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Bandy komnistyczne szaleją w iszpanji
Znów płoną klasztory i lokale katolickich organizatyj

АМАКСНОА W CAŁEJ
HISZPANJI.

MADRYT. (Fat). Burmistrz Ma
drytu Pedro Rico, złożony ze swegv
stanowiską oraz radni municypalni
wybrani 12 kwietnia 1931 roku ob
jęli spowrotem swe stanowiska na
ratuszu madrycxim. Pedro Rico był
złożony z urzęd : po wypadkach paź
dziernikowych 1934 roku.

W wielu prowincjach gubernato-
rzy cywilni na własną odpowiedzial-

 

Zmiany w dyplomacji
angielskiej

W kołach politycznych przywią-
zywana jest duża waga do nominacji
dotychczasowego ambasadora bry-
tyjskiego w Chinach sir Aleksandra
Cadogana na stanowisko  pierwsze-
$o zastępcy stałego podsekretarza
stanu w Foreign Otlice. Cadogan ob-
jął swe stanowisko w Chinach do-
piero we wrześniu 1933 roku, zaś
amibasadorzy w brytyjskiej służbie
dyplomatycznej pozostają naogół na
swych stanowiskach po 5 lat, Odwo-
łanie Cadogena do centrali uważane
jest powszechnie za zapowiedź rych
łej zmiany na stanowisku stałego
podsekretarza stanu Foreign Office,

ność prowizorycznie zwolnili z wię
zień pewną ilość przestępców poli
tycznych, których sprawy nie zosta
ły zakończone,
W Gijon zwolniono więźniów po-

litycznych, z czego skorzystli rów:
nież liczni zwykli przestępcy, opusz-
czając również więzienie. Podobny
wypadek zaszeił w Oviedo gdzie
obecnie więzienie jest prawie puste.
Zawierało ono jeszcze wczoraj 895
więźniów.

Wobec rozsachów w Murcie i
Alicante ogłoszono tam stan oblęže-
nia, W, kilku miejscowościach mani-
festanci napadli na siedziby „Accioa
Popolar“. We wsi San Nicolas usiło
wano podpalić klasztor, ale policji
udało si, rozpioszyć napastników.
W miejscowości Avila doszło do bė;
ki na tle politycznem, podczas któ
rej utraciła życie kobieta, biorąca
udział w manifestacji. ;

CZERWONE SZTANDARY
W. BARCELONIE,

BARCELONA. (Pat).  Ugrupo
wanią lewicowe urządziły pochód
demonstracyjny, w którym  niesiono
liczne czerwon: oraz zaopatrzone w
separatystyczne
„Demonstranci /piewali międzynaro
,dówkę oraz hyinn kataloński, wzno
sząc okrzyki na cześć wolnej kata
lonji. W odpowiedzi, na usiłowania
policji usunięcia  separatystycznych

 
VSAAINTERI i OiLSSASDAAD

KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY STRONNICTWiE NARODOWEM |
W. niedzielę, dnia 23 lutego, o godzinie 4.30 popołudniu, w sali Stron-
nictwa Narodowego, przy ul. Most

Zebranie Członkowsk

owa 1, odbędzie się drugie skolei

ie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legitym.acjami członkowskiemi.)
Na którem przemawiać będą: Piotr Kownacki na temat „NACJONA-
LIZM W EUROPIE“; Pawel Sperski — „OBECNA SYTUACJA ŚWIA-
TOWA*; Alired Kojer—„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,

który jest czynny codziennie od g. 11 do 3 i od 6 do 7 wieczorem.
ROBOTNICY! Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się do Sekcji

Robotniczej S, N.

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Połski!
ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO,

› 'podarczej dla Abisynji,

 

sztandarów, tłus przybrał groźną
postawę: Przedstawiciel  kataloń-
skich władz bezpieczeństwa, chcąc
uniknąć rozlewu krwi, pozwolił na
separatystyczny charakter demon“
stracji Tłum pociągnął następnie

gdzie zastępca gubernatora oświad
czył, że rząd czntralny w madrycie
uczynił już pierwsze kroki do prze-
prowadzenia  amnestji oraz, że
wkrótce należy oczekiwać
nia uwięzionych. Liczba demon-
strantów wynosiła około 30.000

BARBARZYNSKIE WYBRYKI
LEWICOWCÓW.

PARYŻ. (Pat).  Havas donosi z
Barcelony, że w Sant Jago Compo-
stella grupa |swicowej milodziežv
zdemolowała szereg lokalėw organi“
zacji społecznycn.

Grenadzie, skrajne elementy
zaatakowały redakcję miejscowego
dziennika katouackiego, podpalając
przy wejściu d> redakcji samochód
Policja z trudem przywróciła porzą-
dek.
W Maladze, grupa demonstran*
w zaatakowaia redakcję prawico-
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tėw zostal raniony.

OBRADY KSIĘŻY BISKUPÓW

 

i
!
į{
„odbyly się obrady
Episkopatu Polski, Komisji Syno-
dalnej oraz Komisji Szkolnej, w któ-

skupi i Biskupi, (KAP).

przed siedzibę rządu katolońskiego,!

zwolnie- |

х

go

nabrałą ogromnego rozgłosu nietylko
w kraju, ale i zagranicą, znikła z

Nr. 50.
 

Komu szkodziły „Strzępy”?
Książka generała Składkowskie- ła koniiskacie, nie polegają na praw-
pt: „Strzępy meldunków”, która dzie,

Cóż takiego te „Strzępy” zawie-
rały, że tak pośpiesznie wycofano

witryn księgarskich. Książki tej dziś je do niebytu i niepamięci.
już nigdzie dostać nie można. Zosta-
ła nagle wykupiona we wszystkich w krótkiej
księgarniach. Pogłoski, jakoby uleg-

|

WARSZAWA, (Pat). Na pod-
stawie informacyj z różnych źródeł
PAT-iczną ogłasza następujący ko-
munikat:
W ciągu dnia wczorajszego8 ko-

'lumny włoskie posunęły się naprzód
"0-20 km., przechodząc przez żyzną
dolinę Buia i zaimując nowe pozycje,
panujące nad doliną Mai Meszicz.
będącego jednym z największych
strumieni tej okolicy. Czołowe stra-
że włoskie znajdują się już w pobli-
'žu Amba Aladżi, Sędsa z najbardziej
"wysuniętych _ punktów,  zajętyca
przez Włochów, Aderat znajduje
się mniej więcej o 35 km od Makalle.
Posuwanie się wojsk włoskich po
przedzone było przygotowaniem ar-
tyleryjskiem i wszystkie trzy kołum-*
Iny osiągnęły wyznaczone im punkty,
"nie spotykając żadnego oporu. Poza
'włoskiemi oddziałami  szturmoweni:
posuwają się oddziały inżynieryjne,
"które niezwłocznie
"szlaki karawanowe na. drogi i na-
wiązują łączność telefoniczną. Nowa

!

