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Rok XX Wilno,

Dutiet (it. (praw Wojskowych
na tle ogólnoeuropejskim |

- .wyścigu zbrojeń ; « |
/ Зн, i

Wczoraj Sejm przystąpił do rozprawy W roku 1934 i 1935 Niemcy posiadały
mad preliminarzem budżetowymMin, Spraw; 1000,000 armję lądową, a wydały na wojsko
Wojskowych.

 

Piątek 21 lutego 1936 roku Nr.50
 

Przeciwko paktowi francusko-sowieckiemu
Państwo i miedzynarodówka

PARYŻ (Pat) Czwarte zkolei traktatu wersalskiego i przeciw ode*
posiedzenie Izby deputowanych, po-|braniu Rzeszy pewnych terytorjów.
święcone dyskusji nad ratyfjkacją| Jakżeż więc komuniści będą mogli
paktu francusko-sowieckiego, rozpo” |obecnie bronić tego statutu?
częło dłuższe przemówienie nieza- Dep. Doriot dopatruje się w na”

odbyła się jeszcze przed głosowa-
niem nad ratyfikacją paktu. Henriot
izaznaczyl rzekomo w kuluarach par”
lamentu, iż w aktach sprawy Eber-
leina zna'dują się m. in. szczegółowe
plany fabryk, pracujących dla obro-

Reierent M. S. Wojsk, pos. Duch, za- |efektywny armji niemieckiej wynosi 500.000 temu paktowi.
5.677 miljonów marek. Dzisiejszy stan leżnego komunisty Doriotą przeciw |leganiu Sowietów na zawarcie paktu

wzajemnej pomocy z Francją nietyle ny narodowej. Plany te znaleziono
znaczył, że już 3-ci rok budżet tego resortu| żołnierzy w stanie czynnym.

pozostaje w tej samej wysokości, wydatki Sprawozdawca omówił następnie tempo

wynoszą 768 miljonów i stanowią ': całego |i wydatki na ten cel w Czechosłowacji, Ru-.
naszego budżetu. Jeżeli zestawimy to z| munji, Litwie i Anglji, która posiada obec-

wysokością cyfr preliminowanych na cele|nie projekt zbrojeń, mający kosztować ol-
wojskowe w innych krajach, to okaże się,| brzymią sumę 300 miljonów funtów kredy-
że Polska pozostaje daleko w tyle w ogól-|tów dodatkowych w ciągu najbliższych
mym wyścigu zbrojeń. 5 lat.

Następnie reierent przeszedł do omó- Z cyłr tych i informacyj — oświadcza
wienia wydatków wojskowych w Rosji So-| referent — wynika, jak wieiki jeszcze wy-
wieckiej, wskazując, że w r. 1935 wyniosły| siłek stoi przed społeczeństwem polskiem i

one 8.200 milj. rubli, a na r. 1936 14.800! że mależy dążyć do tego, aby pod wzglę-
miljonów, Armja sowiecka została powię- dem przygotowania wojska do przyszłych

Gwałtowny atak Doriota przeciw
paktowi francusko + sowieckiemu
wzbudził więc wielkie zainieresowa-

obawy przed agresją niemiecką, ile przy aresztowanym, jak również bar"
raczej chęci wyzyskania Francji dzo dokładne dane urządzenia tych
przeciw narodowemu socjalizmowi | fabryk, nawet z zaznaczeniem miej-

; wzajemnej

kszona o360.000żołnierzy 4 wynosiobec-

Awięc Jednak
BUDŻET POCZT

Podczas wczorajszej debaty w
Sejmie nad budżetem Ministerstwa
Poczt i Telegratów zabrał głos poseł
Walewski, zapytując, czy prawdą
jest, iż niektórzy wyżsi urzędnicy
ministerstwa zasiadają w ra
nadzorczych takich przedsiębiorstw,
jak Polskie Radjo, Fast'a, Reklama
pocztowa, Państwowe Zakłady Tele-
i Radjotechn. i czy otrzymują za to
wynagrodzenie, i jaka jest ich wy-
SOKOŚĆ.

Sprawozdawca poseł Sikorski od-
powiedział na to, że istotnie urzęd-
nicy Ministerstwa Poczt i Telegra-
tów są reprezentowani we władzach|
przedsiębiorstw. Co się tyczy płac,
to okólnik ministrą ustala, że grani-
са tych wynagrodzeń, począwszy od
dnia 1 lutego b. r., nie może prze-
kraczać 100 proc. uposażenia urzęd-

jego zadań Polska nie pozostawała zupeł-
„nie wtyle, |

ipodoójne gaże
I TELEGRAFOW |||
władzach przedsiębiorstw państwo”! -
wyda. }

Vrzy omawianiu preliminarza bud-:
żetowego Ministerstwa Komunikacji,:
rełerent stwierdza, iż pod względem:
płynności środków obrotowych, sy-:
tuacja kolei nie przedstawią 516 ро-!
myślnie. Przyczyną tego są rygory-
styczne ograniczenia dewizowe w
Niemczech, i zwiększające się zale-
głości, które osiągnęły sumę około
45 miljonów ziotych.

Po reterencie przemówił minister
komunikacji Uirych, poczem rozwi
nęła się dłuższa dyskusja.

| M. in. poruszona została sprawa
„budowy kolejki na Kasprowy Wierch,
którą ostro krytykowai pos. Ostych,
ciaz sprawą hamulców zespolonych,
przyczem pos, Krzeczunowicz wystą-
pił z apelem do pana ministra, aby
dalsze zamówienia na hamulce po-

niemieckiemu.
PARYŻ (Pat). Deputowany pra-

wicowy Henriot złożył w prezydjum
Izby interpelację pod adresem mini-
stra sprawiedliwości w sprawie
przyczyn, dla których proces szpie-
$а sowieckiego Eberleina,

nie w kołach polit ych, gdyż by-
ło to jedyne dotychczas wystąpienie
przedstawiciela lewicy przeciw temu
układowi. Francja, podpisując pakt

omocy 2 Ž.S. R.R.
oświadczył Doriot — ma do czynie*
nia równocześnie z państwem i mię"
dzynarodówką. Pociąga to za sobą
podwójną politykę zę strony Sowie-;wyznaczony pierwotnie na 29 stycz-
tów. Ź,S.R.R. przeż 15 lat występo-|nia, został odroczony w przeddzień
wał przeciw traktatowi wersalskie", dyskusji nad paktem  francusko-
miu. Sam Stalin swego czasu wta sowieckim. Dep. Henriot nalega,
pił przeciw klauzulom terytorjalnym by dyskusją nad jego interpelacją

PO WYBORACH W HiSZPANII

 
     

VALLADARES, AZANA,
ustępujący prezes ministrów. przywódca lewicy, nowy pre-

3 er.

aresz*,
towanego swego czasu w Strasburgu,

 

 ników ministerstwa, zasiadających w
wierzono przemysłowi rodzimemu.

Ź Litwy
WALDEMARAS W KOWNIE, POLACY UKARANI ZA NIEPOSY-

JAKO ŚWIADEK. ŁANIE DZIECI DO SZKÓŁ LITEW-
KRÓLEWIEC (Pat). Prasa litew-, SKICH.

ska pisze, że w toczącym się obec-|
nie w Kownie wielkim procesie w KRÓLEWIEC (Pat). Prasa litew-
sprawy banku przemysłu i handlu ska donosi, że wyrokiem sądu trzech
sensację budzi fakt, że jako jeden ze Polaków z okolicy Bob zostało ska-
świadków występuje b. premjer Wal-|zanych na grzywny za nieposyłanie
demaras, który został przewieziony |dzieci do litewskich szkół powszech-
p czas procesu do więzienia w|nych i uczenie ich w domu.
ownie.
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įKOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY STRONNICTWIE NARODOWEM :

W. niedzielę, dnia 23 lutego, o godzinie 4.30 popołudniu, w sali Stron-
nictwa Narodowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się drugie skolei

Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi.)

Na którem przemawiać będą: Piotr Kownacki na temat „NACJONA-

LIZM W EUROPIE"; Paweł Sperski— „OBECNA SYTUACJA ŚWIA-

TOWA'; AliredKojer—„OBECNE RUCHY POLITYCZNE W POLSCE*.
Prosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na członków Sekcji

Robotniczej Stronnictwa Narodowego, o wcześniejsze zapisywanie się w Sekretarjacie,
któryjest czynny codziennie odg. 11 do 3 i od 6do 7wieczorem.

ROBOTNICY! Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się do Sekcji
. Robotniczej S. N.

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!

ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

"został wybrany e

Rząd Azany w Hiszpanji
MADRYT (Fat). Brak jest jesz- my, zebrane na placu Puerta del Sol,!

cze dokładnych danych, pozwalają*|manifestowały z powodu utworzenia
cych określić ściśle liczbę więk- nowego rządu. Premjer Azana uka-

szości parlamentarnej, na której zał się na balkonie ministerstwa i

opierać się będzie rząd premjera oświadczył, że republikańskie wła-
Azana. |dze miejskie zostaną przywrócone.

MADRYT (Pat). Jak donosi Po ukonstytuowaniu się kortezów,

dziennik „El Socialist", front ludowy rząd wystąpi z wnioskiem ogłosze-
uzyskał przeszło 250 mandatów. nia amnestji.
MADRYT (Pat). „Olbrzymie tłu-|

płk. Franco prezydentem
Paragwaju

ASUNCION (Pat). Pułkownik popierani byli przez obalony rząd.
Franco przybył samolotem do Asun- Gdy naród walczył na froncie —,
cion, witany owacyjnie przez lud” mówi odezwa — żydzi rzucili się na
ność. Płk.
z kierownikami zwycięskiego prze- soki. Lichwiarze, paskarze, kapita”
wrotu w sprawie utworzenia nowee|liści i ludzie, uchylający się od speł-

go rządu. W całym kraju panuje;niania swych obowiązków, podpo-

spokój. rządkowali sobie wszystko, grabili
ASUNCION (Pat). Płk. Francoji ujarzmiali rdzenną ludność. Kie-

owizorycznym pre-|rownicy obalonego rządu, zamiast

zydentem republiki. dać im słuszną zapłatę za ichdzia-

ASUNCION (Pat). Pulk. Franco, !'Ialnošė, stali się rzecznikami wiel-

który wczoraj przybył do Asuncion, 1 prze
stanął odrazu na czele prowizorycz-, wali ich inieresy, 7 int
negorządu. Jeszcze przed jego przy-;narodu, wojska i uczącej się
byciem powstańcy przygotowali ma” | dzieży.
nifest, zawierający 36 punktów. W| (Przyp. redakcji. W n-rze wczo-
manifeście tym podane są przyczyny  rajszym „Dzien. W.”, przez omyłkę,
powstania. Głosi on, że główną utożsamiono płk. Franco z hiszpań-
przyczyną obalenia rządu był zalew skim rewolucjonistą tego nazwiska,
kraju przez cudzoziemców, przede- żydem z pochodzenia.)
wszystkiem zać przez żydów, którzy

 

a nigdy interesów
mło*

ranco odbył konferencję kraj, aby wyssać z niego wszelkie!

kich przedsiębiorców i reprezento"|

sca, gdzie trzymane są poufne doku-
imenty, dotyczące tajemnic pro
| dukcji. -

OienzyWa па poudniu
RZYM (Pat). Pierwszy korpus

armji wznowił ofenzywę w kierunku
południowym. Lotnictwo nieustan-
nie niepokoi nieprzyjaciela. Na fron-
cie somalijskim nie zaszło nic god-
nego zanotowania,

ŚMIERĆ SYNA RASA MULUGETA
ADDIS-ABEBA (Patj. Nieoticjal-

nie donoszą, że w ostatniej wielkiej
bitwie pod Aba Aradam poległ syn
abisyńskiego minisira wojny rasa
Muilugeta.

Genewa znów zaczyna
dziaiač

LONDYN (Pat). Na zebraniu ko-
mitetu 18-tu Anglja ma być repre-
zentowana przez min. Edena. Sądzą
tu, že Angija opowie się za zwoła-
niem posiedzenia komitetu na 9 za-
miast na 2 marca,

' Śledztwo w sprawie
m TA| „ACuon Francaise

| PARYZ (Pat). Charles Maurras
lbył wczoraj badany przez sędziego
| śledczego w ciągu 3-ch godzin, jako
stojący pod zarzutem udziatu w na*
woiywaniu do morderstw na łamach
Action Franqgaise".
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|Kronika teiegraficzna
** Wylaiy rzeki hiszpańskie Gwadal-

kwiwir, Termes i Tajo, zatapiając szereg

wsi w prowincjach Sewilla i Salamanka.
** Stany Zjednoczone rozpoczynają bu-

dowę 54 nowych okrętów wojennych, ko-

sztem 175 miljonów dolarów.

** Rządowe wojska chińskie odebrały

armji komunistycznej miasto Tating w pro-
wincji Kuei-Czou.

** Estoński łamacz lodów „Juri Wilms”,
otoczony przez krę na północnym Bałty-

ku — wzywa pomocy.

** (Obrońca Hauptmanna, Leibowitz,

zrzekł się roli obrońcy, twierdząc, że

Hauptmann powinien się przyznać do winy.

** Podczas rozruchów, zorganizowanych

przez komunistów w Pradze czeskiej, na

placu Św. Wacława aresztowano 50 osób.

** Wskutek silnych mrozów zamarzła
zatoka Fryzka (Prusy Wschodnie).

** W konspiracyjnym klubie w Wiedniu

jpolicją aresztowała 80 komunistów.

Kto wygrał na ioterji?
W dniu wczorajszym padły następujące

ważniejsze wygrane na numery:

Pierwsze ciąśnienie.
Po 5.000 zł. — 142427 179324.
Po 2.000 zł, — 12495 135281 87411.

Drugie ciągnienie.
25 tys, — 136925.

20 tys. — 184842.

10 tys. — 81677.

Po 2 tys. — 59666 131549 187022.

  
"ROZWIĄZANIE STRONNICTWA
! NARODOWEGO NA ŚLĄSKU.
| „KATOWICE. Zarządzeniem władz
'zostało z dniem 20 bm. rozwiązane
Stronnictwo Narodowe w Katowi-
cach wraz ze wszystkiemi komór”
kami organizacyjnemi na obszarze
górnośląskiej części woj. śląskiego.
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Trzy meldunki
„Strzępy meldunków'' gen. Składkowskiego
Trzy meldunki obejmują sprawy,

o których pisać nie mogę. odaję

więc tylko „strzępy strzępów”.
Meidunek z 10 maja 1932 roku,

w Inspektoracie, o godzinie pół do
pierwszej.

„.„Jeden interes, związany

"rozmową moją z Szefem Gabinetu.
Użył on już wszelkich sposobów,

by wytrzymać sytuację finansową,

а1е @а zamiknięcią budżetu zostaje

mu jedno tylko — obciąć gaże o 10

procent. Ja powiedziałem, że chcę,
by gaża, dla wyrównania,
tak jednolicie zmniejszona, ale u
większych — 10 procent, u mniej-
szych urzędników — 7 lub 8 pro-
cent, by zaznaczyć różnicę socjalną.

Druga rzecz, ja panu mówię
jeszcze jedno polecenie, by, przy
dyskusji w Radzie Ministrów, pan
podniósi, by do oficerów tę obniżkę
poborów później zastosować, |
wchodzimy w okres ćwiczeń, który
obciąża ołicerów.

Więc do oficerów by to opóźnić
do października...

„„Budžetowe biedy przejść i ob-
myśleć pewne rzeczy — zrobię to po
powrocie z Wilna. :

Teraz z panem mówić
będę”.

Gdy chcę już meldować swoje
odejście, Komendant, który po po-
wrocie z Egiptu wygląda dobrze i
jest 'w doskonałym humorze, zatrzy-
muje mię ruchem ręki i opowiada o
suchości i gorącu klimatu Egiptu.

Chcąc, naprzykład, tam zachwa-
lić pokój do wynajęcia, podkreśla
się, że leży on od strony północnej i
jest pozbawiony słońca. Mówiąc to
— Komendant śmieje się wesoło i
beztrosko. Widocznie urlop dobrże
Mu zrobił.

Meldunek z dnia 18 maja, 1932
roku, od godziny dziewiątej i pół,
do godziny jedenastej i pół — wie-
czorem.

„s„rJa wam powiem sekret, dla-
czego wygrałem wojnę.
Ja tego sekretu jeszcze innym nie

mówię, ale powiem niedługo.
Ja sam się temu bardzo długo

dziwiłem, że wojnę wygrałem.
Tylko, to sprawa stara...
"Gdy chodziliśmy, my dzieci, z

Ojcem do lasu, Ojciec lubił chować
się i patrzeć, co z tego wyjdzie.

Z początku nic, nikt nie zauwa-
żył nieobecności Ojca, ale powoli
zaczynaliśmy Go wołać, gdy to nie
pomagało, krzyczeć, wreszcie dzieci
ogarniała panika.
Wtedy reakcją moją było, że zroz-

paczone rodzeństwo wyprowadzę z
lasu do domu. Sam nie wiedziałem,
czy to zrobię, ale przyrzekłem im
to święcie.

Wtedy dzieci przestawały roz-
paczać, choć płakały jeszcze i zga”
dzały się, że „Ziuk” wyprowadzi je
do domu.

W. takiej chwili zwyłkle Ojciec
wychodził z ukrycia, oszalałe dzieci
pędziły do Niego, krzycząc, że

z

nic nie

 

ELIZA ORZECHOWSKA.

CZY TO
Któż z czytelników nie zna Kra-

nie była;

„Ziuk* chciał
domu.

Taką samą reakcję, nakaz
łem w czasie wojny.

Całą wojnę musiałem oszukiwać

je wyprowadzić do

mia-

wszystkich, że napewno zwyciężę:
przyjaciół, podkomendnych, „opie-
kunėw“.

I mówię sobie: „Jeżeli tę wojnę
wygrałeś, z takiem wojskiem, na"
strojami i „opiekunami”, to dlatego,
że byłeś genjuszem”...

Dla niejednego Sarmaty z okolic

| Konina, Dębicy czy. nawet z Kato-

|wic podróż do Wilna ma jeszcze po-

| smak sensacji: bo to i daleko i zo”

'baczy się coś naprawdę niesłychane-

go, jakieś miasio podbiegunowe, -to

Ie wpczzńskiej Litwy, niedźwie”

Idzie na ulicach... Przyjeżdża i z re-

|guty jest zachwycony. A może tylko
{

{
' ROZBITKL

i W gruncie rzeczy rozbitkiem można

naewać człowieka, który nie jest świadom

swojego celu, niezdecydowanego w swoim

postępowaniu. lakiego los zawsze bije.

Frzeciwnie, temu zawsze dobrze się wie-

dzie, który wie czego chce, Ten nie widri

mroku koło siebie, jego droga jasno. jest

wytknięta ten dąży świadomie do obranego

celu, który jak  sternikowi lawirującemu

wśród raf podwodnych, przyświeca niby la-

tarnia morska. Ale jest jeszcze wiele in-

nych rozbitków, których los zawsze bije,

bo nie wiedzą czego chcą. Wiele jest arty-

kułów, które w handlu stanowi wprost rafy

podwodne, o które konsument się rozbija.

! [o też z tem większą przyjemnością trzeba

powitać fakt pojawienia się przyprawy

KNORR, która jak promień  świetlany

daje drogowskaz  zabłąkanemu, wskazuje

właściwą drogę do towaru dobrego, który

|nikogo mie zawiedzie. KNORR przyprawa

ljest jedyna z wielu, która smak potrawy
„polepsza nie narzucając się ze swym spe-

! cyficznym smakiem.
Н
/

 

99 dzików, 6 rysi i

W dniach 14 i 15 bm. oraz 17 1 18
bm. odbyło się w Białowieży dorocz-
ne reprezentacyjne polowanie z u-
działem p. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej.
"Na pierwszy turnus przybyli

oprócz p. premjera M. Zyndram-
Kościałkowskiego, ambasadora Fran
cji Noel, prezydent Senatu W. M.
Gdańska Greiser, poseł austrjacki
Hoifinger, ministrowie Raczkiewicz
i Michałowski, gen. Trojanowski,
gen Jarnuszkiewicz, komisarz gene-
ralny R. P. w Gdańsku Papee, mjr.
Bocttche z Gdańską oraz otoczenie 
BAJKA?
skich. „Jakoś to będzie”... mawiali.

