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PODZIĘKOWANIE GE dep. Leona Biuma
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Ks. Arcybiskupowi Romualdowi Jałbrzykowskiemu Metropolicie й

Wilefskiemu, Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Kazimierzowi  Michalkiewiczowi, Członkom Prześwietnej Kapi- PARYŻ (Pat). Agencja Havasaw liczbie około 50-u pośpieszyli za

tuły Wileńskiej, Przewielebnym Xx. Misjonarzom, oraz całemu Duchowieństwu, a w szczegó!ności Księdzu Ka- (donosi: Samochód Bluma, w iktórym|nimi na bulwar i dep. Blum, bez

zimierzowi Mitce za życzłiwą pomoc, okazaną w tych ciężkich chwilach, wiernym i wszystkim, którzy wzięli „jechał również dep. departamentu | względu na obecnych trzech poli
| Aisne-Monnet, przejeżdżał przez bul- cjantów, uderzony został kilkaknot-

  

udział w oddaniu ostatniej posługi
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składa serdeczne „Róg zapłać”—Й
PROBOSZCZOWI PA

 

Ks. Kanenikowi. JÓZEFOWI SONGINOWI
RAFJI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, :

RODZINA.

Kięski zywioiowe
Nawałnice śnieżne w Europie

W BUŁGARIŁ
SOFJA (Pat). Burza śnieżna, jaka

przeszła ubiegłej nocy nad Bułgarją,
pociągnęła za sobą skutki katastro-
ialne, Dotychczas  zanotomowano
około 30 osób, które, zamarzły na
śmierć. Z kraju nadchodzą wiado-
mości o wypadkach zamarznięcia
włościan wraz z końmi, zasypanych
śniegiem. W mieście przemystowem
Slivien burza zwaliła większość ko-
minów fabrycznych.

Z całej Bułgarji, a specjalnie 2
wybrzeży Morza Czarnego, nadcho-
dzą zatrważające wiadomości o na”
stępstwach zamieci Poza wielkiemi
stratami materjalnemi, obliczanemi
na miljony, liczba ofiar
wzrasta z godziny na godzinę i, li-
cząc w tem ołiary wczoraszej kata-
strofy kolejowej, wynosi 67 osób.

Połączenia teletoniczne z Jugo-
sławją, Grecją i Turcją są przerwane.

BURZA NAD STAMBUŁEM.
STAMBUŁ (Pat). Nad Anatolją

środkową, Tracją i Stambułem prze-
szła wiczoraj niezwykle gwałtowna
burza. śnieżna. W. Ankarze burza
zerwała dachy licznych domów. W
kilku dzielnicach miasta wybuchły
pożary. W Stambule runęło kilka-
naście domów. Wichura zerwała
dwa pontony z mostu pontonowego
nad Złotym Rogiem, unosząc również
7 łodzi motorowych. Pękły również
łańcuchy kotwiczne dwuch parow-
ców, niszcząc przytem kawiarnię
nadbrzeżną. Zatonęło też wiele ża-
glowców z towarami oraz 350 stat-
ków rybackich.

Burza, która przeszła nad Stam-
bułem, urosła do rozmiarów pawdzi-
wej katastrofy. Straty są olbrzymie.
Zatonęło okoto 200 statków motoro-

LĄ,
22 osoby. całym kraju wskutek
burz obrażenia odniosło 500 osób.
W czasie burzy zatonął okręt grecki,

podczas burzy zatonęły.

ludzkich

POŻAR RESTAURACJI
|. NOWY JORK (Pat). W jednej z
irestauracyj, gdzie odbywał się ban*

_ WE WŁOSZECH. |kiet 300 katolików, wybuchł pożar.
WENECJA (Pat). W. czasie bu- | Wśród uczestników  bankietu po”

rzy zatonął statek rybacki, 10 osób| wstała panika. 4 osoby zginęły w
„utonęło, Kilka statków, które wy-|iłoku. Około 30 osób jest rannych.

Hauczycielstwo napróżno poszukuje pracy
OBRADY NAD BUDŻE TEM MIN. W.R. i O.P.

przyczem kapitan i 2 ludzi załogi:
utonęli.

 

i
| niem jej za zbędną, Świadom jestem

Sprawozdawca budżetu tego re-
sortu sen. Beczkowicz, 'omiawiając
sytuację na terenie szkolnictwa, za-

| znaczył m. in., że około 17 tys. nau-
czycieli napróżno poszukuje pracy,
a zgórą 2 tys. t. zw. praktykantów

| nauczycielskich, którzy bezpłatnie
pracują w szkolnictwie, oczekuje
awansu.

Sprawozdawca oświadcza, że nie”
pomyślna sytuacja gospodarcza w
szkolnictwie wyższem daje się coraz
ostrzej odczuwać. Ilość młodzieży
akademickiej systematycznie się
zmniejsza.

Po przemówieniu rozwinęła się
dyskusja, którą podamy jutro.

Nie będzie reformy ubezpieczeń
4 Podczas włtorkowych obrad se-
nackiej komisji budżetowej nad bud-
žetem min. opieki społecznej prze-
mawiał p. minister Jaszczołt, który
w sprawie ubezpieczeń społecznych
oświadczył:

Nie będę wchodził w analizę
istoty albo szczegóły ubezpieczenia
społecznego. Wokoło tej sprawy to"
czyła się i toczy nieprzerwanie aż
nadto obszerna dyskusja. Dla unik-
nięcia nieporozumień śpieszę dodać,
że stwierdzenie istniejących błędów
i braków nie jest wcale jednoznacz-

„ne z potępieniem całości lub uzna-

już
Posta-

dzona przed rokiem struktura
obecnie ma być zmieniona.
wiłoby to instytucje ubezpieczeń w,
stan niepewności i wywołałoby cha-
os. Dążeniem mojem będzie dosko-
nalenie i ulepszenie istniejącej struk
tury organizacyjnej. Nie wykluczam
tego, iż może być pomyślana lepsza
struktura. Prowadzone więc są
obecnie specjalne studja nad znale-

zieniem lepszych, doskonalszych
iorm organizacji. W. razie znalezie-
nia, będzie wypróbowana na pew-
nym terenie i po zdaniu egzaminu
życiowego, może być wprowadzona

war St, Germain i znajdował się na
wysokości ministerstwa wojny, śgdy

| grupa młodych ludzi, mająca utrzy-
jmywać porządek przy przejściu or”
szaku żałobnego, postępującego za
jtrumną Jacques Baainviilea, rozpo”
iznała jadącego Bluma. Szyby samo-
chodu rozleciały się pod uderzenia-
imi lasek, a wówczas deputowani

PARYŻ (Pat). Po posiedzeniu ra-
dy ministrów ogłoszono komunikat
urzędowy następujący:

Premjer Sarraut, jakio minister
spraw wewnętrznych, przedłożył
prezydentowi Lebrun do podpisu de-
(ket, który, na mocy ustawy z dnia

 
W. samych Salonikach zginęły płynęły na morze, nie powróciło do : ‚ B

W portu. Zachodzi obawa, że statkitej 0 sabalas Ak

into w pulanenie (amin©
nad ratyfikacją paktu

PARYŻ (Pat). Wczorajsze popo-
łudniowe obrady Izby Deputowanych
nad ratyfikacją paktu francusko”
sowieckiego uległy opóźnieniu na-
skutek demonstracji, jakiej widownią
była Izba na wieść o napadzie na
przywódcę  partji _ socjalistycznej
Bluma.

Deputowani wyrazili obawę, czy
pakt nie zawiera ze strony Francji
obowiązku automatycznej interwen-
cji i czy nie stoi w sprzeczności z
Locarnem. Deputowani domagali się
jaknajdokładniejszych wyjaśnień ze
strony rządu, wspominając, że wPa-

LONDYN (Pat). Wysoki komisarz
W. Brytanji w Egipcie sir Samson
otrzymał z Londynu instrukcje celem
natychmiastowego przeprowadzenia
z premjerem egipskim Ali Maher
paszą rozmów, w których ustalone
będą termin i program właściwych

 
 

Czy już wojna na
Daiexim wschodzie?
HSIN-KING (Pat). Przedstawi-

ciel ministerstwa spraw zagr. Man-
dżurji oświadczył przedstawicielowi
prasy: Bombardowanie przez samo"
loty sowieckie Kola-Hodki równa się
rozpoczęciu wojny bez formalnego
wypowiedzenia. Rząd Mandżu-kuo
traktuje bardzo poważnie to najście

 

Blum i Monnet wysiedli. Napastnicy:

„Rozwiązanie stowarzyszeń we Francji

nie pięścią w twarz i skopany.
Okrwawionego Blumą przewieziono
do szpitala, gdzie poddano go bada”
niu lekarskiemu.

Okazało się, że dep. Blum ma na
szyi przeciętą arterję, oraz kilka
mniejszych ran na głowie od odłam-
ków stłuczonych szyb. Po nałożeniu
opatrunków, dep. Blum odwieziony
został do domu.

zanie stowarzyszeń następujących:
Liga p. n. „Action Francaise", Fe-
deracią narodowa „Camelots du roi'
i Federacja narodowa studentów
grupy „Action fancaise".

Jest to pierwsze zastosowanie
ustawy o ligach.

    
francusko-sowieckiego
ryżu bawi marszałek sowiecki Tu-
chaczewski, który odbywa konferen-
cje z najwyszymi czynnikami woj:
skowymi. :

Referent ratyfikacji traktatu, dep.
Forres z miejsca wyjaśnił, iż formuła
wzajemnej pomocy, zawarta w trak-
tacie francusko-sowieckim, nie po-
winna budzić żadnego zaniepokoje-
nią. „Mam prawo oświadczyć — po-
wiedział Forres — że Francja nie
zaangażowłą się bardziej w stosunku
do Rosji, niż to uczyniła w stosunku
do Polski i Czechosłowacii.

Rokowania anglo-egipskie
rokowań.

KAIR (Pat). Król Fuad' podpisał
dziś akt mominacyjny 13-tu członków
delegacji egipskiej do rokowań z W.
Brytanją. Szełem delegacji jest przy-
wódca Wafdu, Nahas Pasza. Dekret
królewski nadaje komisji pełnomoc-
nictwa «do zawarcia i podpisania
traktatu przyjaźni i przymierza 2
W. Brytanią.

 

h. Jed: ów ż išėjo“ e] t ogėlnie. i przedsięweźmie zarządzenia odwe-

kj iAa a |" znajduje | 1680, iż obecna struktura organiza”| „|| e „ |towe, które uzna za najbardziej sto- . „tech-
. podźwedą, Cya ubezpieczeń społecznych po |fdlnister Beck  jedziejsowne i celowe. niczne | akustyczne Э-И

isiąda pewne braki, słuchuję się „07

s Goo: pilnie w napływające skargi, będę do Londynu Kronika |telegraficzna| Posisds stvanakaż
ATENY (Pat). Cała Grecja na- i

jdążył do usprawnienia działalności
; tych ubezpieczeń, Bynajmniej jed-

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE STRONNICTWA
NARODOWEGO

na którem mówić będą: ŚWIEŻEWSKI, ŁOCHTIN, SPERSKI na temat

ŚWIAT PRACY W Z.
WŁOSZECH

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

Wstęp za zaproszeniami, które można otrzymać codziennie w Sekre-
tarjacie od 11—3 i od6—9wiscz.  

„Daily Telegraph“
wości przyjazdu do

isze o możli-
ondynu pol-

** W Kiszynowie wybuchła epidemja
tyłusu plamistego. Dziennie notują po 100 

KU PON
Oddawca niniejszego kuponu jest upoważniony do nabycia w F-mie l. Malicka,

w Wilnie, przy ul, Mickiewicza 6, po cenie specjalnie obniżonej dla Czytelników na-
szego pisma:

1 serwis kawowy porcelanowy, składający się z 15 części — za sł. 7.50;
1 serwis stołowy porcelanowy, składający się z 31 części — ra zł. 36.50.
Kupom niniejszy jest ważny tylko w lutym 1936 roku.

Administracja „Dzięnąika Wileńskiego”.

PHILIPSA

   

 

wiedzona została przez burzęśnież'! nak nie ma to znaczyć, iż wprowa- skiego min. spraw zagr., płk. Becka.| wypadków zachorowań. Wszystkie szpitale SUPERHETERODYNA zOKTODA

ČIAKa auaszazusą|Wizyta londyūska min. Becka odbyć| sa przepełnione. ==
się ma w najbliższych tygodniach. * Prot. Allix, dziekan fakultetu praw-| 7 pwodówatrojonrchzdu. 1

Sekcja Robotnicza Stronnictwa Narod pol OE dla PRZETO|| | 0weg0 jeszcze w jesieni b. min. spraw zagr. prefektury policji, jakoby został przez nie- LAKSOi | LL

| zawiadamia, że w niedzielę, dnia 16 lutego b. r, w sali Stronnictwa |Anglii, sir Hoaare. Obecny min. uwagę uderzony w twarz przez studenta. nie przeciwzanikowe. dzia-| ZZA) |
Narodowego, przy ul. Mostowej i, © godz. 12.45 odbędzie się spraw zagr. Eden, zaproszenie to; Kategorycznie twierdzi, że dokonał tego lalace £niespotykanąpre- |.6.Q.

ponowił. ; czynu agent policji. cyzija, a przytem...

system ratalnyPhilipsa: solieska slSk

setymiesięcznepoebALB

Tylkoś nl „0gnioo”
Wilno, Ś-to Jańsk»9. Tel. 16-06
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GŁOSY CZYTELNIKÓW
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Ma matylnase shary żydowskich w Sejmie”
Zastrzegając

kiem przeciw propagowaniu i uży”

waniu siły fizycznej i gwałtów w

stosunku do żydów, jako środków
niewłaściwych i nieprowadzących do

odżydzenia kraju, po przeczytaniu
interpelacji żydowskiej do Sejmu

przyszedłem do wniosku, że zawarte

w niej skargi wymagają wszech-
stronnego oświetlenia.

Ruch wzmożony antysemicki,
który w ostatnich czasach ogarnął
nietylko prawie wszystkie kraje Eu-
ropy, ale niemal świat cały, gdzie
tylko żydzi się osiedlili, o czem oni
sami, lepiej niż kto inny, są poinfor-
mowani, w interpelacji swej prze-

milczają, to przebudzenie się i u-

świadomienie narodów rdzennych,

to upomnienie się o zwrot swych
przyrodzonych praw gospodarzy
kraju, jak falą morska, zmiatająca
wszystko na swej drodze, środkami
mechanicznemi i policyjnemi nie da
się powstrzymać, — a stosowania
tych środków właśnie od władz na-
szych miarodajnych żydostwo się

domaga.
Gdy w wyniku swej wybujałej to-

lerancji, Polska na całej kuli ziem-
skiej stała się krajem najbardziej za-
żydzonym, gdzie ilość żydów docho-
dzi do ok. 12 proc., podczas gdy w
innych krajach niema i 1 proc., gdzie
ciężar tego obcego elementu daje
się stokroć bardziej odczuwać, ani-
żeli w innych krajach, gdzie nietylko
dziedziny handlu i przemysłu oraz
finansy, ale i inne zawody, jak np.
adwokatura (100 żydów na 20 Pola-
ków), do takiego stopnia przez nich
są opanowane, że ze strony elity ży-
dowskiej, o poziomie uniwersyłec-
kim, pod adresem gospodarzy kraju,
dają się już słyszeć wołania zuchwa-
łe: „Precz stąd chuligany“, — žydo-
stwo chciałoby, żeby Polska stano”
wiła wyjątek, żeby nie uległa, ale
się przeciwstawila temu świadome-
mu prądowi, dążącemu do odżydze-
nia swoich krajów.

Chcąc pozyskać poparcie swych
zaborczych prelensyj u czynników'

insynuuje *
przed nimi, że ruch ten jest to rze-j
miarodajnych, żydostwo

komo walka o władzę, chociaż dó-
brze wie, że napięcie tego
wśród stronnictw stojących u władzy
w państwach sąsiednich, znacznie
jest silniejszy, aniżeli u nas, chociaż
tej władzy wywalczać tam niema
potrzeby.

Nie jest to walka o władzę, ani
wynik wrogiego uczucia na tle ra-
sizmu, napięcie którego u żydów
względem gojów jest znaczne sil-
niejsze, aniżeli u gojów, („„Razswiet”'
Paryż, 25 1925 r.), ale jest to walka
o byt, jest to samoobrona narodu
gospodarza przed zaborczością ob-
cego: elementu, którego stan posia-

Veini ZRAK id i LA TE

š tp ;

Franciszek Rychel

 

   
W dniu 9-go lutego 1936 r., po

krótkiej chorobie, opatrzony Św.
Sakramentami, zasnął w Panu czło-
nek Stronnictwa Narodowego — Na”
czelnik Oddziału Pocztowego Kra-
ków I — Franciszek Rychel, prze-
żywszy lat 55.

Pogrzeb ś. p. Franciszka Rychla
odbył się w Krakowie dnia 12 lute-
$o, o godzinie 14-ej.

Ś. p. Zmarły pozostawił na tym
padole pogrążone w smutku żonę
i córkę, oraz na gruncie wileńskim.
nieutulony żal wśród szczerych i ko-
chający Go kolegów ze Związku
Urzędnikcw Pocztowych Okręgu Wi-
leńskiego, w którym to związku pia-
stował godność Naczelnego Prezesa.

Cześć Jego pamięci.

się przedewszyst“,
| rdzennej

kosztem wciąż ubożejącej
ludności, stale wzrasta

(Niebezpiecz. żydowskie, Wilno str.

33), a postępy działalności którego,
po wyliczeniu zajętych placówek,
przywódcy żyd, poufnie sami okre-

ślają w ten sposób: „Pozostaje jesz-

cze tylko zawładnąć ziemią”. (Kon-
$res żyd. Lwów, 1912 r.).

Że nie gra tu roli uczucie wrogie,|
powodowane rzekomo odmiennością,;

rasy, stale podkreślane przez żydów |

pod nazwą antysemityzmu, m. in,

może służyć jako dowód  najzupeł-
niej przyjazne ustosunkowanie się

naszego społeczeństwa względem ta-;

tarów, zamieszkałych w Polsce od-
dawna, rasy również i religji obcej,
ale nie uprawiających pasorzytowa-
nia; — nie względy zatem rasizmu

wywołały nasz udział we wszech-

dania,

 
ruchu

і
|
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AUSTRJA PRZEGRYWA
Z CZECHOSLOWACJĄ 1:2.
GARMISCH (Pat).

drużyna hokejowa, po meczu z Ame-|

ryką, rozegrała w czwartek ranono”|

wy mecz z Czechosłowacją, przegry*

wając nieznacznie 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).,
1

ANGLJA BIJE WĘGRY 5:1.__

W czwartek rano odbył się mecz
kokejowy Anglia — Więgry, zakoń-
czony zwycięstwem drużyny angiel-
skiej w stosunku 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

MATHISEN MISTRZEM
OLIMPIJSKIM NA 1500 m. !

Bieg łyżwiarski ną 1500 m. zgro”,
madził na starcie 37 łyżwiarzy. |

Pierwsze miejsce i złoty medal
olimpijski zdobył Mathison (Nor:
wegja), w czasie 2:19,2 (nowy re-.
kord olimpijski). |

i
NIEMCY ZWYCIĘŻAJĄ

W. JEŹDZIE FIGUROWEJ PARAMI
W jeździe figurowej parami pier”

wsze miejsce i złoty medal olimpij-
ski zdobyła para niemiecka Maxie do opisania — jest nią to wszystko

Herber — Ernst Baier.

WYNIKI POLSKICH NARCIARZY.
GARMISCH (Pat). Narciarze pol;

scy osiągnęli w konkursie skoków;
mastępujące wyniki: i

Stanisław Marusarz 51 mtr.i 52
mtr., Bronisław Czech 46 i 45,5 mtr.,
Orlewicz 41 i 43 mtr., Andrzej Maru-
sarz 46 i 47 mtr.

 

światowych prądach, dążących do

uwolnienia się od diaspory żydow-

skiej.
Powoływanie się zaś na antyse*

mityzm, jako na źródło tego prądu,

jest jednym z tych wielu „kawałów

żydowskich”, o których mówi rabin

O. Thon i na które narody rdzenne
już się obecnie chyba brać nie da-
dzą (Hajnt, 269, 1931 r.), — a to tem-
bardziej, iż poufnie żydzi przyznają,

że sami są winni wywoływania an"
tysemityzmu, gdzie się tylko osiedlili

  

(Żyd. B. Lazare w „L'atntisemi-
tisme“). F. S.

(c. d. n.).

*) Artykuł niniejszy dotyczy interpe-

lacji posła Sommerstejna, o której już pa-

rokrotnie wspominaliśmy. Przyp. Red.

  
Wiadomości Olimpij

miejsce zajął Fin.Vałonen. Stanisław
Marusarz zajął trzecie miejsce.

PIERWSZE WYNIKI SKOKÓW.
Kulminacyjnym punktem czwart-

kowych imprez olimpijskich byłikon-
kurs skoków. Konkurs wywołał ol-
brzymie zainteresowanie i zgroma-

Austrjacka i

|dził przeszło 25 tysięcy widzów.
M. in. obecni byli kanclerz Hitler i
min. Goebbels. Stadjon był pięknie|
udekorowany sztandarami 28 naro*'
dów, biorących udział w igrzyskach
zimowych. Pogoda była piękna, sło-.

Nad stadjonem krążył sa-,neczna.
molot, który przed zawodami popi-
sywał się akrobatycznemi ewolu-
cjami,

Skoki odbywają się na małej
skoczni. Pierwsze skoki przyniosły

Dantejskie scen
W znanej miejscowości letnisko-

wej Otwocku pod Warszawą znaj
duje się zakład dla umysłowo  cho-
rych żydów „Zofjėwika“.

W ub. wtorek o godz. 10-tej wie”
czorėm intendent Zakładu zauważył
płomienie na dachu czwartego pa-
wilonu, w którym przebywa 65 cho-
rych umysłowo. Zamiast natych-
miast zaalarmować straż, obudził
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„Wiosna“ o každej porze roku! Bez
względu na to, czy w świecie panuje wiosna
lub lato, jesień czy też zima: Nigdy nie
mamy potrżeby zrezygnować z tak dosko-

„nałej zupy — jaką jest „Wiosenna Knorr”.
| Apetyczny wygląd i dobry.smak wykazuje
jodrazu pewien:„swoisty, domowy sposób
przyrządzenia" zupy, obfitującej w jarzyny.

Już po pierwszej próbie stanie się naszą
ulubioną zupą, a przytem 1: kostka wydaje
2 pełne talerzei kosztuje tylko 20 groszy.
Prosimy zakupić župę wiosenną Knorr w
w myśl hasła: Knorr zupy, dobre zupy!

MM
Zwycięska drużyna)

, elimpijska.

 

 

&^

na Igizyskach Olimpijskich

fińska.