}
PARYŻ. (Pa!).

nych. Przewodniczący
Bouisson po
komunikuje, że izba ma wyznaczyć
datę dla obrad nad 3-ma interpelac-
jami, a mianowicie o niezastosowa-
niu sankcji karnych do winowajców
napadu na prawicowca Golse'a i o
pozwoleniu na deonstrację Frontu
Ludowego w ubiegłą niedzielę w
Paryżu. Premjer Sarraut żąda odro-
czenia dyskusji nad temi interpe-
lacjami. Dep. Cousien żąda natych-
miastowej dyskusji, oświadczając, że
rząd jest w niewoli u komunistów 1
isocjalistów. Popierają Cousin'a —
Scapini i Heraud. Ten ostatni niewi-
omy oświadcza, iż premjer jest

napisy sztandary. wego dziennika, jeden z demonstran skrępowany gdyż chce jaknajprędzej
„doprowadzić do ratyfikacji paktu
"Irancusko-sowieckiego. Premijer oba-
|wia się rozbicia swojej większości.

Franklin Bouillon domaga się,

 

Izba deputowa-,
Fernand 'nad interpelacjami prawicy przyjęto

otwarciu posiedzenia !uchwalając votam zaułanią

Generał Składkowski zaznacza
przedmowie, że nie

wszystko, co słyszał „mógł ujawnić.
 

Ołosi są już pod Amba Aladżi
oienzywa pozwoliła włochom na u-
lepszenie im linii komunikacyjnej na
tym odcinku 1 przygotowanie dal
szych „skoków, których zamierza:
ją dokonać przed rozpoczęciem sezo
nu wielkich deszczów,

Korespond?at Reutera z Addis
Abeby donosi, ;e rząd abisyński nie
może dostatezznie szybko być po-
wiadomiony > wynikach bitew, wo-
bec braku należytych instalacyj ra-
djowych i telefonicznych. Skądinąd,
zresztą, zdarzyło się niejednokrot:
nie, że włosi przejmowali telegramy
radjowe abisyaskie i wobec tego
sztaby abisyń wie wolą raczej wysy-
łać swoje wiadomości przez kurje
ów.

Półoficjalne koła rzymiskie oświad
czają lakoniczn'e o zdobyciu Adera
tu oraz że operacje rozwijają się w
kierunku Amba Aladżi. Zdaniem
tych kół, w dniu jutrzejszym należy

przeksztalcają oczekiwać donios ego kontliktu wo-
jennego.

„Rząd jest w niewoli socjalistów”,.
Debata w izbie Deputowanychz i

Wniosek o odroczeniu dyskusji

ga
binetu Sarraut'a większością 389
przeciw 151.

Kronika telegraficzna
** Komandor angielski Andley Hogg

w tajemniczy sposób został zamordowany

w swej kabinie na pancerniku „Ramiilies”.
** Strajk szołerów, który wybuchł na

wyspie Ceylon skierowany jest przeciwko
nowym przepisom policyjnym.

** Słoweńcy zaprotestowali przeciw

wprowadzeniu w Jugosławji podręczników

w języku chorwackim i serbskim,

** Podczas wyborów do parlamentu ja-

pońskiego, w Tokio policja aresztowała

 

| około 1000 osób. jaby do winowajców napadu na Gol-|

Komisji Prawnej nia jak wobec sprawców napaduNA poclcń
Bluma. `

| Premjer Sarraut stawia wówczas

|nia dyskusji.

 

Włochy opublikowały tajny
|
| LONDYN. (Pat). Cała prasa bry-

prasę włoską
poulnego dokumentu.

ije ogłoszenie przez
| brytyjskiego

PARYŻ. (Pat). Havas donosi z
Londynu: W kołach kompetentnych

Memoran
,dum w tej sprawie będzie przedłużo-

i

dokument angielski
Dzienniki zgodnie uznają, iż korzy”

j tyjska, jak donosi Reuter, komentu- ści, wynikające z ogłoszenia tego
dokumentu o ile chodzi o Włochy, są
wątpliwe.

Pomoc dla Abisynji
ne radzie ministrów w poniedziałek
dnia 24 b. m. Koła polityczne sądzą,

|londyńskich badane jest obecnie za- że badania te mają charakter raczej
| gadnienie pomocy finansowej i gos-| teoretyczny. Wywody rzeczoznaw'

"ców będą o tyle wzięte w rachubę, o
[ile będą tego wymagały wyniki dy-
skusji poniedziałkowej w Izbie Gmin

W dniach 18—20 b. m. w stolicy sa, zastosowano takie same zarządze|!
i

į
rych wzięli udział IIEE. Ks. Arsybi- kwestję zaufania do sprawy odrocze-'

** Nacjonaliści japońscy dokonali za-
machu na prof. Minota przeciwnika władzy

cesarskiej, Jednego z napastników schwy-

tano.

* Ambasador Niemiec w Rzymie von

Hessel przeprowadza rozmowy z rządem

na temat zbliżenia włosko-nie-

mieckiego.

** Sąd najwyższy rumuński uniewinnił

gen. Cichockiego b. min. wojny w Rumunji

oskarżonego o nieformalne układy z cudzo-
ziemskiemi fabrykami broni.

** Rząd Rzeszy zaprotestował w Bernie

przeciw rozwiązaniu przez Szwajcarję or-

ganizacyj hitlerowskich.

** Komunista Ramette napadł wczoraj

w kuluarach parlamentu francuskiego na
deputowanego narodowego Henriot'a i po-

bił go.

** Na skutek zderzenia się z okrętem

| angielskim „Lagosian' zatonął w Bremen-

haven statek holenderski „Dipping 5*, Zgi-
nęło 5 osób.

* Policja gdańska aresztowała redaktora

socjalistycznego dziennika „Danziger Vol-

kistimme“.

** Na morzu Kaspijskim zaginął so-

'wiecki łamacz lodów „Szaumjan”.
** Długi zagraniczne Niemiec wynosz.,

według ostatnich obliczeń 1 miljard 300

milj, marek,
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W poniedziałek 24 lutego

Wstęp 0.99 gr.
  

odbędzie się

Ksiądka, która jest tzynn narodowy
Przezwyciężając rozmaite trud- nym środkiem wałki o odżydzenie nie programu Stronnictwa Narodo-

ności wydawnicze, po dwukrotnej!
konfiskacie, ukazała się w styczniu i!
jest do nabycia za przystępną cenę
1 zł. we wszystkich księgarniach,
większych składach materjałów piś-
miennych oraz w  Sekretarjacie
Stronnictwa Narodowego w Wilnie
(Mostowa 1) Wileński Kalendarz
Narodowy na rok 1936.