— „Budżet, zasada 64 miliony
miesięcznie, dotychczas milcząco |wojskowy — kitóry ogarnia świat

akceptowana. Oni piszczą strasznie, |cały, zmusza nas w chwili
że nie mają. Ja będę mówić z Sze-
fem Rządu. Ja mam tego dosyć”.

Meldunek z dnia 30 maja 1932
roku.

„Proszę panów, ja stoję przed
wyznaczeniem na stanowisko szefa
Departamentu Piechoty, jednego z
oficerów"...

 

BZDURY O WILNIE
udaje? W każdym jednak razie, jeśli

napisze feljeton w jakiejś tam u sie-

bie lokalnej gazecie, to wpakuje

tam i „urok“ Wilna i dorożkarzy z

oponami samochodowemi na do-

rozkach, i dobrodusznego kelnera z
restauracji i Wszechnicę Batorową i

wiele innych rzeczy. A wilnianin

czytając te opisy, poblažliwie po-

kiwa głową.
Od tych feljetonów z Wilna na-

pisanych przez  „zachwyconego”

przybysza odróżnić należy feljetony

pisane na miejscu, w Koninie, czy
Dębicy. Takie feljetony są najpo-
spolitszemi -bzdurami, w: których u-
boga lantazja autora idzie w parze z

ignorancją. Dla przykładuprzytoczy”

my parę: urywków z teljetonu p: K. J:

Gałczyńskiego . zamieszczonego w
Katowickiej „Polonii” z dn. 18 lute-

go pt. „Serdeczności wileńskie".
W dalekiem, cudacznem Wiłnie — pi-

sze autor feljetonu — ludzie serdeczni. Co

chwila słyszy sięt— Kochanieńki, gołąbko,Kr:

miłość uczyń, na herbatkę przyjdź! Z pie-

rogami!

Ludność mówi po polsku z rosyjska, po 

 

sickiego Prawdziwej powieści o na”, Jednak się wreszcie urwało! Do*
roznej kamienicy w Kukurowcach? bra poszły pod sekwestr („Intrygi
albo też wiersza Syrokomli o Fol- sąsiadów!" narzekano). Oboje Zło-
watku Stara Niwa? lub wreszcie towolscy, buiny pan Kazimierz i je-
sienkiewiczowskiej legendy o statku go jeszcze piękna małżonka, Dorota,
imieniem Purpura? Znacie? to przy- pomarli. Dzieci: Jerzy, Stefan i ma-
pomnijcie! Nie znacie to przeczytaj lutka Kasia, pod opieką piastunki,
cie.A wtedy i mojej paraboli tłuma- poczciwej Weroniki, zamieszkały w
czyć nie będę potrzebowała. „małej mieścinie, o parę mil od Zło”

| towej Woli, w dwu ciasnych poko-
ikach, niemal w nędzy.

Podrastające rodzeństwo żyło

 

Patyną sławy porastał niegdyś
ród Złotowolskich. W całym po-
wiecie nie było dworu, gdzieby się kultem rodziców i dawnych czasów.
tak bawiono, jak w Złotej Woli, tak To Weronika postawiła sobie za cel

raczono gości, tak wspaniale, nad główny w dzieciach ten kult rozpa-
stan, używano rozkoszy żywota! lać.

I szło tak, jak z płatka, przez lat — Pamiętacie? — mówiła, choć
kilkadziesiąt. Potem się rwać zaczę- tylko starszy, Jerzyk, mógł coś nie-
ło (zmieniło się pokolenie!), ale nie- coś pamiętać, miał bowiem lat
mal cudem jakoś się z tarapatówsześć, kiedy się załamała świetność
udało się SA ito raz, i drugi, Złotej Woli : 328
i trzeci,.- Toteż fatalny tymizm,  — Pamiętacie tatusia? To był
zaczął ożywiać panów lotowol- pan całą gębą! Takich już dziś nie-

"bu. |

rosyjsku z polska, a na dobrą sprawę sam

czort nie pojmie, o co tym ludziom chodzi.

We mgle duszę zagubili. Bełkocą. Serdecz-

ność zato niesłychana. Oczywiście za ser-

deczność trzeba płacić serdecznością. Go-

rzej tylko, gdy n. p. ma się mieszkanie z

wanną.

KOBUSWZROK A ZBOCZELOTERIA EEDUWRZ ROOTODCCS KIESADKTARAAAA

2 lisy na polowaniu
reprezentacyjnem w Białowieży

p. Prezydenta Rzeczypospolitej.
W, drugim turnusie polowania

wzięli udział poseł rumuński Vi-
soianu, gen. Sosnkowski, min. Świę-
tosławski, generałowie | Fabrycy,
Piskor, Głuchowski, Zamorski i
Skotnicki, wojewoda białostocki Pa-
słowski i prezydent m. Warszawy
Stefan Starzyński.

Rozkład ubitej zwierzyny wyno-
sił ogółem 104 sztuki, w tem 96
dzików, 6 rysi i 2 lisy,

Dn. 19 lutego rano p. Prezydent
Rzeczypospolitej powrócił do War-
szawy.

ma! Hojny, wspaniały, ludzki, dobry
dlą wszystkich! Co to za przyjęcia
bywały w Złotej Woli, niczem w
zamku Horeszków, o czem wczoraj
czytaliśmy, Jakie polowania! Pa-
miętam, raz sam król do Złotej Woli
przyjeżdżał! A psiarnie, a: konie! А
jak tam karmiono! Samych kuchci-
ków było czterdziestu!

Kiedyindziej opowiadała o pani
Dorocie:
— Jakaż to piękna, łagodna by-

ła osoba! Zaćmiewała swą urodą
wszystkie panie w NODE Co tu
gadać: z Firlejówny się rodziła! Gdy
podczas recepcji wchodziła do salo-
nu, gwar zacichał, tak wasza mama
oniemiała otoczenie, choć to była
dobroć wcielona!

I rosły tak dziatki w atmosferze
adoracji dla przeszłości i nie słucha-
ły starego tetryka, wujaszka Woj-
ciecha, co zgryźliwie przerywał
Weronice:

 

| oficjalnych czynników wojskowych.

 

w OGNISKU AKADEMICKIEM, Wielka 24.

SZECHPOLAKOW
Pocžątek o godz. 22-ej

Niedozbrojenia Polski
W „Polsce Zbrojnej” pojawił się

artykuł noszący cechy wystąpienia

„Szał zbrojeń — pisze organ

obecnej

do poważnych rozmyślań. Środki
| +dakkóczaę, jakie w szczególności
' sąsiadujące z Polską państwa go”

|gorączkowo gromadzą zarówno ilo-
„ścią, jak poziomem jakości, przera-

stają wszystko, co w dziele 211827
czenia człowiek dotychczas obmyślił
i wykonał. Zbrojenia niemieckie
pochłonęły już 28 miljardów złotych.

A nieco dalej znajdujemy znowu

taki kwiatek:
Bliźni, stary matoł, kąpie się. Ponieważ

dwa lata stronił od wody, opanowuje go w

wannie nieopisana uciecha, pluszcze się,
prycha, romanse cygańskie śpiewa, nurku-

|je i po pewnym czasie woda triumfalnie
jawycięża wszystkie przeszkody, dopływa
do mego gabinetu i zaczyna mi podmywać

szafę z książkami, Rzadkie wydania Ho-

racjusza. Blednę.

Iwanie Piotrowiczu! — wolam. —
Możeby się pan kąpał trochę ostrożniej.
— Nie mogę, gubernatorze drogi, za-

bij, a nie mogę! Radość taka duszę opano-

wała, że prosto chciałbyćna gwiazdy wy-
skoczyć, PA

Z łazienki n. b. dziko śmierdzi: siarko-
wodorem, zgnilemi jajami, zdechłym  ko-

tem i papugą.
Nawpół ubrany papa pojawia się

wreszcie na pokojach, rumianiutki, nieomal

czysty i natychmiast siada do herbaty.

zywi się, że niema konfitur.

Tak wygląda Wilno i iego miesz-
,kańcy, widziani okiem p. K. J. Gał-
czyńskiego.

„. Nie wiemy, jakie imiona ozna”
cza skrót K. J., ale chciałoby się sty-
lem autora powiedzieć:

Konstantynie  Ignatowiczu!
miłość uczyń, nie pleć bzdur, kocha-
„nieńki! Sporządzaj raczej
! niż felietony o Wilnie! Gubernatorze

kim nie zatraciłeś zupełnie poczucia
umiaru?

pierogi,|

drogi, czy aby w dymie katowic-,

 

Bodaj większą kwotę zainwestowa-
no w Sowietach na stworzenie wiel-
kiego nowoczesnegoo wo-
RR. Nadzwyczajny kredyt zbro-
jeń W. zzz wynosi siedem i pół
miljarda złotych itd itd.".

„Zbrojenią tych rozmiarów, z
reguły wykonywane przez wszystkie
państwa we własnym kraju, podnio-
sły kikakrotnie ich zdolność produk”
cyjną w przemysłach metalowym,
maszynowym i chemicznym. — Агзе-
nałem wojny nowożytnej są: zdol-
ność wytwórcza przemysłu i rolnic-
twą dla celów wojennych i zapas
ludzi, umiejących prowadzić skom-
plikowane maszyny walki, na fron-
cie i w kraju”.

„Zestawienie rozwoju przemysło*
wego innych krajów z Polską, za-
równo pod względem ogólnej wydat-
ności przemysłowej, jak ilość robot-
ników wyszkolonych w odukcji,
wypada na jej niekorzyść. Tu niema
czego ukrywać. Statystyka polska
dostępna jest wszystkim i czytana
zarówno przezOZ Polski, jak
ijej wrogów. Kiedy uprzemysłowio-
na Rzesza Niemiecka zatrudnia 17
miljonów robotników, o połowę tyl-
iko mniej łudna Polska zatrudnia ich
sześćset tysięcy!”

„Stan obecny może w dalszej per”
spektywie zagrażać obronności kra-
ju, Musimy z największym naci-
skiem przedstawić spłeczeństwu, że
dalsze utrzymywanie się bezrobocia
w kraju, posiadającym tak olbrzymie
braki inwestycyjne, jest więcej. niż
niebezpieczne”.

„NV sytuacji obecnej społeczeń-
stwo musi więc zacząć intensywnie
iz wiarą pracować, gdyż w przeciw-
nym wypadku dystans między po
tencją przemysłową Polski a innych
państw zagrozi materjalnym pod-
stawom obronności kraju”.
„Mamy nadzieję, że zwołana przez

rząd na dzień 28 lutego „Narada Go-
spodarcza" będąca wyrazem
współpracy społeczeństwa z decydu-
jącymi czynnikami państwowymi —
zajmie się i tem zagadnieniem i w
konkretny sposób wzmoże i wplecie
pracę społeczną w rydwan najistot-
niejszych potrzeb państwa”. 

Tydzień Trzeźwości
w Wilnie

Z inicjatywy Wileńskiego Towa-
rzystwa „Mens” do walki z alkoho-
lem, w dniach od 26 lutego do 3
marca odbędzie się w Wilnie t. zw.
„Tydzień Propagandy Trzeźwości”.
W ciągu tegożtagodalė we wszyst-
kich niemal punktach miastą ša
dą się publiczne odczyty, na któ-
rych w charakterze prelegentów wy”
stąpią m. in. znani lekarze i profeso-
rowie uniwersytetu. 
„prawem szedł przez życie, że był
hulaką, utracjuszem i awanturni-
kiem. Tembardzie; nie mogły wie-
dzieć, że o cnocie mamusi różnie w
okolicy mówiono; że równocześnie
z rodzicami zmarły szambelan po-
noć jeszcze bliższą sympatją darzył
panią Dorotę, niż jej męża.

I tak mijały lata. Rosły dzieci
pod opieką żą, Uczyły się w
szkołach. Jerzemu już się sypał
wąsik.

Nie można rzec, by były tak cał-

Margines |
Przemysłowcy górnośląscy poczuli

się rzywdzeni „nadmiernemi pla-
cami“ robotniczemi i.. wymówili
racę  dziesiątkom tysięcy ludzi.
jają rację, biedacy! Zarobki dyrek-

torów i właścicieli kopalń i hut są
tak niskie, że obcięcie 70 złotowych
pensyj robotniczych jest koniecz-
nością. Zresztą taksamo robią w
Z.S.R.R., każąc bezpłatnie sypać
tory kolejowe. Niech żyje sprawie-
dliwość społeczna XX wieku.

Wileńskie „Słowo” „robi” coraz
„wyraźniej „w opozycji. Atakuje
; Dyrekcję Lasów Państw. wytyka
o PAT-icznej i t. p.
ajciekawszem w tem zagadnieniu

jest, czy ta opozycja jest opozycją
przeciw sanacji, czy przeciw niektó-
rym ludziom obozu sanacyjnego. Je-

!śli to drugie — w takim razie żad-
'nych zmian w polityce „Slowa“ nie-
ma. Zawsze bowiem było opozycją
Jego Królewskiej Mości.

W Warszawie powstał Narodowy
Obóz Pracy .— taka, ot sobie, orga*
nizacyjka w stylu „państwowo-naro-
dowym'. Podano w prasie rządowej
dość dużo szczegółów o niej, między
innemi skąd pochodzi, kto ją rodzi
it p. Szkoda wielka, że nikt nie kiem bez opieki dalszej rodziny.

Często odwiedzał ich
wąsaty wuj Maciej, chodzący stale
w długich butach i w czamarce,!
dzierżawiący w pobliżu wioszczynę,
sam zadłużony po uszy. Pamiętał też
© młodych Złotowolskich ich nieco;
dalszy krewny, zwany przez nich
stryjkiem, _Ambroży :
adwokat w Wilnie. |

| Ten zaprosi: kiedyś do.. Wilna
— Bajdy, banialuki! —rzędził. całą rodzinę, gościł ją przez dni kil-

Ale ktoby go tam słuchał! Toteż
smutny i samotny schodził do gro”

Więc nie wiedziały o tem dzie”
ci, że tatuś raczej „lewem“, niź

ka, obdarzył paką książek i rozej-.
rzawszy się w interesach, po

 

„ .„.szej rozmowie z Jerzym;obiecał nie*' |
zbyt zresztą stanowczo, spróbować
coś wydobyć... może... (C. d. n)

zamaszysty|

'otowolski ;

wie, kto na nią „składki” płaci.
 

Prasa socjalistyczna entuzjazmuj
się każdym przewrotem. I tak aw.
lucję płk. Franco w Paragwaju przy-
witała depeszami podanemi na pierw
szej stronie tłustym drukiem. Po
dwóch dniach okazało się jednak, iż
jest to „wstecznik”, napadający na
mniejszości. Wszystko dlatego, iż
nowy prezydent nazywał się tak
samo jak hiszpański socjał.

 

Czytajcie tygodnik narodowy

WIELKA POLSKA. cą  



|datnie posunęła się naprzód. Środek

«bytu Ojczyzny.

 

 

 

KomunikatRadyNaczelnej
Stronnictwa Narodowego

RadaMaczełić Stronnictwa Narodo-
wego uchwaliła w niedzielę — po dłuż-

szej dyskusji — poniższy komunikat;
Rada Naczelna Stronnictwa Narodo-

wego, zebrana w dn. 16 lutego 1936 r.,
po dyskusji nad sprawozdaniem z dzia.
łalności Komitetu Głównego w ciągu о-
statniego roku, t. j. od chwili jego usta.
nowienia, oraz nad sprawozdaniem Za-
rządu Głównego i jego wydziałów: or-

ganizacyjnego, samorządoweśo, gospo-
darczego, wychowawczo - politycznego,
wreszcie finansowego—stwierdza, że w 0
kresie sprawozdawczym liczba czynnych
członków stronnictwa szybko wzrosła, a
sprawność or$anizacji stronnictwa wy-

ciężkości stronnictwa, które od r. 1905
do końca wojny światowej cierpiało na
słaby dopływ żywiołów młodszych, obec-
nie szybko się przenosi do młodszych
pokoleń.
«Rozwój w tym kierunku nadał żywe "
tempo pracy stronnictwa, zwiększył su.
mę energji i poświęcenia jego ludzi dla
sprawy, wreszcie pociągnął uświadomie-
nie potrzeby głębszego poznania zagad-
dnień, stających przed naszym narodem
ma tle przełomu światowego, przemiaa
wewnętrznych i niezdrowych waruaków
życia kraju.

ZWARTOŚĆ WEWNĘTRZNA

Notowane na ostatnich zjazdach Rady
ruchy odśrodkowe wśród t. zw. młodych,
które zakończyły się w r. 1934 secesją
ich części, uwolniły stronnictwo od ży-
wiołów, które zbyt łatwo, zbyt powierz-
chownie pojmowały zadania obozu na-
rodowego w Polsce, którym zbyt się

śpieszyło do odegrania roli przodującej
w kraju, a nie widziały potrzeby poważ-
mego przygotowania się do niej; z dru-
giej zaś strony od tych, które nie miały
w sobie siły do wytrwaniaw długiej i
trudnej walce o nasze zasady, o państwo
narodowe, o najgłówniejsze podstawy

Poczucie odpowiedzialności za prry-
szłość Polski, z którego wynikła pohty
ka stronnictwa, prowadząca do odbudo
waniapaństwa, nakszujenamdziś,poje
go odbudowaniu, nie szczędzić wysiłków
w pracy1walce 'dlą zorganizowania.w
tem pa "silnych podstawjego bytu
1 pomyślnego rozwoju i usunięcia = o
życia wszystkiego, co je rozkłada i
upadku sił prowadzi. Dlatego słusznie
ćzynią władze stronnictwa, że rozwijają
szeroką pracę nad wyraźnem, šcislem
uświadomieniem w naszych szercgach
celów i zadań polityki narodowej, ха-
bezpieczenia ich przed starającą się prze
niknąć do nich agitacją żywiołów wie na :
szych.usiłujących zużytkować je w ce-
lach nam m. i naszej sprawie wro
gich.

SOWIETY WCHODZĄ DOEUROPY

„W dalszym ciągu Rada Naczelna zaję-
ła się oceną położenia w Europie i dąż-
ności w obecnej polityce międzynarodo: «
wej. W. obronie dzisiejszych jednostron-
nie pojmowanych interesów poszczegól-
nych mocarstw polityka zamyka oczyna
wielkie niebezpieczeństwa dla jutra,
które sama przygotowuje. Rada Naczelna
zwraca uwagę na potrzebę nieustannej
czujności z naszej strony wtejdziedai-
mie. W obecnej, nie mającej widoków
trwałości fazie tej polityki należy sobie
zdać sprawęz tego, że zawiedzione w
stopniu przydatności Ligi Narodów. do
ich celów, poszczególne mocarstwa sta-
rają się rozszerzyć pole dla akcji Sowie-
tów. w Europie, z którego jej kierownicy
korzystają już dla wzmocnienia swej pro-
pagandy komunistycznej. Nasz obowią-
zek nieustannego czuwania nad rozwo-
jem stosunków przedewszystkiem w na-
szym kraju, nasze położenie geośralicz-
ne, liczba | siłaŻydów unasdziśszcze-
gólnie nakazuje nam zwrócić baczną u-
wagęnato,co się w. tym względzie
skaidė w Polsce.