Od lewej do prawej: Nur

wygrała druzyna

mala, Karpinnen, Jelkaren

(bohater dnia) i La de.

Z
skie

następujące rezultaty: Biogner (Niem-
cy) 45mtr., Legard (Anglia) 39,5 mtr.,
Brodahl (Norwegja) 40 mtr., Vallo-
nen (Finl.) 52 mtr.

MARUSARZ NA 7-MEM MIEJSCU.
Oficjalna klasyfikacja kombinacji

norweskiej wykazałą dużą przewagę
skandynawów, którzy ' obsadzili
wszystkie czołowe miejsca.

1) Hagen (Norwegja), 2) Но-
bakken (Norw.), 3) Brodahl (Norw.) i
7) Stanisław Marusarz (Polska).

REKORD KALBARCZYKA
NA 3.000 MTR.

W biegu na 5.000 mtr. Kalbarczyk
ustanowił nowy rekord Polski na
3.000 mtr., osiągając czas 5:19,2 sek.

_ Biegsztafetowy 4x10 km.

Pożar w domu obłąkanych pod Warszawą
v w „Zoljowce“
, służbę przystąpił do ratowania
chorych oraz do usuwania urządzeń.
Z tego też powodu straż pożarna,
które; remiza znajduje się w odleg-
łości 3,5 kkm. od „Zotjówki”, przyby”
ła z poważnem opóźnieniem, Cały
dach objęty był płomieniami. о-
nęły również ścianki działowe. Kie-
dy strażacy przystąpili do akcji, to
okazało się, że jest brak wody, po-
nieważ wskutek silnego mrozu (12
st.) wszystkie studnie były zamarz-
niete. Musiano wobec tego urucho-
mić kursy beczkowozów až do temi-
zy co naturalnie utrudniało akcję ra-
towniczą.

Na miejsce pożaru przybyła cała
policja otwocka, oraz władze miej-
skie. Strażacy byli zajęci gaszeniem
pożaru, żaś policjanci i obsługa za*
kładu pracowali nad przetransporto-
waniem obłąkanych do sąsiednich
pawilonów. Widok chorych umysło-
wo przejętych niezwykle pożarem,
był wstrząsający.

Roziegały się niemilknące krzyki,
mrożące krew w żyłach. Obłąkani
bali się pozostawać na dwórże, z
drugiej zaś strony nie chcieli wcho-
dzić do pawilonów. Dzięki energicz-
nej akcji służby, udało się sytuację
opanować i wszystkich chorych ulo-
ikować w bezpiecznem miejscu.

Pożar zlikwidowano dopiero o
godz. 2-ej w nocy. Gmach udało się
uratować, spłonął tylko dach oraz
sufity i przepierzenia.

| Władze śledcze prowadzą obec-
nie dochodzenie w celu ustalenia
przyczyn pożaru!

  
i

 

Zemanięcie 3-ch
litewskich cowarzystw

Wobec stwierdzenia szkodliwej
akci prowadzonej przez litewskie
towarzystwa oświatowe w powiecie
święciańskim i suwalskim wła-
dze administracyjne opieczętowały
wszystkie akta, przyczem zarządziły
zamknięcie towarzystw, aż do odwo*
łania. (h)

į a

‘° Кна ). Е № Meryb skupa
za 1, Teodorowicza u Kodnersrenih

Zapowiedziane od szeregu miesię-
cy dzieło JE. Ks. Arcybiskupa dra
Józefa - Teodorowicza o Teresie
Neumann ukazał się w języku nie-
mieckim pt. „Konnersreuth im Lichte
der und Psychologie“.

Dostojny autor omawia we
wspomnianem dziele fakt stygmaty*
zacji Teresy Neumann, jej widzenia i
ekstazy oraz inne nadzwyczajne zja*
wiska, związane z jej osobą, oświe-

;tlając je z punktu widzenia mistyki i
' psychologii. Dzieło Ks. Arcybiskupa
napisane na tak aktualny jeszcze
ciągle temat obudziło bardzo żywe
zainteresowanie zarówno w sferach
kościelnych jak i naukowych, zwłasz
cza niemieckich. (Kap)

 

Komunizm faktyczny
Życie współczesne ma dwie siro” nego marxizmu, przemyca do umy* guje się piramidą tainych komórek,

ny. Jedną widoczną, wyraźną, łatwą

co się dzieje na powierzchni. Druga
niewidzialna, często nieuchwyina.
Kryje się w podziemiach.

W. ostatnim miesiącu sądy wileń-
skie rozpatrywały przeszło 20 spraw
o komunizm, wydały cały sze:eg wy”
roków skazujących, ale 1 wielką
liczbę uniewinniających. Nic w tem
dziwnego. Sąd nie może zajrzeć zbyi
„głęboko w duszę człowieka nie mo”
że mu dowieść, że on prowadzi ro-

KLASYFIKACJA SKOKÓW.
W konkursie skoków pierwsze

Ostatnie kupony pożyczek premjowych
zostaną w pełni wypłacone

Aczkolwiek dotąd jeszcze nie u-
kazały się rozporządzenia wykonaw-
cze do dekretu P, Prezydenta R. P.
z dnia 15 stycznia rb. w sprawie
konwersji szeregu pożyczek we-
wnętrznych rozstrzygniętą już zosta*
ła doniosła dla posiadaczy tych obli-
śacji sprawa, w jakich rozmiarach wy
płacone będą należności za ostatnie
kupony. Jak wiadomo dekret posta-
nowił, że płatne będą wszystkie ku-
pony, których bieg rozpoczął się
przed dniem 15 stycznią rb. obecnie
stało się już wiadomem, iż wypłata
ta nastąpi w pełni. Kasy Banku Pol-
skiego rozpoczęły już wypłatę na-
ieżności za kupon 11-ty 3 proc. Poż.
Budowlanej, którego płatność przy-
Pas już po konwersji z początkiem
lutego. Posiadaczom 4 proc. Premjo-'

wej Pożyczki Inwestycyjnej «wypła-
cona będzie również cała należność
za kupon, którego termin płatności
przypada na dzień 1-go kwietnia rb.

Oszukzńcza spółka
Na skutek licznych skarg aresz-

towano Stanisława Mieczkę i Wikto-
ra Jasiewicza, mieszkańców m. Lwo-
wa pod zarzutem założenia oszu-
kańczej spółki parcelacyjnej i po-
miarów gruntów w miejscowości
Mackiewicze  śminy  jažwiūskie;.
Wspomniani oszuści bez zezwolenia
władz założyli fikcyjną spółkę, za-
instalowali biuro, przyczem przystą-
pili do werbowania klijentów. Ofia-
rami oszustów padło kilku ziemian,
osadników i włościan. (h)

i botę bolszewicką, że należy do or-
ganizacji jeśli go nie złapie za rękę,
nie znajdzie u niego dokumen:ów
kompromitujących, lub jeśli nie bę-
dzie świadka oskarżenia „nawróco-
nego komunisty” lub choćby konó-
denta. Pod tym względem bardzo
pouczaiącą jest historja postrzelo-
nego w sądzie konfidenta policji
Strelczuka. Ten świadek „koronny“
w kilku procesach umożliwił szereg
skazań. Bez niego wielu ludzi cho-
dziłoby spokojnie po świecie, podej-
rzanych być może o należenie do
K. P. B. Z. ale nie przekonanych.

Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego, że komunizm ma specy-

ficzną metodę działania. Odróżniaj-
my komunizm organizacyjny 1 Ко-
munizm „faktyczny”, Komunistą or-
ganizacyjnym będzie ten kto kolpor-
tuje odezwy, posiada okólniki, pie-
częcie, legitymacje etc. — Komuni-
stą faktycznym jest członek orga-
nizacji pomocniczej komunizmu, któ
ry szerzy światopogląd rewolucyj-

, że organizacja wywrotoweów posłur.

 

|

i przeczą

isłów otoczenia poszczególne punkty
| programu kominternu etc.

I w tym sensie członek klubu
szachistów lub związku  esperanty-
stów może być doskonale komuni-
stą. I trzeba stwierdzić, że III mię-
dzynarodówikka posługuje się taką
taktyką, w której niewinne organi-
|zacje są ekspozyturami kompartji.
! Pod tym względem w Wilnie
dużo możnaby nauczyć się, studjując
życie młodzieży wogóle, a uniwer“
syteckiej w szczególności. Na Uni-
wersytecie Stefana Batorego rozwi-
ja się komunizm faktyczny. Nie za-

temu fakty uniewinnienia
studentów z pod zarzutów prowa”
dzenią akcyj K. P. Z. B. Bo sąd szu-
kał w ich działalności dowodów na-

„leżenia do organizacji i tych nie
znalazł. A tymczasem komunizm i
jego pochodne -rozwijaą się. Jedni
ludzie głoszą tylko hasła walki z
„łaszyzmem i nacjonalizmem”, dru-
dzy dowodzą, iż wiara w Boga, świa
topogląd religijny nie mają sensu, a
jeszcze inni szukają rozwiązania za-
$gadnień społecznych na drogach
kolektywizmu. Towszystko razem
powie nieuświadomiony politycznie
człowiek, dowodzi tylko, że ludzie
różnie myślą, że są może „antyfa-
szystami“, materjalistami lub rady*
ikałami społecznymi ale stąd do ko-
munizmu jeszcze daleko. *

Wręcz przeciwnie! Od tych
wszystkich haśeł do integralnego

 

rewolucyjnego marxizmu jest zupeł-
nie blisko. Jeśli uwidocznimty sóbie,

z których górne są oficjalnie (jeśli
tak można powiedzieć) komunistycz
ne, a dolne kryją się w legalnych
organizacjach i jeśli obok tego
stwierdzimy niewątpliwy wpływ
na wszelkie partje lewicowe, to
zupełnie wyraźnem się stanie, iż
wciąganie w orbitę komunizmu od-
bywa się stopniowo i że pomocnika-
mi komuny są wszyscy ci, którzy
głoszą choć część haseł Iil między*
narodówki.

We wszystkich organizacjach le-
wicowych odbywa się obecnie sy*
stematyczna ewolucja na lewo. Tłu*
maczyć to należy tem, iż komunizm
jest najbardziej konsekwentny w
swej negacji naturalnych czynników
spajających społeczeństwa, i kto raz
poszedł na drogę walki z religją, ro-
„dziną i narodem ten nie dziś to jutro
; musi być komunistą.

Dlatego najwyższy czas zwrócić
uwagę na ewolucje jakie przechodzi
Z. Z. Z, Т. U. R.i organizacje aka
demickiej „lewicy”.

Komunizm usiłuje umocnić się,
ale ciągle jeszcze kryje się za pra*
|wem „państwowców”, „radykałów”,
j „naukowców” i t. d. Czas zerwaćmu
tę maskę. O ile sądowi do wydania
„wyroku trzeba dowodów prawnych,
j to opinii powinno wystarczyć stwier-
dzenie szerzenia _światopogłądu
marksowskiego. Komunizm faktycz-
ny musi być stale demonstrowany,
śdyż usiłuje on pracować niewidzial-
nie i dlategoaro slabošci we-

t niebezpiečzny.
"PE Sklea Łochtta,

 
wnętrznej jes

 
 



 

Złożony w sejmie projekt ustawy o

uboju zwierząt gospodarskich, zno-

szący. ubój rytualny w rzeźniach, spo-
tkał się z uznaniem całej opinii pol-

skiej, ;

Jużod dłuższego czasu ludność pol-
ska burzy się przeciwko barbarzyń-
skiemu zwyczajowi, narzuconemu nam

przez Żydów i przeciwko konieczno-
ści płacenia za to barbarzyństwo mi-
ljonowych haraczów'wyznaniowym

śminom żydowskim. Trzeba' przy-
słowiowej cierpliwości Polaków, aby
patrzeć spokojnie na to, jak  niedo-
rzeczny, nieludzki zwyczaj żydowski
reguluje cały nasz obrót mięsny,

trzyma w ręku żydowskiem zarówno
naszą ludność rolniczą, jak i spożyw-

cę miejskiego, kładzie się ciężkiem

brzemieniem na naszem życiu gospo-

darczem.

Opłaty dodatkowe, pobierane za
ubój rytualny kosztem najbiedniej-
szych warstw naszego społeczeństwa,

nietylko tuczą pośredników i rzeza-
ków żydowskich, ale utrzymują gminy

wyznaniowe żydowskie, które dzięki

temu korzystają z wyjątkowego przy-

wileju opodatkowywania na swoje ce-

le ludności innych wyznań. Zupełnie,
sjak gdyby. Polska była krajem podbi-

tym, żydowskie zaś gminy przedstawi-
cielami ludności panującej, '.
_ Ubój rytualny oddał monopol han-
dlu bydłem w ręce żydowskie, wytwo-

rzył ponadto w tym handlu dodatko-

we ogniwo pośrednictwa w postaci

hurtowników żydowskich, zrzeszo-
nych w „kartelach rytualistėw“. Kar-
tele te dyktują ceny zarėwno hodow-

com, jak i konsumentom mięsa. Nie

potrzeba dodawać, że ta dyktatura na
rynku mięsnym rujnuje całą ludność

chrześcijańską, która, Bogu ducha
winna, nic przecież nie ma wspólnego

z Talmudem i żydowskiemi zabobo-

nami,
Już to samo wystarcza, aby poło-

żyć kres ubojowi rytualnemu i uzdro-

wić stosunki, panujące,w naszych rze-

źniach. Do tego dochodzi jednak jesz-
cze szereg okoliczności natury moral.

nej.
| Wszyscy wiemy, że ubój rytualny
jest nieludzkiem znęcaniem się nad
zwierzęciem. Tylko rasa surowa i

bardzo okrutna może się pogodzić z
podobnym obyczajem ,który ponadto
stoi w sprzeczności z tem wszystkiem,
co się we współczesnych państwach

robi w zakresie ochrony zwierząt.
Przecież mamy towarzystwa przyja-
ciół zwierząt. Przedstawiciele tych to-

warzystw są przez władze państwo-

we upoważnieni do nadzoru nad

traktowaniem zwierząt przez ich wła-
ścicieli Państwo wymierza surowe
kary tym wszystkim, którzy męczą i
maltretują zwierzęta. Jednocześnie
to samo państwo ma być zmuszone do
tolerowania największego znęcania

się nad niemi w rzežniach publicz-

nych przy uboju rytualnym.

Gdzie tu jest konsekwencja? Wre-

szcie, gdzie jest poczucie godności cy-

wilizowanego społeczeństwa, które
musi znosić zwyczaje sobie obce, dzi-
kie i barbarzyńskie, pochodzące

gdzieś zzamierzchłych czasów od
włóczącychsię po pustyni nomadów
i do tego drogo płacić wyznawcom tej
dziwnej teorji uboju.

Dlatego też, jak nadmieniliśmy, 0-

pinia polska oddawna domaga się
zniesienia uboiu rytualnego, tem bar-

dziej, że ludność żydowska, bez uchy-

bien:a Swojemu kultowi, może spo-
żrwać mięso koszerowane, już po za-

biciu zwierzęcia, za pomocą specjalne-
$o zabiegu, zwanego „trybowaniem”.
To słuszne i najzupełniej uzasadnio-

ne stanowisko naszej opinii spotkało
się iednak ze strony żydostwa zwy-
ku.hem oburzenia,graniczącym nie-
mal 2 kisterją. Rozpoczęły się zabiegi,
protesty j groźby. Mniejsza o zjazdy
przeróżnych cadyków - cudotwórców,

„kongresy rabinów i rżezaków i temu
-podobne manifestacje, mocno trącące
"azjatyckim wschodem. Wolnoć Tom-
*kuw twoim domku! Niech poszczą,
niech składają nawet memorjały, w

*

 

„Wspomnienia-0-J.-Ba'nville'u
* Lata 1908 1 1909 spędziłem w Pary-
żu. Ińteresował ninie wtedy ruch na-
cjonalistyczny francuski, który w roku
1908właśnie zyskał sobie pismo co-
dzienne „A'Aefion Francaise". Ist-
niała też dość oblita literatura książ-
kowa, składająca*się głównie z wy-
dawnictw księgarni. p. £. „Nouvelle Li-
braire Nationale", mieszczącej się
wówczas na.rue:de Módicis, naprze-
ciwko Ogrodu Luksemburskiego. Za-
chodziłem tam często i poznałem kie-
rownika księgarni i wybitnego w owe
czasy członka organizacji. nacjonali-
stycznej Georges'a Valois, znanego pó-
źniej pisarza.

Valois zapoznał mnie z redaktorami
„L'Action Francaise', Do ich grona
należał Bainville, Młody wówczas
człowiek (urodził się w r. 1879), niski,
szczupły, «o wyglądzie chorowitym,
zwracał na siebie uwagę wielką inte-
ligencją i wykształceniem. Pisywał ar-
tykuły z. polityki zagranicznej w
dzienniku nacjonalistycznym. Intere-
sował się wszystkiem — filozolją,
sztuką, šprawami gospodarczemi, lecz
pasją jego była polityka międzynaro-
dowa. W krótkich, lecz docierających
zawsze do sedna rzeczy, artykułach,
oświetlał codziennie najważniejsze
wydarzenia z tej dziedziny, Z faktów
umiał zawsze wyprowadzać wnioski
ogólniejsze, Patrzył na świat oczyma
historyka. Później do swych prac hi-
storycznych wniósł nieocenioną zna-
jomość życia, zdobytą przez osserwa-
cję wydarzeń współczesnych,
O zagadnieniu polskiem cicho

wówczas było w Europie zachodniej,
Bainville wszelako z ciekawością roz-
pytywał o to, co się działo poza
wschodnią granicą Niemiec. Wszak od
aneksji Bośni i Hercegowiny ludzie
przenikliwi już przewidywali, że Eu-
ropa idzie ku zaburzeniom i katastro-
tom... :

Później spotkałem Bainville'a w r.
1916 w Petrogrodzie (tak się wówczas
nazywał), Przyjechał w jakiejś misji
urzędowej, mimo, że należał do obo-
zu rojalistycznego, bardzo źle widzia-
nego przez rządy Trzeciej Republiki.
Prawdopodobnie miał za zadanie
wejście w stosunki z przedstawiciela-
mi opinji społecznej konserwatywnej.
Wtedy już był bardzo ciekaw tego,
czego pragną Polacy i jaką prowadzą

politykę. PY :  

 

"PAN ROGAL

Bliżej poznałem Bainville'a w cza-
sie konferencji pokojowej (1919 —
1920). Rozstrzygały się wówczas losy
państw i narodów. Opinja miała du-
ży wpływ _na decyzje konferencji, Sta-
raliśmy się tedy utrzymywać dobre
stosunki z wybitnymi przedstawiciela-
mi tej opinji.Do nich nałeżał już wów-
czas Bainville: Mimo jego przekonań
monarchistycznych, liczono się z nim
wszędzie i ceniono go. A že był
przekonanym zwolennikiem odbudo-
wania państwa polskiego na dużem
terytorjum, więc był pomocny i po-
żyteczny. Nie był bardzo pewny, jak
państwo to da sobie radę,

Jego przyrodzony sceptycyzm i
znajomość dziejów XVII i XVIII wie-
ków w Polsce nasuwały. mu niejedną
gorzką uwagę. Nie znał rzeczywistości
polskiej i zanadto ufał Rulhiere'owi.
Ten ton sceptyczny odnajdujemy w
świetnej skądinąd, a mniej znanej
książce „Les Consequences politiques
de la Paix“. Warto ją przeczytać о-
becnie, by ocenić bystrość myśli auto-
ra į trafność jego surowej oceny ideo-
logji i postanowień traktatu wersal-
skiego.

Z powodu tej książki przypomina
mi się zabawny incydent, W aneksach
przedrukował Bainville mój
zamieszczony w wychodzącym wów-
czas w Paryżu miesięczniku „La Po-
logne“. Dotyczył on polityki niemiec-
kiej i niebezpieczeństw grożących
odbudowanemu państwu polskiemu z
tej strony, Opatrzył go objaśnieniami,
że autor jest niepodpisany, lecz że
można w nim „poznać znakomitego
historyka polskiego”. Gdy po otrzy-
maniu książki dziękowałem  Bain-
ville'owi za uznanie «dla mego arty-
kułu, ze zdziwieniem powiedział:
„A ja myślałem, że pisał go Askena-
zyl' I opowiedział mi o wizycie, ja-
ką mu złożył prof. Askenazy i o tre-
ści przeprowadzonej z nim rozmowy...

Później, ilekroć byłem w Paryżu,
odwiedzałem Bainvillea — w jego
miesźkaniu na rue du Bac, w starej
dzielnicy Paryża, w redakcji „L'Ac-
tion Francaise", na rue du Rome, lub
też w redakcji miesięcznika „La Re-
vue Universelle“ na Boul. Saint-Ger-
main, Zyskiwał coraz większą sławę

artykuł, |

 i uznanie, był już autorem szeregu

dzieł historycznych, liczono się z jego
op'njami,

Dla mnie wszakże nie historja Fran-
cji, nie świetne dzieło o Napoleonie,
lecz jego codzienne artykuły politycz-
ne w „L'Action Francaise" i w „Li-
bertć" były zawsze najciekawsze i

najlepiej ddpowiaduły talentowi pisar-
skiemu Bainville'a. Były przytem
nietylko literaturą, bo z poglądami w
tych artykułach wyrażonemi liczono
się na Quai d'Orsay" i w poselstwach
zagranicznych, miały one wpływ nie-
tylko na szeroką opinię, lecz i na pu-
blicystów. Nie zajmując żadnego urzę-
dowego stanowiska, należąc do orga-
nizacji zwalczanej przez sprawujących
władzę we Francji,wywierał on jednak
wpływ bezpośredni na bieg wydarzeń,
a jego praca publicystyczna, trwająca
lat 30, wycisnęła swe piętno na dzie-
iach współczesnych Francji,
7 książek Bainville'a obok wymie-

nionej już o traktacie wersalskim, naj-
silniejsze na mnie zrobiły wrażenie
jedna z pierwszych „Le Coup d'Aga-
dir et la guerre dOrient“, oraz
„La Guerre et |ltalie", Pierwsza jest
zbiorem artykułów, zawiera jednak
podstawowe poglądy, autora na życie
polityczne. Druga, napisana w czasie
wojny, po wystąpieniu Włoch obok
rancji, "zwraca uwagę na rolę

Włoch w Europie, przynosi zapowiedź
ich odrodzenia i rozwoju przez nacjo-

nali.m, Pomimo, że upłynęło akurat
20 lat od jej wydania, nic nie utraciła
ze swej żywości i ze swego znaczenia,

Bainville zyskał pozycję wielkiego
pisarza, będzie znany jako historyk,
wszedł do Akademji Francuskiej, miał
opinję człowieka wysokiej kultury i
świetnego stylisty, wymieniano jego
nazwisko obok Voltaire'a. Jego po-
wiastki filozoficzne i będące na pogra-
niczu powieści opowiadanie „Juco et
Lori' pozwala go nazwać artystą.
Powtarzam jednak raz jeszcze, naj-
większym tytułem do zasługi wobec
Francji będzie jego praca publicy-
styczna, jego artykuły i książki, w
których starał się oświetlić bies wy-
darzeń politycznych i w których da-
wał wskazania, jaką prowadzić należy

"politykę w imię interesów wiecznych
Francji.