Jest to drugi rok wydawnictwa.
Bierzemy do ręłki bardzo starannie
pod względem szaty zewnętrznej wy
daną książkę, pokaźną co do roz-
miarów (stronic XII-220). Przy
przeglądaniu treści, doznajemy mi-
łego uczucia stwierdzając, że Kalen-
darz Narodowy redagowany jest bar
dzo umiejętnie, że zawiera wszystko,
co od tego rodzaju wydawnictwa
oczekujemy, że informuje dokładnie
i wyczerpująco i że poucza o wielu
ważnych sprawach o których pamię-
tać się godzi w ciągu całego roku...
A więc na czele, oczywiście, Ka-

lendarium według miesięcy, a przy
każdym miesiącu wskazówki, co ro-
bić o tej porze roku w ogrodzie, sa-
dzie, gospodarstwie, pasiece oraz w
gospodarstwie domowem. Oprócz
tych krótkich notatek, przypomina-
jących terminowe obowiązki gospo”
darskie, Wileński Kalendarz Naro-
dowy zawiera szereg artykułów z
dziedziny gospodarczej, bardzo cie-
kawie i pouczająco napisanych. Mia-
my więc artykuł: „Jak gospodaro-
wać w czasie kryzysu”, dalej „Naj-
ważniejsze choroby i szkodniki roś-
lin uprawnych oraz ich zwalczanie”,
„Walkę z chwastem”, „O sadow-
nictwie handlowem*, „Uwagi ho-
dowlane“, a w šlad zą nimi poradnik
weterynaryjny, zawierający wska-
zówki doraźnej pomocy i leczenie
zwierząt domowych. Nie zapomnieli
wydawcy „Kalendarza” i o spółdziel
czości, której poświęcony jest arty-
kuł p Adama Szczerby, wyjaśniający
wszelkie praktyczne i prawne kwe-
stje, związane z zakładaniemi i pro-
wadzeniem spółdzielni, tych placó-
wek gospodarczych, które tak wiel-
kie, niewyzyskane znaczenie mają
dla naszego kraju.

Za działem gospodarczym nastę-
puje fachowo zredagowany dział
prawny, na kitóry składają się: pora-
dy prawne, obejmujące ogólny zarys
ustroju sądownictwa, kodeks zobo-
wiązań, prawo karne wraz z prawem
o wykroczeniach, dalej wyjaśnienia,
dotyczące podatków dochodowego i
przemysłowego, a wreszcie kalen-
darz podatkowy. Za poradami praw-
nemi umieszczono kilkanaście wzo-
rów podań: o posadę, o odroczenie
służby wojskowej, o obniżenie wy-
miaru podatków, odwołania od de-
cyzji urzędu $minnego i t. p.

naszego kraju.
To nas prowadzi do działu ideo-,

wego, obejmującego 41 stron. Znaj-
dujemy tam artykuły, oświetlające
sytuację wewnętrzną i zagraniczną
i dające pogląd na wydarzenia, które;
zaszły w roku ubiegłym. Mamy więc
tu: „Rok przełomowy” pióra prof.
Wacława Komarnickiego, „Odosob-
nienie w roku 1935 cechąiwyni-
kiem naszej polityki zagranicznej“
przez prof. Stanisława  Strońskiego,
„O t. zw. kłamstwach zbawiennych i
o prawdzie" prof. Stanisława Cy-
wińskiego, dalej następuje skonfisko |
wany artykuł p. Piotra Kownackie-j
go na temat: „Jak powstało Stron-;
nicstwo Narodowe” poczem obszerny'
dział, poświęcony kwestji żydow-,
skiej, wyjaśniający jej znaczenie o-,
raz wskazujący program jej rozwią--
zania. Do tego działu odnieść należy
bardzo ciekawy artykuł ks. dr. Ta-,
deusza Sieczki: „Ostra Brama a ży-
dzi”, oraz ks prałata Józefa Prądzyń
skiego: „Twarda konieczność”, a
także przyczynek do historji kwestii
żydowskiej w Polsce p. t.: „Walka z
żydami w dawnej Polsce, Wielu za-
interesuje w dzisiejszych czasach
artykuł: Kapitalizm, komunizm a
gospodarka narodowa, oraz fachowe
uwagi o wojnie włosko-abisyńskiej
pióra generała Romana Jasińskiego.
Dopełniają dział ideowy: streszcze-

WARSZAWA. (Pat). Wczorajsze posie-

dzenie Sejmu poświęcone było debacie nad

preliminarzem budżetowym Min. Wyznań
Rel. i Ośw, Publ

Referent budżetu pos, Pochmarski, zo-

brazował ciężką sytuację na terenie szkol--
nictwa powszechnego. |

Po omówieniu sprawy programów ij
metod nauki, oraz podręczników, reierent

wspomniai o sytuacji nauczyciela.

Po przemówieniu referenta Min. W. R.
i O. P. prof. Świętosławski wyglosił dłuższe

przemówienie.

ŻADNYCH ZMIAN.
Na wstępie p. Minister stwierdził, iż.

realizować będzie z całą

W sprawie Kaplicy
W związku z artykułem iks, ka-,

nonika St. Jasieńskiego o kaplicy Oba te działy: gospodarczy i
prawny będą nieocenioną pomocą
dla drobnych rolników, do których:
ludność okoliczna zwraca się o radę,
jak księży proboszczów, właścicieli
ziemiskich i miejskich. !

Oprócz licznych ogłoszeń wy-
łącznie firm chrześcijańskich, zwra-
ca naszą uwagę bardzo bogaty dział
iniormacyjny. Mamy więc w Kalen-
darzu obszerny wykaz władz i urzę-
dów z adresami i godzinami przyjęć,
sądów, notarjuszy, szczegółowe in-
formacje, dotyczące lekarzy i urzą-
dzeń Ubezpieczalni Społecznej, a
dalej dział adresowy, zawierający
adresy i telefony adwokatów, inży-
nierów budowniczych i techników,
mierniczych przysięgłych, lekarzy
według specjalności, a w końcu ad,
resy chrześcijańskich firm handlo-,
wych, przemysłowych i innych, we-.
dług specjalności i dzielnic. Wileń-;
ski Kalendarz Narodowy jest szcze- Łuczaju pow. postawski kurs przo- głaszaniu
gółową i dokładną Księgą adresową, downików zespołów rolniczych, zor- miejscowej szkoły rolniczej
niezbędną zarówno dla każdego wil-,
nianina, jak i dla każdego przyby--
wającego do naszego miasta.

Redakcji Wileńskiego Kalenda-
rza Narodowego chodziło o propa-
gandę pracy polskiej, wielkiem za-
daniem jego jest wskazać drogę do
warsztatów pracy polskich pracow
ników umysłowych — lekarzy, ad-
wokatów, inżynierów, do placówek
polskiego handlu i warsztatów pol-
skich rzemieślników. Na czele jego
umieszczono dewizę: Polski konsu-
ment kupuje tylko u polskiego kup-
ca i producenta, Jest więc Wileński
Kalendarz Narodowy nowym waž-

"(w czasie właściwym już o tem pisa-

w tygodniu ubiegłym,
szych Czytelników przypomina, že

wspomniana kaplica już nie istnieje.
Mianowicie w kwietniu 1935 r. wciągnięta na listę miejsc cudami kryzys materjalny.

liśmy) ks. Gerard Domika, gwardjan

zakonu OO. Franciszkanów, polecił

przenieść cudowną figurę N. M. Pan-

ny z kaplicy do kościoła, poczem
samą kaplicę zabito deskami i nikt
nie wie, co się z nią dzieje i na jaki
cel zostanie ona użyta.