 

   

 

WYKWINTNE
OBUWIE

LEO
MARSZALKOWSKA 137

+ CHLODNA 20

PRZEGLĄD PRASY
„CHCIAŁOBY SIĘ KLASKAĆ
NAWET W CZYTANIU”

Pochwalny, entuzjastyczny głos o
mowie sejmowej p. premjera znajdu-
o w żydowskim„Nowym Dzienni-

Powodem zachwytów p. rabina
ldai Thona jest wystapieniep. Ko-

ściałkowskiego przeciw polskiemu
nacjonalizmowi i antysemityzmowi.
„Żaden premjer — zapewnia p. Thon
— nie mówił dotąd z taką prostotą i
otwartością o tym przedmiocie”.
jb Kogojażkowski jeż bodaj pierw=

szym premjerem w Polsce który mówił
o antysem' ad bez zasłaniających o-
kreśleń, tylko wprost. nazywając choro-
bę po imieniu, A także nie przypominam
sobię „ażeby jakiś poprzednik p  Ko-
ściałkowskiego tak acz, jasno i pa
nx obiecał zwalczan'e antysemityzmu,
a to czynił p. Pe. Podnoszę tę o-
(oliczność nie tyle dlatego,że się tak ra-
duję z tego przyrzeczenia i obiecuję so-
b'e po niem złamanie antysemityzmu.
— nie mam sobie takiego nadmiaru
optymizmu. Podnoszę to ty: ko dlatego,
bo takie proste i odważne podejście do

te, Wpeotu świadczy istotnie o wy-
Sao) etycznej odpowiedzialno-

ści WA rządu wobec państwa iwłasne=
go sumienia

„Chciałoby się klaskać nawet w
czytaniu, Chciałoby się wyrazić ży-
czenie, ażeby p. Kościałkowskiemu
danem było rządzić jak najdłużej. Mę-
żów o takich zasadach Polska istotnie

we — tak kończy swój са-
ostronicowy pean wódz Żydów ma*
łopolskich, p. Ozjasz Thon.

„WSPÓŁPRACA
ZE SPOŁECZEŃSTWEM

„Kur. Por. wyraża zwykłą swą
wodnistą frazeologją pełne zadowole-
nie z mowy premjera. Konstatuje je-
dnak, że „proces wrastania nowych
formustrojowych w życie społeczeń-
stwa odbywa się powoli”.

„Czas”. zarzuca mowie ośgólniko-
wość, bai sięzradykalizowani.a refor-
myrolnejii žaluje, žė premjer nie po-
ruszyłSpa uregulowania samorzą-
dów. Bo u nas „samorządw ścisłem
tego słowa”znaczeniu nie istnieje”, a.

zaś” wyobraża sobie, , że głównie
samórząd powinien być terenem
wdał ze społeczeństwem. Czyż

ak „Czas“ nie zdaje sobie spra-
= — po wydarzeniach w Łodzi, Po-
znaniu, Warszawie, Gnieźnie, że o
samorządz: e istotnym obecniesanacja
ani marzyć nie chce?

„NIE UDAŁOSIĘ*

Dla „Robotnika'* ważniejszą od mo-.
wy p, Kościałkowskiego jest „poięśa
entuzjazmu mas”, która zwyciężyła w
wyborach w Hiszpanji. P. Niedział-
kowski wielbi także „odpór mas”
rzeciw „faszystom“ (!) we Francii.
ie udało się! — kończy triumfalnie.

Nie udało się we Francji i Hiszpanii,
istotnie, Ale udało. się w państwie,
„Robotnikowi“ znacznie bliższem i
nietylko się udało, ale „Robotnik“
chlubił się, że pomógł do tego wielkie.
go sukcesu. Nie tak to dawno było.
Nie zapomnieliśmy.
PILCE

   

WEZWANIE DO PRACY

W dzisiejszej trudnej, a tak doniostej
dla przyszłości naszej Ojczyzny chwili, w
której wszystkie wrogie nam żywioły
szeregują się, by narodową pracę : wal-
kę zdezorianizowač, Rada Naczelna
Stronnictwa Narodowego wyraża ('ębo-
ką wiarę, że członkowie obozu narodo-
wego na wszystkich posterunkach, świa-
domi celów narodowej polityki 1 dróg,
które sobie ona wytknęła, dołożą wszel-
kich wysiłków,ażebyśmy, przy szybkiem
powiększaniu się naszych szeregów sta.
wali się coraz bliżsi naszych celów, dą-
żąc ku nim prostą, wytkniętą przez nas
drogą, działając z żelazną konsekwencją,
nie pozwalając, ażeby jedne działania
przeczyły innym i je paraliżowały i sku-
tecznie się przeciwstawiając próbom

zepchnięcia nas z wytkniętej drogi.  



        

Ile to było hałasu, szumnych zapowie-
dzi, głośnych protestów. „miewczesnych
zamiarów, zapóźnych żalów"
A jaka reklama!
Dziś jeszcze wydają dużym nakładem

pieniężnym broszury o tym wielkim .czy-
mie”, jaki dokonał się dn a 8 stycznia r. b.
m. scenie Teatru Wielkiego w. Warszaw e
Czego tam się domagał Związek Nauczy-
cielski na owym osławionym  „zjeźdz.e
stowarzyszeń społeczno-oświatowych w
obronie oświaty powszechnej” Pańs!'wo
powiano urządzić i prowadzić przedszko-
Ja bezpłatnie dla wszystkich dzieci w wie-
ku przedszkolnym; ma być zrealizowane
«obowiązkowe dokształcenie młodzieży do
dat 18 w ramach ustawy o ustroju szkol-
mictwa; trzeba wydać ustawę, nakładają-
са na państwo i samorządy obowiązek

budowania szkół powszechnych; szkoly
smuszą być zaopatrzone należycie we

wszystko, co im potrzeba, a nad dziećmi

winna być roztoczona opieka społeczna,

zapewniająca im niezbędne ubranie, obu-

wie, odżywianie dostateczne jt. p.; do

szkół powszechnych władze będą przy-

dzielać coraz więcej nauczycieli celem

udostępnienia możliwie dla wszystkich

dzieci w całej Polsce nauki w szkołach

siedmioklasowych z przewidzianym w

programach wymiarem gędzin zajęć. A

na pierwszem miejscu tych „domagań się”
Związku stoi ultimatum: w ciągu naj-

bliższych trzech lat mają być wyrównane

wszelkie braki w zakresie etatów nauczy-

c'elskich w publicznych szkołach pow-
szechnych.
Czy może kto więcej żądać dla oświaty

powszechnej? Kto broni jej gorliwiej niż

Zw.ązek Nauczycielski? '

Jego troską o oświatę powszechną po-

winna być oczarowana cała Polska. Niech

wiedzą również wszyscy nauczyciele czyn-

mi i bezrobotni, że Związek chce zrobić

welk; ruch w interesie, roztoczyć przed

nimi obraz wielkich możliwości i ponęt-

nych w:doków.
Związek posada wypróbowaną meto-

dę; lubi przenosić ludzi „w rajską dzie-

dzinę ułudy”. Niech nie patrzą nadół

„kędy wieczna mgła zaciemnia obszar,

gnuśności zalany odmętem”. Na ziemi
przecież nie jest tak pięknie...

Robi się obecnie budżet na I-y rok z o-

wych trzech !st, przeznaczohych przez
Związek na . wyrównanie wszelkich bra-

ków” w zakresie etatów nauczyc. w pu-

blcznych szkołach powszechnych I co

sę izieje? 7 1

Przy trzeciem czytaniu budżeta w ko-

misji sejmowej rząd zgłosił wn:oseko pod

wyższeńie wydatków na oświatę o

71.800.000 zł. Z sumy tej zaledwie 3 miljo-

ny pójdzie na powiększen'e liczby etatów

nauczycielskich w szkolnictwie powszech-

nem i opłacenie godzin nadliczbowych

„W ciągu najbliższych trzech lat“ trzeba 

na wszystkie strony|
йg "więcej. niż .wroku bieżącym W ten„wyrównać” brakco najmniejśodoo eta-

tów. W pierwszym roku przybędzie ich
około dwóch tysięcy. Liczba ta wzrosiaby
do pięciu, gdyby nie ta okoliczność. że
4.500.000 zł zostanie wydanych na awanse

automatyczne dla nauczycielstwa. Nie

zyska na tem an: oświata powszechna ani

bezrobotni nauczyciele, jedynie awanso-
wani będą otrzymywać większe uposaże-

nia.
Srodze się z tego powodu gniewano w

komisji budżetowej Senatu Zwłaszcza

były premjer, prof. Leon Kozłowski n.e

żałował słów oburzen'a: Miljon dzieci

jest bez szkoły, tysiące nauczycie bez

posad, szkoły gnieżdżą się po chałupach

wiejskich, a tu dba się wyłącznie o awans

nauczycielski,
Trudno odmówić pewnej dozy słusz-

ności temu, co powiedział prof. Kozłow-

ski, Ale nie można się z nim zgodzić cał-

kow cie.
Wszystkie dotychczasowe ustawy ро!-

skie o uposążeniu funkcjonarjuszów pań-

stwowych przyznawały "nauczycielstwu

awans automatyczny, czyli przechodzenie

do wyższych grup uposażen.a po przesłu-

żeniu określonej liczby lat. Ponieważ

szkolnictwo nasze na wielu terenach Pol-

ski funkcjonuje dopiero od lat kilkuna-

stu, mamy naogół duży procent nauczy*

cieli młodych. którzy stopn owo przecho-

dzą do coraz wyższych grup, powiększa-

jąc w ten sposób z roku na rok wydatki

skarbu państwa na uposażen:a. Z tego ty-

tułu w roku budżetowym 1936-37 ta sama

ilość nauczycieli publicznych szkół pow=

osób jeszcze przez szereg lai powięk-

szałyby się o kilka : więcej m.ljonów

złotych rocznie wydatki Ministerstwa

nauczycielstwa,
Chcąc tego uniknąć, możnaby zmienić

zasady przechodzenia nauczycieli do wyż-

szych grup uposażenia. Ale skasowanie

awansów automatycznych byłoby szkodli-

we. Przecież wynagrodzenie nauczyciela,

który pracuje w szkolnictwie 10. 20 czy

moralizacji. Bajeczne karjęry robiliby ci,
którzy potrafiliby sobie zyskać dobre

„plecy” Reszta czekałaby dziesiątki lat
zmiłowania bożego .
Związek nauczycielski bardzo hałaśliwie

wojuje o powiększenie etatów nauczyciel-

skich dla publicznych szkół powszech-

nych. Ale poświęci je dla awansów, bo

przedewszystkiem trzeba się przedstawić

swoim  najblższym klijentom, nauczy-

cielstwu czynnemu w roli nieprzejedna-

nego obrońcy jego interesów. Wielki orę-

nale w chwili odpowiedniej przymykać

oczy, aby nie patrzeć na to, co się dzieje

z krzywdą dla najdonioślejszych potrzeb

tej oświaty, Obecn'e obowiązujące zasady

awansu automatycznego stale. „w ciągu

etaty nauczycielskie. A Związek będzie

udawał, że tego nie rozumie, Najlepiej

„domagać się” i awansów i etatów, żeby szechnych będzie kosztować o 4.500000

 

się wszystkim podobać,  (Zet.)

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA NAUKOWA
Uczony bułgarski w Warszawie. —

W czwartek dnia 20 b. m. o godz 18-tej

w duż. audytorium chemicznem Po':tech-

niki warszawskiej, odbędzie się posiedze-

nich narodów, lecz 'est ono również wy-

mikiem rzeczywistego interesu jak ma-

ją Słowacy i państwo czechosiowackie w

oparciu się o Polskę. Dotychczasową

przyjaźń pomiędzy Słowakami i Poiaka-

mi uzasadniano względami kulturalnemi,

nie naukowe Polskiego Towarzystwa, _.. ата
k 3 7 j miała ona ednak również znaczenie po

Chemicznego, podczas którego wypowie '

po niemiecku odczyt proł.. dr. D Balarew |

z uniwersytetu w Sofi p. t. „Przyczyny

niejednorodności realnego układu kiysla-

licznego”. - Н

'O 'stosunkch polsko - stowackich Po-

seł Karol Sidor wygłosił w Bratisiaw'e

w klubie słowackich studentów autono-

mistów dłuższy odczyt » stosunkach pol-

sko - słowackich, w którym uzasadnił

polonofilstwo słowackie, Polonofilsrwo to

wypływa nietylko ze wza'emnych sympa-

tyj, opierających się na duchowem i ję

zykowem pokrewieństwie obydwv brat.
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DONOSICIELKA
„NOWELA

Przekład Heleny Hulewiczowef,

—Przenigdy! wyrzekła, patrząc nań

z wyrazem, z którego można było czytać

ową wierność w niebezpieczeństwie, o

statnie poczucie honoru wspolmików hań

by. Bėliėre jakoby doznał uigi po tym

sprowokowanym proteście. Następnie,

prowadziłaby, iż dłuższa rozmowa do-

prowadziłaby tylko do zbudzenia no

wych a niepotrzebnych skrupułów u nie-

miasty już zmęczone swojem niew Ani

ctwem, raptownie ją pożegnał,

— Widzę na rogu placu dwie figury

m hełmach... Gdy „вгора“ będzie z'obio-

na, trzeba ci będzie otworzyć ok. i to

dobre oko... Ale pisać się będzie do sie

bie iak się omówiło. A tym razem to

sprawa ostatnia, Więc, Adeio, causa i,

0Gwagil

Tak mówiąc. pociągnął ią w okolicę

kościoła swięiego Rocha w pu»ią ulicz

kę idącą wzdłuż chóru. Wziął ą w ra

miona w gorącym uścisku Ustą złączyły

się. Starczyło owej pieszczoty dwustkun

dowej, a młoda kobieta, wracaąc po

stronie rue Saint - Honoró, poczuła pły
mący w swych żyłach jad szaleńczy, który

od tych dwóch piekielnych lat czynił z
aiej niewolnicę tęgo wytwornego apasza
tak nieubłaganego i tak nikczemnego.

 

 

П

„Zaledwie donosicielka wróciła @›

Hotel Beausitę i eszcze nie zdążyła

zdąć kapelusza posłyszała dzwonek z

pokoju swei pani:

— Za kwadrans szósta, myślała po-

śpieszając. „Pani chciała się ubierać do

piero o pół do siódmej. Oby nie odauem

ła decyzji. Mój Bożel

Z sercem pełnem tego niepokoju pseu-

dogarderobiana zwróciła swe krok. ku

salonikowi, gdzie oczekiwała owa pani,

u której przy ęła posadę tylko w tym ce-

lu, żeby ją okraść A teraz-... Mrs Edith

Risley leżała na otomanie w banalnym

hotelowym poko'u, przeistoczonym przez

jedną zimę e pobytu w pewnego 'odza

ju bome Wszelkie otaczaące a przed

mioty nosiły ślad pe'ne wd: ęku ie, use

bistości Sam je urok lumaceyiby iyi'

tygodr owe wahania wspólmczk Be

lier'a Edith byla edn4 z tych Ameryka

nek, które wiele wkładają woli w deli.

katną subtelność, te woli. która cechu

je mężczyzn, jej ziomków w zdobywanin

fortuny.
W saloniku było pełno starych

ceńnych drobiazgów, stylowych cecek

poustawianych na s'plikach, W donicz-

lityczne, gdyż paraliżowała z jednej stro-

ny rewizonisiyczną propagandę węś.er-

ską, a z drugiej strony łagodziła zatargi

czesko - polskie. Przyjaźń słowacko -

polska oparta na szerokich podstawach

wzajemne współpracy i zaułania stwarza

nieograniczone perspektywy dla wza,em

nych stosunków w przyszłości, W;wody

posła Sidora spotkały się z dobrem

przyjęciem licznie zebranej młiojzieży

słowackie.
оора

Kursy języka Po'sXiego
w Zagze iu

Polsko - 'ugosłowiańskie Towarzystwo

w Zagrzebiu zorganizowało w bieżącym

roku kursy języka polsk'ego, które pro-

wadzi prot, dr. J. Hamm. Na kursy, które

wczoraj zostały otwarte, zapisało się do-

tychczas 26 osób. Równocześnie prot. J

Hamm, który jest lektorem języka poł

skiego na Uniwersytecie Zagrzebsk.m,

prowadzi dla studentów wykłady języka

polskiego, na które uczęszcza przeszło

"30 słuchaczy, ‚

kach strzępiaste orchidee. Na dwu szta-

lugach dwa głótna — jedno malarza

Maćs'a, wyobrażająące — dziewczątko,

które zaada plaster miodu, obok zaś sie:

dzi kotek; drugie — halabardnik Bronzi-

na. Właścicielka tak zaimprowizowaneś»

mieszkania nabyła 'e na licytacji, na głoś.

ne wencie, przed kiiku dniami,

W bibliotece było mnóstwo książek an-

gielskich, niemieckich, włoskich ‚ гал-

cuskich. Drugi ten obaw świadczył o ko

smopolityzmie te wytwornej istoty, któ

rej wiolką piękność trawił nadmiw inie-

ligencji i wrażliwości.

Edith Risley była bardzo 'asną blon:

dynką, o popielatym odcieniu włosów.

Oczy jasne, bronzowe, barwy kwiatu, ce

rę miała delikatną, zaledwie zaróżo

wioną.
Wchwili, gdy garderobiana weszła,

pani w ranneś sukni z miękkiego li' owe

go jedwabiu, zdobnej koronkami, o smu-

Klej kibici, i wątłych ramionach, wyła-

nia'ących się z lekkich rękawów obar-

dzo wąsko zakończonych palcach, i ma.

łych nóżkach, podobna było dó infantki

i słusznie — Amerykanów z powodu ich

snobizmu. niemniej prawdą jest, iż wielu

z nich posiada właśnie przodków mało

dem %«ratycznych _ Nazwisko  reaowe

Edvty było Van. Alstyn

Pochodziła z rodziny em'granta przy

byłego z Holandi w siedemnastem stule
ciu Uchodził on za nieprawego potomkw

jednego z ostatnich władców hiszpań-

skich. Jej przyjaciele miljonerzy ankes/,
posiadający galere obrazów pełne mnie,

lub więce; autentycznych arcydzieł, lubi
'ą nazywać arcydziełem Velasqueza Po
mimo przepełnionego zbytkiem życia lub
może dlatego, była to jedna z kobiet, ja- 

W. R. : O. P. na awanse automatyczne |

30 lat, musi być wyższe, niż począlkują- |

cego. Awans zaś z wyboru władz przeło- ;

žonych stalby się źródłem giębokiej de- |

, wszystkim mogą być znane, przytaczamy

downik oświaty powszechnej utnie dosko- !B

najbliższych trzech lat“ požeralyby nowe |

z muzeum Prado. Chociaž wyszydzano — |. 

„Płomyczek” oświaty
Niedawno pisaliśmy o tem, że nektó-

rzy należący do Związku nauczycieisk e-

go kierownicy szkół powszechnycn pra

wem kaduka zabraniają na 1ch terenie

rozpowszechniać „Młodego Polaka”, pi-

sma dla dziyci, wydawanego przeź Sto-

warzyszenie chrz, nar, naucz. szkół pow

Ale dzieją sę rzeczy eszcze gorsze W

całej Polsce Związek forsu'e taki zwy-

czaj, że do nauki języka polskiego używa

się zamiast poleconych przez Minister-

stwo W. R, i O. P, podręczników wyda-

waiego przez Związek pisma dla dze»

b. t „Płomyk” Ten wysoce anotma'ny

ob'aw budzi zdziwienie i oburzenie wśród

rodziców. Šwiežo „Ilustrowany Kurjer

Codzienny” zamieścił charakterystyczny

list o'ca, który na początku roku szko|-

nego kup:! dla dziecka swego, uczęrzcza-

"ącego do jedne ze szłcół powszechnych

we Lwowie, 7 podręczników, a połem

przekonał się, że niektóre z tych książek

przedewszystkiem zaś czytanka puska 1

podręcznik do ćwiczeń ortograficznych

nie są zupełnie potrzebne, Ponieważ list

zawiera trochę wiadomości, które nie

„Oto minęło fuż pół roku, a z pomię-

dzy podręczników jedynie ruska czytan-

ka, książka rachunkowa i przyroda są

gruntownie przerabiane. Natomiast pol-

ska czytanka (aprobowana przez mini-

sterstwo W, R. i O P.) nie 'est wcale u-

żywana, bo na lekcjach językapolskiego

uczą się dzieci z,. „Płomyczka”,pisemka

tygodniowego, wydawanego przez „Zwią-

zełc nauczycieli szkół powszechnych”.

