zapłacić. Takie

przynajmniej zdanie o maharadżach kursuje

w Europie, gdzie bogacze ze Wschodu za-

pełniają lukę, powstałą po nieistniejących

już, a wdzięcznie wspominanych we wszyst

kich palace'ach hotelowych wielkich ksią-

żętach i magnaiach rosyjskich.

Bywa jednak i inaczej. Maharadża mo*

że być autentycznym nababem indyjskim, a

mimo to może czynić trudności gdy chodzi

o regulowanie rachunków. Wyjątek potwier; jechał, jak chciał, ale bez kutrów.

dza regułę. Tak właśnie było z maharadżą|” Tego już było za dużo wiedeńskim

z Karaszi, który zawitał do Wiednia i tam meblarzom. Zaskaržyli maharadžę do sądu

zamówił dla siebie mebie w pewnej, bardzo| o zapłacenie należności za dostarczone

renomowanej fabryce. meble. Proces byłby trwał długi, gdyby nie

Maharadża z Karaszi nosi tytuł ba-; nagły zwrot w nastrojach maharadży, który

jecznie długi: Khan Sahib Syst Ahaon Ali.| polecił swemu sekretarzowi wypłacić fabry-

uao ed M0 ORCPD

— Bójka na Trakcie Batorego. W dniu

wczorajszym kilka pijanych osobników

wszczęło na ul. Trakt Batorego bójkę, spo-

wodowaną porachunkami osobistemi. Cięż-

kiego uszkodzenia ciała doznał zdunHaw-

rasiuk, (e)

— Oblany žrącym płynem. W dniu 11

bm. około godz. 22-ej Edward Ketler (Ge-

dyminowska 42 na tle porachunków osobi-

stych ż powodu załargu o podział majątku,

zalał twarz i ręce żrącym płynem swemu

bratu Wilhelmowi Kętlerowi, zamieszkałem

pod tym samym numerem

AS L

Humor.
Dziwne zjawisko

Stara panna, oglądając kolekcję swych

fotografij z przed laty:

—. To dziwne, im fotografja starsza, ten Nazwijmy go dla krótkości Khan. Otóż| ce „nędzną”, jak się wyraził, sumę 6.000

Khan zamówił za 6.000 szylingów meble) szylingów.

według obranego przez siebie wzoru dla Jak widać z tego, mają swoje kaprysy | czasie

się młodziej na niej wyśląda.

Nic niepowiedział.

Cóż ci powiedział szef, kiedy cię w

biurowym zastał w kawiarni?

| — Czy opuścić nieprzyzwoite wyrazy?
swej willi w Karaszi. Umowa z fabryką| nawet i maharadżowie.

przewidywała, iż maharadża zapłaci za

*
* + *

Talizman przynoszący nieSzCZĘSCIE
Wiara w talizmany przynoszące SZCZĘ” Pierwszą

ście jest szeroko rozpowszechniona szcze | trand w tych dniach od dwuch murzynów,

gólnie wśród nafodów stojących naprymi- , zamieszkałych w Kongo Centralnem. Mu-

tywnym stopniu rozwoju kulturalnego. | rzyni, dwaj bracia nabyli za cenę 15 fran-

Szczególnie pojemnym na wszelkiego ków talizman,

rodzaju maskoty i talizmany stał się rynek | Bertranda nosił nazwę „nieustające źródło

afrykański. Murzyni noszą talizmany chro- | powodzenia”. Dziwnym trafem po otrzyma-

niące od chorób,

pewniające długie życie,

ście w miłości, grze itd.

Na sprzedaży talizmanėw wzbogacił

się niejeden kupiec europejski.W Tulusie np.

powstala przed 25 laty specjalna wytwórnia

talizmanów, założona przez Ch. Bertranda,| scowych władz kolonjalnych, które pora-

który bawił dłuższy czas w Afryce, poznał| dziły im zwrócić się do kupca o wymianę

zwyczaje murzynów i ich upodobanie do| talizmanu. Fabrykant z Tuluzy chętnie u-

gromadzenia talizmanów. . czynił zadość żądaniu murzynów, Nowy ta-

Przed 25 laty interes p. Bertrand pro- |lizman okazał się jednak jeszcze gorszym

sperował bez zarzutu, Liczna klientela mu- od poprzedniego. Wśród murzynów powsta

rzyńska, która nabywała talizmany, płacąc ła wersja, że talizmany sprzedawane przez

za nie ceny od 5-ciu do 200 franków, była białych przynoszą nieszczęście.

zadowoloną. rych miejscowościach dochodziło nawet do

dobrobyt, szczę- ; dało się dotychczas spokojnie, zaczęło s'ę

 

cie kupiec, który najwidoczniej sprzedał

im niewłaściwy talizman.

reklamację otrzymał p. Ber*;

który według katologu p.i

uroków, nieszczęść, za-, niu talizmanu braciom, których życie Ea wyżkę pensjil

W niektó- į

*— Naturalnie!
- To nic nie powiedział!

Co to jest kipokondryk.

-- Tatusiu, co znaczy „hipohondryk?