Przed rokiem sprawa ta była
dość głośna, gdyż kolator kaplicy, p.

skrupulatnością |

wego („O co walczą narodowcy')

oraz „Co powinien wiedzieć zwołu-
jący zebranie' (przepisy o zgroma-
dzeniach).

Wspomnieć jeszcze musimy dział
higieny z ciekawemi  „Refleksjami
higjenicznemi* pióra d-ra Wacława
Odyńca oraz „Narkomanję u dzieci“
pióra p. M. Godlewskiej, podającej
godne uwagi dane statysityczne. Nie
zapomnieli wydawcy Kalendarza i o
dziale beletrystycznym, dając kilka

dowcipnych nowelek.
„Wileński Kalendarz Narodowy”

jest dobrą służbą dla Narodu Pol-
skiego. Wzywa on rodaków do wal-
ki w obronie polskości naszego kra-
ju, zachęca do rozwoju pracy pol-
skiej, wychowuje w duchu narodo-
wym i katolickim, umacnia państwo-
wość polską w naszych kresowych
ziemiach, zespala nas w dążeniu do
Wielkiej Polski, To jest książka, któ
ra jest czynem narodowymi. Powinna
ona znaleźć się w. ręku każdego Po-
laka - wilnianina, a ušwiadomieni
narodowcy. powinni otoczyć ją swą
opieką, starając się, Iby dotarła ona
do każdej polskiej rodziny w Wil-
nie, a także do najbardziej oddalo-
nych zakątków naszego kraju —
miasteczek, wsi i zaścianków, bu-

 

w OGNISKU AKADEMICKIEM, Wielka 24.

ZABAWA WSZECHPOLAKOÓW
Począteko godz. 22-ej

Rządowi nie wystarczają izby u-
stawodawcze: Sejm i Senat. Dla o-
mówienia zagadnień gospodarczych
zwołana będzie specjalna Narada

| Gospodarcza.
Przygotowania do Narady Gospo-

darczej, którą zwołuje premjer rzą-
du na dnie 28 i 29 lutego oraz 2-go
marca r „b., znajdują się już na ukoń-
czeniu. Program narady został już
ustalony.

Obrady: otwarte zostaną dnia!
<8-go lutego b. r. o godz. 10-ej rano
w sali Prezydjum Rady Ministrów.
Pierwszego dnia narady przewidzia-
ne są przemówienia: wicepremjera i
ministra Skarbu inż. Eugenjusza
Kwiatkowskiego, który przewodni-
czyć będzie naradzie oraz przemó-
wienia 'min. Rolnictwa i R. R. J. Po-
niatowskiego i ministra Przemysłu i
Handlu dr. R. Góreckiego.

Popołudniu tegoż dnią zabiorą
głos przedstawiciele życia gospodar-
Iczego w osobach pp.: prezesa Žwiąz-
ku lzb Przemysłowo - Handlowych,

linż. Cz, Klarnera, prezesą Związku,
ilzb i Organizacji Rolniczych, Kajeta-
na Morawskiego, prezesa Związku
Izb Rzemieślniczych, posła A. Snop-
iczyńskiego, oraz prezesa Związku
Banków w Polsce, p. Wacława Fa*:
'jansa.

'_ Następnego dnia obrady prowa”,

 
!
!  

 

Narada Gospodarcza
i referaty przedstawicieli rządu.
W naradzie weźmie udział ok.

250 osób z pośród przedstawicieli
rządu i poszczególnych działów pań-
stwowej administracji gospodarczej,
razem w liczbie ok. 50 osób, oraz z
pośród przedstawicieli ciał parla-
mentarnych działaczy samorządu go
spodarczego i terytorjalnego, ban-
kowości i wybitnych praktyków ży”
cia gospodarczego oraz znawców

zagadnień gospodarczych. Zaprosze-
nia na naradę wysłane zostaną je-
szcze w ciągu bieżącego tygodnia.

Całokształt prac przygotowaw-
czych do narady spoczywa w rękach
wiceministra skarbu T. Lechnickie-
go. Sekretarjat generalny Narady
powierzony został zastępcy dyr. gab.
min. Skarbu, nacz. J. Rakowskiemu,
Biuro Narady mieści się w Miinister-
stwie Skarbu.

Aresztowania Niemców
W. PRADZE.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Pragi, że aresztowano tam
15 Niemców, przeważnie emigran-
tów, którzy rozpowszechniali bro-
szury, wzywające do obalenia w
drodze $wałtu ustroju demokratycz-
nego. _ Broszury te były rozpo”
wszechniane przeważnie w kołach
emigracyjnych i miały być również

 

dząc ludzi do służby i pracy dla Pol- dzone będą w czterech komisjach, wysyłane poza Czechosłowację. Dru-

ski. W. K.

 

przemówienie min. $więtosławskiego
Obrady, Sejmu

reformę szkolną, zAkrojoną na wielką ska-
lę przestrzegając * ustaw, które stanowią

obecnie podstawę prawną na tym odcinku,
Nie będzie zbyt pośpiesznych zmian tam,
gdzie wesziy świeżo w życie nowe ustawy,
s przedewszystkiem w szkołach akademic-

kich.

PROGRAM DZIAŁANIA.
Dążyć będziemy do tego, aby stworzyć

na wszystkich połaciach państwa mocnę i
zwarte ośrodki polskiej kultury narodowej,

destosowane do charakteru danej części

kraju. Na terenach zamieszkałych przez

ludność mieszaną, z rozwojem życia kultu-

ralnego polskiego rozwijać się będzie rów-

 

poFranciszkańskiej
Ostrejko, któremu J. E. ks. Biskup
Ropp powierzył opiekę nad kaplicą,

po - Franciszkańskiej w Wilnie, dru-'czynił zabiegi, aby kaplica wdal-,nich, niż w centralnych i wschodnich.

kowanym w „Dzienniku Wileńskim" szym ciągu pozostała. Niestety za-,
jeden z na- biegi p. Ostrejki nie odniosły skutku. nieczność roztoczenia intensywniejszej ©-°

A szkoda! Kaplica po-Franciszkań-
ska miała swą tradycję, została

słynących (świadczy o tem dzieło
ks. Alojzego Fridricha T. J. p. t. Hi-
storje cudownych obrazów N. M,
Panny w Polsce, Kraków 1911) i lud
wileński był szczerze do niej przy-
wiązany. Nie traćmy jednak nadziei,
że skasowanie kaplicy jest tylko
chwilowe i że zostanie ona przywró-
cona pierwotnemu swemu przezna-
czeniu.