Każdy uczeń musi obowiązkowo prenu-

merować tę gazetkę za opłatą 5 zł. Z niej

czerpie dziecko całą wiedzę!.. !

„Płomyczek” tworzy lekturę szkolną,

a wszelkie pisemne ćwiczenia domowe

zadawane są z „Plomyczka”. D'iec'om ka-

że się streszczać poszczególne ustępy,

Łatwo sobie wyobrazić, 'ak wygląda pi-

sownia tych streszczeń, Ale nie można

się dziwić! Z czego uczniowie maą nau

czyć się pisowni? Każdy uczeń posiada

wprawdzie wcale dobry podręcznik, za-

wierający systematycznie i metod;cznie

ułożone ćwiczenia ortograficzne, atoli

podręcznik ten nie jest używany.

Jaikaž 'est treść „Płomyczka”?

Daremnie byłoby szukać w treści jego

jakieś myśli przewodniej, idei, która ma

urabiać młodociane charaktery Jest tam |

konglomerat mniej lub więcej udałych|

ba'eczek i opowiadań naciągniętych, nie-

naturalnych, niezgodnych z prawdą, ży-
ciową. Są i wierszyki o rymach często- |

chowskich. Autorami ich są grafomani

obo ga płci, przypuszczalnie jednak do
brze opłacani, bo — wobec przymusu
prenumerowania przez każdego uczuia —
nakład pisemka sięga niewątpliwie kro-
ci tysięcy.

Gdyby pisemko było redagowane wzo
rowo iideowo, możnaby się zgodzić na
polecan'e go, bez przymusu jako uzupeł-
nia ącą lekturę domową Ale pytam: Na
jalciej podstawie nieaprobowany chao
tyczny „Płomyczek” zastępue podręcz
niki szkolne? Poco każe się kupowa:
podręczni%i szkolne, skoro się ich tie u
żywa? Jakiem prawem zmusza się dzia
twę szkolną do prenumeraty „Płomycz

ka"? A przecież w dzisiejszych czasach

 
kich także wiele jest poza oceanem któ-
re pragną, żeby wszystkie osoby z ich
otoczenia były równie pieszczone. rów.
nie obdarowywane jak one same — tak
są głęboko wewnętrznie „kind”, Słowa
tego niepodobna przetłumaczyć. Znaczy
dobroć, racza życzliwość, zawsze goto-
wą, zawsze czynną, idącą od rzeczy waż
nych do małych, która sobie nie pozwala
na gest zbyt żywy, na ton głosu © erpk
która roztacza wszędzie atmosierę słody-
czy. Ta czułość serca była — 0 s0n/o!
—przyczyną, ze pani Risley przy ęła do
siebie przyjaciółkę apasza. Jej dutych-
czasowa „maid” Niemka, na służb.e ej
od lat dziesięciu została zawezwanma tele
gramem do chorej matki. Risley, pragnąc
zwolnić tę dziewczynę na,„czas n eogra

niczony, szukała zastępczyni, nieco za
pośpiesznie Adela przedstawiła się 'ako
Aurelja Brissand, z fałszywemi świade-
ctwami. Amerykanka przyjęła 'ą odrazu

— Wierzę w sympatję i antypat'ę —
mówiła — i ślepo temu ulegam. — Za
ledwie trzy miesiące ubiegły od owėi
chwili, a nowa służąca tak się podobała
pani Risley, że zamierzała zabrać ją do |
Ameryki razem z tamtą, której udzieliła |
tak długiego urlopu. > i

 
Była to edna z dwu przyczyn prze

dluania e pobyłu poza omem Wenta
na które nab,ła dwa obrazy, była drugą

A oto zna'dzie się jeszcze inna. zapra
wiona iron'ą wsilnieszym stopniu, O:
ostatnich dwu tygodni 'alkaś wątpl-
wość dręczyła tę czarującą istotę do tyla,
że i ona doznawała silnego uderzenia
serca przy każdem ukazaniu się pseudo- |
Aurelji. Jakże może zażądać od niej
przyjęcia stanowiska drugie garderobia- |
nej, gdy powinności pierwszejspełnała

 

80 procent dzieci w szkołach powszech=

nych, to niedożywieni, okryci za.edwie

lichym łachmanem nędzarze! (Lwow ma
35.000 bezrobotnych).

Zwróciłem się do nauczycielki mego

syna z zapytaniem dlaczego nauka języ”

ka polskiego nie odbywa się z przepisa-

nego podręcznika, tylo z „Pi=nyczka”,

Odpowiada: — Na czyta-<kę brań *n. cza«

su, muszę bowiem w ciągu każdego ty-

godnia wyczerpać treść „Płomyczka”.

— Przecież „Płomyczek” nie jest obo

wiązujący w szkole,

— Na papierze nie, w praktyce tak,

— Nie rozumiem te sprzeczności

— Czytankę posiada każdy uczeń i

może z niej w domu czytać dowolnie,

zresztą nikt nie kontrolu e, czy i w ja-

kim stopniu jest ona w użyciu; natomiast

kierownik szkoły naciska na nas by

wszystkie dzieci prenumerowały „Pło-

myczek”, a do prenumeraty gazetki moż-

na zmusić dzieci tylko w ten sposob, że

się 'ą czyta codziennie w szkole i z nej

zadae ćwiczenia domowe.
— Czy Pani w 4a, że treść „Pło-

myczka“ kształci wszechstronnie i może

skutecznie zastąpić dobrą Czytankę?

—Nie, proszę Pana, tak na'wną nie je-
stem, Ale czyż mogę się sprzeciwić pole-

ceniu kierownika? Wszak to sztandaro-

wy „Związkowiec”, a Związek nauczy-
cielski od szeregu lat rządz: w Szwolni-

ctwie. Gdybym się sprzeciwiła, spotka'by

mnie los kilku mych kolegów i koleża-
nek, z których starszych — mimo nieska-

zitelnei służby — wysłano w sile wieku

na emeryturę, młodszych zwolniono pod
pretekstem zbędności, zaś na ich miejsce
przyjęto innych, Panie, a ja mam starą

matkę i troje rodzeństwa na utrzymaniu,

Czy Pan to rozumie?..,
Zrozumiałem”,

Do listu tzgo I K, C, doda'e od s.ebie

nastepujące, zupelnie sluszne uwas:;

„Myśmy też zrozumieli, tylku

wszystko i dlatego zapytujemy: czy dla
podniesienia dochodowości Związku wy*
ciska się pieniądze z biednych dziec. na-
kazem prenumerowania „Piomyczka“?

Jeżeli „„Płomyczek* ma być alfą + ome-
gą nauczania ęzyka polskiego, w jak mże
celu istnieją czytanki zatwierdzone

przez ministerstwo?

I wreszcie stawiamy pytanie zasadni»
cze: kto decydu'e o programie szkoinym

w szkołach powszechnych — Min'ster-

stwo W, R, j O, P. czy też Związek nau-
czycieli? Ta okupacja szkolnictwa przez

przedsiębiorczy Związek nauczyciel; po*
winna być bezwzględnie wyjaśniona i ak
najprędze zlikwidowana”
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ALMA MATER
Powieść
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Nakł. Księgarni Św. Wojciecha

Str. 384, Cena 6 zł.   
tak doskonale — i jak to powie be? ura
żenia ja ? Niemka oznajmiała bardz« bli-
ski powrót a pani Risley jeszcze nie od.
ważyła się dotknąć tego przedmiolu z
zastępczyną, tem więcej, że prz,pusz-
czała, iż żywi szczere dla nia uczi c.e,

Niezupełnie w tem się myliła Ob-
mierzły Juan Bćliere zauważył od kilku
tygodni ukrytą przemianę w swoej
wspólniczce. Silnym motywem była tu
nieprzezwyciężona wdzięczność fla te'
chlebodawczyni. Od tygodni Adela wciąż
wyna dywała coraz to nowe preieksty
w celu opóźnienia chwili zamierzvnego
ciosu. Postępowanie Amerykanki coraz
to więcej pieszczotliwe i skłodkie wzbu*
dzało bezustannie nowe wyrzuty w su-
mieniu małomieszczańskie córki, $raą-
cej rolę  donosicielki bandy  zło-
dziejskiej. Niedość ednakże były p tęż-
ne wyrzuty, żeby stanąć ponad nie-
szczęsną miłością, która ją wiązała z ra-

busiem, skoro ostatecznie zgodziła się na
przygotowanie wszystkiego do zamachu
tego wieczora. Czyniła to w os!atnich
dwudziestu czterech godzinach wprost w
gorączcepod śroźbą Juliana Powiedział;
„wezmę poko w hotelu To będzie pew-

; niejsze” Bł;sk iego oka był str =7ny
Adelę zd4ł strach Wiad'me nike to
były sta ania prze/ które ak sad''a
osiąg'ę!a to. że pan będzie ne sbecna w
czasie popełniania grab eży Postar ow.-
ła prz,na mniej zabezp'eczyč ją pizeciw
innemu niebezpieczeństwu. Na  wdgłos
dzwonka ozwało się w nie* przeczu..e, że
rachuba ta zawiedzie. Jakiż tedy chwycił
ią lęk, gdy po wejściu do salonu pam
przyjęła ją następującemi słowy:

(D. c. n.).
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° — Michal! Ritte, urzędnik szefostwa inten*

Wielka manifestacja narodowa
na agiomadzeniu Z. Z. Z. w Borysławiu

W Borysławiu odbyło się w seti Domu !
Legionowo | Strzeleckiego zgromadzenie
robotnicze zorganizowane przez miejsco-
wy oddział Z.Z.Z Na zgromadzeniu tem
wygłosił referat delegat zarz. gł. Z.Z.Z.
z Warszawy o mocno semickim wyglą-
dzie którego nązwisko skrzętnie ukryto,
oraz sekrelarz miescowego oddziału ZZZ
Mówcy powtarzali frazesy socjalistyczne |
© walce klas ; gnęb'eniu klasy pracującej
przez kapitalistów. Delegat z Warszawy
nawoływał do utworzenia wspólnego
frontu robotniczego, a więc do łączenia

7 RARATA DTVT KN TAAA

Z KRAKOWA
TEATR im. SŁOWACKIEGO: czwartek |

wNiebieski ptak” piątek „Rozkoszna dziew»
czyna” (premjera).

KINA POLSKIE
APOLLO: „Becky Sharp",
DOM ŻOŁNIERZA: „Każdemu wolno ko-

chać,*
PROMIEŃ: „Wojna w Królestwie walca”.
STELLA: „Nocny express".
SZTUKA: „Tajemnica czarnego pokoju”.
ŚWIT: „Czu-Czin-Czau”,
UCIECHA: „Czarownica.*
Zebranie Stronnictwa Narodowego, W nie

dzielę 23 b. m. o godz. 11 w poł. w sali Do-
mu Ludowego „Wisła” ul. Radziwiłłowska
21 odbędzie się zebranie członków Stronni-
ctwa Narodowego w Krakowie, na którem
przemawiać będzie red. Sacha z Warszawy.
Zabie, o subsydjum dla teatru żydow-

skiego. Prasa żydowska podaje, że p. pre-
z.dent miasta Kaplicki przyjął delegację
żydowską w osobach D-ra Kampfera i D-ra
Lasera, która przedłożyła p. prezydentowi
sprawozdanie z kulturalnej działalności tea*
tru żydowskiego. Sprawozdanie z tej
„audjencji” kończy się zdaniem: że p. pre-

zydent okazał duże zainteresowanie dla po-

wyższej sprawy oraz przyrzekł poparcie w
miarę możności”. Zdanie to oznacze nie co

innego, jak przyrzeczenie sugwencji dla ży-

dowskiego teatru w Krakowie. Jakkolwiek

znamy przychylność p. Kaplickiego dla
spraw swoich ziomków to jednak uważamy,

że miasto Kraków ma tyle innych potrzeb.
dla których żaspokojenia brak funduszów,

iż ani złoty nie powinien iść na jakieś ży-
dowskie „teatry”.
Z Teatru. W próbach pod kierunkiem re-

žysera W. Radulskiego komedja muzyczna
Benatzky'ego p. t. „Rezkośzna dziewczyna”,
której premiera odbędzie się w najbliższy

piątek. W rolach głównych wystąpią p. p.

Matusiakówną, Pawłowska, Bednarska, Fa-
bisiak, Kondrat, Macherski, Modzelewski,
Staszewski, Węgrzyn i in.

Stulecie Zgromadzenia Zmartwychwstań-
ców. Z okazji uroczystości stulecia powsta-

mia Polskiego Zgromadzenia Ó. O. Zmart-
wychwstańców, pontyfikalne nabożeństwo

w kościele O. O. Zmartwychwstańców
przy ul. Łobzowskiej, celebrował J. E. ks.
Metropolita Sapieha, który po odprawieniu
mszy ów. udzielił licznie zgromadzonym
wiernym arcypasterskiego błogosławieństwa.

Aresztowanie radnego socjalistycznego.
Wśród osób zatrzymanych przez policję, w

niedzielę za usiłowanie rozbicia wiecu Z. Z.

Z whali przy ul. Ratajskiej, znaleźli się radni
socjalistyczni D-r Drobner i D-r. Szumski.

Dr. Drobner został zwolniony, natomiast Dr.

Szumskiego policja zatrzymała w areszcie.

Proces o nadużycia w wojsku. W paždzier-
niku 1935 roku władze wojskowe w Kra-
kowie wpadły na trop nadużyć w V baonie
telegraficznym. Przeprowadzone dochodze-

nia ustaliły, że: podobne nadużycia popeł-
miono również w V baonie saperów i w 20
p. piechoty. Skutkiem tych nadużyć Skarb
Państwa poniósł straty, sięgające olbrzy-
zniej kwoty 39%0,000 zł. W krótkim czasie

dokonano aresztowań osób zamieszanych w
tę aferę. Winni wspomnianych nadużyć po-

śród wojskowych zostali już przez sąd woj-

skowy ukarani.
Proces trzech urzędników cywilnych, któ-

rzy współdziałali w nadużyciach finanso-

wych, naznaczony był na wtorek 18 b. m.

Pod zarzutem tych malwersacyj pozostawal:

dentury, Franciszek Szewczyk, również u-
rzędnik iniwidantum am) lózal Kanie оо
merytowany starszy sierżant. Kozprawę roz-

pisano na cztery dni. Przed rzzprawą, gdy

zarządzono doprowadzenie z więzienia xar-
mo-śledczego Franciszka Szewczyka, wy-
słany posterunkowy P. P. oświadczył trybu-
małowi gdy powrócił z więzienia, że Szew-

czyk zmarł nagle na udar serca. Wiadomość

ta wywarła wielkie wrażenie na sali roz-
praw Wobec takiej sytuacji umorzono spra-

wę 4. p. Szewczyka. Zwłoki jego przewie-

ziono do zakładu medycyny sądowej celem

przeprowadzenia sekcji Według aktu oskar-

żenia malwarsacyj w formacjach wojsko-

wych w Krakowie. dokonywano w ten spo-

sób. że płatnicy podoficerowie pozostawali

w ścisłem porozumieniu z organami kontro-

li urzędującemi w szefostwie intendentury.

przyczem wpisywano fikcyjne nazwiska t,

zw „martwe dusze”, W pierwszym dniu roz-

prawy rozpoczęto przesłuchiwanie oskarżo-

mego Michała Rittera, który do winy się  gięściowo przyznaje.

się wszystkich organizacyj lewicowych w
jedną całość : utworzenia „Frontu antyta-
szystowskigo” Sala w zupełnym spokoju
wysłuchała tych przemówień, czekając
niecierpliwie na dyskusję.

Pierwszy ząbrał głos w dyskusji refe-
rent wychowania politycznego w zarzą-
dzie grodzkim Stronnictwa Narodowego

i kol, Michał Więckowski. Gdy zgromadze-
ni na sali poznali po mieczyku przedsta-
ciela Obozu Narodowego, powitali go
burzą oklasków Kol. Więckowski w prze-
szło 45 minutowem przemówieniu rozpra-
wił się gruntownie z argumentamm socja-
listów sanacyjnych Podkreślił on nędzę
Poleków, a specjalnie chłopa i robotnika,
dodając, że nie wolno nam zapominać o
8 miljonowej rzeszy naszych rodaków,
tułających się zaśranicami Polski. Dalej
mówi* kol. Więckowski, iż Polacy cierpią
dzisiaj nędzę, a nalomiast przeszło 4 m.l-
jony Żydów znajduje się w Polsce. Na-

stępnie zwrócił uwagę, że kapitalistami
są dzisiaj prawie wyłącznie Żydzi, «o by
ło jednym z głównych argumentów prze-
ciwko prelegentom, którzy nawet jednem
słowem nie wspomnieli o Żydach, 'ak-
gdyby o nich nic nie wiedzieli, Mowca
stwierdził, że powstae jednolity tront
ale polski į wcale nie soc'alistyczny, nie
czerwony, lecz narodowy,

Jak ten front narodowy się przedsta-
wia, to nam wskazu'e Łódź, Częstochowa |
i wiele już dzisiaj innych miast Polska

 

 

Borysław, w lutym,

Ruchy klasowe zbankrutowały dz's cał
kowicie w Polsce, a ich miejsce zajmuje
ruch narodowy, Na zakończenie asówca
stwierdził, że ruch narodowy objął uż
całą Polskę i stanowi wielką siłę Po
przemówieniu kol. Więckowskiego zgro-
madzeni odšpiewali „Rotę“, co wywo-
lalo gwaltowny sprzeciw ze strony Žy-
dów - komunistów į grupki sanacyinycn
soc alistów, Po chwilowem uspono eniu
się, delegat z Warszawy starał się osła
bić mocne argumenty kol Więckowsikie-
go i występował tak agresywnie w obro-
nie Żydów, że budziło to niezadowoienie
nawet wśród członków ZZZ. Wywody je-
$o pnrzerywali nieustannie robotncy o-
krzykami, Ponieważ nie pozwolono na
dalszą dyskusję, gdyż obawiano się, aże-
by znowu ktoś z narodowcówniewystą

pił, kilku robotników - narodowców we-
zwało zgromadzonych do  opuszczen 4
sali i pozostawienia samych Żydów. Pod-
czas, $dy przewodniczący chciał »dczy
tać jakąś deklaracię, zebrani zok: zyka
mi: „Precz z Żydami”, „Niech żyje Obóz
Narodowy”, „Niech żyje Roman Dmow-
ski”, zaczęli wychodzić z sali: Wtedy o
kazało się, że większość zgromwadzo-
nych to narodowcy, Na sali zostało kilku
Żydów - komunistów i osłupiały z takie-
go obrotu sprawy zarząd ZZZ oraz kil-
ku członków ZZZ., którzy nie szczędziłi
ze swej strony gorzikich słów pod adre-
sem zarządu i Żydów,

Pomimo obowiązw'ącej ustawy o odpo-

czynku niedzielnym i świątecznym, w

Łucku, w święta dotychczas pootw.erane

były, w godzinach rannych sklepy z mię:

sem, hale targowe, a przez cały dzien

piekarnie żydowskie i owocarnie. Na

skutek interwenq" w tej sprawie cecha.

wędliniarzy i rzeźników chrześcija.., wła-

| dze administracyjne miały wydać cdpo-
więdnie rozporządzenie, aby wszystkie
sklepy były W niedziele zamknięte.
Mówi o tem ulotka, kolportowana

przez chrześcijański cech wędliniarzy |
rzeźnków m Łucka. Czytamy w niej.
„że na skutęk zarządzenia władz admi-
nistracy nych, opartego na ustawie o od

dniem 9 lutego r. b. „wszelkiego rodzaju
handel mięsem, wędlinami i t. p. zostaje
wzbroniony” W dalszym ciągu autorzy
ulotki, proszą klientelę, o zaopairywa
nie się w artykuły w dnie przedświetecz
ne. W końcu czytamy, co  nmastępuie:
„Zaznacza się, że rozporządzenie władz
administracyinych w tym kierunku zo-
stało przez sprzedawców wyżej wymie-
nionych artykułów chrześcijan. przyięte
z wielkiem zadowoleniem, bo nareszcie
będą mogli poświęcić dnie świąteczne
dla kultu religijnego". 
 