S. KOZICKI

Czarniecka Góra, w lutym

 

Kupiec polski w walce o niezależność
Skromny kupiec - Poznańczyk, któ-

ry ośmielił się osiedlić się w zażydzo-
nym, podkarpackim Borysławiu i o-
tworzyć tam sklep, urasta do rozmia-
rów symbolu, — charakteryzującego
warunki, w jakich tworzy się w całej
Polsce polski stan mieszczański i w
jakich naród nasz—powoli i stopnio-
wo — wywalcza -sobie gospodarczą
niezależność od „mocarstwa anoni-
mowego”,
O panu Rogalskim pisaliśmy już

kilkakrotnie, Czytelnicy nasi pamię-
tają, że założył on w Borysławiu sklep
bławatny, dzięki czemu przełamany
został w tem mieście istniejący tam
monopol żydowski w tej branży, Wy-
wołało to oburzenie miejscowego ży
dostwa, Przeciw „wtargnigciu“ Pola-
ka na oddawna opanowany żydowski
teren posiadania zorganizowano akcję
represyjną,
Zwrócono się do p. Rogalskiego z

szeregiem „przyjacielskich” rad i zgo-
ła nie przyjacielskich pogróżek (aż do
śroźby pozbawienia życia i zdemolo-
wania sklepu włącznie), by zechciał
„dobrowolnie“ z Borysławia się wy-
nieść. Przed sklepem jego ustawiono
żydowskie „pikiety' bojkotowe, ta-
mujące klijentom dostęp do jego
sklepu. W sklepie kobiety - Żydówki
urządzają mu awantury, I tak dalej.

Tluż jest kupców - Polaków którzy
stwarzając nowe polskie placówki go-
spodarcze, walczyć muszą dokładnie z
takiemi samemi trudnościami? Studju-
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których czarno na białem dowodzą, że

„ubój rytualny jest najhumanitarniej-

szą formą uboju bydła”. Niech przy
pomocy swoich ogromnie  „postępo-
wych'* posłów przekonywują naszych

niemniej postępowych ministrów. To

im wolno, i
Ale grožby pod adresem Polski, že

po zniesieniu uboju rytualnego zapro-
testuje żydostwo na całym świecie, że

na całym świecie zrobi się rumor, wy-
praszamy Sobie stanowczo. Dość już
mamy tych żydowskich demonstracyj

„Šwiatowych“: Wielki juž czas, abyś-
my z niemi przestali się liczyć, nato-  

jąc uważnie historję rozwoju chrześci-
jańskiego handlu w polskich mia-
stach i miasteczkach, stwierdzić mo-
żemy, że niemal każda polska, gospo-
darcza placówka o charakterze pio-
nierskim (pierwsza, lub jedna z pierw-
szych w danem mieście, czy w danej
branży), przejść musi przez początki
mniej lub więcej podobne do tych,
przez które przechodzi p. Rogalski.

Polski kupiec, detalista, czy hur-
townik, polski straganiarz, polski fa-
brykant, polski młynarz, polski doroż-
karz, polski krawiec, polski dentysta,
w zażydzonem mieście, lub zażydzo-
nej okolicy, musi zazwyczaj całe lata
walczyć, zanim zdobędzie sobie pozy-
cję, nie dającą się już obalić i zanim
jego przeciwnicy żydowscy pogodzą
się z jego obecnością jako z faktem.
A ilu w tej walce upada! Ilu stosuje
się do „życzliwych rad”, sprzedaje za
pół ceny stworzone przez siebie pla-
cówki i wynosi się z danego miasta!
I ilu, nie przejmując się radami i nie
lękając się g.óżb, pada mimo to, przy-
gniecionych ciężarem konkurencyjnej
walki i doprowadzonych do bankruc-
twa, w którem giną ich gromadzone
ongiś latami, z myślą o stworzeniu
własnej placówki, oszczędności; ginie
też wiele włożonej w przedsiębior-
stwo pracy, zapału i nadziei, a nawet
niekiedy, ginie, pod ciężarem fałszy”
wych zarzutów, dobra kupiecka zepu-
tacja. Ci, co się ostoją — to tylko
drobna cząstka tych, co do walki t

miast zaczęli za nie karać, Mierzą o-

ne w Polskę, a są układane przy u-

dziale naszego żydostwa. Jest to w
żadnem szanującem się państwie nie-

dopuszczalne. :
Ješli będziemy ulegač tym  „šwia-

towym“  manifestacjom  žydowskim,
nie ruszymy z miejsca przy regulowa

niu kwestji żydowskiej w Polsce,
Będziemy przestępowali niezdecy-

dowanie z nogi na mogę właśnie wte-

dy, kiedy trzeba ruszyć naprzód i

żydowskim monopolem handlowym
stanęli.
Ale czasem bywa tak, że niecier-

pliwość żydowska posunie atak na
chrześcijańskiego konkurenta zbyt
daleko. Zdarza się, że to, co zazwy-
czaj jest cichą i szerszemu ogółowi
polsk. mu nieznaną tragedją ;ednost-
ki, staje się faktem publicznie wiado-
mym i głośnym.
Tak właśnie stało się z panem Ro-

galskim, Wieść o jego udrękach prze-
dostała się na łamy prasy. I cóż z teżo !
wynikło? U p. Rogalskiego zjawiło
się dwóch Żydów — jakby delegacja
— i obiecało mu zostawienie go w
spokoju, a nawet poparcie, jeżeli tyl- |
ko zgodzi się podpisać deklarację, że |
wszystko, co pisano w prasie (w
„Warsz, Dzienniku Narodowym") o
stosowanym wobec niego bojkocie, a
nawet groźbie teroru, jest nieprawdą.

Żydom bardzo na tem zależy, by
stosowane przez nich metody konku-
rencyjne nie przedostawały się do
wiadomości szerokiej polskiej opinii ;
publicznej i pozostawały narzędziem
walki, toczonej
ciszy. W danym razie — Żydom po-
winęła się noga; fakt stał się głośny,
a to jest rzeczą bardzo nieprzyjemną.
Fakt ten trzeba zatuszować, trzeba
wmówić w opinię publiczną, że faktu
takiego wogóle nigdy nie było, Za
osiągnięcie tego celu warto jest za-
płaciś nawet taką cenę, jak pogodze-
nie się z powstaniem nowej, polskiej
placówki, a nawet udzielenie jej po-
parcią. (Nawiasowo mówiąc, to „po-
parcie'' silnie tę nową placówkę z ży-
dostwem wiąże),
Pan Rogalski nie ugiął się jednak.

Oświadczył żydowskiej delegacji, że
wprawdzie umieszczonych w prasie
wiadomości do prasy nie dawał, ale
musi stwierdzić, że wiadomości te są
zgodne z prawdą. A wobec tego żada-
nej deklaracji podpisać nie może. De-
legacja powróciła znów na drogę po-
śróżek: zapowiedziała, że Żydzi „bę-
dą wiedzieli, co z tem zrobić”,
Tak więc, sprawa p. Rogalskiego

zatuszowaniu nie uległa. Dzięki jego rozpocząć przywracanie naszemu kra
jowi jego polskiego charakteru i cech |

polskiej kultury.

męskiej postawie, Polacy w Borysła-
wiu mają możność zapoznać się do-
kładnie z tem, jaką to drogą docho-

jedynie w głębokiej ;

PRZEGLĄD PRASY
ANGLJA: PRZECIW ODDANIU

NIEMCOM KOLONIJ
P. Poljakow, podpisujący swe ko-

rannego" kryptonimem „Augur”, opo-
wiada, jakie jest stanowisko opinii an-
gielskiej wobec problemu nowego po-
działu kolonij zamorskich. Sprawa
staje się aktualną ze względu na co-
raz głośniej przez Niemców stawiane
żądanie oddania im odstąpionych w
Traktacie Wersalskim kolonij, Otóż
Augur zapewnia, że w konflikcie, jaki
się zarysowuje między Anglją a Niem-
cami, „kompromis jest możliwy we
wszystkich sprawach prócz jednej,
Prócz sprawy kolonialnej", Znaczy to,
— dodaje Augur — że Anglja gotowa
jest przeprowadzić jakiś nowy ' „p0-
dział surowców światowych, jednak
z$óry wyklucza możliwość zmian w
statucie terytorjalnym państw kolo-
njalnych",

„Jeżeli Niemcy będą upierały się przy
swoich żądaniach, jeżeli zat je forso-
wać, kontliktRęka IE) z e a Bry-
tamią stanie się nieunikniony i w tym wy-
padku nie potrzeba będzie nawet ZE
ły, która mówi o ataku w Nadrenji, czy
wkroczeniu do Belgii.

Dlaczego, na punkcie kolonij afrykań-
skich, nie może być mowy o kompromi-
sie? Ależ poprostu dlatego, że jeżeli, jak
powiadają Niemcy, prestiż ich wymaga
zwrotu terytorjów, to prestiż Imperjum
Brytyjskieśo z pewnością się temu sprze-
ciwi, i nietylko prestiż, i inne wzglę-
dy natury czysto praktycznej”.

Najbogatszą kolonją niemiecką była
„Afryka południowo - wschodnia”,
tworząca dziś kolonję brytyjską pod
nazwą Tanganijka. Augur zapewnia,
że Tanganijka jest Anglji dzisiaj nie-
zbędna dla utrzymania łączności mię-
dzy Kairem a Kapsztadem. Jeszcze
najchętniej oddaliby Anglicy Niem-
com jakąś kolonję portugalską w A-
fryce, np. Mozambik lub Angolę. Ale
Portugalja jest członkiem Ligi Naro-
dów i trudno traktować ją gorzej, niż
Etjopię... W Genewie „wybuchłby ol-
brzymi skandal”, gdyby usiłowano
zmusić Portugalczyków do oddania
Niemcom kolonii, które oni już w XV
wieku odkryli i zajęli. į
„Lloyd George w swojem przemówieniu
Ro paru dni w Izbie Gmin wyraził
pogląd, iż
rytorja na wyspach Indyj holenderskich.
Watpimy bardzo, by zgodziła się na to
Holandja. Nawet śdyby, ustąpiła
nac'skiem armji niemieckiej, nawet wte
dy Wielka PA nie mogłaby pozwo-
lić, aby w pobliżu Singapuru, tego cen-
tralneśo punktu brytyjskiego panowania
w Azji, mogły powstać jakieś mne ośrod-
ki skupiające czyjekolwiek siły: morskie.
Widzimy więc, iż poszukiwania kompro-
misu w tej dziedzinie nie prowadzą do
praktycznych rozwiązań, '

Oczywiście. Wszędzie bowiem, na
wszystkich morzach, Anglja chce za-
chować maksimum potęgi i bezpie-
czeństwa dla swego imperjum,

i olbrzymie lotnictwo i silną flotę.
Lotnictwo i flota zagrażają Anglii.
Dlatego Anglicy zdecydowani są nie

 
| dopuścić Niemiec do usadowienia się
| w pobliżu ważnych ośrodków brytyj-

I
į
1

|
| zwalczaią prėę Wlochėw zbudowa-
| nia silneį kolonji nad Morzem Czerwo-
| nem. Trudno odmówić tej polityce
logiki i konsekwencji, ale jest to ty-

| powa polityka egoizmu i imperjaliz+
| mu, nie mająca wiele wspólnego z za-
, sadą równouprawnienia narodów, któ-
| rej Anglja broni w Genewie.
MASAMDii CRADO

| dzi się do tak uporczywego utrzymy-
| wania przewagi żydowskiej w, tak
| licznych dziedzinach życia gospodar-
czego w Polsce,

Jakież będą dalsze losy p. Rogal-
skiego i jego sklepu? Polska i wogóle
chrześcijańska ludność Borysławia
niewątpliwie postara się o to, by
przez masowe poparcie sklepu p. Ro-
galskiego wesprzeć go w jego walce
o utrzymanie polskiej placówki gospo-
darczej.
Trudno przypuszczać, by. mógł on

być w tej walce zwyciężony. Nadcho-
dzą czasy, gdy walka o niezależność
gospodarczą polskiego narodu coraz
wyraźniej przechyla się 'na stronę
polską,

znania, który miał odwagę założyć
polskie przedsiębiorstwo handlowe
na Podkarpaciu, jest symbolem nowej
epoki, która niewątpliwie doprowadzi
do tego, że nietylko handel przestanie
być monopolem żydowskim, ale wogó-
le całe życie gospodarcze w Polsce

| będz:: budowane i kierowane przez
Polaków dla dobra i potęgi państwa.
Naród polski nie może być w dziedzi-

| nie gospodarczej kaleką.
 

respondencje londyńskie do, „Kur.Po- *

iem-
cy buduje nietylko wielką armję, ale

skiej potęgi, podobnie jak już teraz:

Pan Rogalski, dzielny kupiec z Po--

Niemcy moglyby otrzymać te=' ч
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Uwaga?

Pan Wizytator wchodzi do klasy...
Przez sfery sanacyjne kierowany,

pozostający pod przemożnemi wpły”
wami masonerji Związek Nauczyciel
stwa Polskiego zna jeden tylko sku-
teczny środek na podniesienie pozio”
mu szkolnictwa polskieśó z tej 6y-
tuacjj katastrofalnej, w jakiej się o”
becnie znalazło, lch zdaniem powięk-
szenie o kilkadziesiątków miljonów
złotych wydatków na oświatę w bu-
dżecie państwowym zaradzi złemu
całkowicie,

Ale sprawa nie jest tak prosta.Ca-
ły zespół czynników doprowadził
szkoły nasze do upadku. Wśród tych
jego przyczyn niemałą rolę odgrywa-
ją sposoby i metody wizytacyj.

Ich zadaniem jest planowe badanie
stanu i funkcjonowania szkół, zmie”

, rzające do postawienia ich pracy na
właściwym poziomie. Fachowa po”
moc, opieka i kontrola nad niemi o”
sób wizytujących je powinna się wy-
razić w kilku kierunkach. Najpierw,
przez udzielanie odpowiednich rad i
wskazówek ma wizytujący instruo-
wać personel pedagogiczny. Dalej,
wpływ osobisty wizytującego mu*
siałby promieniować korzystnie na
stan nauczania i wychowania dzięki
wprowadzeniu do pracy i stosunków
właściwego tonu, atmosfery, ujęcia
rzeczy. Następnie, niezbędna jest
kontrola, któraby wszystkich pod”
ciągała na wyższy poziom, Każdy
nauczyciel, kierownik szkoły czy dy-
rektor powinien być sprawiedliwie o”
ceniany przez władze przełożone, Se”
lekcja, dokonywana na tej podstawie,
pozwalałaby jaknajlepiej poobsadzać
wszystkie stanowiska w szkolnictwie
4 uwolnić je od sił niepowołanych.

Jakże. te funkcje wizytacyjne s
wypełniane w szkolnictwiepolekiem?

Przedewszystkiem, trzeba podkre-
ślić, że naogół wizytacje są najwięk-
szym 'postrachem zarówno dla perso-
nelu pedagogicznego szkół jak i dla
uczni, Wszyscy niemal obawiają się
z tych odwiedzin czegoś złego, ja-
kichś niepożądanych następstw, cięż-
kich przykrości i udręk. Zdenerwo”
wanie wizytowanych narusza w wie”
lu wvnadkach całkowicie normalny
tok pracy szkolnej i nie daje możno-
ści wizytującemu poznania właściwe-
go poziomu nauczania i wychowania
w szkole,

Tej atmosłerv męczącej, jaka towa”
rzeszy zwykle wizytacjom, ni: było”
bv, gdyby podinspektorzy szkolni, in*
snektorzv. wizvtatorzy oraz inni dy“
śnitarze mieli wszyscy zwyczaj przy”
noszenia ze sobą do szkół dobrego u”

« sposobienia, Jeśliby się  zjawia-

li, jak przystało na wzorowych peda*
śośów, w roli ludzi grzecznych, u*
przejmych, bezwzględnie życzliwych,
pogodnie nastrojonych, łagodnych i
cierpliwych, a przedewszystkiem —
opanowanych należycie, rozumnych i
sprawiedliwych, to współpraca z ni-
mi byłaby łatwa i pożyteczna, Ale,
niestety, przychodzą najczęściej do
szkół tak nadęci swą wielkością, wy”
soką misją j wszechwiedzą, że ich o*
fiary czują się już naprzód zmiaż-
dżone, Badania stanu szkół oraz ich
funkcjonowanie przypomina często
formy, stosowane w dochodzeniu
śledczem,

 

W ten sam sposób traktowani by”
wają nauczyciele, Sroga mina wizytu-
jącego, cierpki ton jego mowy, pyta”
nia podchwyiliwe, uszczypliwe uwa-
gi wystraszają tak dzieci, że zapomi-
nają, jak to mówią, języka w ustach,
czasem boją się głosu wydać,

Byłem świadkiem takiej wizytac-
ji w pierwszej klasie szkoły powsze-
chnej, kiedy surowy wizytator uznał,
że żaden prawie z uczni nie umie przy
końcu roku szkolnego czytać z ele”
mentarza. A te same dzieci na drugi
dzień w atmosferze spokoju napisały
dość ponrawnie kilka łatwych zdań,
podyktowanych przez innego wizytu-
jąceśo. Tajemnica polegała na tem, że
pierwszego dnia pod wpływem zde.
nerwowania i sugestji dzieci, wywoły”
wane do czytania wstawały i nie śmia-
ły się odezwać, wolały milczeć, niż
ryzykować odpowiedzią,

Niekiedy nauczycie] czy nauczy”
cielka, o ile sam nie straci głowy, mu”
si zdobyć się na wiele wysiłku, aby
dzieci doprowadzić do równowagii
stanu normalnego, Najgorzej bywa,
gdy wizytujący zaczyna przy uczniach
strofować nauczyciela, robić pod jego
adresem przycinki, sypać cierpkie
słówka i t.p. Niektórzy wizytujący są
ogromnie pochopni do wyszukiwania
błędów i grzechów, Dopatrują się ich
wszędzie, a najwięcej wyciągają dro*
biazgów, robiąc prztem z igły widły.
Krytykę swą wypowiadają często w
sposób tak bezwzględny, że wywiera-
ją nadzwyczaj przygnębiające wraże-
nie, Świeżo mówią o wypadku w jed-
nym z wielkich miast Polski, gdzie po
wizytacji p. podinspektora czy inspek-
tora zachorowały w jednej szkole
cztery nauczycielki wskutek wstrząsu
nerwowego.

Ale nie tylko formy, zachowanie

Państwowi ins'ruktorzy oświatowi
Przed 3 laty powołano do życia nową

instytucję państwową w postaci rządo-
wych instruktorów oświaty pozaszkolnej
przy inspektoratach szkolnych. Do tych
urzędników ustosunkowały się organi-
zacje społeczno - oświatowe na ogół

przyjaźnie, oczekując od nich fachowej

pomocy i porady, W praktyce okazalo
się, że mstruktorzy występowali w cha-
rakterze władczym i nadzorczym, a po-
nadto nie przejawiali  objektywności i
bezstronności w stosunku do różnych
grup ideologicznych. Zamiast doradzać i
instruować — urzędowali i komendero-
wali, zamiast podtrzymywać słaby ruch
społeczno - oświatowy, podcinali dzia-

łalność zespołów sobie nie miłych. Dzia-
łalność instruktorów zaczęła więc bu-
dzić zastrzeżenia. Stowarzyszenia spo-
łeczne, prowadzące pracę dobrowołnie,
i ludzie pracujący honorowo, chcą mieć
nagrodę w postaci zadowolenia, że wy
konują swoje zamierzenia według swoich
własnych planów i w odpowiadających
im warunkach i sposobie. Komenda in-
struktorów oświatowych zmroziła wielu
dobrowolnych oświatowców,

Najnieoczekiwaniej w instruktorów o-
światowych uderzył Związek Nauczyciel-

stwa Polskiego. Był to cios silny i zdaje
się skuteczny, Biadają teraz nad tem

 

się wizytujących pozostawia wiele do
życzenia, W ciągu ostatnich dziesię*
ciu lat przeprowadzono gruntowne
zmiany na stanowiskach nadzorczych
w administracji szkolnej, Głos decy”
dujacy miały przytem osławione biu-
ra personalne, które, naturalnie, nie
kierowało się w wyborze wzglęcaemi
pedagogicznemi, Kandydatów dostar”
czał wyłącznie ze 6wych szeregów
Związek nauczycielski, Przez te sita
nie przechodziły najtęższe siły fa*
chowe,
A jakże często niezmiernie ciężko

bywa nauczycielstwu z przełożonymi,
którzy są słabymi pedagogami, Nie
można dostać od nich cennych rad i
wskazówek, żadnej pomocy. Trudno
spodziewać się trafnej, sprawiedliwej

oceny pracy, Zato spada na głowy
nauczycielskie dużo bardzo kłopotów
i trosk, do szkół wkrada się zamęt,|
niesnaski, zniechęcenie i partactwo.
Szkodliwe skutki potęgują się jeszcze
bardziej wtedy, gdy taki wizytujący
znany jest ze swej gorliwości partyjnej
ite swoje kryterja stosuje do nauczy*

cieli, '
Jeśli chodzi o inspektorów i podin-

spektorów szkolnych, to rekrutują się
oni dziś najczęściej z pośród najmłod-
szego pokolenia nauczycieli, Wielu z
nich ma zaledwie 25 do 30 lat życia.

Ciągle się zmieniają na stanowiskach.

Zasób doświadczenia posiadają niedu-

ży, Wśród nauczycieli i nauczycielek
panuje taka opinia, że inspektor szkol-

ny tem więcej dokucza, im mniej ma
lat życia i słabsze wykształcenie,

P. Wacław Jędrzejewicz przed
swem odejściem ze stanowiska mini-

stra, podpisał instrukcje wizytacyjne,

w których jest sporo ładnych zasad.