Zorganizowany atak, czy
partyzantka

W dniu 7.II 1936 r. odbył się w

ganizowany przez K.S.M, Mimo za-;

mieci i mrozu przybyło na ten kurs

62 przodowników _ reprezentujących

111 zespołów. Przygotowano dla

nich noclegi, wynaleziono salę wy-

kładową. Na kierownika kursu zo-
stał wyznaczony przez
i Kół Roln. agronom
inž. Adam Borzobohaty. On także,

opracowal program. szystko zda-:

wałoby się jest w porządku. Znane;

gdy zaproszono do udziału w wy-
referatów _ kierownika

PESZZ.
człowieka zdawałoby się już z sa-
mego stanowiska do tego powołane-

go — ten oświadczył: „„Nam! nie wol-
no brać udziału w kursach rolni-

gdzie wygłoszone zostaną referaty
|przedstawicieli życia gospodarczego

nccześnie życie kulturalne innych nmazodo-

wości.

PRZEDEWSZYSTKIEM WSCHÓD.
Specjalnie jednak Ministerstwo W. R.

i0O.P. nie powinno ustawać w pracy sy-

stematycznej, zmierzającej do rozwoju kul-

turalnego miast położonych na wschodzie,

SZKOLNICTWO POWSZECHNE.
Sytuacja, w jakiej znalazło się szkolnic

two powszechne, musi wywołać poważne

zniepokojenie nietylko z punktu widzenia

naszej przyszłości kulturalnej, ale także

įžealizsk interesów obrony państwa. Za je-
den z pierwszych obowiązków społecznych

p. Minister uważa dążenie do tego, by każ-
de dziecko znalazło się w szkole,

SZKOLNICTWO ŚREDNIE.
Przechodząc do szkół średnich, p. Mi-

nister wskazat na nierównomierne rozłoże-

| nie szkół państwowych, które w znacznie

większej stosunkowo liczbie znajdują się w

! województwach południowych i zachod-

 ?  
Z tego faktu wynika dla państwa ko-

pieki nad szkołami prywatnemi i nauczy-
cielstwem, które i tak przeżywa już ciężki

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI
I SZKOŁY ZAWODOWE. !

Likwidacja seminarjuw nauczycielskich

będzie zakończona w bież. roku.

SZOŚCIOWE.
W stanie szkolnictwa ogólno-kształcą-

cego, o ile chodzi o szkolnictwo mniejszo-

ciowe, zaznacza się ostatnio poprawa w

„kierunku urealnienia możliwości znalezienia
„wspólnej płaszczyzny porozumienia.

związku z nowemi prądami, którym dał wy-

raz w swem przemówieniu p. Premjer,'

sprawa znalezienia najbliższych warunków
współpracy na tem polu musi być rozwią- |

zana pomyślnie,

NAUKA I KULTURA }
GRAZ SZKOŁY AKADEMICKIE. |

Czas jest najwyższy, by uczyniony dos! 

у głów,

i Uchylanie się od. badania jest

I dekretu p. Jarczyika,
SZKOLNICTWO MNIEJ- | Podlesiu, jak w ulu. Obywatele (prze

iważnie rolnicy) kazali cerować na

Germanami typu nordyckiego,
stał wysiłek aby doprowadzić do rozkwitu mu т A $

kowano je w Pradze.

Kto wygrał na loterji?
Drugi dzień ciągnienia.

Ciągnienie przedpoludniowe,

50:000 zł. — 122152.

25.000 zł. — 183671.

10,000 zł. — 44357 178981.

5.000 zł. — 188596.

2.000 zł, — 27371 122325 142333.

1.000 zł. — 12677 35027 39085.

Ciągnienie popołudniowe.
5,000 zł. — 54233 88514.

1.000 zł. 65137.

 

Margines
Nauka na wesoło.

„Robotnik“ pisze:
Naczelnik gminy Podlesie w pow.

Pszczyńskim, b. poseł „sanacyjny“,
p. Jarczyk, wysłał do 300 obywateli
1 obywatelek swej gminy następują-
cy nakaz:

Podlesie, dn. 14 lutego 1936 r.

WEZWANIE.
W. niedzielę dnia 16 lutego o godz. 8-ej

rano począwszy, na sali p. Józela Stabika
w miejscu Komisja Antropologiczna Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

przeprowadza badanie czysto naukowe

(mierzenie czaszek i oglądanie stóp). (Dła-

częgo tylko stóp?—dopisek nasz) kobiet i

mężczyzn w wieku od 20 — 50 lat życia.

Wzywam niniejszem Pana do stawienia

się w powyżej oznączonym dniu i miejscu

o godz. 8-ej. Zaznaczam, że badanie jest
tylko zewnętrzne. Prócz zdjęcia nakrycia

złożenia płaszcza i zdjęcia butów,

dalszego rozbieranią nie będzie.

niedo-

puszczalne,

Naczelnik Gminy Jarczyk.

Po ukazaniu się tego wesołego
zawrzało w

śwałt skarpetki, zaś obywatelki, nie
dowierzając zbytnio zapewnieniom

„ Jarczyka, że dalszego rozbierania
nie będzie, myły się na gwałt i ubie-
rały się w najlepszą bieliznę (zawsze
nie można wiedzieć na co się to przy
da). Gdy w niedzielę zebrało się 300
obywateli i obywatelek: z Podlesie
oraz 150 takich samych dekreto-
wych ofiar z okolicy,  zakomuniko-
wał zebranym sekretarz gminy, że
badania są konieczne, gdyż hitlerow
cy twierdzą, iż mieszkańcy Śląska są

cze-

trzeba stanowczo zaprzeczyć.
czych nie zarejestrowanych w ku-!naukę i kulturę. P. Minister spodziewa się, Mało kto zrozumiał oczywiście, co
ratorjum szkolnem“'. Nasuwa się py-

torjum.
W każdym razie kurs się odbył

mimo, że prelegentów trzeba było

że w łonie najwyższych towarzystw nauko-

| dą służyć swoją znajomością rzeczy w

każdej sprawie. |

Omawiając wypadki, jakie zaszły na

to jest „typ nordycki” i obywatelom
O. Tow. Org. tanie czy jest to osobiste przekona-!wych powstanie ciało zbiorowe, utworzone Podlesia jest to djablo obojętne.
rejonowy p. nie p. Z. czy też zarządzenie Kura-z wybitnych specjalistów, którzy gotowi bę- Nie można mieć nic preciw temu,

że Uniwersytet Jagielloński robi po*
miary antropologiczne. Na jakiej
jednak podstawie wydaje p. Jarczyk

hasło „frontem do wsi” i „oświata |sprowadzać z Wilna, Młodzież zdo*; uczelniach akademickich p. Minister za- tąkie „ukazy”, grożąc, że niestawie-

dla wsi” powinno wszystkich zachę- |byte wiadomości powiozła do swych uważył, że wystąpienia te skierowaneprze- nie się jestniedopuszczalne? Czy p

cać do współpracy. Tu jednak za- wiosek, a jakie zdanie wyrobiła so- ciwko studentom żydom, jak zawsze wy- Jarczyk zdaje sobie sprawę, ile A
szedł bardzo znamienny incydent — bie o tych co „niosą oświaty kaga- zyskane były dla wystąpień innychelemen- robil zamętu w głowach obywatelek

niec'' to już nie nasza sprawa. (s) tów. Przyszła też sprawa opłat. :
»

Podlesia?