£ CAEECGO KRAIU
CHELM

Sproianowanie kapliczki prawoslaw.
nej. — Nieznani sprawcy weszli 4» nie
zamkniętej kapliczki prawosławne, po-

łożone nad źródłem we wsi Sieles gm
Rakołusy, pow. chełmskiego i tam >ber-
wali wiszącą lampę, uszkodzib niezamk-
niętą skarbonkę, zdarh z obrazu św An-
ny firanki i ręcznik, poczem obraz ten
wrzucili do zna'dującej się tam wody.
Dochodzenie w toku.

 

DOBRZYŃ

Przygnieciony drzewem na śmierć. —
Terenem tragicziego wypadku była w

ub. piątek włoska Kuski, w pobliżu Do-
brzynia.
Wincenty Bielarski okopywał topolę u

gospodarza Sadowskiego W czasie pra-
cy, chcąc zapalić papierosa, Bielarski od-
szedł kilkanaście kroków od topoi: Za
'ęty zapalaniem papierosa, nie zauważył

zupełnie, żę drzewo, głęboko podwopane
pochyla się W chwilę później topo.a ru-
nęła na Bielarskiego, przygniatając go ca

 

 

łym swoim ciężarem. Wszelka pomoc le
karska okazała się spóźniona. Niewzczę
śliwy robotnik zmarł w trzy godziny po
wypadku.

Policja dobrzyńska przeprowadza śle.
dztwo, w celu ustalenia dokładnego prze-
biegu tragicznego wypadku.

KIELCE
*

Aresztowanie Żyda za usiłowanie da.
nia łapówki. — W gabinecie naczelnika
finansowegoUbezpieczalni w Kielcach
zatrzymany został przez funkcjonai uszy
służby śledcze Moryc Goldiarb, właści:
ciel zakładów przemysłowych „Sitko
wieckie Nowiny“ pod Kielcami, oraz ie
go buchalter. Aresztowanie nastąpiio na
polecenie prokuratora,

 

Jedną z przyczyn aresztowania Gold-
farba było usiłowanie przekupienią u-
rzędnika. Goldfarb. który był wimen U
bezpieczalni poważne sumy, usiłował
zjednać sobię łapówką  naczelnika wy-
działu i w tym celu włożył do leżącej na
biurku teczki naczelnika większą sumę

 

,

(o się stało z funduszem
na powodzian w Radzyniu?

Opin/a publiczna całego Podlasu bar-
dzo głęboko została poruszona artykułem
„Głosu Lubelskiego" z da. 5 b m pod
tyt. „Co się stało z funduszem na powo

dzian w Radzymiu?”. Korespondes* tego

pisma podaje do wiadomości fakt, które

mu wprost nie chce się dać wiary, a jed:

nak prawdziwy.

W akcji pomocy dla ofiar pam:ętnej
powodzi ludność pow. radzyńskiego
wżięła bardzo gorący udział. Najbiedniej-

si nawet dzielili się ostatnim gros.em z
eszcze większymi biedakami, pozbawio-

nymi wskutek powodzi wszystkiego Fun
dusze na powodzian były lokowane w po-
wiatowej Kasie Komunalnej, dyrektorem:

której 'est p. Ryżukiewicz. Zdawałoby

się, że ze względu na cel, na który zosta-
ły zebrane, powinny bezwzględnie dojść
«we$o przeznaczenia — w danym wy! ad-
ku stao się inaczej. Okazuje się, że E
funduszu powodziowego przekazane zos-
tało ma potrzeby redakcyjne „Gazety
Radzyńskiej” zł. 1.000 za N-rem asygna
ty 3787 i ponownie zł. 2.168,40 za N-rem
asyśn. 4534 z dn. 1.10.35 r. „Gazeta Ra-
dzyńska* — dwutygodnik wydawana by-
ła przez mie'scowy komitet B. B w o-
kresię ostatnich wyborów, z końcem

września r. ub przestała wychodzić Po.
ziom „Gazety Radzyńskie * byna mniej

nie mógł nikogo upoważnić do przezna
czenia funduszu powodziowego na e po
trzeby: na poważniejszemi artykułami te

* go pisma były... życiorysy kandydatów na
posłów. Udział w akcji powodziowej tak
wydawnictwo jak i redaktorzy powinn
chyba traktować ideowo, skąd ta pomoc
„Gazecie Radz.'* zamiast powodzianom.

Tak się ciekawie złożyło, że redakto-
rami „Gaz. Radz," byli pp. Ryžukiewicz,

 

dyrektor K. K. O. i Pre'zner, inspektor

samorządu gminnego, obydwaj menerzy

miejscowego B. B., a zarazem czionko-

wie Komitetu pomocy powodzianom
Musimy podkreślić że praca tych pa-

nów w „Gaz. Radz.* byna mnieś nie była

wyłącznie ideową, pobierali, przes akiš
czas łącznie z żoną p. Ryżukiewicza kil-
kaset złotych miesięcznie.

W/ dziwnern świetle przedstawił się w
tej sprawie starosta pow. p. Banaszkie-
wicz. Zainterpelowany na zebranu sej»

miku powiatowego przez jednego z rad-
nych p. Dłuszyńskiego, ile jest prawdy w
tej aferze — oświadczył ex officio, że nic
podobnego nie miało mie'sca. Tem sa
mem pokrył swoją osobą to, co się stało,
* Jak na wstępie zaznaczyliśmy fakt po-
wyższy jest wprost nie do wiary, Jak
można było, nazwi'my rzeczy po im:eniu,
dopuscić się takiego przestępstwa?
Wpłacenie w ostatnich dniach wymie-
nionych sum z powrotem do Kasy byna'-
mniej nie zmienia istoty rzeczy. Zapytu-
jemy tutaj, kto obecnie te pieniądze wpła-
cił? Przecież „Gaz. Radz.“ juz nie
istnieje, została zlikwidowana, Gdyby
nie ujawniono te' afery, nie wątp.my, że
ten wdowi grosz zniknąłby w kasach
„Gaz Radz.”

Przecież te trzy tysiące kilkaset zło
tych to ofiary ludz. którzy od ust vdej
mowab sobie. aby pomóc pozbaw:onym
wszystkiego biedakom — nie zaś panom
z „Gazety Radzyńskiej”.

Opinia publiczna domaga się ak na'-
szybszego wyświetlenia tej sprawy wy:
mienieni panowie piastują najpoważniej-
sze i nabardziej odpowiedzialne stano
wiska w naszym powiecie, nie powinni
pozwolić sobie na to, aby znajdować się
długo pod tak ciężkiemi zarzutami,

pieniędzy. Ale ten „sprytny” pomysł nie
udał się i naczelnik zawiadomił dyrekt»-
ra ubezpieczalni, który znów powiado-
mił prokuratota,

Żyda - demoralizałora osadzono w wię
zieniu.

ŁOMŻA

Sąd zniósł zarządzenie starosty. —
Starosta łómżyński nałożyłna ks Ro-
galskiego z Wizny karę 500 zł. za zbie-
ranie między paraljanami dobrowminych
składek na potrzeby Nościoła. Ks Ro-
gaiski odwołał się do sądu okręgowego w
Łomży, który karę zmósł jako nieuza-
sadnioną. (KAP).

Samobójstwo w szale nerwowym. —
Szału nerwowego na tle religinem do-
stał mieszkaniec Lubonia, Niemiec Pa
wel Schramm, urzędnik „Bank fiu Hau-
del und Gewerbe" w Poznąniu,
Przed godz 6 tanó Schłamm wysko-

czył z łóżka, pobiegł do śwej Żony : za-
czął ją dusić i bić, Na odgłos krzyków
napastowanej zbiegli się sąsiedzi, xtótzy
ją uwolnili od lurata. $. tymczasem, za-
baczywszy sąsiadów, pobiegł w bielźn'e
na podwórze z zamiarem utopienia się w
słudni, Wobec tego, że: wada sięguła o-
cembrowania studni, Schramm zaczął
bić głową o lód z taką Siłą, że doznał
rozbicia czaszki. Z nad studni S, pobiegł
na teren kościelny „gdzie padł martwy.
Na wieść o wypadku zjechała do Lubonia
spec alna komisa, Zwłoki nieszczęś'rwe-
śo, który osierocił żonę, przewezion?
do prosektorjum w Poznaniu,

ZAKOPANE

Spalenie kukły, —, W niedzielę dn. 16
b. m. na placu przęd kościołem parafjal-
nym, grupa młodych ludzi wśród okfży-
ków „precz z żydowską prasą”, spaliła
kukłę obiepioną „Ekspresem  Ilustrowa
nym“. Jest to pierwszy publiczny pro-
test przeciw zatruwaniu polskiej duszy
semicką trucizną,
Wiece sanacyjnego posła, — Poseł no-

wego sejmu p. Bodziony szuka kontaktu
z tymi, którzy go nie wybierali. Na wie.
cu w Chochołowie zasypany zostai $ra-
dem niedyskretnych pyłań ze strony kie-
rownika Koła Stronnictwa Narodowego
w Dzianiszu, p. Michniaka, a w Poroni.
nie, dn. 16 b. m. dał mu wzorową lekcę
prezes Akcji kai “ p. Florek Sku-
pień ze Stołowego. I tu i tam audytor'um
składało się niemał z samychnarxdow.
ców, a mowy ich ebw spótykały
się z gorącemi aklaskami zebranych. P
poseł nie próbował nawet zbijać argu
mentów przeciwników, a nawet przyzna
wał im rację, tylko jedyną radę na zło
widział... w organizowaniu prorządo
wych związhów Oryginalna recepia.
Nie w porządku, —Skutkiem rezygna

cji członka rady gminy Poronin ks Błot
ki, wybranego z narodowej listy nr. 2 o-
trzymał wót ze Starostwa pismo. pole:
cające powołać na opróżnione miesce p
Floryna z listy nr. 1, Przęciw temu wiie-
siono protest podpisany przez 7 radnych

 

 (K).

poczynku niedzielnym i świątecznym, z,

W obronie odpoczynku niedzielnego
[Interwentła cechu rzeźnków w łuku i jej skutek

thw:ejność władz adm.nistracyjnych

(Od specjalnego korespondenta)

Łuck, w lutym.

Od siebie musimy dodać, że w dnie
przedświąteczne wszystkie niemal sklepy
w Łucku, otwarte są do godz. 9 wieczór,
Inicatywę  wędliniarzy i rzeziików
chrześcian społeczeństwo przyjęło z du-
żem uznaniem, sądząc, że nareszcie

 
skończy się gwałcenie odpoczynkr nie-

dzielnego, zwłaszcza przez kupców ży*

dowskich, którzy, handlowali w święta

katolickie, bądź otwarcie — w godzi-

nach rannych, bądź pokryjomu cały dzień

przez drugie tylne wościa, (zwłaszcza w

sklepach spożywczych i galantery,nych).

Z całą ob'ektywnością należy stwier-

dzić, że dnia 9 b. m. wszystkie sklepy z

mięsem, piekarnie i t. p, oraz haie tar-

gowe, były pozamykane. Na nieprzestrzę-

gających wspomnianego rozporządzenia

poicja, spisywała odpowiednie protokuły,

a nawet nakładała natychmiast mandaty
karne. Miasto przybrało naprawdę wy-
gląd świąteczny.

Miejscowi jednak kupcy, Żydzi, pod-
nieśli wskutek tych słusznych zarządzeń

alarm. Zaczęto wysyłać do władz roz-
maite delegace. Jaki wynik przyniosły
wspomniane konferencje nie wiemy Jed.
nak 'uż w następną niedzielę, t. į. 16 b,
m. w godzinach rannych pootwierae by»
ły atki z mięsem i pieltarnie, ma się ro=
zumieć żydowskie. Sklepy zaś chrzeście
jańskie solidarnie były wszystkie poza.
mykane. W tymże dniu, polica mie spo-
rządzała już żadnych protokółów na han-
dluących Żydów. Dowiadujemy sę że
kupcy żydowscy w dalszym ciągu czynią

starania w sprawie handlu w święta ka-
tolickie w godzinach rannych, zwłaszcza
rzeźnicy $ydowscy i piekarze. Napiawdę

trudno wprost zrozumieć tę metamorfo-
zę, jaka powstała pomiędzyy 9a 16 b. m.
Ludnošė chrzešci'aiska m. Luokė Čo

maga się również przestrzegania odp>
czynku miedzielnego i świątecznego, в
przez co i poszanowania obowiązującej

ustawy. Jaki dalszy obrót weźmię ta
sprawa, nie wiemy. W każdym ednak ra.
zie społeczeństwo, zgodnie z obowiązu ą-
cą ustawą i ze stanowiskiem rzemiosła t
kupiectwa chrześcijańskiego, winno zao-
patrywać się w dnie przedświąteczne w

potrzebne produkty w sklepach chiześci-
'ańskich Z drugiej zaś strony э@р»
wiednie władze winny też respe <'ować
ustawę i nie pozwolić 4 dalsze gwalce-

nie odpoczynku niedzie.nego przez kup-
ców żydowskich wbrew woli społ+czeń-

stwa, rzemiosła i kupiectwa chrześcijań-

skiego. Chodzi tu również i o presiiga
tychże władz, gde tego rodzaju meta.
morłozy, jakie miały mie sce w dnach 9
i 16 b. m., są conajmniej niezrozum'ałe, J. M.
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ETATYZMNA JEZIORZE
Pisaliśmy już latem ubiegłego roku,

o słynnym zatargu między ludno-
ścią rybacką nad jeziorem  Na-
rocz na Wileńszczyźnie (na;większem
jeziorem w Polsce), a Dyrekcją La-
sów Państwowych,

Przypominamy, że źródłem zatargu
było tam wprowadzenie w życie no
we; ustawy rybackiej. Ustawa ta, po
noć w niektórych okolicach kraju аю-
brze dostosowana do wymogów życia
gospodarczego, na Wileńszczyźnie o-
kazała się nieżyciową. W dodatku, za-
stosowano ją z biurokratyczną bez-
dusznością,
Ustawa ta, mająca za główny cel

podniesienie rybności naszych wód i
racjonalną hodowlę ryb, ograniczyła
w dość szerokim zakresie prawa pry-
watnych właścicieli wód. Na Wileń-
szczyźnie, gospodarkę rybną na jezio-
rach objęło państwo tytułem dzierża-
wy; właściciele jezior otrzymują —
dość skromny — czynsz dzierżawy,
wyznaczany jednostronnie przez pań-
stwo i w gospodarkę rybną na swych
jeziorach nie mają wglądu.

Zupełnie jednak specyficznie ułoży-
ły się stosunki, dotyczące jeziora Na-
rocz. Jezioro to, — bardzo duże. na-
zywane „morzem Wileńszczyzny”. —
nie posiada właścicieli, Jak n=awdz”w”"
morze, stanowi ono „res nullius“. Na
tej zasadzie, państwo uznało je za
swoją własność — i oddało w eksploa-
tację Dyrekcji Lasów Państwowych.
Zapomniano jednak o tem, że lud-

ność rybacka wokół Naroczy pos'ada
na niej szereg praw o charakterze rze-
czowym, nie będących jednak prawa-
mi własności. Prawa te, częściowo
posiadane przez ludność „od czasów
niepamiętnych, częściowo zaś nadane
jej w okresie uwłaszczenia, jako uzu-
pełnienie zbyt małych nadziałów zie-
mó są czemś w rodzaju serwitutów.
Niektóre wsie posiadają w sprawie
tych praw dokumenty pisane, inne
wiedzą, że odpowiednie, dotyczące ich
dokumenty znajdują się w archiwach,
jeszcze inne mogą się powołać na pra-
wa zwyczajowe, które w procesach

bywały przez sądy uznawane za bez-
воогпе.
Praw tych nie uznano. Jedynym pa-

nem jeziora stała się Dyrekcja Lasów

Popieran'e portów
włoskich

WIEDEŃ, (PAT). Donoszą z San-Re-

mo: W ostatnich czasach odbyło się w

San Rzmóposiedzenie komitetów au-
striacko - włoskiego i włosko - węśgier-

skiego, które na podstawie protokółów

rzymskich ma'ą za zadanie pop eranie

rozwou handlu za pośrednictwem por

tów w Trieście i Fiume. Liczni przed-
stawiciele kolei, władz celnych oraz ad.

ministracji morskiej kraiów zaintereso-

wanych wzięli udzał w rokowania 1,

które doprowadziły do rozwiązania sze-

regu problemów. Wyniki narad mają

chronić porty włoskie przed konkuren-
cją portów północnych.  

Państwowych, ze swymi urzędnikami ,
i funkcjonarjuszami, ze swemi moto-)
rówkami i przepisowemi sieciami,

Jak oblicza „Słowo”, dotychczasŻE
ło z rybołówstwa na Naroczy około
5.000 ludności. Ludność ta nietylko
łowiła ryby na sprzedaż, ale i sama się
rybami żywiła; zgodnie z miejscowe-
mi prawami zwyczajowemi, korzystała
z odpadków połowów również i miej-
scowa biedota. Obecnie zajętych jest
na jeziorze około 150 pracowników
zetatyzowanego przedsiębiorstwa ry-
backiego, zarabiających przeważnie po
złotówce dziennie. Cała produkcja
idzie na sprzedaż. Racjonalna hodowia
ryb nie została osiągnięta. Wskutek
Lraków gospodarki, próby powiększe-
nia bogactwa rybnego Naroczy nie u-
dały się.

latem ubiegłego roku wyżuchły
nad Naroczą poważne rozruchy rybac-
kie. Sprawa Naroczy stała się gło-
śna w całej Polsce. Rybacy naroczań-
scy znaleźli wielu wpływowych opie-
kunów, Ostatecznie, dolę ich nieco
ałagodzono przez szereg ustępstw.

Ustępstwa te nie usunęły jednak
istoty zła. Nie przywróciły praw ry”
bołówczych tym, którzy byli ich pra-
wowitymi posiadaczami. Nie przywró-
ciły rybakom pełnej możności zarob-
kowania. W/ wypadkach, w których
pozwolono im na uprawianie na wła-
sną rekę połowów, nie dano im prawa
sprzedawania ryb prywatnym odbior-
com; monopol skupu posiada Dyrek-
cja Lasów Państwowych, płacąra 66
procent cen rynkowych. I tzk dalej. |

|
|

 
 

Guspodarke przedsiębiorstw państwowych
zbada specjalna komisja

W związku z uchwałą rady ministrów
w sprawie powołania komisji zbadania $o-
spodarki przedsiębiorstw państwowych
prezes rady ministrów mianował dr. Wł.