Ale na drodze do ich wcielenia w ży-

cie znajduje się dużo przeszkód, ь

rządowi instruktorzy oświatowi w swoim

miesięczniku p. n. „Praca oświatowa”

(ar. 1 z 1936 r.) i ekskuzują się przed

Związkiem, pisząc że „większość instruk-

torów, to członkowie Związku, a nawet

jego działacze organizacyjni, którzy w

żadnym razie nie mogą stanąć meryto+

rycznie w sprzeczności z zasadniczemi

wytycznemi swej organizacji”.  Widocznie i wyższę władze doszły do

przekonania, że jnstruktorzy egzaminu

nie zdali, bo budżet oświaty pozaszkolnej

został obcięty do 100.000 zł. (dawniej

300.000 zł.). Ze”ranie więc pieniędzy na

instruktorów i na zasiłki dla „Uniwet-

sytetu korespondencyjnego” i innych |

„instytutów”, kierowanych przez róż-

nych rządowych wizytatorów iinstrukto-

rów, a także na różne kursy „przodowni-

ków", \

Nie sądzimy, aby to wpłynęło na osła-

bienie oświaty pozaszkolnej. Przeciwnie:

trzeba zostawić społeczeństwu więcej

swobody, « to zwiększy zainteresowania

i przypływ nowych sił, Będzie tylko

mniej ankiet, papierków i wykresów, cze-

go nie trzeba żałować,
Natomiast instruktorzy powinni wrócić

do szkół uczyć dzieci, bo tych jest miljon

— bez nauki, Starsi dadzą sobie radę bez |

instruktorów, i

| referaty na temat
| podręcznikach". Przybyło sporo osób ze

Złe podręczniki szko:ne
Spór wśród nauczycieli

Kiedy reformowano całe szkolnictwo
polskie od dołu do góry nie zapomniano
również o podręcznikach,
Wszystkie dawne uznano za złe. Kaza-

no nagwałt robić nowe. Postawiono attto-
rom różne warunki, a wśród nich był naj-
ważniejszy, aby naszpikować te książ-
ki senacyjnemi rodzynkami wychowania
państwowego. Nie każdy mógł się tego
podjąć, kto miał doświadczenie i talent
zarówno w nauczaniu, jak ipi , Zre-
szłą, mało kto żywił nadzieję, że zdoła
przejść przez ucho igielne komisji mini-
sterjalrej do oceny podręczników, Sta-
nęlį do apelu sami swoi. A jeżeli nawet
ktoś obcy chciał próbować szczęścia, brał
sobie wspólnika z grona osób dobrze wi-
dzianych i z jego nazwiskiem figurował
podręcznik. Jeden dawał pracę, drugi —
imię nienagannie zanotowane w kartote-
kach wszystko wiedzącego urzędu.
W tak skompletowanem gronie. auto-

rów wielu okazało się dość nieudolnych.
A przytem robić trzeba było z pośpie-
chem niebywałym, Najzdolniejszy peda-
$oś nie potrafi w ciągu paru, czy kilku
miesięcy gruntownie przemyśleć, napisać
porządnie, wypróbować i skorygować no-
wy podręcznik, A co dopiero mówić o
takich pisarzach i pisarkach, którzy na-
wet myśleć jasno nie umieją ?
Wśród nowych podręczników mśło jest

dobrych, Niektóre są za trudne, z innych
wieje piekielna nuda, w trzecich znaleźć
można błędów całą furę, czasem znów
jakiemu urywkowi sensu brakuje, Widzą
to coraz lepiej nauczyciele, kpią sobie
dzieci z tych „uczonych” książek, pozna-
ją się na wartości rodzice. Krytyka do-
szła do prasy codziennej, Zawrzało na-

| wet w rodzinie sanacyjnej,

W tych dniach w gmachu gimnazjam
Królowej Jadwigi w Warszawie odbyło
się poświęcone sprawie nowych podręcz-
ników zebranie „Zrębu”. Jest to orga-
nizacja założona przez p. Janusza Ję-
drzejewicza. Skupiała najpierw „elitę”
sanacyjnego nauczycielstwa szkół wszy-
stkich typów i stopni, W piśmie kwartal-
nem, wydawanem pod tym samym tytu-
łem, grono chrzczonych i niechrzczonych
pisarzy od szeregu lat pracuje nad uło-
żeniem zrębu programu wychowania sa-
nacyjnego, zwanego „państwowem”. W

| organizacji tej utworzono również zespół
rodziców, interesujących się temi zagad-
nien:ami,

Na zebraniu „Zrębu” w pierwszych
dniach lutego dr. Juljar Nowakį doc.

Wacław Radżiwonowicz mieli wygłosić
„Prawda o nowych

świata nauczycieli i rodziców. Reletent

K EST TZE TZW "TOT o —ДЕАНИНЬ  

stawił się tylko jeden, a mianowicie p.
Nowak. Mówił o tych podręcznikach do-
syć m$listo, Nie zaprzeczał, że mają dur
żo wad i błędów. Ale całą sprawę baga-
telizował, Poważniej rzecz traktowali ro-

dzice, tylko nie potrafili być tak wymowe

ni w kwestjach pedagogicznych „jak urzę-

dowi pedagodzy. W każdym razie kry-
tyka twórezości podręcznikowej, zapo-

czątkowanej przez p. Jędrzejewicza wy*
padła surowo.

Oczywiście, nie zabrakło i obrońców.
Na ich czele stała p. wizytatorka Bar
szczewska - Michałowska, znana specja
listka od tak zwanego wychowania pań-
stwowego. Przewodniczący zebrania p,
dyrektor Klimowicz uznał, że krytyka
nowych podręczników ma swe źródło w
niechęci przeciwników politycznych do
reformy szkolnej, przeprowadzonej przen
braci Jędrzejewiczów, 2
A spór cały toczył się w ich organi»

zacji „elitowej”.

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA

„Nieboska Komedja“ po niemiecku
W Wiedniu wyszła nakładem księgarni Pa*
ula Zsolnaya „Nieboska komedja”* Krasiń-
skiego w przekładzie i opracowaniu scenicze

nem Teodora Csokora, z przedmową Ed-
warda Krasińskiego, Jak wiadomo, „Niebo
ska komedja” ma być wystawiona w tym ro-
ku w Wiedeńskim ,Burg-teatrze”. Wydanie
ozdobione jest dwoma portretami autora.

  

 

OCHRONA ZABYTKÓW

Latarnia morska im. Żeromskiego, *
wybrzeżu polskiem znajduje się jedyny i naj-

oryginalniejszy pomnik wielkiego pisarza
Stefana Żeromskiego, w postaci latarni more
skiej na przylądku Rozewskim. Urząd Mor=

ski dokonał w ostatnim czasie szeregu wiel-

kich inwestycyj tak na latarni Żeromskiego,
jak również otaczających zabudowańiach.
Latarnia, stojąca od r. 1634, została grunto

wnie odnowiona, niektóre zabudowania ro+

zebrane, a na ich miejsce postawiono nowe,
tak, że obecnie całe otoczenie godne jest

pomnika twórcy „Wiatru od morza”, Dalsze

inwestycje dokonane zostaną jeszcze na

wiosnę.

 

WYSTAWY |
Prace Wł. Terlikowskiego w Rzymie.

W ciągu bieżącego miesiąca nastąpi w Rzy=

mie otwarcie wystawy obrazów Włodzimie-

rza Terlikowskiego w rządowej Gzlerji Sztu-

ki Współczesnej na Valle Giulia. Zapowiedź

wystawy wywołała zainteresowanie we wło+

skich kołach artystycznych z uwagi na suk-

ces, jaki odniosła wystawa prac tego arty”

sty w Wenecji na jesieni ub, r. Obecnie

artysta bawi nad Tybrem i wykończael:spo«

naty przeznaczone na wystawę rzymską.

| TANIEC_
Tancerka polska w Sztokholmie, —

W sali królewskiej Arademji Muzycznej
w Sztokholmie odbył się wieczór tanecz-

ny znanej tancerki p. Ziuty Buczyńskiej,

laureatki międzynarodowego konkursu

tańca w Wiedniu w r. 1933.

Mrtykuł trzynasty i jego sens
Spór polsko + czeski z powodu Śląska

Cieszyńskiego nie jest sprawą świeżą.
Miał on swoje nawroty w czasach daw-

nych, lecz o dalekiej przeszłości mówić
tų nie będziemy. W wieku XIX zagad-

nienie cieszyńskie w nowych ukazało się

aspektach, kiedy okrom kryterjów praw-

no - państwowych, onego czasu dla obu

stron przecież nierealnych, zaledwie dys:

kusyjnych, teoretygznych, wyłoniła się

narodowościowa treść kwestji, mianowi-

cie zagadnienie, kim 84 mieszkańcy księ-

stwa: ludem bliższym nam, czy Cze-

chom? Okazało się, że nawet w świetle

wyjaśnień nauki czeskiej lud cieszyńsko-

śląski należy uważać za plemię polskie.

Oczywiście, że wnioski, które dałoby się

wysnuć ze stwierdzenia tego faktu, nie

mogłyby wejść na drogę *ealną, dopóki

Połacy i Czesi mieli ręce związane,

W końcu r. 1918, po upadku mocarstw

centralnych, spór ten odrazu przeobraził

się w ostry zatarg. Praga, wyciągając rę-

kę po Śląsk Cieszyński, powoływała się

na czeskie konieczności gospodarczei

strategiczne, na historję a wreszcie na

notę Pichona, która w ogólnych zary-

sach określała granice tworzącego się

wtedy państwa czechosłowackiego. War

szuwa, a przedtem jeszcze tymczasowe

władze krakowskie, obejmując k'ięstwo,

opierały się na prawie do obszarów, za-

iudnionych w większości przez Polaków.

Niezależnie od układów, zawieranych |

naprędce, prowizorycznie i niedość jas-

mo formułowanych, zaczęła Się akcja fak

 

tów dokonanych, popartych siłą zbrojną.

Zatargiem polsko - czeskim zajęły się

zwycięskie mocźrstwa, jako instancja
rozjemcza, w gruncie zaś rzeczy — @есу-

dująca. O położeniu politycznem i mili

tarnem, jakie s'ę podówczas wytwo-
rzyło na Śląsku Cieszyńskiein, Józef

Chmelar, rzecznik czeskiej racji, pisze

tak:

„Wojsko czechosłowackie, które po-

konało opór polskich oddziałów, a które

w pochodzie zatrzymało się, doszedłszy

do granice, aczkolwiek miało wolną dro-

gę dalej, w myśl porozumienia paryskie

go cofnęło się od Wisły na nową linję

demarkacyjną", (J. Chmelar „Polska

mniejszość w Czechosłowacji”, str. 30).

Po podziale Śląska Cieszyńskiego, za:

rządzonym w r. 1920 przez Radę Amba-

sadorów, prawa ludności polskiej po

tamtej stronie Olzy miały być chronione

przez ustawy, wzasadzie bardzo liberal-

ne. Ale miejscowi działacze polscy do za»

pewnień Pragi odnosili się dość nieufnie.

Narodowa ekspanja czeska, hamowana

na północy, zachodzie | na południu

przez Niemczyznę i przez Węgrów, mu-

siała szukać dla siebie ujścia gdzieiu-

dziej. Słowaczyzna? Tak. Ale z tym kra-

jem trzeba było, narazie przynajmniej,

postępować oględnie, ostrożnie. —Mło-

dziutka, ledwo wykluta, w zaraniu swem

szarpana przez zmowy komunistyczne

republika musiała przedtem okrzepnąć,

| utrwalić się * urządzić od wewnątrz. А

| przeciež Slowacy, jako firmowi współ-

| w „Kulturze i demokracji”. „Dotychczas 
gospodarze państwa, mieli zawarowane

równe z Czechami prawa, a więc prawo do

odrębności narodowej i administracyj-

nej. Natomiast Śląsk Cieszyński, jako

Kresy, jako pogranicze, Śląsk bogaty w

skarby podziemne a zaludniony przezple-

mię polskie wprawdzie, ale ubogie, ciche,

liczebnie słabe, politycznie osamotnione

i niedość wyrobione narodowo, mógł

stać się dla tej ekspansji gruntem wła-

ściwym, dla czeskiej racji stanu pożąda-

nym nawet, rokującym niejakie powo-

dzenie przy zastosowaniu odpowiedniej

taktyki. Aparatura oświatowa, jeszcze

przed wojną stanowiąca dumę Czechów,

oraz nowoczesne urządzenia społeczne,

miały zjednać republice serca ludności

Śląskiej.

Jak się przedstawiał stan rzeczy w Cie-

szyńskiem w zakresie szkolnictwa? :

„Budynki i lokale szkolne Polskiej

Macierzy zostały przez Czechów zabrane

lub zniszczone* — pisze Wład. Wolert

(t, j. do r. 1923) — czytamy w „Przegl.

Współczesnym” Nr, 12 z 1923 r. — znie-

siono na S. C. szkół publicznych prywat-

nych ludowych 16 z 79 klasami i 3869

dziećmi. Zamknięto szkoły wydziałowe

w Dąbrowie i we Frysztacie, uzupełnia+

jące szkoły przemysłowe wDąbrowie, w

Rychwaldzie i w Michałkowie, zabrano

bursę w Orłowej i nadto odebrano 25

szkołom polskim 43 klasy na rzecz nowo

założonych szkół czeskich...

Szkoła miała oddać Pradze i racji czes-

kiej ogromne usługi. Według prof. Wo

lerta „charakter czeskiej pracy  ošwia-  towej ma wyraźne zabarwienie politycz

ne“. Ale to tak rzecz ujmuje Polak, po-

słuchajmy tedy, jak cele wychowania

czeskiego tłumaczy. A. Matula, znako-

mity czeski działacz oświatowy:

„Celem naszym musi być to, aby mi

mio wszystkie kulturalne, polityczne i e-

konomiczne wpływy, oddziałujące na na

szych obywateli, pozostali oni sobą, aby

nie ulegali silniejszym prądom kultural-

nym, politycznym i gospodarczym, idą*

cym z sąsiedztwa, lecz aby wytwarzali

kulturę własną i prowadzili politykę dla

siebie korzystną”.

Po ściślejsze dane, dotyczące liczebne

go stanu szkolnictwa polskiego na Śląsku
Cieszyńskiin, zwróćmy się do cytowa-

rego już niejednokrotnie Bohrera, które-

go książka o Czechosłowacjiwspółczesnej

zyskała sob'e protekcję praskiego urzę
du spraw <agranicznych. 8

A więc w r. 1918 było па $. С. ро!-

skich szkół ludowych I stopnia 92i 18,678

uczniów. Według tegoż Bohrera w r. 1924

liczba tych szkół wynosiła 85, uczniów
zaś ubyło koło sześciu tysięcy,
Zmiany owe Gzesi tłumaczą, tem, że

podział Śląska Cieszyńskiego spowodo-

wał zmniejszenie się ludności polskiej

wskutek emigracji i spadku urodzin.

Strona polska wyjaśniała rzecz inaczej

zupełnie, odrzucając, jako przyczynę te-

go zjawiska, naturalny ubytek ludności

polskiej, ponieważ statystyki czeskie

mówią właśnie o przyroście, i to nawet

wysokim, w powiataca polskich. W wy-

niku tych sprzecznych i bądź co bądź

drastycznych interpretacyj dn. 23 kwiet-

nia 1924 r. spisano w Warszawie umowę

polsko - czeską, której artykuł trzyna- 
sty w ostatnim punkcie wygląda dziwnie

intrygująco.
Paragraf ten w całości ma

takie:
„Do określenia narodowości lub języka

ojczystego jest miarodajne oświadczenie in-

teresowanej osoby albo jej przez prawopo-

wołanego zastępcy, a to w ramach ustaw

państwowych”.

„Jakikolwiek sposób przyniewalającegowy
naradawiania jest niedozwolony”

„W szczególności oświadczają sobie uma-

wiające się strony, że uważają ża sprzecz-

ne z prawem wszelkie wywieranie nacisku

na rodziców, aby posyłali dzieci do szkół z

innym językiem nauczania, niż ich język oje

czysty”.

Skąd tu się wzięło to zastrzeżenie na

temat nacisku, jaki móglby być wywie-

rany na rodziców, aby dzieci swe posy-

tali do szkół z innym językiem naucza

nia?

Odpowiada mi na to jede1 z polskich

działaczów oświatowych na Śląsku Cie:

szyńskim:

— A skąd się w Dekalogu wziął zakaz

pożądania osła i wołu, należących da

bliźniego? Niewątpliwie stąd, że były

przyczyny, konkretne, które ten zakaz

spowodowały.

Sens paragrafu trzynastego stał się dla

mnie najzupełniej rozumiały.

Był on ilustracją stosunków i faktów,

słowem rzeczywistości, która po wpro-

wadzen'u w życ'e zasad umowy warszaw=

skiej powinna była gruntownej uleq

zmianie.
WACŁAW FILOCHOWSKI.

brzmienie

 



 

 

_ Cech rzeźników I masarzy

Gmina m. Krakowa ma własną tar-
gowicę, rzeźnię, kasę targową („Ca-

ro'). Czerpie z tych przedsiębiorstw|
| mie na uprzywilejowanych warunkach,poważne dochody. Dołożyła tylko do

złej gospodarki w Kasie Targowej. O-
płaty, nakładane na rzeźników, były
ardzo poważne, Cech rzeźników i

masarzy obliczył, iż gmina m.Krako-

wa bierze obecnie od sztuki nieroga-

cizny 15 zł. 26 groszy, a do końca
stycznia 1936 r. jeszcze więcej,
SS ażek Cechu wyśląda tak: opła-

ta w rzeźni ; wagowe 11zł, 40 gr. (od |

1 lutego 1936 —8 zł. 80 gr.). Do tego

dochodzi podatek interwencyjny 1 zł.
50 gr. i za używalność chłodni i po-

„darki, za konsumcję węgla. ener-

gii elektrycznej, za używanie lo-

kalu obecnie 4 zł. 96 gr., dawniej nieco

ponad 5 zł. Czyli razem dawniej ponad

18 zł., teraz 15 zł. 26 gr. W tem opłata

rządowa 1 zł. 50 gr. — reszta idzie na

rzecz gminy.
Rzeźnicy i masarze znosili dość po-

godnie owe wy$órowane opłaty. Osta-

tecznie, gdy rogatki miasta są nieźle

strzeżone przed dowozem mięsa i wę-

dlin z zewnątrz, każdą cenę i opłatę

ubojową można przerzucić na kon-

sumenta. Znosiliby i dalej spokojnie

owe opłaty, gdyby nie przywilej, u-

dzielony przez śminę firmie „Craco-

via Bekon Export“. Gmina m. Krako-

wa wybudowala w latach ostatnich

WROTACZCZOSKOTA AKA OWCA

Z KRAKOWA
Tentr im. J, Słowackiego: czwartek

wNiebieski ptak”,

Kina polskies
Apollo: Pepi.
Sztuka: Szanghaj,

Stella: Rapsodja Bałtyku.

Świt: Intryga Floris Belle.

Uciecha: Całe miasto o tem mów,

Promień: Wojna w królestwie walca.

Oskarżony o zabicie 10-letniej córki, —

Przed sądem przysięgłych w Kraxowie

rozpoczęła się rozprawa przeciw45-let

niemu WŁ Puzonowi, robotnikowi z Kra-

kowa, oskarżonemu o zabicie 10-ietn ©'

córeczki Władysławy w ub, roku, Tło

zbrodni przedstawia się następująco: Gdy

żona Puzona wyszła do pracy, mąż jej w

pewnym momencie wstał z łóżka pod

szedł do córki, leżące: na drugiem łóżki:

į zarzuciwszy ej poduszkę na głowę za

dusił ją rękoma, Przekonawszy sę, Że

córka jego już nie ży'e, usiłował popełnić

samobójstwo, zrobił pętlicę z drutu, przy

wiązał go do haka w ścianie i powiesł

się. Jednakże zardzewiały drut nie wy-

trzymał ciężaru i zerwał się, wobec te

go Peizon wyszedł z domu i trapiony wy-

rzutami sumienia błąkał się cały dzień

nad Wisłą a wieczorem tego samego dn'»

zgłosił się na posterunek policji, przyzna-

jąc się do straszliwego czynu. Na wtor-

Kowej rozprawie przesłuchiwany przy-

zmał się do czynu. Rozprawa trwa

Podporucznik oskarżony o zabicie plu-
tonowego. — W woskowym sądzie okrę

gowym w Krakowie rozpoczął się proces
przeciw podporucznikowi Jerzemu Grze-

gorzowi, oskarżonemu, o to, że w siane
silnego podniecenia, zastrzelił plutono

wego Franciszka Chromika, Zajście ro-
zegrało się dnia 31 grudnia ub. roku wie.
czorem w 'ednej z restauracyj w Rybni
ku Podporucznik Grzegorz będąc na ur-
lopie w Rybniku, udał się na „Sylwestra“
wieczorem do kawiarni „Apollo”, Tam
spotkał plułonowego Franciszka Chrom
ka, stojącego wraz z żoną prz. bułecie
który według twierdzenia oskarżoneg>
nie oddał mu honoru. Podporucznik Grze
gorz wezwał plutonowego Chromika o u-
danie się do Komendy miasta, ośw'adcza
jąc mu równocześnie, że jest aresztowa-

ny. Plutonowy Chromik wezwania nie po
słuchał. Podporucznik Grzegorz zdener-
wowany i podniecony wypitym alkoho-
lem, wydobył z kieszeni rewolwer i dwu
krotnie strzelił, Pierwszy strzał śmiertel-
my zranił plutonowego Chromika, drug.
zaś tylko lekko zranił przechodzącego w
pobliżu Roberta Blatka. Chromik w kil-
ka godzin późnie! zmarł, Grzegorz do w'
ny się nie poczuwa, twierdząc, że w kry
tycznym dniu był pijany, Rozprawa prze-
ciw sprawcy śmierci Chromika potrwa 3

dni -

30 odmrożeń. — We wtorek na Pogo
towie Raturkowe zgłosiło się około 30 o
sób, które doznały odmrożeń uszu, no-
sów irąk, W Krakowie, w dniu tym za
notowano o godz. 6.30 23 stopnie mrozu
© godz, 8 rano 19 stopni, o godz 11 — 14

stopni. Silne opady śnieżne unieruchom*

ły komunikację autobusową między Kra
kowem a Podhalem. Mrozy potrwają
prawdopodobnie jeszcze kilka dni, po-

tem, jak przewidu'ą badania meteorolo-

giczne, nastąpi znaczniejsze ocieplenie,

idzie do ataku
(Od własnego korespondenta)

własną bekoniarnię („nie miała baba
| kłopotu..."), a w końgu ub. roku od-

 

dała ją w dzierżawę owej obcej fir-

Spółka płaci tyłułem czynszu dzier-
żawnego po 6 zł. od ubitej sztuki nie-
rogacizny przy uboju, nie przekracza-
jącym. 600 sztuk tygodniowo, W tych
6 zł, mieści się już to wszystko, za co
miejscowi rzeźnicy i masarze płacą
obecnie ponad 15 zł.! Bekoniarze nie
płacą podatku interwencyjnego, a po-
zatem cieszą się różnemi przywilejami.
Gdyby bekoniarnia produkowała

tylko na eksport, sprawa cała utonęła-
by w gronie szczupłem między gminą
a spółką dzierżawną. Gmina jednak
zezwoliła firmie „Cracovia Bekon Ex-
port” także i na produkcję na miejsco-
wy rynek, Firma dzieržawna, wyko-
rzystując ten punkt umowy, zasypuje
już rynek krakowski odpadkami: be-
konowymi, dostarczając je do 16 skle-
pów, a w najbliższym czasie rozpocz-
nie sprzedaż przetworów mięsnych.
W ten sposób bekoniarnia staje do
konkurencji z miejscowymi rzeźnika-
mi; masa-zam w warunkach wybitnie
uprzywilejowanych.
Cech domaga się: 1) obniżenia opłat

rzeźniczych dla członków Cechu do
6 zł. albo 2) oddawania przez beko-
niarnię całej produkcji przeznaczonej
na rynek miejscowy, do dyspozycji
miejscowych  rzeźników i wędlinia-
rzy, Tak już postąpiły inne miasta,
które mają własne bekoniarnie.
Na spełnienie żądań Cechu rzeźni-

ków i wędliniarzy nie zanosi się, Kon-
trakt miasta z firmą „Cracovia Bakon
Export" został już podpisany i jedno-
stronnie zmienić go nie można, O
zniżce opłat do 6 zł. od sztuki gmina
nawet słyszeć nie chce, Pozatem gmi-
na posługuje się ar$umentem, iż od-

 

 

Kraków, w lutym

padki bekonów są tanie, a przez to
dostępne dia najbiedniejszych.