 



PROMIEN
SŁOŃCA

W młodszem pokoleniu * naszego lu-
du wiejskiego zaczyna się przejawiać
coraz silniej doniosła przemiana du-
chowa. Patrząc coraz trzeźwiej na

swoje położenie, widząc coraz wyraź:

niej rosnącą nędzę 'wsi polskiej i je)

przeludnienie, zaczyna ono.corazpo-

wszechniej rozumieć swój-obowiązek

czynnego i praktycznego myślenia 'o

swej przyszłości.

Przed wielką wojną  najba"dziej

przeludnione części kraju, wysyłały
znaczną emigrację zagranicę, zwła-
szcza emigrację zarobkową, do krajów,

mających zamało rąk do pracy, pozwa-

lającą emigrantom wracać do siebie

z oszczędzonemi zarobkami, za które

dokupywali sobie ziemi. Ludność prze-
mysłowych okolic szła w dużej liczbie

do naszych kopalńi fabryk, zamienia-
jąc się na górników i robotników fa-
brycznych. '

Po wojnie na skutek upadku produk-
<ji wielkich paristw przemyslowych,.a

jednocześnie i upadku naszego prze-
mysłu, drogi te dla” naszej * ludności

wiejskiej zostały zamknięte, Z wyjąt-

kiem czasowej emigracji do: Francji.
ci co chcieli szukać chleba zagranicą,
musieli zostać w kraju, a wielu z tych,
którzy się już przenieśli byli do na-
szych ognisk przemysłowych, musiało

wrócić na wieś idzielić jej biedę.

Ludność rośnie, a ziemia nie rośnie,

4 nasz rolnik widzi, że grozi mu: klę-

skowe rozdrobnienie ziemi i nędza bez

ratunku. Parcelacja większych obsza-
rów jak wiemy z doświadczenia po-
łudn.-zach. części kraju, gdzie w uiektó
rych powiatach już za czasów austrjac-

kich znikła prawie całkiem większa
własność ziemska, złemu nie zaradziła,

Ziemia dopodziału nie starczyła na

potrzeby, a nadto dla uboższych znikły
zarobki w wielkich gospodarstwach,

Pracując dawniej zagranicą, na emi.
śracji,. nasz wieśniak. przyglądał się
tamtejszym słosuńkóm i widział,: że.

tam wieś ma jednądrogę dla swej na-
rastającej ludności, mianowicie, wysy-

łanie części swej młodzieży do miast
i miasteczek, by zajęła miejsca w rze-
miosłach, w handlu i innych zawodach

Z tej drogi korzystali nietylko b'ednu.
Nawet zamożniejsi gospodarze kiero-

wali na tę drogę swoich synów, unika-

jąc zbytniego podziału gruntów. Ci, co

pozostawali na roli, opłacali z jej do-
chodów rodzeństwo ; ułatwiali mu za-
kładanie warsztatów i sklepów w. mie-

ście. :

Ta obserwacja życia w innych kra-

jach i logika życia własnego. zaczyna

dziś dawać wyniki. Coraz częściej się

widzi wśród młodzieży na wsi mocną
. wolę urządzenia swego życia na nowej

drodze, Coraz częściej się spotyka na

jarmarkach młodych ludzi, krążących

z rozłożonemi na pudłach drobnemi to-

warami, coraz częściej się widzi stra-

dany, za któremi stoją, sprzedający

przybysze ze ws., coraz częściej się

zjawia taki nawet towar, jak czapki,

przez synów wsi wytwarzany. Nie jest
to zjawisko powszechnę, to. dopiero
początki, ale początki świadome,

kierowane wytrwałą wolą i wyraźnym

celem, śni, +

Ci, co nasz lird znają, 00 z nim żyją

4 pracują, wiedzą, że nie jest to prze-

mijająca moda wśród młodzieży wiej-

skiej, że to jest wielki krok naprzód

w postępie myśli naszego ludu, w roz*
woju jego energji, która w ciężkiem
położeniu wsi polskiej, sama broni ją
przed grożącemi jej klęskami,:

Co więcej, lud wiejski wykazuje ros-.
n-cą świadomość znaczenia swego w na

rodzie i tę walkę o swój byt pormuje
jako walkę o przyszłość Polski Rośnie
w nim szybko poczucie obowiązku
wytrwałegojej prowadzenia i sam on

rośnie w poczuciu swej wartości ! swej

godności ludzkiej. Ci co zbyt pamięta-
ją dawną jego bierność i na tem swe
postępowanie względemniego op.era-

ją, często już dziś dowiadują się, že
postępowanie swe będą musieli rychło
zmienić, : ,
„Ja rūzpoczynająca się przemianą==

d

„BITWA POD MAKALLĖ
Włosi nazywają ją bitwą w Enderto.

Mniejsza o riazwę — bitwa 'ta przej-
dzie do historji. Bo ma znaczenie
nietylko dla Włoch; jest ona — pisze-
myto po dojrzałym namyśle — wyda-
rzeniem, które będzie miało wpływ na
losy cywilizacji „zachodnio -. europej-
skiej. ' „55

' Jest rzeczącoraz jaśniejszą, coraz
bardziej oczywistą, że istotą obecnego
momentuw historji Europy jest star-.
cie między tem wszystkiem, co stano-
wi istotę dorobku cywilizacyjnego na-
rodów Europy; a czynnikami, które
właśnie Europęjakopojęcie obejmują-
ce dorobek cywilizacyjny rasy białej,
chcą zniszczyć, i
“To, co dały ludom europejskim
Kościół katolickiiRzym starożytny,
bronione jest dzisiaj przez ruchy na-
rodowe krajów Europy zachodniej,
przez nacjonalizm. Atakuje zaś te
wartości duchowe i kulturalne koali-
cja, prowadzona przez politykę ży-
dowską, a mająca swe organy wyko-
nawcze w postaci. masonerji i komu-
nizmu. Nie ulega już najmniejszej
wątpliwości, że gdzieś poza kulisami
polityki jawnej, doszło do porozumie-
nia między lożami i jaczejkami, że pod
ich wpływem są organizowane różne
działania w dziedzinie polityki we-
więtrznej różnych krajów oraz cała
akcja na terenie polityki międzynaro-
dowej.
Wybory w Hiszpanji i we Fran-

cji mają dać zwycięstwo „Fron*
tom Ludowym” w tych krajach. Na
tej podstawie ma być zorganizowana
polityka europejska, zmierzająca do li-
kwidacji ruchów narodowych najpierw
we Włoszech, potem w Niemczech, a
wreszcie w Polsce. Polska jest naj-
ważniejszym objektem polityki żydow-
skiej, bo jest siedzibą ludu żydowskie.
go w ścisłem tego słowa znaczeniu,
jest miejscem, gdzie mieszkają masy
ludowe, z których odradza się naród
żydowski, bez których naród ten ist-
nieć.nie może, !