Byrkę przewodniczącym komisji. W naj-

bliższym czasie zostaną również miano-

wani członkowie komisji oraz ustalona
zostanie lista przedsiębiorstw, przezna-
czonych w pierwszej kolejności do bada-

nia przez komisję.
Zadana komisji zostały ustalone jak

następuje: s

a) zbadanie przedsiębiorstw państwo-
wych z punktu widzenia ich gospodarki
i wpływu ich ga budżet państwa;

b) zbadanie przedsiębiorstw państwo-
wych z punktu widzenia ich wpływu na
przedsiębiorczość prywatną; $ ‚

„e) opracowanie wniosków do projek-

tów i ustaw (dekretów), rozporządzeń i

i zarządzeń, mających na celu: 1) ograni-
czenie działalności przedsięb'orczej pat

stwa; 2) zrównanie warunków pracy

przedsiębiorstw państwowych i prywat-
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4 proc. pożyczka konsolicacyjna
Warunki konwersj pzńst. poży:zek wewnętrznych
WARSZAWA. (PAT). W. „Dzienniku

Ustaw R, P,* nr. 12 z dnia 19 b. m, uka-
zało się pod poz. 114 rozp. mn. skarbu
z dnia 17 b. m. o wypuszczeniu 4 proc.
pożyczki konsolidacyjnej i o warunkach
konwersji państwowych pożyczek we-
wnętrznych. Rozporządzenie postanawia
na wstępie, że z dniem 13 maja r. b. wy-

puszcza się 4 proc. pożyczkę konsol.da-
cyjną na kwotę imienną 600 miljonów
złotych w złocie w obligacjach na okazi-
ciela po 50, 100, 500, 1.000, 5.000 i
10.000 złotych w złocie.
Pożyczka podlega spłaceniu do dnia 15

maja 1982 r. drogą dwukrotnego w każ-
dym roku trwana pożyczki, poczynając
od dnia 15 listcpada 1937 r., umarzania

- części obligacyj, wylosowanych w tym

Jak jednik twierdzą ci, co znają
miejscowe stosunki (np. wileńskie
„Stowo“), rie odpowiada to prawdzie,
a odruch rybaków jest samorzutny.
Ale gdyby nawet tak było, to (pomia- |
jąc już naweć sprawę praw posiada- |
nych, — owych serwitutów), trzeba |
etwierdzić, iż słuszność jest po stronie
rybaków. Nie jest zadaniem państwa
łowić ryby w jez'orach. oraz mieć mo-
nopol na rybny handel.

Co się zaś tyczy roli kuoców ryb-
nych - Żydów, to jest na to rada w
postaci zorganizowania rybnego han-
dlu chrześcijańsk'ego (prywatnego, al- |
bo spółdzielczego).

Sprawa Naroczy, jako przejaw roz-
szerzającego się etatyzmu, nie jest
sprawą lokalną wileńską. Ma ora zna-
czenie dla całego kraju, jako poucza-
jący przykład błędnego porządkowa-
nia stosunków gospodarczych.

nych (pod względem rachunkowości, po-
datkowym, ubezpieczeń społecznych i
t. d); 3) usprawn'enie gospodarki przed-
siębiorstw państwowych.

Une

 

Brak po!skich skl”pów
w Sandomierzu  

Jeden z czytelnków informuje, że w '
Sandomierzu, mieście diecezjalnem i po-
wiatowem, brak jest chrzaści'ańskich
sklepów. W samym rynkujest około 60
sklepów żydowskich, a tylko 12 polskich.
Potrzebne są sklepy z galanterją, obu-
wiem, artykułami spożywczemi i inne, |
Brakjest również Polaków - rzemieślni-
ków (czapników, kamaszników, zegarmi- |
strzów): z

'— Dajcie nam kupców uczciwych—pi-
sze nasz informator — ludzi zienergią, |
którzy przełamią pochód żydostwa, a
społeczeństwo ich poprze. *

celu w dniach 15 maja i 15 listopada ро-
dług olanu umorzenia, podanego w za-
łączniku do omawianego rozporządzen:a.
Numery oblgacyj, wylosowanych do u-
morzenia, bzdą ogiaszane w „Monitorze
Polskim", Zasady i sposób przeprowa-
dzan:a losowań obligacyj do umorzenia u-
stali osobny regulamin. ;

Odsetki stałe oc. pożyczki w wysokości
4 proc. roczn'e platne są za zwrotem cd-
powiednich kupouów półrocznie z dołu
w dniach 15 ma/a i 15 listopada, z wyjąt-
kiem odsetek, przypadających za p'erw-
sze dwa kupony, z których pierwszy 0-
bejmie odsetki od dnia 15 styczn'a 1935 r
za okres półroczny i pia!ny będzie 15 lip-
са 1936 r., drugi zaś obejmie odsetki za

dalszy okres cztero - miesięczny i płatny
będzie 15 Istopada 1936 r. Kapitał obli-
gacji przestaje przynosić odsetki z dniem,
w którym obligacja stała się płatna na-
skutek wylosowan'a jei do umorzenia.

; Każda obligacja zaopatrzona jest w ku-
pony i talon.

Spłata kapitału pożyczki oraz wypłata
odsetek i nadpłat nastąpi w złotych we-
dług równowartości 900/5332 grama czy-
siego złota za jednego złotego w złocie.
Kapitał i; odsetki oraz nadpłaty płatne są
w kasach urzędów skarbowych. w Banku

Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Pocztowej Kasie Oszczędności i ich
oddziałach. .

Obligacje pożyczki ulegają przedaw-
nieniu po upływie lat 20 od dnia, w któ-
rym stały się one płatnemi naskutek wy-
losowan'a ich do umorzenia, kupony zaś
od obligacyj — po upływie lat 5 od dnia
ich płatności.
Na obligacje 4-proc. pożyczki konsoli-

dacyjnej będą z tytułu konwersji wymie-
niane obligacje państwowych pożyczek
wewnętrznych w stosunku 100 za 100 war-
tości imiennej z zachowan:'em przepisów
poniższych, Do wymiany przyjmuje się
obligacje: 1) 5-proc. państwowej renty
ziemskiej serji 1 z kuponem, płatnym 1
czerwca 1936 r., 2) 5 i pół proc. pożyczki
budowlanej serii 2 z kuponem, płatnym
15 wrzešn'a 1936 r., 3) 5-proc. państwo"
wej renty wieczystei seri: 1 z kuponem,
płatnym 15 grudnia 1936 r., 4) 4-proc.
premiowej pożyczki inwestycy'nej, 3

| "proc. premjowej pożyczki budowlanej se-
rji 1 i 6-proc, pożyczki inwestycyjnej —
bez żadnych kuponów, 5) 6-proc. pożycz-
ki narodowej ze wszystkiemi piatnemi po
dniu 15 stycznia 1936 r. kuponami, po-
czynając od kuponu, płatnego 1 lipa
1936 r. i tylko od pierwonabywców tych
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Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

‚ — Cóż ty, dziecko możesz wiedziećomęż :zy-

znach?
— O innych nic, o Josć'm wszystko. k

—Tak go nazywasz? A to ładna historja! Twó;

ojciec zaręczył cię przecież z Cabriłlem! —Alicja

zrobiła niewyraźny ruch rękami,

— Czy ci to jest obojętne?

—Nie wyjdę za Cabrilla, nigdy nie moglabym

40 pokochač. Teraz kiedy Josć powiedział m tych

kilka słów, należę do niego. 3

.— Jak to dobrze, że twój ojciec cię nie słyszy!

Oszalatby!
=Maso, czy ty też tego pragniesz? Chcesz

żebym została żoną Cabrilla?
— Tego wieprza? — wykrzyknęła matka. —

Niech Bóg broni! — wstrząsnął nią dreszcz ob-zy-

dzenia. — Ale czy jesteś pewną samej siebie, ty lek-

komyślna dziewczynko? Skąd wiesz, że ten ognisty,

dziki jeździec, ten Vćrćal, o którym nikt nic nie wie,

nie żartuje z ciebie? Ч

— Wiem tylko jedno — bardzo spokojnic od-

parła Alicja — jeśli on się ze mną nie ożem, nie

wyjdę nigdy zamąż. Jeśli mnie nie zechce — umrę.

Pani Alverado nie odpowiedziała już na' to ani

"słowa, Gdy dojeżdżały do domu, matka szepnęła.

— Bądź cierpliwa Alicjo i pozwól mi się tem

zająć. Nie umrzesz kochanie, Sprawę z ojcem posta-  

ram się jakoś załatwić. Z wsżystkiem na świecie
można sobie dać radę — nawet z nięską dumą ;

ROZDZIAŁ XXI
PRZYJAZD SIMONA

Z północnego pasma wzgórz schodził stępa wy-
soki, silny koń, Siedział na nim krótkonożny, nie-

zgrabny jeździec, kręcąc się i wijąc w siodle, chciał

widać znaleźć wygodniejszą pozycję, wkońcu zrezy-
gnowany znier ia A BOA |

Jechał prawie całą noc a teraz dochodziło już
południe. Siwy koń, mocny jak żelazo, dzielny : pe-
łen animuszu, chciał ciągle przyśpieszyć kroku, jež-

dziec z trudemzmuszał go dosiępa. Nawettaka
jaeda była torturą dla tego niedoświadczonego ka-
walerzysty, a o kłusię nie śmiał wogóle pomyśleć.

Zesztywniał mu kark, wszystkie wnętrzności bolały

go od ruchu konia. а ‹

MWjechal na szezyt wzgėrzai.ściągnął lejce.
U jego stóp leżało San Triste, lśniąc najczystszą
bielą w promieniach porannego słońca. Jeździec za-
tart tłuste ręce i byłby się dłużej oddawał temu mi-

łemu zajęciu,gdyby nie ujrzał przed sobą, na za-

kręcie drogi, chmurę kurzu. Chciał zatrzymać konia,
w końcu jednak pojechał dalej, blady, ale zdeter-
minowany. Obłok kurzu rósł, nabierał jąsnej bar-

wy, wkońcuwyłoniłsię z niegomężczyzna i» ko-
niu. Skórę mustanga pokrywały ciemne plamy potu,
piana szła mu z pyska; jeździec zmuszał go jednak
do forsownej szalonej jazdy pod górę. ||

Wjechawszy na szczyt wzgórza ukłonił się nie-
znajomemu grzecznym ruchem dłoni, Simon oddał
mu ukłon i minął go. Nagle poczuł, że właściciel mu-

stanga przypatruje mu się bacznie, Puścił się więc
lekkiego kłusa. Zorjentowałsię po chwili, że jeż-

dziec zatrzymał konią, potem go zawrócił i- jedzie

trop w trop za nim. у
Podróżny zbladł jeszcze bardziej, ale jechał da-  

lej. Droga doszła do stóp wzgórza. Przed nim uka-
zał się nowy obłok kurzu. Simonem wstrząsnął
dreszcz. Tym razem zbliżała się ku niemu grupa,
złożona z trzech jeźdźców. Oni również pozdrowili
go wesołemi okrzykami, ale przyjrzawszy mu się
zbliska, dwóch z nich zatrzymało nagle konie.

-— Józet Simon! — krzykną czyjś głos pełny
zdumienia, wściekłości i wstrętu.

Simon potrząsnął głową, spróbował się uśmie-
tchnąć i pojechał dalej nie zatrzymany przez niko-
go. Po chwili odwrócił głowę: trzej jeźdźcy spotkali
teraz tego, który go pierwszy zaczepił. Serce Jūzela
Simona ielało z trwogi.
—Nėžapomaidli o mnie — mruknął: Opuści-

ły go nagle wszystkie fizyczne dolegliwości. !
Czterej ludziej porozumiełi się szybko za jego

lecami i zawrócili konie, ale Józef Simon nię cze-
ał już na nich. Pochylił się nisko, krzyknął coś do

ucha siwka: koń dał tak olbrzymiego susa, że omało
nie wysadził go z siodła. W tej samej chwili dzikie
wycię wyrwało się z ust jadących za nim.

Simon poprawił się w siodle, zdecydowanym
ruchem umocnił nogi w strzemionach i obejrzał się.
Pędzili za nim jak dzicy Indjanie, w ręku każdego
z nich widać już było strzelbę. Broń błyszczała
w świetle porannego słońca. Simon, zrozpaczony
tym widokiem, zmusił konia do jeszcze szybszegu
biegu. Widział, że nie nadąży za nim. Bo choć
siwek zmęczył się długą podróżą, lecz był to koń
wysokiej krwi, miał długie nogi i narazie przewaga
była po jego stronie. Przestrzeń między siwk'em
a mustangami zwiększała się z każdą chwilą Pałac
Vėrėalėw leżał już niedaleko i choć wierzchowiec
zaczynał robić bokami zbliżał się Józef Simon do
celu, Dopadł mostu na rzece Sabrinie. Uderzenie ko-
pyt końskich rozniosłosię szerokim echem. Siwek
mknął dalej, wspinając się z wielkim wysiłkiem po
skalistem wzgórzu. R

„dal.

-1000; Koniczyna 

obligacyj oraz od osób, które otrzymały
te obligacje na zasadzie przelewu w myśl
obowiązujących przepisów o obrocie ob-
ligacjami tej pożyczki, f

Obligacje 6-proc. pożyczki narodowej
bez kuponu, płatnego 1 lipca 1936 r.,
lecz ze wszystkie 1 kuponami dalszemi,
oraz obl'gacje 5-proc. państwowej renty
ziemskiej serji 1 bez kvponu, płatnego 1
czerwca 1936 r., będą również przyjęte
do wymiany z tem jednak, że z tytułu
konwersji zostaną za nie wydane obliga-
cje 4-proc. pożyczki konsolidacyjnej bez
pierwszych dwuch kuponów, płatnych 15
lipca i 15 listopada 1936 r.
Czas trwana wymiany (konwersji) u-

stala się na 10 micsięcy od dnia 15 lipca
1936 r. do dnia 15 maja 1937 r..K>nwer-
sje przeprowadzają kasy urzędów skatbo=
wych, Bank Polski, Bank Gospodarstwe
Krajowego, Pocztowa Kasa Oszczędności,
Państwowy Bank Rolny i ich oddziały ©-
raz inne placówki .upoważnione do tego .
przez minis'ra skarbu.
Omawiane rozporządzenie weszło w

życie z dniem ogłoszenia.
Do rozporządzenia dołączony został

plan umorzenia 4-proc. pożyczki konsoli=
aacyjnej.

—1-:——

Giełcy pieniężne
Warszawa, dnia 19 lutego 1936 r.

DEWIZY
Belgja 89,30 (sprzedaż 8948, kupno

89,12); Holandja 360,10 meza360 82,
kupno 359,38); Lond „18 (sprzedaż
26,23, kupno 26,11); Nowy Jork (kabel)
5,24 i siedem ósmych (sprzedaż 5,46 i
jedna trzeca, kupno 523 i pięć A t
aryż 3501 |>ej 35,08, kupno 34,94);

Praga 2197 (sprz. 2201, kupno 21.931:
Szwajcarja 173,20 (sprzedaż 173,54, kup+
no 172,86); Sztokholm 135,00 (sprzedaż
135 33; kupno 134 671; Berlin 213,45 (sprz.
213,98, kupno 212,92). ю

Obroty dewizami więcej niż średnie,
tendencja dla dewiz utrzymana. kno-
ty dolarowe w obrotach prywatnych 523
i pół; rubel złoty 4,77 i pół; dolar zło-
ty 901 i jedna czwarta.

W. obrotach prywatnych marki niem.
popa 149.75; „X sea Pw.
nych funty an$. no! „18 — К

PAPIERYPROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,13 —

62,00 (w proc.); 4 proc. państwowa po-
życzka premjowa dolarowa 53,50; 5 proc.
pożyczka konwersyjna 59,50; 6 proc. po*
życzka dolarowa 77 25 (w proc.); 5 pz

życzka kolejowa 56,00; 8 proc, L. Z.
апКа EA krajowego 94.00 (w

proc. ;„a va ejoBR pre LŽBaris
gospodarstwa krajowego 83.25; proc.
obligacje Banku wa krajowego
83.25; 8 próc. L. Z. Banku rolnego9400;
7 oroc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 4i pół
s.L. Z ziemskie4600 — 4588; 5 pros-
„Z. m. Warszawy 58,00: 5 proc. L. Z.
m Warszawy (1933 r.| 54,75 — 55,00; 8
próc, pożyczka z r. 1925  (D'llonowska)
91.25 — 91.00; 7 proc. pożyczką fląska
7050; 7 proc. pożyczka m Warszawy
(macistrat) 6850; 3 proc. renta z emka
odcinki po 1000 zł.) 55,25 — 55,50,
odc.nki po 500 zł) 57 00. :

AKCJE
Bank Pols"i 97,50; Warszawskię Tow.

fabr. cukru 2900; Wagiel 13,00; Lilpop
9,50; Ostrowiec 20,00. В

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 19 lutego 1936 r.
Pszenica «:erw. iara szk: 7/5 @ — —=

— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 20.00
— 20,50; Pszenica zbierana 742 gl. 19.50
— 20,00
Żyto I standart 700 gl. 1250 — 13,004

Żyto II standart 637 gl, 12.25 — 12.50;
OwiesI st. IRA497 gl 14,25 —
14.50; Owies A I st, (lekko zadesz| 516
gl. 1450 — 14,75; Owies II stan. 460 gl.
— 13.25 — 13.50; Jęczmień broware
niany 639 gl. 15.00-15-50; Jęczmien 678-

td ienGBAL s:„00 — 14.25; Jeczmie 580; Groch
14.00; POOR? 18 00 —
Victorja 30,00 — 32,00; Wyka 21,00 —
22,00; Peluszka 22,50 — 23,50; Seradela
odwójnie czyszczona 22,00 — 43.00:

Łubin niebieski 875 — 9,00; Łue
d 11.25 — 11,75; Rzepik zimowy

50 — 40,50; Rzepik zimowy40.50 —
41,50; Rzepik letni 39.50 — 4050: Rze-
pik letni 40,00 — 41,00;
Iniana  bassis 90 procentowe 22.
— 33.50, Koniczyna czerw sur b>z gr.
kanianki — 115,00 — 130,00; Kon:c
czerw.bez kan. oczyst, 97 proc 15000—
165.00; poniczó nakea

fała bez kan. o czys
00 — 10000; Mak ne'ieski

64,00—66.00; Ziem. jad — — —; Maka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc. 32
34,50; Mąka pszenna gat I — B 0 —
45 proc. 3050 — 3250; I-C 0-55 proc.
2950 — 3050; I — D Ų —66 oróc,
28 50—29.50; I — E 0 —65 proc. 47 00—
23,00; II—A 20—55 prot. 2550- 7750;
II — B 20 — 65 proc. 2150 — 2650;
II-D 45-65 oroc 23,00 - 24,00, I1-1 55—
65 proc, 22 00 — 23.00; П — С 60 — 65
oroc 21/0—72200, Meta Зу!ма wsca-
gowa” 0-30 2090 — 2100; Mąka vinis
l gat 045 20.00 — 2100. Mąka ży ' Sat
0.55 proc 1956 — 2056: 1 gat 0 ) "ne
19.06 — 19.50; (1 gat. 1550 — 16,50 'ra-
zowa 15.75 — 16.25; pośiednia — — —

Otrębv ss7enne śr"hbe-orzem.
stand, 12.00 — 1250; Otręby pszenne
srednie.przem stand. 11.00 — 11.50; O»
tręby pszenne miałkie 11 00 —11,50;O+
trębv żytnie R.75 — 9,25: Ruchy lnia-
ne 1625 — 1675; Kuchy rzepakowa
14,00 — 14,50; Kuchy  słoneczni

Śrute solowyа 45 proc.

97 proc. 80.

 



żydzi chcq złożyć mandaty
w obronie uboju rytualnego

Wi niedzielę 16 bm. odbył się w
Warszawie zjazd-żydów, poświęcony
obronie uboju rytualnego. przema-
wiało wiele osób, m. in. rabin Ru-
binstein, poseł, który wypowiedział
zdanie, że „należy rozważyć możli-
wošė  demonstracyjnego złożenia
mandatów przez wszystkich posłów,
senatorów i radnych żydowskich”.