Rzeźnicy krakuwscy mają tedy sy-
tuację niewesołą, Obok bekoniarni bi-
je ich obecnie znacznie wzmożony do-
wóz mięsa i wędlin z kraju (oceniają go
przesadnie na 40 proc. konsumcji) oraz
niskie ceny drobiu i ryk, Zmalała przy-
tem gólnie konsumcja. Rzeźnicy i wę-

dliniarzesą bici paraz z kilku stron
Niewątpiiwie gmina m, Krakowa

przy wydzierżaw eniu bekoniarni nie
wzięła dostatecznie pod uwagę intere-
sów duże; grupy swoich rzeźników.
Dał temu wyraz na posiedzeniu rady
miejskiej radny dr. Kuśnierz, poparli
£ licznie radni rzemieślnicy - Polacy.
ecz i Cech przypisać sobie musi nie-

co winy. Dlaczego nie zorganizował
spółki własnej dla dzierżawy beko-
niarni? Wszak Cech ten ma wielkie
tradycje, a dziś są w nim ludzie, któ-
rych stać na rozwinięcie skrzydeł, na
zorganizowanie eksportu choćby słyn-
nych szynek i kiełbas krakowskich.
arzekać i płakać, mówiąc gwarą kra-

kowską — „po szabasie“ to nie jest
stanowisko właściwe i godne, Należy
działać twardo, uporczywie, wytrwale,

Bekoniarstwo to przemysł w Polsce
całkowicie nowy. Pierwsza bekoniar-
nia powstała w Czerniewicach pod
Włocławkiem w r. 1927. Dziś czyn-
nych bekoniarni jest około 30. Nie-
dawno obiegła prasę polską informa-
cja, iż 80 proc. przemysłu bekonowego
jest już w ręku nie polskiem, A jest to
przemysł, oparty o surowiec rolniczy,
przemysł uprzywilejowany przez pań-
stwo, przemysł, mający bodaj przy-
szłość przed sobą. Polskie cechy rzeź-
ników i wędliniarzy powinny ten prze-
mysł zdobyć dla siebie, Nie tylko w
Krakowie, ale w całej Polsce,  

Zorganizowana :
przeciw

(Od własnego korespondenta]

Otrzymał wypowiedzenie pracy urzęd-
nik firmy Limanowa p. Władysław Słot-

wiński, Jest to jeden spośród trzech pra-

cowników tej firmy, którym żydowska

„Chwiła” zarzuciła organizowanie ruchu

antysemickiego w Borysławiu. Artykuł

ten wyszedł najprawdopodobniej spod

pióra semickich współpracownikówtej

firmy, którzy według wszelkiego prawdo

podobieństwa nie omieszkali przedłożyć

go po wydrukowaniu swej dyrekcji w

Warszawie. W wypowiedzeniu, jak zwy-
kle, tłómaczono konieczność redukcji

zmniejszeniem produkcji. Jednakowoż do

wiadujemy się, że na opróżnione miejsce

ma zostać przeniesiony asystent z innej

kopalni tej firmy,
Jeśli chodzi o faktyczne powody wypo-

wiedzenia p, Słotwińskiego, to nie tru-
dno jest się ich domyśleć. Zanadto bo-
wiem krótki dzieli je termin z artykułem
w „Chwili* i utworzeniem irontu żydow
skiego przeciw Polakom, Że zaś firma Li-
manowa nie zamierzała wydalić w najbliż
szej przyszłości p, Słotwińskiego świad.
czy fakt, iż p. Słotwińskiemu przydzielo
no w ubiegłym miesiącu nowe mieszka:
nie, które w chwili wiedzenia znaj-
dowało się w remoncie, Nie będziemy się
rozwodzić nad krzywdą i niedolą p. Słot-
wińskiego, bo nadto dobrze wszystkim
wiadomo, czem jest pozbawienie wśród
zimy pracy dla człowieka posiadającego
na utrzymaniu rodzinę.
To jedna ofiara, A teraz druga,
Od lat blisko trzynastu pracował w

firmie Emanuel Lockspeiser jako kierow-
nik kopalń, członek Obozu Narodowego
p. Henryk Trznadel. Firma ta od 3-ch
lat zalegała z zapłaceniem p, Trznadlowi
należności za mieszkanie, światło i opał
Ponieważ obecnie firma ta doskonale pro
speruje, udał się p. Trznadel do syna
właściciela firmy Abrahama Lockspeise-
ra, który zarządza kopalniami z prośbą
o wyrównanie należnych wedłuś umowy
dodatków. Na to oświadczył Abr. Lock-

 

Z CAŁEGO MIRAFU
KIELCE

Z ruchu narodowego, — W ub n edzie
lę odbyło się w Kielcach szereg zebrań
kół dzielnicowych Stronnictwa Narodo-
wego,

O godz. 16-ej odbyło się zebranie koła
S. N. dzielnicy Piaski Siee wę własnym
lokalu organizacyjnym, Przewodniczył
kierownik koła p. Jagielski. Referat na
temat: „Nasz program" wygłosił de!egat
zarządu grodz. p, R, Cieślikiewicz, Zebra
nie zakończono „Hymnem Młodych”.

Również o te porze odbyło sięToba
nie koła S. N. na przedm, Pakosz, we
własnym lokalu, Przewodniczył p, W. Ga
jek, Referat o kwest'i żydowskiej wygło-
sił delegat zarz. grodz. p, H. Zagrodzk.,
poczem dokonano reorganizacji zarządu

koła.
O godz. 18-ej odbyło się zebranie co

ła S. N, na przedm, Szydłówek przewod

niczył kierownik koła p. J, Jakóbczyk

Referat na temat „Najważnie'sze zagad-

nienia” wygłosił p, red. H. Przybylski.

Czwarte zebranie odbyło się o godz.

16 ej w kole S, N. „Herby“, we własnym

lokalu, Przewodniczył kierownik koła -

Staniszewski, Referat na temat: „Prze-
wodnie ide'e narodowego programu $o-
spodarczego” wygłosił delegat zarz.

gro'zkiego p. mec. Eug. Plebańczyk, Ze

branie zakończono odśpiewaniem „Hym
nu Młodych”.

W poniedziałek o godz. 20-ej odbyło
się zebranie koła Str. Narod. „Śródmieś-
cie" we własnym lokalu, Referat na te
mat: „Zagadnienia narodowa w Polsce
wsj ółczesnej” wygłosił p. prof, A. Sąder.
Zebranie zakończono śpiewem „Hymnu
Młodych". i

Szeregi narodowe w Kielcach rosną z

każdym dniem.

ŁÓDŹ

Poświęcenie placówki gospodarczej. —
W niedzielę dnia 9-go lutego 1936 r. w
godzinach wieczornych odbyło .się po-
święcenie nowej placówki chrześcijań-
skie' z obuwiem, założonej przez inwali-
dę wojennego Gordoniego i Ostrowskie-
go, b, radnego miasta Łodzi, przy ui. Ła
giewnickie' róg Zawiszy (Bałucki  Ry-
nek).Poświęcenia lokalu dokonał ks Grze
lak, składając placówce życzenia rozwoju
i rozkwitu, nadto życzenia składal: kpt.
L. Grzegorzak, Adamiec, Dembiński, Ra
kowski, B. Kowalski, Kożuchowski . Suro
wiec, Zebranych gości państwoOstrow-
scy i Gordoni przyjmowali herbatką. Na
wej placówce życzymy „Szczęść Boże”, a
ogół Polaków puwinien zaopatrywać się
w solidne i dobre obuwie w nowootwar-
tym sklepis,  

NOWY SĄCZ

Echa manifestacyj antyżydowskich 11 li
stopada. — W dniu 11 listopada ub r. a-
resztowano w Nowym Sączu 10 narodow
ców, w tem pp, Adam Flisa, Stan.sława
Wojcikiewicza, mag, Tadeusza Gołaszew
skiego, Zygmuna Droczaka, Józefa , Вг -
nisława Słomków, Stanisława Płacntę, Ja
na Biela, oraz Franciszka Stanka pod za-
rzutem, obrzucenia maszerujących w po-
chodzie kombatantów żydowskich zgniły-
mi jaami, oraz wznoszenia okrzyków
„precz z Żydami!” Sąd starościński ska-
zał wymienionych na grzywny po 5%0 zł.
lub 3 tygodnie aresztu, mimo że przewód
i śledztwo nie dały żadnych pozytywnych
wyników, Skazani wnieśli odwołan'e dv
sądu okręgowego w N. Sączu, W dniu
21 lutego o godz. 9 na sali 102, odvbędzie
się w tej sprawie rozprawa główna, Spra
wa ta budzi w mieście i okolicy wielkie
zainteresowanie,

OPOCZNO
 *

Front antynarodowy. — W powiatach

opoczyńskim, koneckim, radomskim, raw
skim i w części grójeckiego, gdzie pol

wpływem znanych wypadków, akcja od:
żydzenia zrobiła olbrzymie postępy, a
ludność żydowska znalazła się wobec nie
bezpieczeństwa wygłodzenia wskutek
dobraku zarobków, stronnictwa lewicowe
wraz z „sanacją” rozwi ają ostatnio akcię
przeciwko Obozowi Narodowemu, Ostat.
nio zarzucono te okolice odezwami, pod.
pisanemi przezsocalistów, TUR, „Bund“
i lewicę s'onistyczną, w których atakuje
się gwałtownie Obóz Narodowy, broniąc
jednocześnie żydów, Ulotki te rozpow-
szechniane są nie tylko przez Żydów i so
cjalistów ale również przez zwolenników
„Sanacji“. Mówi się przytem wyraźnie:
do każdego stronnictwa możecie należeć
byle nie do Stronnictwa Narodowego
Wstępujcie do socjalistów, do ludowców,
gdzie chcecie, bylebyście nie byl: naro
dowcami. Narodowcy będą zwalczani na
każdym kroku aż do zniszczenia ruchu
narodowego,

Agitac'a ta nie znajdu'e jednak nigdzie
posłuchu. Ruch narodowy rozwia się z
siłą żywiołową, które, nie powstrzymać
nie jest w stanie,

WIELUŃ
—
Niezakończone wybory burmistrza, —

Zaj owiedziane na dzień 10 b, m, posie-
dzenie rady mieskie , mające dok mać
wyborów nowego burmistrza w miejsce
dr, A. Białeckiego, który tego wyboru
nie przyjął, wywołało w mieście wielkie
zainteresowanie,
To też na posiedzenie rady miejskiej

ściągnęło bardzo dużo ludzi, Zebranie roz  

poczęło się o godz. 20. Przewodniczącym
został p, Paszkowski. Po odczytaniu usta
wy dotyczące wyborów burmistrza przy

stąpiono do zgłaszania kandydatur, sześ
ciu radnych a to: pp. Pankowski Wincen-
ty, Ruszkowski, Birek, Sztark, Krężel i
Brzozowski wysunęło kandydaturę p, Jó
zefa Jędrzejewskiego, byłego kilkuletnie-
go wiceburmistrza miasta W'elunia
Wśród ogólnego naprężenia przystąpion?
do głosowania, Rezultat głosowan.a był
sensacyjny: za p. Jędrzejewskim padło 12
głosów i oddano 12 kartek czystych Wia
dome było, że w głosowaniu brało udział
4 radnych z Narodowego Klubu Radzie
kiego, oraz 8 radnych większości prorzą
dowe, kartki czyste oddali Żydzi oraz 5
radnych prorządowych.

Nastąpiła przerwa, Przewodniczący po
przerwie zawiadomił, że zebranie rady
mie'skiej... zamyka,
 

akcja żydowska
Poiakom

Borysław, w lutym.

speiser, że i tak za dobrze mu płaci, Ww

rezultacie rozmowy została w tej sprawie

naznaczona p, Trznadlowi konterencia

na 21 stycznia b. r, W dniu tym zjawił się

p. T. w biurze zarządu kopalń,

Abraham Lockspeiser wezwał p. Trzna

dla do separatki telefonicznej, gdzie sie-

dział już prokurent firmy Mojżesz Wein-

garten. W zamkniętej separatce zaczęła

się rozmowa. Kiedy p, Trznadel wyłusz-

czył swoje słuszne żądania, na to Wein-

garten odpowiedział mu, że chce firmę

wykorzystać i naciąśać, Wówczas p.

Trznadel oświadczył iż nigdy nikogo do-

tychczas nie wykorzystał, ani nie nacią

gał, gdyż inaczej miałby może dzisiaj sam

swoją kopalnię. Na te słowa Abraham

Lockspeiser zerwawszy się z miejsca wy

krzyknął: „Ja zatem wykorzystuję ludzi

zupełnie tak, jakbym uprawiał handel ży

wym towarem”? Pytaniem tem, nie po-

siadającem związku ze sprawą został p.

Trznadel tak zaskoczony i zdziwiony, że

nie wiedział, co ma odpowiedzieć Abra

ham Locksreiser robiąc obrażonego, dał

polecenie Weigartenowi natychmiastowe

go zwolnienia p. Trznadla, Niepomogły

tłómaczenia p, Trznadla.

P. Trznadel udał się następnie do po-

! koju właściciela firmy Emanuela Lock-

peisera i rozpoczął z nim rozmowę o spra

wach bieżących kopalni. Po chwili wszedł

Weingarten z oznajmieniem, że p, Trzna-

ma Lockspeisera. Na to Em. Lockspeiser

udał ośromne oburzenie i nazwał p,

Trznadla „endekiem* i oświadczył w te

słowa: „Pan jest antysemitą, a ja jestem

antychrześcijaninem”. Widzącuplanowa-

ną prowokację p, Trznadel wyszedł z te

go pokoju i udał się do kasy firmowej po

bieżące pobory, które w tym dniu były

wypłacane, Tu znowu dyrektor firmy 1-

zak Lockspeiser oznajmił p. Trznadlowi,

ażeby nie wychodził na kopalnię, boby

jeszcze szyby zaśwoździł, Abraham Lock

speiser zaś wyraził się: „dałbym mu po

pysku, ale uważam na jego starość, Na to

nadchodzi Emanuel Lockspeiser i woła:

„Wypłacić mu wszystko i mieszkanie".

P. Trznadel widząc się napadniętym

przez rozjuszonych wszystkich Lockspei-

serów, czemprędzej opuścił biuro. Na dru
gi dzień t, j. 22,1 otrzymał list z wypo-
wiedzeniem pracy i część zaległych po-

borów. у
Przytoczone zajście przemawia samo

za siebie i zbyteczne są wszelkie komen
tarze, Kierownika kopalni, który uczci-
wie i sumiennie pracował nad podnesie-

niem koralni przez blisko 13 lat, za ra-
żąco byłoby wydalić bez najmniejszego
powodu jedynie za to, że posiada przeko-

nania narodowe, Trzeba więc było uciec

się do prowokacji,

Co znaczy dla pp, Lockspeiserów 13 lat
mozolnie przepracowanych dla ich wła-
snego dobra, co znaczy dla nich, že p.
Trznadel nie będzie miał z czego żyć
wraz z rodziną. Oni posiadają miljony

wydobyte z polskiej ziemi, a talmud ni2
nauczył ich miłości „goja“. Nie wyplaco-

no p, Trznadlowi pomimo zredukowania
go należnych mu kwot, o które musi sią

dopiero upomnieć na drodze sądowej.
ADATA

 
Zbezczeszczenie medalika w szkole

Kalisz, w lutym.

W miasteczku Koźminek powiatu
kaliskiego w miejscowej szkole zda-
rzył się wypadek, który oburzył całe
katolickie społeczeństwo. Uczenica VI
oddziału Żydówka, Gitla Łaja Siera-
dzka napluła na medalik, który wy-
padł z przypadkowo zrzuconego na po
dłogę piórnika uczenicy  Kowalczy-
kówny. Gdy Kowalczykówna podnio-
sła medalik i zażądała od Gitli Sie-
radzkiej otarcia go i przeproszenia,
Żydówka napluła po raz wtóry,

Fakt ten wywołał oburzenie wśród

dzieci szkolnych, a wślad za tem po-
ruszył także miejscowe społeczeństwo.
Gdyby nie stanowcza postawa poważ-
nych obywateli miasta, którzy posta-
nowili sprawę wziąć w swoje ręce i
załatwić ją z władzami szk-lnemi w
kireunku udzielenia satysfakcji za 0-
brażone wierzenia religijne katolików,
zapewne doszłoby do awantury anty-
żyduwskiej, gdyż tak silnie były poru.
szone umysły i zbolałe serca,
W imieniu całego katolickiego spo-

łeczeństwa Opieka Szkolna w skła-
dzie wójta gminy Koźminek, prezesa
Akcji Katolickiej ji prezesa Straży Po-
żornej zwróciła się do kierowniczki
szkoły p. Wktorji Kulpińskiej z prośbą
o wiadomości w tej przykrej sprawie.
Pani Kulpińska odmówiła wszelkich
informacyj, dowodząc, że Opieka
Szkolna ogranicza się tylko do spraw
materjalnych szkoły.

Mijały tygodnie a władze szkolne
ani miejscowe ani inspektorat szkolny
w Kaliszu nic nie przedsięwzięły, aby
załatwić tę bolesną sprawę, Gitla Sie-

radzka nadal uczęszcza do szkoły, Wi-
dząc to, Opieka Szkolna w imieniu ka-
tolickiej ludności Koźminka wysłała
do Kuratorjum Warszawskiego Okrę-
gu Szkolnego pismo, prosząc o wyda-
nie zarządzenia, by tego rodzaju wy-
bryki, obrażające uczucia katolików
nie były bagatelizowane i pozostawio-
ne bez kary.
Sprawa zachowania się uczenicy ży-

dowskiej w szkole w Koźminku za-
sługuje na uwagę z tegu względu, że
rzuca światło na atmosferę, w jakiej
wychowują się pewne dzieci żydow-
skie, Trudno przypuścić, by kilkuna-
stoletnia dziewczyna sama z własnego
impulsu bezcześciła przedmioty kultu
chrześcijańskiego. Jeżeli to robi, to #

wnością pod wpływem słów i uwag,
tóre słyszała lub słyszy w swem śro-

dowisku.
I jeszcze jedno trzeba podkreślić na

marginesie tego przykrego zajścia.
Kierownictwo szkoły i p. inspektor
szkolny w Kaliszu przez cały szereś
tygodni nie nadawali biegu sprawie,
przynajmniej nie uczynili nic, by dać
satysłakcję dotkniętej do żywego lud-
ności katolickiej, która w godny i po”
ważny sposób dała wyraz swemu sta-
nowisku. Różne możnaby z tego wy-
snuwać wnioski, ale jeden nasuwa się
nieodparcie: widocznie incydent uzna-
no za błahy, dając tem dqwód lekce-
ważenia doniosłości, jaką społeczeń-
stwo katolickie, świadome, że podsta-
wą ładu i bezpieczeństwa kraju jest
wychowanie religijne, przywiązuje do
poszanowania swych widocznych 0z-
nak świętości, których szargać nie
wolno. 

del został zwolniony za obrazę Abraha-,
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BANKOWOŚĆ PRYWATNA W ROKU UBIEGŁYM
Położenie bankowości prywatnej w

Polsce nie należy z pewnością do naj-
lepszych, Ogólna sytuacja gospodarcza
nie stwarza podstawy do większego
rozwoju. Ustawodawstwo oddłużenio-
we działą naogół w tym samym kie-
runku. Ponadto zaś na plan pierwszy
wysunęły się w życiu kraju państwo-
we i komunalne instytucje kredytowe
i oszczędnościowe, co nie mogło nie
odbić się na stanie bankowości pry-
watne;, zredukowanej przez kryzys i
etatyzm do znacznie mniejszej, niż
poprzednio roli, *
, Bankowość ta — mimo wszystko
jednak — gra jeszcze znaczną rolę w
życiu kraju,

P.A.T. podaje sprawozdanie z kon-
ferencji prasowej w m-stwie skarbu,
na której p. Jerzy Komarnicki, na-
czelnik wydziału bankowego  infor-
mował o bankowości prywatnej w
Polsce w r. 1935.
„Objawy poprawy — mówił referent —

na naszym rynku pieniężno - kapitało-
ud wyrażające się w narastaniu kapi-
tałów i zaniku tezauryzacji, które to
zjawiska wystąpiły silniej w 1934 r., —
w pierwszej połowie ubiegłego roku
trwały nadal. drugiem półroczu nato-
miast pod wpływemniepokojów waluto-
wychw pozostałych krajach bloku złote-
$o, niepewnej sytuacji politycznej w Eu-
DOE (w: związku z wojną abisyńską) о-
raz powikłań na Dalekim Wschodzie —
tendencje te uległy pewnemu zahamowa-
niu. Pomimo to ogólne zarysy poprawy
zostały utrzymane”,

Kapitały własne banków pozostały
niemal bez zmiany: wynosiły około

* 280 miljonów.
__ Wkłady wzrosły o 27 miljonów zł-—
do sumy 466 miljonów. Nie jest to
wzrost imponujący, jeśli zważyć, że w
niektórych instytucjach państwowych
przyrasta nieraz po kilkanaście mi-
ljonėw miesięcznie. Rywalizacja in-
stytucyj państwowych z bankowością
prywatną jest szczególnie charaktery-
styczna w tej właśnie dziedzinie.
„Banki prywatne,w roku 1935 — snuł

dalej swe wywody p. referent — były
mę. zasobne w kapitały, to też nie po-
trzebowały większych kredytów I
skontowych. Redyskonto w kraju zwięk-
szyło się zaledwie o 2,3 mili. zł. do 139
milj. zł., nieznaczne zaś redyskonto za-
granicą utrzymało się na tym samym nie-
a. poziomie — 3,7 milj, zł. W

roku ubieśłym nastąpiła dalsza spłata
kredytów zagranicznych w wysokości 30
milj. zł., wobec 12 1 milj. zł. w roku 1934,
tak że stan tych kredytów pod koniec ub.
r. wynosił 136,8 milj. zł.'.
O ile nam wiadomo — mały wzrost

redyskonta płynąć może także z o-
strej oceny portfelu, pod którą kryją
się nieraz restrykcje kredytowego wo-
bec prywatnych banków czy przedsię-
biorstw, przy równoczesnem szerszem
redyskontowaniu portfelu  przedsię-
biorstw i banków państwowych. Po-
za tem niski poziom życia gospodar-
czego, jego produkcji i obrotów odbi-
jać się może i na sumie udzielonych
przez banki kredytów i na ich redy-
skoncie.