— fłipohondrykiem nazywamy człowie-

ka, który czuje się dobrze tylko wtedy

kiedy się źle czuje.

Bezużyteczna podwyżka.

— Winszuję! Słyszałem żeś dostał pod-

nio mi z tego nie— Dostałem. ale
L с 7 ai

wyraźnie niepowodziė. Winien był oczywiś przyszło,

— Jakto?

-— Mówiłem z radości przez sen i żona

Murzyni udali się ze skargą do miej- się o tem dowiedziała.

ASAsiALTASS

objawów wyraźnego buntu przeciwko bia-

łym. „Poszkodowani* murzyni wnieśli do

władz sądowych we Francji skargę prze-

ciwko Bertrandowi, Będzie to jedna z naj-

oryginalniejszych spraw, jakie kiedyko!

wiek rozpatrywał sąd francuski

 

RFIЕЧАНООКИН RAEC
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PAN, Dziś

CHINSKI

 

i е
W rol gl. Clark GABLE, Jean HARLOW, Wallace BEERY

KOLOROWY NADPROGRAM.

OGNISKO| DZIŚ FILM CZARUJĄCYCH MELODYJ p. t.

3
>

Węgierska miłość
W rol. gł. młodziutka platynowa blondynka ROSSI BARSONY i bohater „Komend:

Serc' TIBOR HALMAY. Nad program: urozmaicone dodatki dźwiękowe. Pocz. o $. 4-ej

 

 

POTĘŻNYFILM,który wzbudził zachwyt całego światal
FILM o wiecznej młodości — FILM, który wywo-

HELIOS łuje ma widowni okrzyki zachwytu!

CZAROWNICA
Reżyser: twórca „King-Konga* M. CÓOPER. Arcydzieło podług znanej powieści HA

GGARDA „ONA”. Czarownica — to największy film od czasów „Władczyni Świa-

ta", Dziesiątki tysięcy statystów. Zdumiewająca wystawal Widowisko, które wzbu-

dza grozę i podziwi Nadprogram: Kolorowaatrakcja oraz aktualja. Pocz. o 4-ej, w nie-

dziele i sobotę od 2-ejj CENY MIEJSC NIE PODWYŻSZONE.

 

Ba 168 LATMIJA, BOOD164% ROKU ISTWIEJG

m. H. RUSIECKI

r. Wres=ANDRUKOWICZ
Qbsserwater zegarów u Jago £kst. AFCypa-
sterza, B. wojewody,U:3 B., Magistrzeje

wiel.

Ato Pzgaówkrajowych | sofr.

MILNOZGMAKOWETONJ Zagostóod 6al. Ceży wyugoswa.

MOT

10—25, Taniej kupi Pani...
Wykwintną, jedwsbną bieliznę aamaką, S<iefroczek, sweterek,

szaliczek, bluzeczkę, pończoszki, rękawiczki, torebkę i t. d

wztrme J, KŁODECKI teto9.2i telefon 9-28.

WIELKI WYBOR-. 5
Obejrzenie nie obowiązuje do kupna, =

IL Abii)AF

  

   

 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, crygas od g. 9 — 18, CENA PRENUMERATY:

CENA OGŁOSZEŃ: ta wiersz milimetr przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr, nekr

rycznę о 25% drożej. Dla poseakujących pracy 50%/e ойк

Uu
|

p. RŻAsewjęki posia

H
A
M
M
A
Ngy

/ DZŚ NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ
Nienotowane po*
wodzeaie. Monu
mentalne areydz e

==—= |» dła wszystkich

Burza nad

(WIATEŃ
Sala dobrze ogrzana.

POLSKIE kiae OSTATNIE DNII IE

ŚWIATOWID „UC
j miekiewicza 9

CZKA'
(NIESAMOWITA PRAWDA O ROSJĄSOWIECKIEJ)

BARON CYGAŃSKI
Słynna operetka JANA STRAUSSA.

ZERA
c.O,

IOKAZJA TANIEGO KUPNA

 

 

wł. I, MALICKA
| Bit ODYNIEJC"
UL. WIELKA 19 WILNO UL. MICKIEWICZA 6
sprzedaje po cenach zupełnie zniżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery.

i Wynajem naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzo tanio.

- Rewelacyjnie niskie ceny ma serwisy. i

iT ama

| 2TNN TSS TNS IATA

Chcesz sprzedač
мь kupić

į NiERU! HOMOSČ
| ziemską, miejską, lub podmiejską

zwróć się do

IPracy Prac. Umysłowych

=

SPRZEDAJE SIĘ 4 śle LU
r so b

ektrolux i klatke.
Oglądać Latas L gu y

od įodz. 15—17. Za-
kretowa 16, m. 1,

| !

įUdziaty/.
MIESZKANIE OD ZŁ. 2000

|2-—-3 pokoj, z wygo- (z Amp

dami i w er.mi, w śródmieściu, пна REB

kui techn, wszechšw.
opatentowany I wpzo-
wadzony, niezbędny
w gospodarce państw.
S8MOTZ., przemysł.
rolnej i prywatnej. nia się.

ul. i 77 ZGINĄŁ
Od 16-18

sak
ZNALAZCĘ

pamiątkowego

mem J. M. S.