 

Żydowski „Hajnt” donosi z War-
szawy, że wielki zjazd rabinów, któ-
ry odbył się w czwartek 13 b. m. w
Warszawie w sprawie projektowane
śo zniesienia uboju rytualnego, po
całodziennych obradach, mniej lub
więcej burzliwych, uchwalił rezolu-
cję, w której rabini „uroczyście raz
jeszcze stwierdzają, że jakakolwiek
zmiana przepisów uboju, a nawet
ogłuszanie bydła przed zabiciem,
uczyni mięso trefnem i niemożliwem
do konsumcji przez żydów'. — Ке-
zolucja stwierdza dalej, że projekt
ustawy jest „potworny zamachem
na religijne przepisy żydowskie”,
zawiera apel do rządu i parlamentu,|

oraz wyraża nadzieję, że władże te Giicjainie popierała kandydaturę do kowanie pp. Artystkom i Artystom,i
nie dopuszczą do tej „absurdalnej
ustawy”.

Federacja żydów polskich w Ame-
ryce wysłała telegram do ambasady
polskiej w Waszyngtonie z twierdze-
nie, że wprowadzenie zakazu uboju
rytualnego w Polsce „wywołałoby
wielkie oburzenie całego żydostwa
w Stanach Zjednoczonych”.

Ambasada przesłała telegram
rządowi polskiemu w Warszawie.

Żydowski „Nasz Przegląd“ do*
nosi:

„Nie bacząc na to, że sprawa u-
boju rytualnego nie była wogóle
jeszcze rozpatrywana przez ciała
ustawodawcze, zdarzają się wypad-
ki, że poszczególne miasta na pro”
wincji wprowadzają zakaz uboju ry-
tualnego ną własną rękę.

Wypadki takie miały ostatnio
miejsce w Poznaniu i Włocławku.

Gmina Żyd; w Warszawie zosta-
ła poinformowana, że szereg zarzą-
dów miejskich wzgl. burmistrzów
na prowincji zamierza pójść za przy-
kładem Poznania i Wiocławka. Po-
zatem w kilku starostwach woje”
wództwa lubelskiego obniżono opła-
ty za ubój rytualny.

Należy stwierdzić, że wszelkie
tego rodzaju uchwały i zarządzenia
nie są zgodne z przepisami ustawy
o uprawnieniach Gmin Żyd, i o uboju
rytualnym.
W sprawach tych podjęta będzie

interwencją u władz”

MODŁY ŻYDÓW W WILNIE.
Wczoraj we wszystkich synago-

śach żydowskich odprawione zosta-
ły modły za pomyślność akcji prote-
jstacyjnej przeciwko projektowi o
'zniesienie uboju rytualnego. (h)

PROTEST GMIN ŻYD. W ŚWIĘ-
/CIANACH PRZECIWKO P. PRY-
\ STOROWEJ.

Gmina żyd. w Święcianach, która

 
Sejmu obecnej posłanki p. Janiny
|Prystorowej (Święciany należą do
okręgu wyborczego, z którego wy-
brano p. Prystorową), wystoso-
„wała protest przeciwko  projekto-
dawczyni zakazu uboju rytualnego.
Protest ten przysłano też p. Prysto-
rowej. (h)
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Wynik Lu miesiąca Wieikiego „Konkursu

PRILIPS - RADIO
Jury przyznała następujące nagrody:

I NAGRODA — samochód Polski Fiat 508 — p. Piutter Tadeusz, Lwów.

Il NAGRODA — luksusowy radjogramofon szatkowy Philipsa — p. Goldstein Lola, Kraków.

ili NAGRODA —chłodnia elektryczna „Brabork' — p. Waniek Bronisława, Rydułtowy.

Dalsze nagrody: Odbiorniki Philipsa:
ski — Baranowicze, F. Mamok —Lubliniec. Kajakiskładane:
Starachowice. Rowery: pp. E. Nawrocki — Jarocin, Z. T. -— Olkusz. 3

cik — Zakopane, W. Włyński — Sosnowiec, S. Zins — Tarnów, Ch. Kastelański — Słonim, S. Genser—

Suwałki, F. Nowara — Będzin, L. Korngoldowa — Chrzanów, M. Kusch-Częstochowa, J. Lemieszczuk —
ka — Nowa-Wies, O. Feuer — Limanowa, T. Kondracki — Warszawa, '

ner — Chorzów, Ś. Zaborowski — Pruszkėw, P. Kołodziejski — Gdynia, M. Wesoły — Katowice, M. Or-

mianinówna — Brzeszcze, M. Rencman — Warszawa, Z. Włodek — Kościerzyna,
i

i

pp. J. Borger — Biala, J. Silberzweig — Kraków, O. Dobkow-
pp. P. Zając — Białystok, $. Mościcki —

Zegary elektryczne: pp. P. Wój-

S. Fijołek — Zambrów, R. Kirch-

S. Wojtas — Pionki.

: Konkurs trwa nadall Wyniki za następny miesiąc będą ogłoszone w pierwszych dniach marca r. b.

i

'Podziekowanie Syndy-
| katu Dziennikarzy

Wileńskich
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy

' Wileńskich składa serdeczne podzię-

|którzy łaskawym udziałem w Redu-

cie Prasy przyczynili się do powo-
dzenia zabawy, w szczególności pa-
niom: Sławie Bestani, Marji Martów-

nie i Oldze Olginie, oraz panom: Jó”

zeicwi Ciesielskiemu i Karolowi
Wyrwicz-Wichrowskiemu.

1

{
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Żyd jasnowidz ostrzega złodziei
| W wileńskich pismach żydow-
skich ukazał się list otwarty do zło”

| dziei:
| „Szanowni panowie złodzieje!
„ Od 20 lat jestem telepatą, nigdy jed-
jnak przez ten czas nie wyrządziłem
|wam krzywdy. Wzywam was obec-
nie do zwrócenia rzeczy skradzio-
|nych u rabina Kahana. Jeżeli się nie
'zgłosicie, wykryję sprawców Кта-
dzieży przy pomocy środków  tele-

 

patycznych, a wtedy biada wam!

Sądzę jednak, że do ostateczności

nie dojdzie!” :
List podpisał profesor  telepatji

Messing. Rabinowi Kahanowi skra-

dziono niedawno depozyty, złożone

przez współwyznawców na sumęok.

5.000 zł. Klątwa rzucona w synago”

gach na złodziei nie pomogła, wobec
czego zabrał głos telepata.

Złodzieje, drżyjcie!

 

Ostateczne porozumienie,
czy chwilowe zawieszenie broni

Z komunikatu urzędowego Dy-
rekcji Lasów Państwowych w. Wil-
nie  nadesłanego wczoraj przez
PAT-iczną do wszystkich pism miej-
scowych w sprawie załangu nad je-
ziorem Narocz dowiadujemy się, iż
nareszcie doszło do „ostatecznego“
porozumienia pomiędzy rybakami, a
nadleśnictwemi Narocz, jako dzier-
żawcą obwodu rybackiego jeziora
Narocz.

Porozumienie to polega na tem,
iż tybakom naroczańskim, posiada”
jącym własny sprzęt, zezwala się na
połów sielawy pod warunkiem, iż
złowione na Naroczy ryby  dostar-
czać muszą nadleśnictwu Narocz w
cenie po 50 gr. za 1 kg.

„Ostatecznie' jednak to porozu-
mienie ma trwać w ciągu jednego
miesiąca tj. do dnia 19 marca r. b.
Ciekawym _ zbiegiem okoliczności
obecne debaty sejmowe również
trwać będą mniejwięcej do tegoż
czasu.
A teraz o stronie praktycznej te-

„Baron Cygański”
KINO „ŚWIATOWID*.

Przerabianie opereiek na filmy zwy-
kle daje w rezultacie nudną piłę odzna-
czającą się w dodatku wybitną nienatural-
nością. Tym razem jednak dzięki rzetel-

nym wysiłkom autora scenarjusza i reżyse-

та — udało się. Na dwie godziny przeno-

simy się w inny świat — w świat cyganów,

węgierskich magnatów, skarbów wożonych

wozami i to przez cyganów a nie autami

pancernemi jakby nasze czasy wymagały.
Są też i momenty bardzo nowoczesne —

wamp z XVIII wieku oświadcza z takim
samym patosem jak i teraźniejsze wampy,

že: „to przesąd w naszym wieku”. Jed-

nem słowem rozkoszny galimatjas kończą-

cy się happy end'em w szałasie cygańskim.
Obraz jest rzeczywiście dobrze wypra-

cowany lecz specjalnych wartości nie po-
siada — ot, kilka godzin odpoczynku po
wrażeniach nieco mocniejszych z życia,

gdzie baron cygański okazywałby się
Aronkiem Lew, znanym aferzystą między-

narodowym, żupan dyrektorem trustu be-

koniarzy, a wózek cygański zająłby se-
kwestrator za podatek od obrotu kół.

Wolbruk, jako baron jest dobry, niezłą
jest również kreacja posiadacza 6.000 świ-

nek, tudzież jednej córki. „S*

 

śo „ostatecznego na miesiąc porozu-
mienia”.

Umowa (niewiadomo, zresztą,
ustna, czy spisana) przewiduje, iż
rykacy złowione na Naroczy ryby
sprzedawać będą Dyrekcji Lasów
Państwowych po cenie 50 gr. za 1
kg. loco brzeg, Do Wilna więc i do
in1ych ośrodków sprzedaży ryby do-
starczane będą na koszt DLP. T[rze-
ba wiedzieć, iż jest wykluczone, iż
cena sielawy na rynkach wileńskich
spadnie poniżej ceny płaconej przez
DLP. rybakom naroczańskim.

Kto pokryje wtedy deficyt?
A co będzie po upływie miesią-

<a? Jakiemi środkami utrzymywać
„będzie nadal DLP spokój i „osta-
|teczne porozumienia" nad jez. Na-
| roczem?
| W. komunikacie swoim D. L. P.
|pominęła milczeniem jeszcze jedną

Kandydat
POSTAWY. Na wokandzie Sądu

Grodzkiego w Postawach znalazła
się w dn. 18 bm. sprawa Augustyna
Kościuka, który dn. 30.XII r. ub. u-

Isiłował dokonać kradzieży pienię
dzy z kieszeni Ewy Kochalskiej w
sklepię Szubicza w Postawach. Zo-
stał on wówczas ujęty przez policję
i ze względu, że już był poszukiwany
jako zawodowy złodziej, osadzony

Jak wiadomo, rząd Stanów Zje-
dnoczonych, nawiązując stosunki
dyplomatyczne z Sowietami, zażądał
całkowitej gwarancji wolności  reli-
śiinej dla swych obywateli, przeby-
wających w Rosji. Korzystając z
tego, misjonarz amerykański o.
Brown, który zamieszkuje od paru
lat Moskwę, ma zamiar w najbliž-
szym czasie przystąpić do budowy
kościoła katolickiego.  Równocześ-
nie prawie zamierzają zbudować
świątynię
Moskwę amerykanie wyznania pro”

 

nader ważną okoliczność. Oto, ze-
zwalając rybakom naroczaūskim n<
połów sielawy DLP. również ni
własną rękę przystępuje do inten-
sywnego wyławiania ryby sprzętem
własnym.

Rozpocznie się w tych warun-
kach lub dokładniej, rozpoczęło się
już wspólne intensywne niszczenie
zasobów rybnych jeziora Narocz
przez ludność miejscową i Dyrekcję
Wa:leńską.

Jakąż rekompensatę ma zamiar
dać Dyrekcja Lasów Państwowych:
w Wilnie za wyniszczenie jeziora
Narocz z sielawy (Narocz w tym ro-
(ku zarybiane nie będzie!) przy
wspólnej pracy wszystkiemi sprzę-
tami połowu, jakie uruchomione zo-
staly obecnie na jeziorze?

Jerzy Ługański.

 

na sołtysa
w areszcie. Sąd, biorąc pod uwagę
fakt, iż w okresie od 1924 r. oskar-
żony był 15 razy karany zą kradzież
i oszustwa, skazał go na 3 lata wię-
zienia z pozbawieniem na lat 5 pu-
blicznych i obywatelskich praw ho-
norowych. Po ogłoszeniu wyroku
Kościuk wyraził żal, iż wyrok po-
zbawia go możności ubiegania się
o... stanowisko sołtysa.

 

W Moskwie powstaje kościół
katolicki :

testanckiego.
Powyższe ustępstwo władz s0-

wieckich, które nietylko że zakazują

 

Kr
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu chmurno z opadami

śnieżnemi, głównie na południu i zachodzie

kraju. {

Mrožno.

| Umiarkowane, chwilami porywiste wia-

įtry ze wschodu i południo-wschodu. I

ZMIASTA.|
—Silne mrozy. Skutkiem silnych

mrozów w ostatnich dniach pokryły

się lodem prawie wszystkie rzeki i
jeziora w woj. wileńskiem. Rzeka
Wilja w górnym biegu również sta-
nęła.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej.

iPosiedzenie Rady Miejskiej prezy-
dent miasta zwołał na dzień 27 lute-
go r. b. do sali Izby Przemysłowo”
Handlowej. Na porządku dziennym
13 spraw.

Medi
a

przyprawa

 

Informacje we wszystkich czołowych firmach radjowych.

 

nika wileńska
lutego, punktualnie o godz. 7 wie-
czore, w lokalu własnym (ul. Zame
kowa 8—l).

Ks. proi. dr. M. Sopoćko wygłosi
referat p.t. „Pius XI a czasy obecne”
(na tle jego encykliki w okresie 14-
letnich rządów).

Goście mile widziani.

ODCZYTY.
— Wileńskie -Towarzystwo Filo-

zoliczne niniejśszem zawiadamia, że
w sobotę, dnia 22 b. m. o godz. 20,
w lokalu Seminarjum Filozoficznego
łU.S.B. (ul. Zamkowa 11) odbędzie
się 37-me posiedzenie naukowe, na
którem p. prof. dr. Tadeusz Czežow-
ski wygiosi odczyt p. t. „O koniecz-
ności i możliwości u Arystotelesa",

ZABAWY.
— „Czarna Kawa — Dancing“

odbędzie się staraniem Komit. Rodz.
Szk. Nr. 42 w niedzielę 23 lutego r.b.
o g. 20 w klubie PUAW przy ul. Za-
walnej 15, Atrakcje — występy ar”
tystów. Wstęp za zaproszeniami,
które można otrzymać tamże co-   

 

   Ž| |
užrasM

rTai dobre'zupy:!

SPRAWY PODATKOWE.
'  — Składanie zeznań o obrocie i
dochodzie. Brak druków w urzędach
skarbowych uniemożliwia  piatni-
kom składanie zeznań o obrocie i
dochodzie.  Nienadesłanie druków
w najbliższych dniach może wywo”

jłać konieczność przesunięcia termi-
nu składania zeznań o obrocie i do-
chodzie, który, jak wiadomo, upływa
jw dniu 1 marca.
| W związku z wytworzoną sytu”,
acją Izba Przemysłowo-Handlowa w
Wilnie zwróciła się w drodze tele-
graficznej do min. Skarbu z prośbą o
wydanie odpowiednich zarządzeń.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Konferencja w sprawie zatar”

gu piekarskiego. W dniu 20 bm. u
Inspektora pracy w Wilnie odbyła
się konferencja przedstawicieli pra-
codawców i robotników piekarskich,
w obecności delegatą starosty grodz-
kiego. Na konterencji poruszona
była sprawa nowej umowy zbioro-
wej, gdyż obowiązująca dotychczas
umowa wygasła. Przy zawieraniu
nowej umowy powstał zatarg o wy-
sokość płac, pracodawcy bowiem,
tłumacząc się spadkiem obrotów w
roku ubiegłym, dążą do obniżki płac
robotników oo 30 proc. Wobec nie-
ustępliwego stanowiska przedstawi:;
cieli robotników piekarskich, konfe-,
ferencja została odroczona do dnia:
25 bm. ii

į SPRAWY RZEMIEšLNICZE,
! — Związek Rzemiešlnikėw R. P.,;
| mający siedzibę w Warszawie, za”
|wiadomił starostę grodzkiego wWil-
„nie, że zamierza zorganizować tu
'oddział tego związku. Ponieważ na

 

dziennie od godz. 18 do 20-ej.

KARY ADMINISTRACYJNE.
— Gdy pijak wybija szyby. Sta-

rosta grodzki ukarał 5-dniowym bez-
względnym aresztem robotnika Fran*
ciszka Ilwanowskiego, zam. przy ul.
Nowogródzkiej 117, który przed ty-
godniem będąc w nietrzeźwym sta-
nie, wybił 17 szyb w lokalu woje”
wódzkiego Funduszu Pracy wWilnie.
— йа nieprzystojue zachowanie

się. Wiktor Urbanowicz (ul. Lipów-
ka 19), z zawodu dorożkarz, ukara-
ny został przez Starostwo grzywną
25 zł. z zamianą na 5 dni aresztu za
opilstwo i nieprzystojne zachowanie
się wobec pasażerów.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dn. 19 bm. w godz.

pomiędzy 17 a 18-tą nieujawnieni sprawcy

zapomocą złamania kłódki dostali się do

składu, znajdującego się przy ul. Kwiato-

wej 7, skąd skradli różne towary, zaku-

pione, wart. zł. 657.

—dn. 18 bm. między godz. 15 a 16-tą

w czasie nieobecności domowników z nie-

zamkniętego mieszkania skradziono Józefie
Jankiewicz (Wiłkomierska 5) ubranie i

bieliznę wart. zł. 122.

— W dn. 18 bm. z niezamkniętego po-
koju mieszkalnego cukierni „Leonarda”

(Mickiewicza 27) skradziono zamieszkałej

tamże kelnerce Janinie Przelickiej garde-
robę wart. zł. 280, W toku dochodzenia u-

stalono, że kradzieży tej dokonała služąca

tejże cukierni Bronisława Stach. W czasie
rewizji skradzione rzeczy znaleziono i

zwrócono poszkodowanej.

WYPADKI.
— QOtruł się spirytusem. Michał Iwasz-

kiewicz (ul. Antokolska 22) zatruł się na

śmierć spirytusem denaturowanym, który
pił zamiast wódki. (e)

— Zaginięcie. Przed kilku dniami wy-

szedł z domu i dotychczas nie powrócił
Kazimierz Gajlewicz. zam. przy ul. Porto-

"wej 27. O zaginięciu powiadomiono po-

licję. (e)

Trafny strzał

SZCZUCZYN (Nowogródzki). Dn.
budowania wszelkich domów bo-|terenie Wilna od lat istnieje i działa: 20 bm, m-c maj. Lebiodka, gm. wa-
żych, ale zamykają pod byle pre-

| tekstem już istniejące świątynie, nie
jznaczy bynajmniej, że prześladowa-
nia religijne ustały w Bolszewji. Jest
to jedynie ustępstwo na rzecz stosun
ków dyplomatycznych, które, jeśli
chodzi o Stany Zjednoczone, są bar-
dziej niż kiedykolwiek cenione przez

rozprawy z Japonją. (Kap.

związek rzemieślników, niezależny!
lod Warszawy i założenie oddziału
|nowego związku nie odpowiadałoby
wzślędom pożytku społecznego, sta-

| rosta grodzki odmówił legalizacji za-
|kładanego oddziału.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.|
‚ - — Związek Polskiej Inteligencji:

zamieszkujący obecnie, Sowiety, szykujące się do wielkiejKatolickiej. Zebranie ogólne Z.P.LK.! wiatowego w
|odbędzie się w poniedziałek, dn. 24'

silińskiej, Stanisław Jamont, ładu”
jąc fuzję myśliwską celem zastrzele-
nia wałęsającego się psa, przez nie”
ostrożność spowodował _wystrzał,
trałiając Władysława Zapaśnika w
plecy. _ Postrzelonego
przewieziono w stanie ciężkim i za-
grażającym z: do szpitala po-

zczuczynie.

Zapašnika - .



„Nowy sport amerykanski
Młodzież amerykańska entuzjazmuje

się obecnie nowym rodzajem sportu, które-

mu trudno odmówić wysokich wartości nie-

tylko atrakcyjnych, ale i wychowawczych.