Kredyty cze”pane przez banki z
instytucyj krajowych wzrosły o 68
milj, zł, do 84,3 mili. zł, Wzrosło rów-
nież dyskonto akceptów Banku Ak-
ceptacyjnego o 13,3 milj. zł. do 45,4
milj, zł. ;
Jak wiadomo, w ramach ogólnej

akcji oddłużeniowej rolnictwa prze-
prowadzana jest również konwersja
długów rolników wobec  instytucyj
kredytowych, Konwersja ta ma objąć
zadłużenie rolnictwa w wysokości
400 — 450 milj. zł. Akcję tę przepro-

 

wadza Bank Akceptacyjny. Dotych-
czas zawarto i zatwierdzono układów
na przeszło 300 mil. zł. (w ciągu 1935
r. wzrost o 1146 mili, zł.), Kredyty ak-
ceptacyjne, udzielane przez Bank Ak-
ceptacyjny via banki prywatne i ana-
logiczne zobowiązania banków z tego
tytułu, sięgają kwoty 226,3 mili. zł.
Co do działalności kredytowej ban-

ków zasługuje na podkreślenie nie-
znaczne, a charakterystyczne dalsze
zmniejszenie się sumy udzielonych
kredytów o 1,7 milj. zł., przy zmniej-
szeniu się w r. 1934 o 17,4 miljony, Su-
ma udzielonych kredytów wynosiła
w końcu ub, r. 918,1 mil. zł.
 

Pogotowie kasowe wzrosło o 10
milj, — do 80,5 milj, na koniec roku.
Tym sposobem płynność z 8,2 podnio-
sła się do 9,2 proc.
Dochody .banków w roku 1935-ym,

łącznie z pozostałościami zysków z
lat ubiegłych wynosiły 71,7 milj. zł.;
wydatki zaś łącznie z pozostałościami
strat z. lat ubiegłych — 68,5 milj. zł;
nadwyżka zatem dochodów nad wy-
datkami sięgała kwoty 3,2 milj. zł. i
była nieco większa, niż w roku 1934,
kiedy to wynosiła tylko 2,9 milj. zł.
Należy jednakże podkreślićę, że nad-

wyżka ta znacznieby się zwiększyła,
gdyby nie uwzględniać strat z lat ub.
 

Nędza bratawieśimiasto
Nie wiemy, czy p, Feliks Młynarski,

który zamieścił w „Kur. Warsz.” arty-
kuł: „Przed naradą gospodarczą", spo-
dziewa się poważnych, pozytywnych wy-
niców te; narady, W każdym razie z tej
okazi snuje szereg trafnych myśli:

„Duszę narodu wsadzono na szczudła
ambicji, SI uważamy się za mocarstwo
i wymagamy innych, aby nas za mo-
carstwo uważano, Tymczasem rzeczywi-
stość przeczy marzeniom, Zamiast nowo-
czesqych motorów snują się na drogach
patrjarchalne furmanki. W chatach ciem-
no, bo oszczędzać się musi nawet łuczy-
wo, nie mówiąc o nafcie trawi nas klęska
masowego bezrobocia, Miliony głodnych
z rozpaczą myślą o dniu jutrzejszym i z
rosnącym żalem patrzą w stronę stolicy.
odpowiedzialnej za rządy. Coraz więk-
szy procent poborowych odpada z braku
warunków fizycznych, Nędza brata wieś
i miasto.
Miał obecny wiceprem'er chwalebną

odwagę zwrócić uwagę ogółu na sprzecz-
ność naszych ambicji mocarstwowych i
nędzy rzeczywistości. Pierwszym obo-
wiązkiem uczestników narady bedzie
podąć tę nutę, ponieważ dotychczasowe
posunięcia obecnego rządu poszły w
pierwszej fazie starą drogą, pogłębiając
z konieczności pauperyzację. ie dość
więc powiedzieć, raz, ale trzeba powtó-
rzyć gorzką prawdę, bo chwila jest zbyt
poważna, aby tłumić 'ej wymowę poru-
szaniem tylko spraw względnie drobnych
i bolączekk klasowych lub dzielnicowych

Stan obecny nie jest tylko wynikiem
złe” koniunktury światowe, ponieważ
wszędzie indziej, pomimo tei samej kon-
junktury, widać już wyraźna poprawę lub
zatrzymanie dalszego spadku. Ponadto
nasze szansę walki z kryzysem byłv lep-
sze, niż wielu państw innych, Uderzmy
się więc w piersi, Więce' zaważyły. na
szali nasze własne błeędv, aniżeli oko-
liczności zewnętrzne Naiwięce' bowiem
zawiniła nasza własna polityka gospodar
cza i finansowa, nazwana  górnolotnie
rzekomą deflacia, pomując sens słowa
deflacia w sposób nieścisły, nieprzemy-
šlany“,

Atak, wykonany ostatnio na nożyce
cen, charakteryzuje autor surowo:
„Nierentowność rolnictwa, spodziewa-

no się więc uleczyć przez ignorowanie
rentowności przemysłu”.

„Równanie w dół: okazało się równa
niem'w pauperyzacji, Rzekoma detlacja,
uprawiana od kilku lat, stała się tragicz-
nem bieganiem za własnym ogonem
Niech nikt dzisiaj nie próbuje dowodzić,
że poprzednie rządy nie były dość kon-
sekwentne i dlatego chybiły celu Zapóź
no byłoby.szukaćpoprawek, Gdyby na
wet dotychczasową t, zw. deflację uznać
za doktrynę teoretycznie sporną,— bez-
spornem jest przedewszystkiem 'ej ban-
kructwo, I dlatego drugą prawdą, któ-
rą słery gospodarcze winny jasno wypo
wiedzieć, jest stwier lzenie bankructwa
metody dotychczasowe i konieczność zna
lezienia metody nowej mogące' wskrzesić
aktywność inic atywy i zapewnić produk-
cji widoki lepszei opłacalności".
Uznaąc celowość robót publicznych,

podejmowanych. w graniccah możliwości
finansowych — uważa, że program in-
westycyj załamie się, jeżeli nie zostanie
rozwiązane zagadnienie obniżenia kosz-

tów produkcji:
„Obniżyły się płace zarobkowe, pota-

niał kredyt i mnie' kosztują surowce i
maszyny, Jedna tylko grupa kosztów nie-
tylko nie spadła, ale stale podczas kry-
zysu podnosiła się w góre: 'est nią cię-
żar opadatkowanią, Proklamując rzeko-
mą deflację, nasze rządy stale uprawiały
inflacę kosztów fiskalnych. . Doszliśmy
skutkiem tego do tak głębokieśo upad-
ku i nędzy powszechnej. że zbierająca
się narada $ospodarcza musi położyć rę-
kę na tej głównej ranie, Jeżeli narada
chce się skończyć czemś pozytywnem,
konstruktywnem, a nie tak częstem i ja-
łowem gadulstwem, należy z całą sta-
nowczością wysunąć postulat połączenia
zwiększone aktywności inwestvcy'nej
ciał publicznych z możliwie rychła re-
dukcią obciążeń podatkowych. Inacze:
bowiem nie ruszymy z miejsca i dale:
będziemy brnęli w baśnie paupervzacii,
w Ltórem i tak już wvżej uszu siedzimy”.

Zagadnienie przebudowy państwa w
kierunku wydatnego „potanienia”* pań-
stwa stanowi jedno z założeń współczes-
ne* myśli narodowej. W obecnej sytuac'i
politycznej jest.ono — zdaniem naszem
— kwadraturą: koła,
Pierwszym i elementarnym warunkiem

wyjścia z nędzy jest — zmiana stosunków
politycznych,

Nowe przedsiębiorstwa polskie
W ostatnich dniach zostały w Rado-

miu otworzone dwie jatki chrześcijańsk'e
'z mięsem wołowem i cielęcem, Jedna na
placu Jagiellońskim w halach miejskich
pod 14 przez p. Iwańskiego Bolesława,
druga przy ul. Traugutta 7, p. Gołęb'ow-

skiego.
W ubiegłą sobotę odbyło się poświę-

cenie nowej chrześciańskiej placówki
handlowej w Radomiu. Został mianowi-
cie otwarty nowocześnie urządzony ma-
gazyn rad oelektryczny p, Podstolskiego
Pięknie wykonana wystawa i estetycz-  ne wnętrze były przedmiotem podziwu

licznie odwiedżającej publiczności
Z Kielc donoszą, iż w ub. sobotę, po

mszy św. w katedrze, ks, prof, Widlak
dokonał poświęcenia sklepu galanteryj-
nego p. t. „Elegantka” przy ul. Kilińskie
go 23.

Właścicielem sklepu jest członek Str,
Narod, p, Iśnacy Sikora.
Wszystkim nowootwartym zakładom

życzymy powodzenia i nie wątpimy, że
poprze ich najgoręcej całe społeczeń-
stwo polskie.

| czego nie_wolnoŻydom?
Nie w Polsce oczywiście, lecz w Niemczech

„Il, K. Codz,” podaje:
„W Berlinie wyszło nowe zarządze-

nie władz, mające na celu usunięcie le-
karzy Żydów z terenu pracy zawodowe;.

 

Ceny zboża
w kraju i za ranicą

Przeciętne tygodniowe ceny czterech
głównych zbóż w okresie od 3-go do 9-$o
lutego 1936 r. według obliczenia biura
Giełdy Zbożowo - Towarowej w War-
szawie. Ceny rozumieją się za 100 kg. w
złotych.

GIEŁDY KRAJOWE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Warszawa — 19.75 12124 15.25 13.79
Gdańsk 19.40 13,15 15,50 13,75
Poznań 18,124 12,12% 14,623 13,873
Bydgoszcz 18,37% 12,50 14874 13874
Łódź 19.50 13,124 15,00 15,12
Lublin 1851 1156 — 12,75
Równe 17,97 10,61 13,123 11,50
Wilno 18,91 11,97 — 12,95
Katowice 19,12% 13,174 — "15,50
Kraków 18,58 1266 — — 14,12%
Lwów 17,623 11,75 1562ż 13,22

GIEŁDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 44,52 3667 4738 —
Hamburg _ 20,34 1152 — 1296
Praga 37,78 29,96 3047 26,62
Brno 36,68 28,85 2959 2640
Wiedeń 3633 26,123 30,75 25,623
Liverpool 19,42 — — 1702
Chicago 21,79 11,97 16,74 11,71
Buenos Aires 17,47 — — —

Wkłady oszczędnościowe
w P.K.0.

W miesiącu styczniu włcłady oszczęd-
nościowe, wykazuą dalszy bardzo po-
ważny wzrost.
Wkłady oszczędnościowe wzrosły 0

13.757.030 zł,, osiąśa'ąc na dz. 31 stycz-
nia 193% r, stan 692.996,576 zł.

Jednocześnie ze wzrostem wkładów
oszczędnościowych wzrosła w tym czasie
i liczba oszczędzających w P, K. O. o-
siąśając na dzień 31.1,1936 r. ośólną
ilość 1.935.183 czynnych książeczek,

Na giełdzie mięsnej
Na zebraniu warszawskiej giełdy mięs-

nej nadal trwała tendencja zwyżkowa na
trzodę chlewną przy dość dużem oży-
wieniu popytu.
Svęd wyniósł ogółem 654 sztuki bydła,

cieląt 716 sztuk, owiec 39 sztuk, trzody
chlewnej 1.727 sztuk, z czego niesprze-
danych pozostało 209 sztuk.
Za 100 kt, žywca loco Warszawa pła-

cono: woły tuczne 70 do 71 zł., miesiste
— 57 do 68 zł,, tłuste — 60 do 65 zł.
karmne — 51 do 55 zt.; buhaje tuczne
67 zł., miesiste — 56 do 58 zł., tłuste —
60 do 65 zł,, karmne — 50 do 53 zł, kro-
wy tłuste 60 do 65 zł., mięsiste — 56 do
66 zł,, karmne — 50 do 54 zł.: bydło chu-
de bez różnicy $atunku i wieku — 41 do
49 zł., cielęta odżywione — 70 do 75 zł,,
słabo odżywione — 60 do 68 zł. Trzoda
chlewna: słoninowe od 150 kó, wzwyż —
80 do 87 zł,, słoninowe od 130 Ao 150 kg
— 76 do 80 zł,, mięsne od 110 kg. wzwyż
70 do 75 zł,
Na hali hurtu za kilośram mięsa uboju

warszawskieńo vłacono: wołowina gat,
I-szy — 1.05 do 1.10 zł., gat. II-gi — 95
gr. do 1 zł., cielecina sat, I — 1.40 do
1,50 zł., sat. II-4i — 1.20 do 1.30 zł.,
wierrzowina słoninowa — 105 do 1.10
zł, mięsna — 1 zł do 1,08 zł. Mięso nprzy-
wożone: wołowina gat. I-szy — 1 do 1.07
zł., óat. II-4i — 90 ór. do 95 6r., cieleci-
na óat I-szy — 1.35 do 1,40 zł., dat. II-gi — 120 do 1.30 zł., wieprzowina mięsna
— 1 do 1.05 zł. = :

51)

G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

ROZDZIAŁ XIX.

PRAWDZIWY JOSE,

Cabrillo zacierał ręce i wzdychał z rozczule-
niem, wspominając jak zgrabnie wywiódł na poku-
szenie i kupił biednego Ludwika Gasparda.

— A jednak dwanaście tysięcy rocznie to duża
suma — mówił spokojnym głosem Mały.

— Naturalnie — odparł pośpiesznie Cabrillo. —

Ale Gaspard był już wówczas bardzo starym czło-

wiekiem, któż mógł przewidzieć, że pożyje jeszcze

dwanaście lat? Gdyby był umarł, zostawiłbym oczy.

wiście młodego Josć'go własnemu losowi, niechby

sobie sam radził.
— Oczywiście — odparł rzeczowym

Mały.
— Niech pan przeczyta ten list i przekona

się jak rzeczy stoją? >

Podał Małemu kopertę i ten zabrał się do czy-

tania jej zawartości. List napisany był pięknem

pismem, linje falowały zlekka, ale litery nakreślo-

ne były tak starannie, że mogły służyć za wzót do

kaligrafji List zawierał pokwitowanie ostatniej

przesyłki pieniężnej i podziękowanie za zwykłą

punktualność. Dalej następowało stwierdzenie fak-

tonem

 
|
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tu, że Don Filip Carwajal robi postępy w naukach
i ćwiczeniach fizycznych i stał się doskonałym wzo-
rem tego, czem powinien być młody gentleman.

Co zaś tyczyło się jego osoby, pisał Gaspard,
miewał się coraz lepiej i niczego więcej sobie nie
życzył. Dokonane już zostało doskonałe dzieło, na oł-
tarzu, którego złożył życie, Dzięki swoim systemom
wychowawczym stworzył skończony typ gentlemana
i człowieka wykształconego. Chciałby jeszcze do- |
żyć tej chwili, w której świat doceni i stworzy od-
powiednie ramy dla jego arcydzieła. '

Bo choč Filip wejdzie na arenę zdegenero-
wanego, okrutnego, bezwzględnego i podejrzliwego
świata, da sobie radę w życiu. Istnieje bowiem

wśród ludzi zdolność rozpoznania genjusza i oce-
nienia prawdziwych zalet.

Nie żałuję ani na chwilę tego, że chłopiec stra-
cił z mojej winy wielki majątek. Gdyby mie ta
strata umysł jego nie byłby posiadł skarbów wie-
dzy, które są obecnie jego własnością.

Co do jego wykształcenia, o którem zdawa-
łem już panu kiedyindziej sprawę, to mogę zapew-
nić, że przez te dwanaście lat dokonałem cudów.
Zna on świetnie grecką i rzymską literaturę, włada
dobrze trzema językami poza macierzystym, posia-
da gruntownie znajomość filozofji, matematyki, mu-
zyki i umie posługiwać się ołówkiem choć nie tak
dobrze jakbym tego pragnął, Co do nauk przyrod-
niczych to nie mogłem niestety kierować jego po-
stępami, ale ludzie miarodajniejsi ode mnie twier-
dzą, że zaszedł daleko na trudnej drodze wiedzy
ścisłej. pok

Co do nauk prawniczych to czytał dużo poważ-
nych dzieł z tej dziedziny i tak się interesuje tą
gałęzią wiedzy, że traktuje to czytanie jako rozryw-
kę. Piszę o tem wszystkiem, chcąc panu udowodnić

| co można zrobić z mózgiem dwudziestodwuletniego

chłopca, który wieloktotnie przerósł już umysłowo
swego starego nauczyciela. .

Pan myśli może, że zaniedbałem rozwój fizycz-
ny chłopca? Wręcz przeciwnie. Zwracałem baczną
uwagę na jego zdrowie, bo zdrowie fizyczne wzmac-
nia aktywność mózgu. Ćwiczył się zawsze w gim-
nastyce, specjalni instruktorzy nauczyli go boksu

| i walki francuskiej, Jeździ konno niezwykle dobrze
i odważnie, tworzy jedną całość z koniem, którego
dosiada. Nauczono go obchodzić się z bronią palną,
a że ma dobry wzrok i silne nerwy, doszedł w tej
dziedzinie do zdumiewających rezultatów. Jednem
słowem, gdy pan zobaczy młodzieńca, który myśli,
o sobie, że jest Filipem Carwajal'em, ujrzy pan
wcielenie mojej koncepcji o człowieku  do-
skonałym!

" Nad tą częścią listu zadumał się Mały przez
jakiś czas; wkońcu podniósł na Cabrilla swoje wiel-
kie, ciemne oczy. ›
— Wszystko to jest prawdą — powiedział spo-

kojnie, .
Cabrillo westchnął z ulgą, rad był, że dzięki

temu listowi uwierzono w całość jego opowiadania.
Bał się spotkać z bardziej sceptyczna oceną,
— Wobec tego zrobiłem co następuje — mówił

Cabrillo. — Z chwilą gdy przekonałem się, że dzięki
mądremu przeciągnięciu ludności w San Triste na
swoją stronę, wyrzucił mnie pan stąd definitywnie,
posłałem po Gasparda i młodego Josćgo lub raczej
Filipa, bo tak się teraz nazywa.

Zamilkł', spodziewając się, że Mały zachwieje
się pod tym ciosem. Mały nawet nie drgnął. Stał
nieruchomo, jak żołnierz prezentujący broń.
— Jak on przyjedzie odbierze od nas obu swo-

ją własność i zostawi nas z niczem,

J
(C. d. n.).  

Od 1 kwietnia nie będzie wolno żadne-
-mu żydowskiemu lekarzowi ordynować w
prywatnych klinikach, podobnie jak ma
się rzecz z klinikami państwowemi i
miejsikiemi. Zarządzenie to zostało wy”
dane w następstwie frelkwencji pacjen-
tów aryskich na żydowskich i „nawpół-
żydowskich" klinikach, wskutek czego
aryskie kliniki prywatne, których 65
znajduje się w samym Berlinie, nie licząc
innych miast, miały znacznie mniej pa-
centów i walczyły z trudnościami
Spodziewane jest również zarządzenie,

że aryjskim pacjentom będzie wzbronio-
ne leczenie się w żydowskich i nawpół-
żydowskich klinikach prywatnych Sk —
rzystają z teśo młodzi lekarze, rozpoczy-
na ący praktykę, na prowinci, którzy 0-
siedlaią się tłumnie w Berlinie, znęcani
brakiem lekarzy w stolicy. Większość ich
pacjentów stanowią członkowie kas
chorych, którzy nie chca lub nie mogą
powierzać się opiece lekarzy Żydów.
Ponadto wydały władze dwa nowe za.

kazy, na podstawie któryżh nie wolno
Żydom pełnić funkcji doradców podatko-
wych i ekspertów gospodarczych. Re-
prezentantom tych zawodów przysłano
druki do wypełnienia, zamujące się
głównie kwestią ich rasowego pochodze-
nia, Kto nie może wykazać się czysto a-
ryjskkiemi przodkami, musi zrezygnować
z pełnienia zawodu doradcy podatkowe-
go i elkspert:, ekonomicznego na terenie
Rzeszy”.
 

Gieldy pieniężne
Notowania z dnia 12-go lutego

AKCJE
Belgja 89.30 (sprzedaż 89.48, kupno

89.12); Holand a 359.95 (sprzedaż 360,-7,
kupno 359.23); Kopenhaga 117,15 (sprze-
daż 117.44, kupno 116,86); Londyn 26,23
sprzedaż 26.30, kupno 26.16); Nowy Jork
kabel) 5,25 i jedna czwarta: (sprzedaż
5,26 i pół kupno 5,24), Paryż 35.01 (sprze
daż 35,08, kupno 34.94); Praga 2197
(sprzedaż 22,01, kupno 21.93); Szwajcarja
173,20 (sprzedaż 173.54, kupno 172.86;
Stokholm 135,25 (sprzedaż 135.58, kupno
134,92); Berlin 213.45 (sprzedaż 213.98,

 

kupno 212,92); Madryt 72,60 (sprzedaż
72.75, kupno 72.45). с
Obroty dewizami średnie, tendenc'a

dla dewiz niejednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.23 i trzy
czwarte; rubel zł. 4,80; dolar złoty 9,02
— 9.02 i jedna czwarta; gram czystego
złota 5.9244, W obrotach prywatnych
marki niemieckie (banknoty) 150,50. W
Ao, prywatnych funty ang. (bankno-
y) 26.26.