Zniszczenie ruchu narodowego we
Włoszech byłoby punktem wyjścia
dla akcji zmierzającej do likwidacji na-
cjonalizmu wśród narodów rasy białej,
a więc do likwidacji tego ruchu, któ-
ry jest obrońcą wszystkich walorów
cywilizacyjnych narodów naszego kon-
tynentu, Jedyną alternatywą dla na-
cjonalizmu jest komunizm. Zapanowa-

zaśwarantowaniem Żydom ich istnie-
nia w tej części świata. Nie wątpimy
ani na chwilę, że jest to ostatnia staw-

] ka, na którą stawia polityka żydow-
ska. Wynikiem działania tej polityki
jest porozumienie między radykaliz-
mem, socjalizmem i komunizmem, a
więc organizowanie t. zw. „Frontów
Ludowych' w różnych krajach Euro-
py zachodniej.
Sprawa powodzenia lub niepowo-

dzenia tej polityki rozgrywa się dziś 
nie zaś komunizmu w Europie byłoby |

 

nie w wyborach parlamentarnych, nie ;
w oddziaływaniu na opinię, nie w po-
lemikach prasowych, lecz na polach
bitewnych w Abisynji. Jak zawsze w
dziejach ludzkości, decydują się losy
narodów przez krew i żelazo. Nie in-
trygi dyplomatyczne, rozgrywki w ku-
luarach genewskich i wybory do par-
lamentów, lecz złożenie ofiary z życia,
największy i najołiarniejszy wysiłek
są czynnikami decydującemi o losach
człowieka na ziemi. Taki wysiłek ro-
bi dziś naród włoski, Walczy on o pra-
wo do życia, o ziemię dla swych sy-
nów i o chleb dla swych dzieci, Lecz
tak się złożyły okoliczności, że ta je-
go walka ofiarna jest jednocześnie
walką a najwyższe interesy i ideały lu-
dów rasy białej, o to wszystko, co na-
rodom europejskim dały dwa tysiące
lat historji,
Na terytorjum Abisynji decyduje się

dziś to, w jakim kierunku póździe roz-
wój wydarzeń w Europie — czy zwy*
ciężą ideały narodowe, czy wiara ko-
munistyczna., Kto zaś zdaje sobie spra*
wę ztego, że zwycięstwo komunizmu
byłoby nietylko końcem cywilzacji za.
chodnio - europejskiej, lecz także koń-
cem Polski niepodległej, ten nie może
się wahać ani chwili co do tego, jakie
należy zająć stanowsko wobec roz*
śrywających się przed naszemi ocza*
mi wydarzeń,
" S. K.

 

0 NAS ZAGRANICĄ
Czy zanosi się na poprawę?

; Leży przed nami stos artykułów —
głosów o Polsce. „Prager Presse,
„Czeskie Słowo” „Lidowe Nowiny”,
„Przegląd Gospodarczy”, „Narodni Li-
sty“, „Narodni.Politika“, „Narodni O-
svobozeni"... Porėwnujemy je z wy”
darzeniami ostatnich miesięcy szuka”
jąc odpowiedzi napytanie, jak się w
przyszłości najbliższej ułożą stosunki
pomiędzy Warszawąi Pragą.
W okresie rządów p. Lavala w at-

mosferze polsko-francuskiej zaznaczy”
cieplenie, które jak sięło się lekkcię| :

sądzinad ^ Iwą — odbiłosiępo”

 

šrednio na: dyskusjach polsko-cześ*|
kich, wprowadzając do'nich ton u-
miarkowany. Toteż naogół.w głosach,
o jakich mowa,nie znajdujemy akcen*
tów w Polsce nieprzyjaznych,tylko du-
że zainteresowanie wszystkiem, co się
unasdzieje, podszyte... brakiem wia”
ry w rychłą poprawę. na. odcinku
naszym z- Czechosłowacją.
„Lidove Noviny'przyzna”

ją szczerze (nr. 56): „Europa zajmuje
się rozwojem sytuacji wewnętrzo”po”
litycznej w Polsce ze szcześólnem za-
ciekawieniem. I słusznie, Bo od tego
rozwo'u zależy w znacznym stopniu
przyszłość pólskiej polityki zagranicz
nej która pod pewnym względem prze-
sądza los koncepcji bezpieczeństwa
zbiorowego”,
W rozważaniach nad tą sytuacją pi-

sma praskie dochodzą zgodnie do
wniosku, iż panujący u nas system
przeżywa na tle programowem kry”
zys, który może potrwać dość długo,
a partje opozycyjne — wbrew inten-
cjom regime'u — nietylko nie znikły,
ale w oczach rosną na siłach, czego
przykładem jest zwłaszcza rozwój
Stronnictwa Narodowego. Taki stan
rzeczy pozbawia polską politykę wy”
wyraźnejlinjiw oczach zagranicy. Na-
wet z wygłoszonego w tych dniach
w Sejmie przez premjera Kościałkow*
skiego przemówienia wynika, że kie”
ruje się ona wytycznemi,' ustałonemi
na początkur.1934, chociaż od tej po-
ry zaszło w Europie i w świecie wie”
le' zmian. Pozbawia ją to elastyczno*
ści, nie pozwala jejprzystosować się
'w pełni do powstających nowych wa-
"runków.

*Niedawne narady londyńskie i pa”
ryskie odbyły się bez udziału Polski.
Teraz zaczyna ona zwracać baczniej-
szą, niż dotychczas, uwagę na eprawę
uregulowania stosunków gospodar"
czych i politycznych w basenie nad*
dunajskim. W chwili, gdy Rosja, chcąc
odnowić stare tradycje, usiłuje prze-
niknąć na Bałkany i rozszerzyć na
nie sferę swoich.wpływów,dyploma*
cja warszawska kieruje wzrok ku Du-
na'owi, choć jeszcze niedawno zdawa”

to promień słońca, który. przedziera
się przez chmury, zalegające wid-

nokrąg naszego .dzisiejszego bytu Za-
powiada:on nietylko naszą ' naprawę

gospodarczą w;przyszłości, ale odro- dzenie sił. firycznychimoralnych na-

(Od własnego korespondenta).

' ła się przejawiać wobec zagadnienia :
; np, austrjackiego obojętność.