Od dłuższego czasu zblazowani syno-

wie miljonerów przestali szukać mniej lub

więcej egzotycznych wrażeń i przeżyć, co

było raczej kwestją umiejętności wydania

w taki czy inny sposób kilkaset tysięcy

dolarów i zwrócili się do praźródła siły

mięśni i charakteru, do przyrody. Zrobili to

na sposób amerykański, Na wodach Atlan-
tyku czy Pacyfiku pojawiły się liczne ło-

dzie motorowe zaopatrzone w grube liny z

harpunami do polowania na „grubego zwie-

rza' morskiego. Sport ten wymaga dużej

zręczności i przytomności umysłu. Ugodzo-
na harpunem ryba. — przeważnie rekin,

-- może, idąc na dno, z łatwością przewró-

cić łódź i pociągnąć ją za sobą. Sztuka po-

lega na tem, by w chwili ugodzenia zwie-

rzęcia, nagłym zwrołem łodzi motorowej i
szaloną szybkością jazdy nie dopuścić do

zagłębienia się rekina i przywlec go do

brzegu, albo wrazie  niebezpieczeństwa
przeciąć w odpowiednim momencie linę.

Pod Biegunem

 

W. tej dziedzinie, Rtóra często 05

śmiercią w falach morza lub w paszczy

rekina, zanotowano już pierwsze rekordy.

Student uniwersytetu Harwarda Francis

Lowe zdołał po dwugodzinnem zmaganiu

się w czasie którego groziło mu kilkakrot-

nie wywrócenie łodzi, dowlec do brzegu re-

kina wagi 500 klg. Najwspanialszym wyczy-

nem może się pochwalić jednak kobieta,

powieściopisarka amerykańska Miss Zane

Gry, która na wodach Tahiti złowiła na
harpun pewien rodzaj rekina, zaopatrzony

w długi ostry dziób, którym potwór ten

przebija upatrzoną zdobycz.

Ryba nagłym wyrzutem wzbiła się nad

powierzchnię morza i przeskoczywszy po-

nad łodzią odważnej łowczyni, która,
jak sama zapewnia, była tym „wyczynem“

więcej zaskoczona niż przestraszona, jak-

kolwiek widok ryby, wyskakującej z wody

i godzącej prosto w łódź był dość niesamo-

wity, — pogrążyła się w wodtie i zaczęła

iść na dno. Miss Zan Gry zdołała się ura-
tować jedynie dzięki szybkiemu przecięciu

liny. Ryba była jednak tak głęboko ugo-

dzona harpunem, że po kwadransie wypły-

Północnym żył
kiedyś Kulturalny naród

Niedawno powróciła do Moskwy wiel-
ka sowiecka wyprawa naukowa, która
przeprowadziła badania na półwyspie Sa-
mojedzkim w strefie ujścia rzeki Ob do

północnego Oceanu Lodowatego.
Półwysep Samojedzki, należący do pół-

nocno-zachodniego Uralu sowieckiego. po-
łożony jest pomiędzy morzem Karskiem, a

ujściem rzeki Ob do Oceanu Lodowatego i

pomimo, że powierzchnia jego wynosi
133.000 kilometrów kwadratowych, zamiesz

kały jest przez około 1000 koczujących Sa-

mojedów.  Nieurodzajność tego wielkiego

obszaruziemi niema podobieństwa w całej

Syberji.

ny i kryje jeszcze wiele tajemnic, Tem wię-

cej sensacyjnie brzmią sprawozdania wy-

prawy naukowej, która po  kilkumiesięcz-

nym pobycie na półwyspie Samojedzkim

powróciła w tych dniach do Moskwy. Przy-
wiozła ona ze sobą 12,000 najrozmaitszyca

wykopalisk, które wskazują niezbicie, że w

epoce między okresem kamiennym a bron-

zowym ta dzika dzisiaj lodowa pustynia

zamieszkana była przez potężny maród,

stojący na wysokim stopniu rozwoju kul-

turalnego. Specjalnie interesujące są orygi-

nalne rysunki na wyrobach z kości zwierzę-

cych. Nie wykazują one żadnych podo-

bieństw w odniesieniu do innych znanych

  
nęła na powierzchnię już  nieżywa. 186
Gry przechowuje diugi do miecza podobny

dziób ryby, jako najcenniejsze trofeum my-

śliwskie.

 

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

przedstawienie w Teatrze na

zawieszone spowodu próby generalnej z

komedji Gogola „Rewizor”.

Jutrzejsza premjera „Rewizora”.

Jutro, o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się pre-

mjera genjalnej komedji Gogola: „Rewizor”,
która do dziś dnia zachowała posmak
aktualności. Widowisko to w reżyserji W.

Czengerego otrzymało staranną oprawę de-

koracyjną i kostjumową. Obsadę stanowią

pp: L Górska, S. Masłowska, J. Polakówna,*
M. Pawłowska, H. Puchniewska, M. Szpa-.

kiewiczowa, K. Zastrzeżyńska, Z. Borkow-|
ski, W, Czengery, K. Dejunowicz, Z. Mro-'

żewski, M. Nawrocki, W. Neubelt, K.
Puchniewski, S. Siezieniewski, W. Ścibor,

S$. Śródka, 1. Surowa, A. Szymański, L.

Woliejko i W, Zastrzeżyński. i

— Niedzielna popołudniówka. W. nie-|
dzielę dn. 23,11 o godz. 4-ej dana będzie

przedstawienie. popołudniowe współczesna

komedja węgierska „Kiedy kobieta kla-

mie” z udziałem znakomitej artystki, Zofji

Barwińskiej, w roli głównej. Ceny propa-*

gandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Wy-
stępy Olgi Olginy. Dzisiejsza premjera |
„Orieusz w piekle“.  Dziš nieśmiertelne '

dzieło Offenbacha, które po  miezmiernie
długich i mozolnych przygotowaniach,

żyser Wyrwicz- Wichrowski, wspólnie z ka-
pelmistrzem Kochanowskim, wprowadzają

ma deski sceniczne Teatru „Lutnia

świetnej śpiewaczki operowej Olgi Olginy,

wzmocnione chóry i orkiestra dają gwa-

rancję dobrego wykonania strony wokalnej.
Nowy i przystosowany do chwili

tekst „Orfeusza* opracowany przez Teodo-

Dziś,
Pohulance :

re-'

. Występ

bieżącej '

Z za kotar studjo. .
Czarue i nieczarne djamenty — Odczyt
z radjowego cyklu „Skarby Polski".
Dnia 21 lutego o godz. 17.00 nada roz-

głośnia krakowska odczyt z cyklu „Skarby
Polski” pt. „Czarne i nieczarne djamenty“.
Prelegent, prof. U. J., Jan Nowak, opowie
przed mikrofonem o
Dąbrowskiem i Krakowskiem,  niewyczer-
panych skarbnicach, jednego z  zasadni-
czych bogactw Polski — węgla. Pozatem
omówione również zostanie
wartości polskich torfowisk.
Jerzy Czaplicki w radjowym recitalu.
Niewątpliwą radość sprawi

słuchaczom Polskiego Radja w dniu 21 lu
tego o godz. 18.00, w czasie której śpiewać
będzie ulubieniec warszawskiej pubiiczno-
ści, śpiewak Opery Warszawskiej — Jerzy
Czaplicki. Program tego recitalu składa się
z popisowych aryj śpiewaka, a więc: Cava-
tiny z „Cyrulika Sewilskiego“ Rossini'ego
i Oracji Marcina z „Verbum Nobile”
Moniuszki, Pozatem Jerzy Czaplicki od-
śpiewa pieśni — Niewiadomskiego, Alva-
raza i losti'ego. Akompanjuje prof. L. Ur-
stein,

Karnawalowy koncert symioniczny
z Wiednia transmitują Rozgiošnie Polskie,

Wiedeń to prawie synonim dobrej mu-
zyki poważnej i dobrej muzyki lekkiej.
Czar i urok tej stolicy naddunajskiej, łączą-
cej kulturę Północy i Południa jest jedy-
ny w swoim rodzaju. Polskie Radjo,
które dokłada wszelkich starań, aby nada-

| wane przezeń audycje nosiły jaknajlep:zą

4a OBŚŻIZOŃGUBAWAPRAGal

racyjną i kostjumową według projektów W.|

Makojnika, przygotowały pracownie  te-
atralne. Popisowe role w „Orfeuszu* spo-
czywają w rękach całego bez wyjątku ze-

! społu naszego teatru. Balet rozwinie swą!

, wzmożoną działalność.

— Występy art. opery warszawskiej.
; Grono artystów opery warszawskiej, na;

, zaproszenie kierownictwa teatru „Lutnia“,

przyjeżdża do Wilna, by wystąpić w op.

‚ „Тозса”, Występy odbędą się 2 i 3 marca.

— Doroczna Reduta artystów

myzycznego „Lutnia“ — jako ostatnia wiel-

ka zabawa tegorocznego karnawału — od-|

będzie się jutro tj. w sobotę w Salonach

Kasyna Garnizonowego.
— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy p. t. „Zaloty ułań-|

Zagłębiu Śląskiem, |

wszystkim |

teatru

 

 

mm

iormę i najcharakterystyczniejszą wykony-
wanych utworów, transmituje dnia 21 lute-
go o godz. 19,30 Koncert Karnawałowy &
Wiednia w wykonaniu najlepszych sił:
Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej pod
dyrekcją Oswalda Kabasty, oraz śpiewacz-
ki, zwanej „Słowikiem Niemiec" Erny
Sack. W programie „Warjacje i Fuga na
wesoły temat“ J. A. Hillera“, op. 100, Re-
gera, arja Zerhinetty Ryszarda Straussa,
Warjacje na temat Mozarta, J. Adama
(śpiew), 4 utwory „muzykanckie* op. 114—

znaczenie i bansa Holenia, znanego ze swego muzycz-
wesoię, a

Ry-
nego humoru, oraz znakomite
mistrzowskie „Przygody Sowizdrzaia“
szarda Straussa.

„Obiad proszony* — Słuchowisko i „ie 4“
w radjowej audycji dla dzieci.

Duia 21 lutego o godz. 12.15 nadaje
j Polskie Radjo audycję dla starszych dzie
i szkolnych, które składać się będą z
dwuch części. W pierwszej nadany zostanie
obrazek siuchowiskowy Benedykta Hieriza
pt „Obiad proszony”, opracowany wediuś
znanej bajki La Fontainea o przebiegłym i
skąpym lisie, który zaprosił bociana na

4obiad. W. drugiej części programu zespół
jśpiewaczy „le 4' odśpiewa kiika piosenk
dziecięcych do słów Juljana Tuwima i Ja-
niny Porazińskiej.

„Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 21 lutego 1936 roku.

6.30 Pieśń. Gimnastyka, Muzyka z płyt.
| Dziennik poranny. Muzyka z piyt. Gieida
rolnicza. Audycja dla szkół. 5.10 Przerwa.

11.57 Czas i kiejnai. 12.03 Dziennik potud-
niowy. Audycja dia szkół. 12.40, Koncert
Ork. kameralnej. 13.25: Chwilka gospodar-
stwa domowego. 12,30; Z rynku pracy, 13,35
Muzyka popuierna, 14.30: Frzerwa. 15,15:

| Codzienny odcinek powieściowy. 15.23: Ży-
cieartystyczne i kuituralne miasta i pro-
wincji. 15% Płyty. 16.00: Pogadanka dla
chorych. 16.15; Moncert. 16.43: 4imowa
bajka, opowiadanie dla dzieci. 17.00: Skar-
(by Kolski, odczyt. 17.15: Minuta poezji.
17.20: Kwartet g-moll op. 25 J. Brahmsa.

17.40: Poradnik sportowy. 17.50: Recital
śpiewaczy Jerzego Czaplickiego. 18.30: Co
się dzieje w Wilnie. 18,40: Wil. wiad. spor*
towe. 18.45: Koncert reklamowy. 18.55: Ze
spraw litewskich. 19.05: Wiadomości spor-
+towe ogólne. 19.10: Komunikat śniegowy.
„19.15: biuro Studjów rozmawia ze siucha-
jszami P. R. 19.25: Przerwa. 19.30: Karnawa-
jłowy koncert symfoniczny z Wiednia. 21.50
* Skrzynka techniczna, 22.05: Przerwa. 22.10:
Koncert. 22.40: Transm. z sali YMCA —
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Warunki sprawiły, że półwysep Samo-pad europejskich. ra Bujnickiego, skrzy się aktualnym do- skie”. Początek przedstawień o godz. 6.45 PEary WEjedzki jest właściwie do dziś dnia niezbada- |wcipem. Całkowicie nową wystawę deko- i 9 min. 15. - Muzyka (nóż 2 kawiarni „Cató- Club“

IOKAZJA TANIEGO KUPNAJNEJ
DH. ZB ODYNIEC". wł. i, MALICKA

 

PAŃ|

PIEN 1 POUTE- HESTANTE
Nadprogram: Kolorowy film p. t. „Ślub w Ciastkowie“ i najn. aktualja.

adobrze|oz,

Chcesz sprzedać
lub kupić

NIERUCHOMOŚC
siemską, miejską, lub podmiejską

zwróć się do

Spółdzielni -Pracy Prac. Umysłowych

„PRACUM”
Wilno, ui. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24

UL. WIELKA 19 UL. MICKIEWICZA 6
sprzedaje po cenach zupełnie a, 1š szklo, uaczynia, lampy, plat

Wynajem nączyń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzo EH
< Rewelacyjnie si ceny ma serwisy.

2||KM.     MajwiększyHELIOS| vawę» EDDIE CANTOR
w otoczeniu 100 najpiękniejszych dz ewcząt|w super - komedji muzycznej  

 

 

Do- sprzedaniaa ukończoną Szkołą

Noce й s ie i = |RABKA |
f Finał wykonany w barwach„Esipmelodje. Pięknesytuacje W. Cenie 1Zł. Zd egzemplarz = salka* > ! ж.і

1 Nad program: Atrakcje. Pocz. o 4ej. „8każdym doc.polskimOnk = Konko ania |

RODOWY AGE zk

| Balkon 25 gr. Program Nr. 61 p. tu : Мж‚_т;ёжф' Es PANNA, |

 

 Zamówienia rowincji przyjmuje  Sekretarjai Handlową, poszukuje 2 domy dsewn. о 18

zaloty ułańskie* Strona. Narod, ul. Mostowa. 1 1 wysyła za zalicze. pracy o, Pojeienó mieszkaniach- йе
us niem pocztowem. Przy zamawianiu najmniej 10 przedsiębiorstwie za owocowy, ziemi kob. skromnem wyna- žawnej 1659 m,*

grodzeniem. Poważne Świerkowa 2, naprze-
rekomendacje. Łask. ciw garażu autobusów
zgłoszenia do A'min, miejskich. Cena 8590
=.WiL* dla ma zł Docoód roczny

1800 zł. Informacje:
Mickiewicza 46—9, od
godz. 34popołP

N
I
A
n
i
,

||

egzempl. udziela się rahatu.
CZWARTY NAKŁAD.

|) MA

WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY ZE SMi SREBRA, ZEGARY,

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4—

Rewja w 2 cz. i 15 obrazach. Udział bierze artystka teatru „Wielka Rewja* w War-
szawie — Gena Honarska, wielokrotny laureat konkursów śpiewaczych A. Iżykowski,
wirtuoz muzyki eekscentrycznej Eddi, balet Tanagra, duet Bojarski—Szelly. Codzien-

nie 2seanse: 000195 w aiedzielę | święta 3seanse: 445, 7 1 9.15.

|POLSKIE kiao lA

ŚWIATOWIE)
Miękiewicza ®

MIESIĄC SZLASIERÓW
Słynna operetka

JANA STRAUSSA

„Baron Cygański:

UMF[i
MISTRZ KOWALSKI,
Polak, |. war
sztat walski przyj —

al. Kolejowej 15 naj, "SŁUŻĄCA
przeciw dworca osob.),©do wszystkiego, umie-

przyjmuje wszelkie ro- jąca gotować, na wy”

boty kowalskie, jak jazd do Warszawy po-

okucie wozów, powo- trzebna. Reler. i świa-
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Wroli tytułowej: ADOLF WOLBRUCK. Po- : zów i koni Robota dectwa __ konieczne.Re? mlek. majątku w

czątki seansów: 4, 6, 8 i 10.15, w święta od2-ej : ‚ u W. JUREWICZA solidna. 48—1 Zgłaszać się: Popow |ilości 500-600 litrów
Wkrótce: BRYGIDA HELM w arcyfilmie „Z Ł O T v- MISTRZA FIRMY P. BURE, 7TECHNIK — : ЁЁЁ.'›Ш:„PE om
ЕНЕИ ае WILN KIEWI 4. i .

Dzśł Jadwiga Smosarska, Ina Benita, Franciszek o. MIC m pew aka araki“ Omega ak:k pracy. Reperu Nauka Qierty i warunki nad:
aitiAROS| — sadjo-aparaty, montu- syłać: Wilno, ul. Le-

: OK Brodniewicz I Michał Znicz w filmie DO WYNAJĘCIA je uowó” -odbiozniki, dowówa B. R

= = Mieszkania| Ianieszkanie 5-pokojo- Praca naprawia uszkodzeniaj KOREPETYCJI |nowski.
i soke wę ze aa > ukiw, GAZ = w o" "a

а ję ' y o r. j :wie oO©asie jah Z aTa ADS [ei ery
: } ТАМЮ! jNadaje się dla рр —- niem»|Tamże adres. Admin. „Dz. Wil.* HL)

Nadprogram: Dodatki dźwiękowe. Pocz. seansów codziennie o godzinie 4 popoł. | PRĘDKO! | oskowych blisko PANIENKA, TR AS, =. GE

DZ = BEZ SOLIDNIE! leryjska MŁODA, OT

100 LAT MIJA, BOOD 1840 ROKU ISTNIEJE ży pledai 8 dożorawskaże ina waciki piktasaiw L ok a 1:e gj MIODU, GRZY-
e z i

€OŚREDN. MIESZK —|poszukuje posady docharkaprzyjmie pracę BÓW i1WĘDLINY

tir. H. RUSIECKI UNIWERSAL*|, „MESZKANIE dzieci z szyciem. Zna|w porządnym domu| . i aami najlepsze źró-

AŽ 7 zostało przeniesiono | aj 6 acake = Z КЕ _ Sklep "dło z tej dziedziny
leściu,

u. Oscewacław f [U G6WICZ .а T + danin Zgłoszenie poweić, śe zp.> z dużą lodownią 4 Wileńska 42,
m. 6-a, tel e 5 »| kurs ižniarstwa- ка —

Biuro przyjmuje zgło” —a” 561—2| krawiectwa w Źródle KRAWCOWA kasdiemlęayk, MiGktó- h cul
R zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza, szenia wolnychmiesz- | Pracy, Zasługuje na|rutynowana przyjmuje ry istniał 12 lat, do 101 NAJ

p. Wojewody, U. S. B, Magistracie i wielu in.|kaś i pokoiumeblo- | 5GrASZAJCIĘ Są |uznanie, bo uczciwa,lwszelkie roboty; pła- wynajęcia. Nadaje się
Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-zaZ W. „DZIENNIKU Ema K agŠa Gasa == sę Astra,

D. Jowycki I zagrau. rachomości po wy. WILEŃSKIM" | |„Dziemnik Wileński" |dres: iakka | Me|ledowałtas 0%
Zegarki od 5 sl. Ceny kryzysowe, о  duuanaaiać [mFlyzgi edlyrn a] lodowai. Zarzecze 4d L

   

  
ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynus od g. * — 18. CENA PRENUMERATY: miesięcznie r odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową —- zł. 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50, zagranicą sł, 6, —

CENA OGŁOSZEŃ: sa wiersz milimetr. przed tokstemi w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr., sa tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjnai komunikaty ка wiersz druku 30 gr. Za nyłoszenia syirowo I tabels=
гускае о 25% drożej. Dla poarskujęcych pracy 50% zniżki. Administracja mustraega robię zmiany ketzyyi druku i ogłoszeń { mie przyjmuje zastrzeżeńmiejesa.
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.
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