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. pożyczka stabilizacyjna 52.38—

62.25 — 62.50 (odcinki po 500 dol.) 62.75
(w proc.); 4 proc, państwowa pożyczka
prem owa dolarowa 53.00; 5 proc. kon-
wersyjna 59,50; 6 proc pożyczka dolaro-
wa 77,00 — 76.75 (w proc,); SPrat z
Banku gospodarstwa Krafoweżo „00 (w
proc,); 8 proc. obligacie Banku gosnodar-
stwa krajowego 94,00 (wproch; 7 proc
L. Z. Banku gospodarstwa krajowega
83,23; 7 proc obligace Banku Ee odar-
stwa krajowego 83,25; 8 proc. L.Z: Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z, Bantu rol
nego 83,25; 4 i pół proc. L, Z. ziemskie
45,75 — 45 i pięć ósmych; 5 proc L Z.
Warszawy 57,00; 5 proc, L Z, Warszawy
(1933 r.) 55,00 — 54,73; 5 proc. L, Z, Łow
dzi (1933 r.) 48,75; 5 proc. L. Z. Kalisza
1933 r, 43.00,

DEWIZY
Bank Polski — 97,50; Wegiel — 43.00;
PASEK — 4,00; Ostrowiec — 18.88—

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 12-go lutego

Pszenica czerw. jara szk!. 715 gl — —
-- — —; Pszenica jedno!:ta 753 gl 19,75
— RE Pszenica zbierana 742 gl 19,25
— 19.75.
Żyto I standart 70 Ogl. 12,50 — 12,75:

Żyto II standart 687 gi, 12,25 — 12,50;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl 14,25 —
14.50; Owies A I st, (lekko zadesz.) 516
gl. 1425 — 1450; Owies II stan. 460 gl.
— 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. 1: 5Su—
13,75: Groch polny 18.00 — 19.00; Groch
Victoria 30.00 — 32.00; Wyka 20.00 —
21.00, Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela

potytójnie czyszczona 22,00 — 23.00;
Qbin niebieski 8.50 — 875; Łu-

bin żółty 10,75 — 11,25; Rzepik zimowy
42.50 — 43.50, Rzepik zimowy 415u —
42.50; Rzepik letni 42.00 — 43.00; Rze-
pė etni 4150 — 4250;  Šiemi
niane  bassis, 90 procentowe — 22.
— 33.50, Koniczyna czerw sur bzz gr.
kanianki — 110,00 — 120,00; Koniczyna
czerw, bez kan, o czyst 97 proc 145 00—
155,00; Koniczyna biała surowa 60,00—
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc 80.00 — %..00: Mak niebieski
64,00—66,00; Ziem. jad. — — —; Mąka
pszenna gat. I — A0— 20 proc 3: 00—
34.00; Mąka pszenna gat |— B 0 —
45 proc. 30.00 — 32.00; l-C 0-55 proc.
29.00 — 3079; 1 — D 0 — 60 эгос.
28,00 — 29.00; I — E 0—65 proc 27,00—
28.00; II—A 20—55 proc. 26.00—27.00;
П — В 20 — 65 ргос 2400 — 2600;
II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24.00, П-! 55—
65 proc, 22.00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 2100—22.00; Maka żytnia  wycią-
gowa” 0-30 2000 — 2100; Mąka żytnia
I gat 0-45 20.00 — 21.00: Mąka žyt I gat.
0-55 proc 1950 — 2050: I gat 0-65: nroe.

19.06 — 19.50; [I gat. 1550 — 16,50: ra-
zowa 15.75 — 16.25; pośliednta — — —
= — —. Otrebv wzenne órtbe przem
stand 11.50 — 12.00 Otręby pszenne
średnie przem stand, 10.50 — 11wv. О-
!-etv pszenne miałkie 10,50 — 11 00, Q-
tręby żytnie 8.75 — 9,25; Kuchy  Inia-
ne 15.50 — 1600, Kuchy rzepanowe
13.50 — 1400; Kuchv słoneczn xewe
— — — — —; Śmta sojowa 45 proc.
22.00 — 22 50,
Ogólny obrót 1784 tonn, w tem żyta

159 tonn. Usposobienie spokojne.,
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ПЙ przestaną spożywać mięso
Rabini u księdza Żongołłowicza

Główne zainteresowanie sfer po”
litycznych i ludności stolicy, tak ży-
dów jak i chrześcijan, obraca się do-
okoła wniosku pos. Prystorowej o
zniesienie uboju rytualnego.

Wśród żydów zapanował wielki
opłoch. Od szeregu dni obraduje
i przerwy Związek Rabinów, któ-
ry zamierza ogłosić jednodniowy
ścisły post generalny żydostwa pol-
skiego. Ma być także wydana ode-
zwa, nawołująca wszystkich żydów
do powstrzymania się na znak postu
cd spożywania mięsa. Związek Ra-
binów otrzymuje bezustannie pisma
i telegramy protestacyjne od gmin

żydowskich, rabinów i instytucyj
społecznych.

Związek Rabinów wysłał także
delegację do Ministerstwa Oświaty
i Wyznań Religijnych. Delegację
przyjął wiceminister ksiądz  Žon-
gołłowicz. Rabini przedstawili ks.
Żongołłowiczowi sytuację śmin ży-
dowskich, które nie mogą być u-
trzymane bez opłat, związanych z
ubojem rytualnym. Budżety niektó-
rych $min wyznaczonych miałyz
uboju rytualnego 85—90 procent do-
chodu.
Niektóre pisma żydowskie oświad-

czają, że na wypadek zniesienia ubo-

 

MUZYKA
Stanisław Szpinalski od przeszło

roku, mieszkający stale w Wilnie,
ostatnio dyrektor naszego Konser-
watorjum, dopiero teraz wystąpił ze
swoim recitalem.

Występ ten był konieczny. Wilno
zbyt prędko oswoiło się ze stwier-
dzeniem faktu, że w niemuzykalnem
Wilnie osiadł, aby w nim pracować,
uczeń Paderewskiego, koncertujący
na obu półkulach, znany i wybiiny
pianista.

Poprostu zapomniano, że jest
między nami artysta, który sztuką
swą wysoko wystrzela ponad poziom
naszego środowiska muzycznego.
W Szpinalskim uderza przede-

wszystkiem jego europe,skość. Już
sam układ programu, w którym,
obok Bacha, Chopina i klasyków,
znaleźli się współcześni Hiszpanie,
a nawet, o dziwo, nowe polskie kom-
pozycje, świadczył o szerszych hory-
zontach. Powiała Europa.

Europejskie są także w Szpinal-
skim poważny, pełen poczucia odpo”
wiedzialności stosunek do swoich za-
dań i solidność pianistowska.
W grze Szpinalskiego niema rze-

czy puszczonych, zablagowanych, za-
tartych. Wszystko jest przejrzyste,
o wyraźnych konturach i brzmi so-
czyście. Szpinalski gra nie na nastro-
je; A przedewszystkiem wykorzystuje
ż wieiką inteligencją i nieomylnym in-
stynktem rasowego pianisty materjał
muzyczny, zawarty w wykonywanej
kompozycji.

Dlatego nie waham się nazwać wa
Szpinalskiego zjawiskiem symptoma”|

w WILNIE
technicznych. Rezultat był taki, że
w ciągu lat kilkudziesięciu krajowe
uczelnie nie wydały ani jednego pia-
nisty o światowem nazwisku, a kon-
ikursy szopenowskie wykazały, że w
pianistyce zajmujemy jedno z ostat-
nich miejsc.

Co zaolniejsze, uciekało z kraju
i, niestety, przeciwnie, więcej do
niego nie powracało.

DSzpinaiski tączy doskonale przy”
gotowanie techniczne moskiewskiego
Kkonserwatorjum z wytrawnością in-
terpreiatorską mistrza  Paderew"
skiego.

Do kraju powrócił i kształci naj-
młodszą generac;ę, nie
wciąż doskonalić się w swej sziuce.

Znakomite opanowanie techniki
jest u Szpinalskiego na usługach
szczerego temperamentu artystycz-
nego. Ura jego, nawskroś, męska,
krwista, peina wigoru, odznacza się
szczególnem wyczuciem piękna ener-
gji rytmicznej.

Bourre Chabriera, Hiszpanie, roz*
ikosznie zjazzowane preluajum De-
bussy'ego jakże, dzięki temu, charak-
terystycznie i kolorowo wypadły w
interpretacji Szpinalskiego.

Najpiękniejszym jednak momen-
tem programu było wykonanie bal-
lady as-dur Chopina. [ak piastycz-
nej i pełnej polotu intepretacji tego
arcydzieia dawno nie siyszalem.

Nowe polskie kompozycje Łabuń-
wal s i Szeligowskiego zaprezento-

się ciekawie.

Polka i Soccatina Feliksa Łabuń-

przestając |

ju rytualnego, żydzi powstrzymają
się od spożywania mięsa. Pociągnę-
łoby to za sobą bardzo korzystną
konjunkturę w produkcji drobiu,
gdyż projekt ustawy nie dotyczy
uboju drobiu.

Na czwartek, 13 bm., zwołano do
Warszawy wielki zjazd rabinów i ca”
dyków cudotwórców. Zjedzie ich z
całej Polski przeszło 150. Zjazd ten
ma opracować program akcji prze-
ciwko uchwaleniu przeż Sejm i Se-
nat projektu ustwy o zniesieniu ubo-
ju rytualnego.

Żjazd będzie błagał Jehowę, by
wniosek posłaniki Prystorowej nie
był przyjęty. Jednocześnie uchwali
sposób przeprowadzenia postu ogól-
no-żydowskiego, który byłby stoso-
wany przez jeden dzień w każdym
miesiącu. Program zjazdu polegać
będzie na wyborze dnia postu oraz
miesiąca, w którymby wszyscy ży-
dzi na całym świecie wstrzymali się
od spożywania mięsa. Jednocześnie
zjazd uchwali treść listu do Minister-
stwa Spraw Wojskowych z prośbą
o zwolnienie żołnierzy żydów od
obowiązku spożywania mięsa w
dniu, wybranym na post.
Pozatem zjazd opracuje memorjał,

który będzie przedłożony posłom i
rządowi.
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Drugi oaczycć |
( prof. H. mazeaud |

Staraniem Wydziału Prawa i Na-!
uk Społecznych Uniwersytetu Ste-,
iana Batorego oraz Towarzystwa.
Prawniczego im. Daniłowicza odbę-
dzie się dziś o godz. 19 w Auli USB.
odczyt prof. H. Mazeaud pt. „Les
principes nouveaux du code polonais
des obligations”. Wstęp wolny.

wiino ośrodniem
iniarsaim

W dniu 13 bm. przyjechał do
Wilna p. Beveusć, attachć handlowy
ambasady polskiej w Paryżu, dla
zbadania na miejscu spraw eksportu
inu wileńskiego. W tej sprawie roz-
począł konterencje w Izbie Prze-
mysłowo-Handiowei.

bratobó;stwo
GŁĘBOKIE. W czasie zabawy ta-

necznej w Zalešnikach, gm. głęboc-
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najwspanialsza zabawa tegoroczasgo Karnawału ź występami artystów

scen wileńskich. — Orkiestra Zyngiera i Kropiwnickiego, najiepszy zespół
muzyczny Wiina. — Dekoracje Makojnika. — Bufet tani i obficie zaopatrzony.
Stroje wieczorowe aibo Kostjumy. Zaproszenia od wtorku, otrzymać

można w redakcjach.

 

Wysiedlenie oszusta matrymonjalnego
z granic POISKI

W, Wilnie i wielu innych mia-
stach Polski grasował dr. Jozne
Chomski, który popełnił cały szereg
oszustw na tle matrymonjalnem.
Ostatnio policja aresztowała Chom-
skiego w dniu ślubu jego w kościele
i z miejsca odstawiła go do więzie-
nia. W! tych dniach na mocy decyzji
władz administracyjnych  Chomski,
jako obywatel brazylijski został od-
stawiony do granicy polsko-nie-
mieckiej, skąd zaś przez tamtejsze
władze będzie odstawiony do Ham-

bur$a na okręt odchodzący do Bra-
zyli. (b)

Za odmowę nociegu—
spalił dom

Policja aresztowała 50 letniego
włóczęgę i żebraka Sylwestrą Tucz-
kowa pod zarzutem podpalenia do-
mu mieszkalnego Jana Chwaścika,
mieszkańca osady Górki gm. ostrow”
skiej, Tuczkow podpalił dom Chwa-
ścika z zemsty za odmowę udziele-

„„!nia noclegu. (h)

 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu zachmurzenie zmien-

ne i miejscami przelotny śnieg, głównie na

południu i wschodzie kraju.

Ponowny spadek temperatury, począw-

szy od północy kraju.

Umiarkowane wiatry, chwilami pory-

wiste, z kierunków północnych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Ruch personalny wśród du-

chowieństwa. Na mocy zarządzenia
J. E. Ks. Arcybiskupa Meiropolity,
w składzie osobistym duchowieństwa
zaszły następujące zmiany:
Ks. Stanisław Tarasewicz, wikary

w Olkienikach, na wikarego w Wi-;
dzach; ks. Jan Szydłowski, wikary
wWidzach, na wikarego w Żołudku;
ks. Antoni Ościłowicz na proboszcza
w Idołcie; ks. Antoni Dziczkaniec,
proboszcz w ldołcie, na proboszcza
w .Niemnie; ks. Józef Król, wikary
w Dąbrowie, na proboszcza w Balin-
gródku; ks, Józet Bielawski, preiekt
w Podbrodziu, na prefekta w Osz-
mianie; ks, Antoni Mańturzycki, pre-
tekt w Bieniakoniach, na preiekia i
rektora kośc. w Podbrodziu. (e)

URZĘDOWE.
— Wyjazd wojewody. Dnia 13

bm., o godz. 15.30 wojewoda wileński
p. Ludwik Bociański wyjechał w
sprawach służbowych do Warszawy.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej

Akademików U.S.B. w Wilnie niniej-
szem zawiadamia, że w niedzielę,
dnia 16 lutego 1936 r. w lokalu So-
dalicy,nym (ul. Wielka 64) odbędzie
się Walne Žebranie z następującym
porządkiem dziennym: 1) zagajenie,
2) wybór przewodniczącego, 3) od-
czytanie protokółu z poprzedniego
Walnego Zebrania, 4) sprawozdanie

kiej, został zabity Eljasz Apicionek. Zarząau, 5) sprawozdanie Komisji

wiieńska
przy ul. Metropolitalnej 1 odbędzie
się zebranie Chrz. Zw. Zaw. Pieka-
rzy. boruszone będą sprawy orga”
nizacyjne, kasowe oraz umowy zbio-
rowej. Początek o godz. 10. (s)

|  — Zebranie Chrz. Zw. Zaw. Służ-
by Żeńssiej. W, niedzielę 16.11 w lo”
*kalu przy zaułku Kazimierzowskim
3, o godz. 17 odbędzie się pienarne

, zebranie Chrz. Zw. Zaw. Siuż. Zen.

1 ODCZYTY.
| — Dziś, w Sali Śniadeckich USB
„odczyt Dra W. Korabiewicza „Kaja-
| kiem do Indyj i przez Indje“. Ceny
biietów znacznie obniżone. Akade-
mickie 25 gr. Frzeasprzedaż w księ-
garni Gebethnera i Woltła, ul. Mic-
kiewiczą 7.

RÓŻNE.
— Wolne stanowiska dozorcow

meljoracyjnych. Urząd Wojewódzki
Wiienski podaje niniejszem do wia-
domości, iż osoby, retiektujące na
zajęcie w nadchodzącym sezonie let-
nim stanowisk dozorców  meljora-
cyjnych, winny w terminie do dnia
15 marca 36 r. złożyć podanie pod
adresem: Urząd Wojewódzki Wileń-
ski, Oddział Organizacyjny, ul. Ma-
gdaleny 2.

Do podania należy dołączyć žy-
ciorys własnoręcznie poaupisany Oraz
uwierzytelnione odpisy lub odpisy
nieuwierzyielnione wraz z oryg.na"
tami, które po wykorzystaniu zosta-
ną zwrócone, nasiępujących doku-
mentów:  świadeciwa urodzenia,
szkolnego, obywatelstwa, metryki
ślubu, książki wojskowej i zašwiad-
czeń z pracy.

Jednocześnie zaznacza się, że
podania złożone po terminie będą
uwzględnione w wyjątkowych wy-
padkach.

 
tycznem, zapowiedzią lepszych cza- skiego wydąły się kompozycjami o KRONIKA POLICYJNA.

 
sów w pianistyce polskiej.

Stara generacja, wywodząca się
z prawdziwych i rzekomych uczniów
Chopina, za nielicznemi wyjątkami,
propagowała t. zw. „iiczuciowość”
ry, przy bandzo poważnych brakach

 

Gdy przepił posag żony postanowił ją zabić ”**"'
W lutym r. ub. niejaki Wiktor

Adamczyk, mieszkaniec wsi Horowi-
cze, pow. nowogródzkiego, poślubił
m-kę sąsiedniej wsi Katarzynę Hład-
ką, która w posagu wniosła 300 zł,
oraz konia i krowę.

Po paru BE. mae
ycia stosunki małżonków pops

RE dalece, iż W. Adamczyk,któ.
ry zresztą stał się przyczyną niepo-
rozumień, ponieważ przepijał posag
żony, postanowił pozbawić się
małżonki. Użył do tego swego niedo-
rozwiniętego i głuchoniemego brata
Michała obiecując mu za zabicie żo-
ny swej dać nowe spodnie, oraz ko-
szulę.
W dniu 1 kwietnia Katarzyna

Adamczykowa zaginęła. Po trzech
dniach jej nieobecności zameldowa-
no o zaginięciu policji, która wszczę-
ła poszukiwania. Przy pomocy psa
policyjnego znaleziono w lasku w
odległości 150 metrów od chaty
Adamowiczów zwłoki zamordowanej
Katarzyny nieludzko połamane, po-
nieważ nie mogły się zmieścić w
płytkim dole przysypanym piaskiem
i gruzami.

Podejrzenie o zabójstwo padło
na rodzinę Adamczyków tj. ną ro-
dziców Mikołaja i Stefanii, oraz na najlepiej zaczynać od szybownictwa. Finlandji wilnianie mają wziąć udział
+ braci Adamczyków Wiktora i Przejście na samoloty jest wówczas w międzynarodowym turnieju hoke-

Sprawaznalazła się w Sądzie

bardziej zdecydowanym charakterze,
Barwna suita Szeligowskiego jest

za trudna technicznie dla młodzieży,
a.zbyt błaha na komipozycję kon-
z" SŁ W—ski.

Okręgowym w Nowogródku, który
za głównego sprawcę morderstwa
uznał Wiktora Adamczyka, skazu-
jąc go na bezterminowe zamknięcie
w więzieniu. Ojca jego Mikołaja i
matkę Stefanję, skazano po 12 lat
więzienia. Współoskarżonego  głu-
choniemego Michała sąd uniewin-
nił, Inny obrót wzięła sprawa w
Sądzie Apelacyinym w Wilnie.

Na przewodzie sądowym ustalo-
no, iż głównym inicjatorem  zabój-

KURS SZYBOWCOWY.
Sekcja Szybowcowa Aeroklubu

Wileńskiego organizuje od 20 lutego
rb. teoretyczny kurs szybowcowy
dla kandydatów na pilotów szybow-
|cowych. Kurs trwać będzie jeden
"miesiąc. Opłata wynosi zł. 5. Wy-

 
kłady będą się odbywać 3 razy ty-|
|godniowo w godz. od 19 do 21,30.
Zapisy przyjmuje i informacyj udzie-

„la sekretarjat Aeroklubu Wileńskie-
tgo (Arsenalska 6), codziennie (o-
prócz niedziel) od 19—21.

Dodać należy, że naukę latania

bardzo ułatwione.

 

SPORT

Obecnie dochodzenie ustaliło, że za- Rewizyjnej, 6) dyskusja, 7) wnioski
bójstwa dokonał brat Eljasza, Justyn ustępującego Zarządu, 8) wnioski
Apcionek. Zaraz po rozpoczęciu Komisji Rewizyjnej, 9) wybór nowe-
bójki zostało przez niepostrzežone- go Zarządu, 10) wybėr Kiomisji Re-
go osobnika zgaszone światło i za- wizyjnej, 11) wybór Sądu Koleżeń-

prawdopodobnie « nieświado- skiego, 12) wolne wnioski.
Zebranie poprzedzi Msza św., od-

prawiona w kaplicy sodalicynej o
9 ak niais)

wiązkowa.

bójca
mie rozpłatał głowę siekierą swemu

Obecność

stwa był Wiktor Adamczyk, w. sto”
sunku do którego wyrok instancji
pierwszej zatwierdzono. Stwierdzo-
no jednak, iż Katarzynę A. zamordo-
wał głuchoniemy Michał, którego
jedynie ze względu na zmniejszoną
poczytalność skazano tylko na 3 la-,
ta więzienia.

Rodziców mordercy Stefanję i
Mikołaja, skazanych w pierwszej
instancji na 12 lat więzienia unie-'
winniono. (e)
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TURNIEJ SIATKÓWKI $ HANDEL I PRZEMYSŁ.

W. niedzielę dnia 23 lutego 1936 — Wyjazd kupców z Wilna po

r. rozpocznie się turniej siatkówki zakupy futer do Leningradu. W ро-
mieszanej dwójkowej i czwórkowej. czątkach marca wyjeżdża z Wilna do

Zgłoszenia zespołów w ilości do-, Sowietów „delegacja hurtowników,
|1936 3 należy nadsyłać do dnia 16.11 celem przyjęcia większych zakupów

J

 
1936 r. włącznie. Wpisowe wynosi na akcji futrzanej w Leningradzie.
gr. 50 od zespołu, z zastrzeżeniem,; Akcja ta rozpocznie się 8 marca. w
że zespoły dwójkowe opłaca się nie-|r. ub. polscy importerzy sprowadzili
zależnie od czwórkowych. z Leningradu różnych futer za blisko
OGNISKOJEDZIEDO FINLANDJL| 2.00.000 zł. W związku z targa-
Hokejowa drużyna Ogniska wileń-|mi leningradzkiemi, zatrzymają się

skiego otrzymała zaproszenie na przejazdem w Warszawie hurtowni-
przyjazd do Helsingforsu. W stolicy cy futrami ze Stanów Zjednoczo-

nych A. P., z Anglji i Francji. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.
-— Zebranie Chrz. Zw. Zaw. Pie-

"karzy, W. niedzielę t6.1l w łokalu

  

,jowym z udziałem drużyn fińskich i
| szwedzkich. :

  

— Kradzieże z mieszkań nie ustają, W

dniu 12 bm. w czasie nieobecności domow-

ników, złodzieje skradli z mieszkania Kuń-

skiego (Kijowska 20) ubranie i bieliznę,

wartości zł. 150.

W dn. 12 bm. złodzieje z mieszkania

Szatyra, zam. w budynku nr. 12 ma terenie

szpitala wojskowego na Antokolu, skradli

ubranie i bieliznę, wartości zł. 200.

Policja ustaliła, że Marję Poczobutową

(Nieświeska 16) okradli zawodowi ziodzieje,

Piotr i Zenon Szukielowie (zauł. Kowień-

ski 3). Skradzioną bieliznę i ubranie, war-

tości ok. 600 zł, sprzedali paserkom Mali-

nowskiej (Rossa 41) i Augutowiczowej (Sta-

rogrodzieńska 10), u których to paserek

większą część rzeczy odnaleziono. Szukie-

lowie przebywają obecnie w więzieniu Po-

narskiem za inne kradzieże.

—. Niewłaściwe usuwanie lokatorów z

mieszkań. Bronisława Jackiewicz, zam. przy

ul. Jerozolimskiej 27, zameldowała policji,

iż właścicielka domu Tarasewiczowa, w ce-
lu zmuszenia meldującej do opuszczenia

mieszkania, wybiła wjej mieszkaniu wszyst-

kie szyby, wybierając jednocześnie ramy

aubeltowe. Najšcie na mieszkanie doko-

nane było podczas nieobecności lokatorki.