* „PRACUM“
Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24 się: Mostowa 5,(Wynagrodzenie

wydaną przez P.
|.

Mieszkania "
© potrzebne, Zgłoszenie

1 potje do Adm. „Dz. WiL”
501—2

Edwarda

POSZUKUJĘ 4a „M A
dużego pokoju, iuh,
dwóch mniejszych u-,
meblowanych, 4 wy-|
įodami. Mickiewicza|
30, m. 1. 42i- '

ciany,

 

są  iolwark szki ob-

Mieszkanie szaru 30 ha, w 2

4 pok, z wszelkiemi ha lasu, reszta ošmio-

wyśodści, suche, cie- połówka, 10 ha obsia-

pie w ogrodzie do ne žytem, O warun-

wynajęcia. ul, T. Za- kach dowiedzieć tię

na 6/2. Dowiedzieć ua miejscu,  Poczie

się mieszk. Nr. 4. Rudomino, Szczęsno- łem, Dowiedzieć sięi

416 wicz. 422--2 Skopówka 6 m. 16.

miesięcznie + odnosreniem do domu lub przesyłką pocztową — sł, 2 gr. 50,

ologi 30 gr., ra tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty xa wiersz druku

Administracja sestrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżcń

žudė RTTZT ZACYAZZEAIE

 

wilczej, wabi
„Nygus“. Uprasza
o odprowadzenie

2

DO  SAMODZIELNE-
GO prowadzenia skle
pu win i wódek po-
trzebni są spólnik lub
spólmiczka z kapita-

Św. wiekn, samotna,

śmienna.  Wiwulskie
adresem — zauł.
Michalski
Przywłaszczenie  

    

pióra

wiecznego z LrzpekożeT

proszę nie.
nie adm, „Dz,

o laskawe sda O „iecholka”

15 zl.)
RE

Wilno Powiat, na inię
Lachowicza,

syna Jana i Krystyny,

zam. we wsi Skorbu-
Ru4o-

miūsklej — uniewaž-

dn. 8 bm. pies rasy! gotowaniem

się kasyna
się
za dam referencje, mogę 01%

wynagrodzeniem pod ma wyjszdj w średnim Porno

10 — 22.

bę-|go Nr. 22, m.23; od
dzie ścigane sądownie|12—-3 godr. IZ saa

Dom z ogrodem
Poszukiwany jest dom z ogrodem wsrzyw-

pomieszczenie Siėsti

wraz z zakładem wychowawczym. Kto. do-

pomoże do założenia zakładu dia najbieć-

niejszych dzieci? Oferty przyjmuje +

wd: Zarząd Związku „Carites“

w Wilnie, Metropolitalaa 1.

0WOOD ORTTO a TTT dai

: | Były

EMEr
2 odke

| Potrzebnzie dobrAy
dobra gospodyni - ku- skawė Olei a

mdo sai > „Dz. Wil” pod „JW.

śr. wieku, uczci*
k

wa, znająca się na go: | SIOSTRA

spodarstwie wiejskiem pielęgniarka — pielę:

jf z dobremi świadec- gracja chorych, baš-

twami. Zgłaszać się ki, zastrzyki, masaże.

jod 10—12 i od 3—5. Dobroczynny 3-8, m

Oranżeryjna 3, m. 9. 1% telefon3—38.

PANNA,

 

DO MATURY
z ukończoną Szkołą małej iub dużejpor

to ‚Handlową, poszukuje gotowuję grus

pracy w  |aklemś student, fachowy Ко-

przedsiębiorstwie za repetytor, Lesk. zglo-

b. skromnem wyna- szenia do Adm. dla

grodzeniem, Poważne„Korepetytors* tem-
rekomendacje, Łask, że adres,

praktykę
plany, sporządza ko-
sztorysy, wykonuje
wszelkie prace tech-
niczne po niskiej ce-

i zgł. do
Wi.“

z drewnianymi
dynkami
Styczniowej
skład węgla i drzew.
wzgl.

 
'

STUDENT |gmuntowska d. 18 m.

poszukuje jakiejkol- | od godz. 3 do 4-е}

wiek pracy, aby móc,Po południu.
kontynuować naukę,
zna się dobrze па

ogrodnictwie, Łask.
zgłoszenia do Admin.
„Dz. Wil“ pod gp ;
moc w nauce“. Tam- BIEDNA WDOWA

Ha ETPOSZUKUJĘ į ą

posady sem m RUE = jmlobrem @ a
gos kei Rb dochora —dziecizzięb-

olicerskiego nięte przymierają gło-
za kucharkę. Posia-|dem, ze względu na

prosi o łaskawą
Admin. „Dz

piej Wil” lub bezpośre-
dalo: ul. Kalwaryjska
28—8.

 

kwartalnie zł, 7 gr: 50, zagranicą sł. 6. —

30 gr. Za ogłoszenia cyirowe { tebsia-

miejsca.

 

Mlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarsia A. Zwierzyśak:sgo, Bllilno, Mostowa | ra
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