Na skutek zameldowania, sprawą zajęła się

policja. (e)

— Łańcuch skarg na oszusta — Samo-

luka- Jerzy Podziunas, zam. przy ul. Pias-
ki 9, zameldował policji, iż krawiec Samo-
luk, który przed kilku dniami zlikwidował

na ul. Mickiewicza pracownię i uciekł w

nieznanym kierunku, przywłaszczył płaszcz

męski, oddany przez poszkodowanego do

przeróbki, wartości 300 zł.

Tenże Samoluk przywiaszczył na szko-

dę Juljusza Horowitza (ul. Kolejowa 11)

kilim, wartości 84 zł. (e)

— Znaleziona mufka. Józet Pławski,

zam. przy ul. Dzielnej 30, znalazł na ul. Ko-
Ściuszki muikę fokową damską, którą zło-

żył w pobliskim posterunku. Jest ona do

odebrania w III posterunku P.P, na Anto*

kołu. (e)



Laginionė

  

klejnoty królowej Mari Antoninų
W chwili wybuchu rewolucji francuskiej Hrabia sięgnął po pistolet, lecz jakaś nad- sko rewolucyjne, które obojga aresztowało.

królowa Marja Antonina posiadała olbrzy-

mie skarby w klejnotach, które zaporadą!

swych przyjaciół zamierzała wywieźć z Pa-, ludzka broń się nie ima. A uchyliwszy ka-

ryża i oddać w zaufane ręce. Tuż przed u-

cieczką do Varennes powierzyła więc część

swych skarbów fryzjerowi swemu Leonar- |

dowi, który je miał zawieść do Brukseli i

wręczyć siostrze królowej, arcyksięžniczce

Marji Krystynie. — Inna część brylantów

powierzona została przez hr, Fersena byłej

miańce króla, hr. Kermel, która je miała

przewieść do Anglji.

Leonard zawiózł szczęśliwie klejnoty

do Brukseli w kufrze o podwójnym dnie i
wręczył je Marji Krystynie, która je ode-

słała bratu swemu, csarzowi austrjackiemu

do Wiednia.

Perły, które zatrzymała była Marja An-

tonińna, odebrano jej w 6 tygodni przed jej

straceniem i od tej pory już też o nich nic

nie słyszano.

Misja hr. Kermel skończyła się bardzo

tragicznie. Udała się ona z brylantami do

departamentu Vendće, lecz tutaj przerwała

dalszą podróż do Anglji, ponieważ obawia-

ła się, że zostanie zatrzymana przy wsiada-

niu na statek. Za namową jednego ze swych

przyjaciół, wicehrabiego de Rohan, posta-

nowiła ukryć klejnoty w podziemiach ruin;

zamku Josselin w Morbihan. Pewnej nocy
udali się oboje w przebraniu wieśniaków

małym wózkiem, zaprzężonym w osła, w

drodze do zamku z klejnotami ukrytemi w

słomie siedzenia. Wicehrabia, który dosko-
nale znał podziemia zamku, z łatwością od-

szukał miejsce, gdzie za mchem, pokrytem :

-eglami, schowano klejnoty.

W chwili, gdy opuszczali podziemia,

zastąpił im drogę wysoki, czarno ubrany

mężczyzna i zapytał: „Co tu robicie?" —

Wicehrabia odpowiedział: „A pan co tu

robi? Jestem wicehrabia de Rohan i chcę

wiedzieć pańskie nazwisko i jakiem prawem

pan tu przebywa?”

Obcy zaśmiał niesamowicie:

jestem tym, który ma prawo być wszędzie,

gdzie zechce, każdemu wejrzeć do duszy,

wiem też doskonale, tu porabiącie”.

CASINO,
Jose

się

co

senki! Efektowne tańce! Chór, składający

i ludzka siła wyrwała mu broń z ręki.

— Głupcze, zawołał obcy, mnie żadna

* pelusza, znikł wśród niesamowitego trza-

| sku.
Hrabinie zdawało się najwyraźniej, że

„pod jego kapeluszem dosrzegła na czole

| parę rogów. To szatan, szepnęła przerażona,

a hr. Rohan przypomniała się dawna le-

genda, która głosiła, że zamczysko jest

siedzibą szatana i że to właśnie stało się

przyczyną, że pozwolono mu rozpadać się

w gruzy. Szybko więc opuścili miejsce
grozy i ruszyli w drogę powrotną. W miej-

scu pobytu czekała ich jednakże przykra

niespodzianka. Dom zajęty był przez woj-

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

szy koncert St. Korwin-Szymanowskiej w

| Teatrze na Pohulance. Olbrzymie zainiere-

| Wicehrabia niebawem położył głowę pod

gilotynę. Tuż przed śmiercią szepnął on

spowiednikowi na ucho: — Powiedz królo*
| wej — ruiny zamku Josselin.

| Hrabinę, posądzoną o konszachty z ro-

jalistami, zamknięto w więzieniu w Rennes,

gdzie zmarła śmiercią głodową, zabierając

do grobu swą tajemnicę.

Po powrocie Burbonów na tron fran-

| cuski zamek Josselin na nowo przeszedł w

ręce hrabiów de Rohan, którzy rozpoczęli

odbudowę zamiku. Dzisiaj jest Josselin jed-
ną z najwspanialszych rezydencyj prywat-

nych Francji. Zmarły książe Rohan  prze-
szukać kazał całe podziemia zamku, ale

klejnotów królowej Marji Antoniny nie

znaleziono,

Г

ш

ni“, Wniedzielę, korzystając z ostatnich wy-

stępów Elny Gistedt, grana będzie po ce-

nach zniżonych melodyjna opertka „Baja-

| dera". a
i — Niedzielny poranek symfoniczny w

sowanie, jakie wzbudziło wśród meloma- | „Łytni”. W. niedzielę o godz. 12.15 pp na

Toy Ms zapowiedž koncertu sław-| poranku symfonicznym wystąpi znakomity

nej śpiewaczki polskiej St. Korwin-Szyma-| pianista S.  Szpinalski (koncert fortep.

| nowskiej — świadczy o wielkiej popularno- D.gur Haydna). Orkiestra symfoniczna pod

„Ja|

4 ści jaką cieszy się w Wilnie ta znakomita

śpiewaczka. Program koncertu wyjątkowo

| interesujący i nadwyraz efektowny. Ceny

zwyczajne. Zniżki ważne. Wszystkie ku-

;pony i bilety bezpłatne nieważne. Pozosta-

łe bilety w kasie zamawiań „Lutnia”, zaś

od godz. 5-ej popoł. w kasie teatru na Po-

hulance, Początek o godz. 8 m. 15 wiecz.

Jutro, o godz. 8-ej w. „Kiedy kobieta

' kłamie".

Niedzielna popołudniówka. W nadcho-
dzącą niedzielę dn. 16 bm. o godz. 4-ej ko-

medja współczesna Acrement pt. „Arleta i

zielone pudło”, z Zofją Barwińską w roli

Arlety. Ceny propagandowe. .

— Teatr Muzyczny „Łutnia”, Ostatnie

; występy Elny Gistedt. Dziś op. Falla „Kró-
łowa miljardów”. Ceny od 25 gr.

— Jutrzejsza  „Bajadera“.

| Kalmana „Bajadera”.

i — Popołudniówka niedzielna w „Łut-

 
į
{ Jutro op.
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DZIŚ PREMJERA! Potężny film przewyższający wszystkie
dotychczasowe! Śpiewak i artysta

MOJICA
ulubieniec miljonów — w najpiękniejszem — arycydziele

DLEWCLĘŁ OBŁOKÓW
W roli uroczej tancerki ROSITTA MORENO. Arcywesołe sytuacje!

filmowem.

Najcudniejsze pio-
się z 150 osób. — Orkiestra 85 osób.

Nadprogram: Najnowszy tygod. „Foxa“ i in.

HELIOS|"paz
ARO

który wzbudził zachwyt całego šwiatai
ki wywo-

WNICA

 

| dyr. C. Lewickiego wykona uwertury: Ge-

try, Rameau, Beethovena  (symfonja IV].

Poranek symfoniczny wywołał wielkie za-

interesowanie. Ceny od 25 gr.

Reduta Artystyczna.

zwyczajem w sobotę 22 bm. w Salonach

Kasyna Garnizonowego odbędzie się tra-

dycyjna Reduta Artystyczna, urządzona

przez zespół artystyczny Teatru Muzycz-

nego „Lutnia”. Będzie to najwspanialsza

zabawa bieżącego karnawału.

— Teatr Rewji „Murzya”.

p. ti „Po murzyńsku”.

222222
CZYTAJCIE TYGODNIK
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„WIELKA POLSKA!
Narodowy organ wałki
cena 10 $reovrzYy

Nr. 5.
Do nabycia w kioskach.

PAN,

Dorocznym

Dziś rewja

 

Wrol.gł, Clark

“2 za kotar studio.
z

W obserwatrojum astronomicznem uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

Pluton odkryty fotograficznie przz Ob
serwatorjum Krakawskiel Wiadomość tę

podały zaraz po świętach g azety i czaso”

pisma. Chcąc poinformować słuchaczy 2

znaczeniu i doniosłości tego wyczynu pol-

sxiej astronomji Polskie Radjo nadaje nie-

| zmiernie ciekawy wywiad, który Dr. Fe-

| liks Burdecki przeprowadzi z Dyrektorem
Gbserwatorjum Krakowskiego prof.
Banachiewiczem. Wywiad ten nadany bę-
dzie dnia 14.II o godz. 17.00.

į „Nocna wyprawa“ — sluchowisko
į dla starszych dzieci przez radjo.
i Dnia 14 lutego o godz. 17.15 nadane

"bedzie przez Polskie Radjo słuchowisko,
przeznaczone dla starszych dzieciszkolnych

p. t. „Nocna wyprawa”. Autor dr. F. Ste-

„tan w słuchowisku tem odtwarza ciekawą
przygodę Mikołaja Kopernika z jego lat

| dziecięcych. Kopernik już jako kilkuletni

| chłopiec okazywał specjalne zainieresowa-
nie astronomją. 1 oto pewnej nocy, w ta-

jemnicy przed rodzicami, wybrał się na

szczyt ratuszowej wieży w Toruniu, aby
zbliżyć się ku gwiazdom i móc je swobod-

„nie obserwować. Jakie zakończenie miała

tajemnicza wyprawa przyszłego genjusza,

który „wstrzymał słońce i wzruszył zie-
imię”, dowiedzą się młodzi radjosłuchacze

| z audycji.
Przysłowiowy monolog — audycja radjowa.

Słownik ludu nagrodził przez weki
skarby mądrości i dowcipu, utrwałone w
przekazywanych z pokolenia na pokolenie
przysłowiach. Światopełk Karpiński wydo-
będzie z tej skarbnicy kilka garści powie-
dzeń i splecie z nich bukiecik „przysłowio-
wego monologu”, w piątek, dnia 14 lutego.
o godz. 20.00,

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 14 lutego 1936 r.

6.30: Pieśń, Gimnastyka. Muzyka z
płyt. Dziennik poranny. Muzyka z płyt.
Giełda rolnicza. Audycja dla szkół. 11.57:

, Czas i hejnał, 12.03: Dziennik południowy.
12.15: Nocna wyprawa, audycja dla szkół.
12.40: Sergjusz Rachmaninow Koncert

„fortepianowy. 13.25: Chwilka gospodarstwa
' domowego. 13.30: Z rynku pracy. 13.35: Mu-
zyka popularna. 15.15: Codzienny odcinek
powieściowy. 15,25: Życie kulturalne mia-
sta i prowincji, 15.30: Koncert zespołu
Wiktora Tychowskiego. 16.00: Pogadanka
dla chorych. 16.15: Koncert, 16,45:Przyroda
w lutym, pog. 17.00: W  obserwatorjum
astronomicznem Uniw. Jagiellońskiego. 17.15
Minuta poezji. 17.20: Transm. z Zimowych
Igrzysk w Garmisch Partenkirchen. 18.05:

CHIŃSKIE ==.
—MORZA

GABLB, Jean HARLOW, Wallace BEERY
KOLOROWY NADPROGRAM.

 

OGNISKO | DZIŚ FILM CZARUJĄCYCH MELODYJ p. t.

Reżyser: twórca „King-Konga" M. COOPER. Arcydzieło podług znanej powieści HA

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

ta”. Dziesiątki tysięcy statystów. Zdumiewająca wystawa! Widowisko, które wzbu-

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

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

_ POLSKIE kino OSTATNIE DNIE ||

ŚWIATOWID
mięk'ewicza 5
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Słynna operetka JANA STRAUSSA.

188 LAT MIJA, BO GD 1640 ROKU ISPREEJE

w. H. RUSIECKI

2Wio--ANDRUKOWICZ

 

meczne, z balkonem. Elektrolux i klatka! „aaamamzmzwiinia spodarstwie wiejskiem = acl wiiębo

' daje się dla Oglądać _ codziennie, ;|i z dobremi świadec- sora Z:

Obserwator zegarów uJego Eixc. Arcypa- POSZUKUJĘ оана  blidko od godz. 15-47. Zej] Z gu by j|tyami Zgłaszać sie siste przywionie e.
sterza, p. Wejewody, U.S. B., Magłstracie dużego pokoju, leb koszar. Artyleryjska kretowa 16, m. 1. 3 [od 10—12 i od 3-5 dom, mevedinės

1 wiet. in. dwóch mniejszych u-|8, dozorca wskaże. | = Oranżeryjna 3, m. 9, 0ie, prosi o a "DA

ZalkineZWEaNIYGARABAĘrYPA TAKSPrzOdR meblowanych, z wy-; | Sk! e |pomo Admin. „Da.

aaaus pami "idei AA mansa, key
‚ S am СануБутчрачно. 30, m1 421—* PRĘDKO, |dzealłemx„jowaremepamiątkowego > Praca 28—8.

. iw jeściu, j0- wiecznego z monogra- ra

„i i Aj,„55isTaspr zy Ś ze poszukiw. || z
, | sprzedania |- © łaskawe zgłoszeni zoo

= 0 ; Epia V Aidis):e05REDN, MIESZK mych warunkach. A- sią: Mostowa 5, m. 8. Nauka
= err

bne. Zgłoszenia = POSZUKUJĘ ©

= 10—25 o Taniej kupi Pani... = o Adm „Oe WE UNIWERSAŁ" Wie AZoEao posady, a waza
ЕЕ wykwintną, jedwsbną bieliznę aamską, sziefioczek, ewsterex, Е %°МАР przealesione 7 ZGINĄŁ dolowaniem lub do
= szaliczek, bluzeczkę, pończoszki, rękawiczki. torebkę i t d-= = lea ul Mickiewicza 4 dn. 8 bm. pies rasy|kasyna _ oficerskiego DO MATURY

= ZAMKOWA 17, E|MieSZKANIE "= c. tet Tai. OE IEaWAia Say

= w“firmie J KLODECK ® 24 pok.z wszelkiemi Biuro przyjmujezgło= | „Nygus“. Uprasza się dam reierencje, mogę|gotowuję gruntownie,

= = в telefon 9-28. =|wygodami, suche, cie- szenia wołuych miesz- murowany, piętrowy, o odprowadzenie Za ga wyjazd; wśrednim student, fachowy ko-

= WIELKI wYBÓR— = |pie w ogrodzie do kań i poka Zw s ea par aeopowie pėstėkė, atk s Sepašyias, tak sio:

=
1 З = jęcia, . ai ‚ sprzedam. esem zau i i i

= Obejrzenie nie obowiązuje со kupna. «= sa0% Dowiedzieć P.T. Właścicieliaie- Kalwaryjska 2.Wia-Michalaki P - žeNr.22, m. 23; od| „Korepetytora“ tam:

Edos się mieszk. Nr. 4. rachomošci po wy-|domość na mie! u aszczenie 12—3 godr. że adres.

"DANA ORAANKAFOLOONA WNANANF LSS Ti, aeeаб 1 M

 

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr przed tek/tegi i w tekście (5 łam.) 40 gr.
ryczne o 25% drożej. Dla poseskujących pracy 50%» zniżki.

са p" sy"so

Miydewca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. į. Drukarnia A24
4

UCIECZKA”
ESAMOWITA PRAWDA O ROSJI SOWIECKIEJ)

BARON CYGAŃSKI

pp Pp T SZER O OROOAK RCIE GREKA

ADMINISTRACJA: Wilno, ui. Mostowa 1, czynna od g. 9 — 18, CENA PRENUMERATY: miesięcznie t odnoszeniem do
, nekrologi 30 gr za tekstem (10 łam.) 15 @.

Węgierska miłość
: odziutka blondynka ROSSI BARSONY i bohater „Komendy

HiŚÓR NIE, ea urozmaicone dodatki dźwiękowe. Pocz. og.4-eį
 

 

 
| halasu,reszta ośmio- d

Spółdzielnia Pracy Prac. Umysłowych| polówka, 10 ka obsia- Styczniowej 3
55

+ i

ne żytem. O warun- skład węgla i drzewa

Vila „PR AC U M kach "dowiedzieć tią wzgl. inne przedsię”

lo, ul. Jagiello! 6—23, tel. 22-34 ina miejscu.  Poczia biorstwo do wydzier-

-—-—>2-—————————R
udomino Szczęsno- žawienia. Zwracać się

DO WYNAJĘCIA *w;cz. 422--2 o informacje ul. Zy-

  
  

mieszkanie 5-pokojo- -
we ze wszelkiemi wy-
godami, suche, slo- niedrogo

SPRZEDAJE
JE SIĘ „| po południu,

Mieszkania
| pokoje

 

  
Kronika redakcyjna | komunikaty sa wiersz druku

 

gmuntowska d. 18 m.
1 od godz. 3 do 4-ej

Los nieślubnych
noworodków

GŁĘBOKIE. Anna Hałuzowa z

Sonji, gm. pliskiej pow. dziśnieńskie-

go, porodziła w dniu 13.XII 35 r
martwego noworodka, którego zwło-

ki wyrzuciła na lód rzeki Mniucicy.

Dr. WY dniu 28.1 36 r. starosta dziśnień-
ski skazał Hałuzową na 4 tygodnie

bezwzględnego aresztu. Hałuzowa,
niezadowolona z wyroku, odwołała

się do sądu okręgowego, motywując

tem, że dziecko pozostawiła na lo-
dzie, ponieważ wskutek wyczerpa-

nia fizycznego nie zdolna była wy-

kopać na cmentarzu grobu.

23-letnia Luba  Szakielowna,

mieszkanka Czerep, gm. hermano-

wickiej, porzuciła w zagrodzie Hipo-

lita Siedłowskiego z Iłówki dwumie-

sięczne nieślubne dziecko. Przyby-

ły policjant oddał dziecko z powro-

tem pod opiekę matki, przyczem ш-

stalił, że Szakielówna rości pretensje

do Siedłowskiego jako do ojca

dziecka.

WRAEKO SEEORZA APO о

Ofiary
złożone w Administracji „Dziennika

Wileūskiego“.

M. P. zi, 5— &а biednej

3-giem dzieci.
M. P. zi. 2— na herbaciarnię dla in-

teligencji.
T. Z. zł. 2— dla najbiedniejszych

|i

Koncert. 18.40: Płyty. 19.00: Ze spraw li-

tewskich. 19.10: Rzemiennym  dyszlem

„Paris—Mejszagoła”, felj. 19.25: Koncert

reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe. 19.45:

Komunikat śniegowy. 19.50: Biuro Studjów

rozmawia ze słuchaczami P, R. 20.00: Mono-

log przysłowiowy. 20.10: Lohengrin, oper.

w 3-ch aktach Ryszarda Wagnera. Dzien

nik wieczorny. D. ©. opery. Obrazki z Pol

ski współczesnej. D. c. opery. 22.30: Repor-

taż z Igrzysk Olimpijskich w Garmisch

Partenkirchen. 22.35: Skrzynka techniczna

22.50: Muzyka taneczna. 23.00: Kom. met
23,05: D, c. muzyki tanecznej.

wdowy £

Technik

  

mający kilkuletnia

se„ plany, sporzą о-DO SAMODZIELNE sztÓCYSY: wykonuje
GO prowadzenia skie
u win i wódek po-

trzebni są spólnik lub
spólniczka z kapita-

wszelkie prace tech-
miczne po niskiej ce-
nie, Łask. zgł, do

em: Dowiedzieć siųs Sim ue, Wi: dle
Skopówka 6 m. 16. |nteshaikas, kj

PANNA,
PEWNY INTERES.

KU UWADZE РО- |

SZUKUJĄCYCH IN-
TERESU.

Kaitė-Restauracja po-
szukujć solidną osobę

do spółki, celem po-,
*...| rekomendacje. Łask.

szerzenia zakładu. Fir | zgłoszenia do Admin.
ma stara, punkt pier-| 52 wym dła „Н, 2°
wszorzędny. Oferty|

Byży
nadsyłać do Admin.

pod Nr. 69. B. W. -daik pizcckaje je

MISTRZ KOWALSKI,kiejkolwiek pracy. Pi.
Polak, założył war- SZ© biegle na masty-

sztat kowalski przy 216 sporządza  bilan-

ul. Kolejowej 15 (ua- 5%, dobrze kreśli. Łe-
przeciw dworca osob.), skawe ołerty doo
przyjmuje wszelkie ro- „Dz. WiL“ pod „J-W.

z ukończoną Szkołą
Handlową, poszukuje
pracy w  Jakiems
przedsiębiorstwie za
b. skromnem wyna-
grodzeniem. Poważne

„Dziennika Wileńsk.''|

iT a ili kiai
1

$

boty kowalskie, jak

Chcesz sprzedaćj|| Kupno. |Tai worm pono: „SIOSTRA ае
2

ów i koni. obota pieięgniarka — о-

lub kup ić z | Soidadć 48—1 gnacja chorych, baš-
== i tr: masaže.

MIERU/ HOMOŠČ SPRZEDAM 55 eoP
ziemską, miejską, lub podmiejską tolwark Skibiszki ob-' PLAC INS 13, telefon 9—25.-

zwróć się do |ezaru 30 ha, w tem 2 & drewnianymi bu Praca |

   

 

     

tęAIM!
zaoliaf. Pomėžmy

biižeim
 

Potrzebna
dobra gospodyni - ku-
charka do majątku, w
šrednim wieku, uczci-
wa, znająca się na go- ©

BIEDNA WDOWA
posługą i pracą po-
dzienną żywiła trojga
ałych dzieci, obec-
e złamała nogę, fest

  

   
ESRTRT RAITTAKSIDKIESENIOAS

domu lub praesylką pooztową — rl. 2 gr. 50, kwartalnie rl. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6. —
30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

Administracja zastrzega sobie zmiany terminu druku i ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
OZ maiO

Zwierryśski»go, Silno, Mostowa |.

  
Odpowiedzialsy redzktor; STANISŁAW JAKITOWICZ,