Zapowiedziana podróż min, Becka
do Brukseli, Paryża i Londynu ma —
zdaniem czeskiej opini — wprowa”
dzić Polskę spowrotem do grona
państw, organizujących system bez-
pieczeństwa zbiorowego,
W artykułach publicystów czeskich

uderza, iż patrzą oni na poczynania
polskie bezustannie przez pryzmaty:
naszej umowy o nieagresji z Niemcą”
mi, faktu, iż wraz z Rzeszą przec:w-
sławiliśmy się Paktowi Wschodnie"
mau i pogłosek o rzekomym rewizjoni*
stycznym bloku niemiecko-polsko-we-

| gierakm. Notują jednak skrzętnie
wszystkie zjawiska, które zdają się
świadczyć o rozluźnieniu się węzłów
zbliżenia pomiędzy Warszawą i Ber-
lmem. Wobec tego, co się dzieje w
Gdańsku, po znanem wystąpieniu
ślaskiem Schachta,
tranzytu niemieckiego przez Pomorze
ipo zamarciu naszych obrotów han-
dlowych z Rzeszą, Praga patrzy na
odwiedziny p. p. Goeringa, Francka i
Greisera w Polsce znacznie oboięt-
niej, niż w roku ubiegłym, pozostawia”
jąc sobie zresztą otwartą stale furtkę
niedowierzania,
W mesiącach ostatnich mówiono tu

wiele o zamiarze likwidacji konsulatu
czechosłowackiego nietylko w Pozna-
niu, lecz i w Krakowie, o chęci prze”
niesienia konsulatu polskiego z Mo
rawskiej Ostrawy do Brna, o koniecz-
ności ogłoszenia w „Białej księdze”
wszystkich czternastu not, wymienio”
nych w latach 1934-36 przez rządy
warszawski i praski, tudzież o pro,e-
ktowanem wypowiedzeniu umów, i*
stniejących pomiędzy obu państwami,
Obecnie pogłoski te ucichły, jakgdyby
wobec niklych nadziejj na lepszą
przyszłość,
Premjer Hodża, zainterpelowany w

czasie wizyty paryskiej przez współ*

 

po wstrzymaniu -

 

Praga, 19 lutego

pracownika redakcji „I Intransigeant"
o stan stosunków pomiędzy Polską i
Czechosłowacją powiedział doslow-
nie; — „Jeszcze przed k'iku miesią-
cami stosunki nasze nie były dosko-
nałe, W tej chwili można stwierdzić,
że nie zaszło nic, co mogłoby je pogor-
szyć. I mam nadzieję, że ten stan rze*
czy będzie trwał nadal."
Dla dopełnienia obrazu dodajmy, iż

rząd nasz w nocie z listopada r. ub. i
przez usta min, Becka w styczniu r, b.
nie zgodził się na proponowane przez
Pragę usun'ęcie nieporozumień w dro”
dze pertraktacyj polubownych, lub na
rozpatrzenie sporu przez. forum ge”
newskie, domagając się od Czecho-
słowacji przedewszystkiem polepsze-
nia położenia mniejszości naszej na Šlą-
sku Cieszyńskim. A rząd czechosło”
wacki, odpowiadając w nocie z końca
stycznia na zarzuty, dotyczące Ślą*
zaków nadolzańskich, zaproponował
ponowne postępowanie arbitražowe
lub trybunał $enewski, Na tym pun-
kcie eprawy utknęły. й
Może zdoła ruszyć je z miejsca no-

wy przedstawiciel Republiki w War:
szawie p. Juraj Slavik, W czerwcu ro*
ku zeszłeśo słyszeliśmy na otwarciu
Wystawy Pomorza polskiego w Pra-
dze, jak młody ten polityk słowacki
cytował po polsku „Wiatr od morza”
Żeromsk'ego i jak stwierdził: — „Sami
morza nie posiadamy, lecz polski Ва!-
tyk jest morzem słowiańskiem a przez
to i naszem, bl'skiem i drogiem ser-
com naszym podobnie, jak polskie Po*
morze i jak cała Polska. W'erzę nie-
złomnie, iż to bratnie morze zostanie
na wieki wieków słowiańskiem!''
Oby ta sympatja, którą p. Slavik o-

kazał dla kraju naszego, ułatwiła mu
ważne i trudne zadanie usunięcia roz*
dźwięków ku obopólnej korzyści spo-
krewnionych narodów.

WACŁAW MADEJSKI

 
Podczas niedawnych wyborów w H'szpauji w wielu miastach doszło do demons'acyj.

M. in w Barcelonie generał-fubernato: Molles osobiście uspokajał tłumy, demonstrujące
\ „ przed śmachami urzędów państwowych,|  

Najkorzystniejsze źródło zakupu

HERBATY, KAWY, KAKAO
Na miejscu  palarna Ф. MARZEC
Własny import herbaty

Marszałkowska 89 i Mazowiecka 5

PRZEGLĄD PPASY
JAK PRZEJĄĆ PLACÓWKI

PO ŻYDACH?

W „Małym Dzienniku” przedstawia
p. Franciszek Klimczak z Krakowa
następujący projekt unarodowienia
handlu w Polsce. P. Klimczak radzi
zastosować w tej sprawie proceder
podobny, jak przy uwłaszczeniu chło-
pów przez państwo, a mianowicie
państwo wykupiłoby od Żydów nie-
ruchomości i przedsiębiorstwa

„za odszkodowan'em, według szacunku
ustalonego przez fachowców, przyczem
miernikiem byłby wskaźnik dochodowo-
ści, czy rentowności, wykazany w ze na=
niach podatkowych poprzednich właści
cieli, Państwo nie wyda'e na ten czl, zni
jednego grosza z pieniędzy pub icznych,
wydrukuje tylko pewną ilość papierów t,
zw. renty restytującej, Rentą, oprocento-
waną na 4 proc.,wykupywać będzie się
nieruchomości żydowskie i wszelkie za-
kłady handlowei przemysłowe. Renta,
jako papier publiczny, nie może być
przedmiotem wolnego obiegu, może być
tylko zlombardowana przez właściciela
w razie opuszczenia gran'c Polski na-
zawsze. Zlombardowanie może siegač
najwyżej do 50 proc. wartości nom 'nal-
s) tej renty. | : sagi

o wykupieniu danej placówki żydow=
skiej, państwo odstępuje ją Po!akowi,
który zobowiązany będzie opłacać 5 proc,
od wartości nomii alnej renty restytują=
cej, uznanej jako cena odszkodowawcza
za wykupioną placówkę żydowską. |
Można być POI że poz awienł

praw i obow'ązków Żydzi, jako ruchl wa
rasa, nie będą mośli usiedzieć spokojnie
w Polsce, natomiast skłonni będą do jak-
najszybszej likwidacji swych  inieresów
w Polsce, szukając innych terenów do
„kolonizacji”. ;
Na miejsce opuszczających Polskę

Żydów powróci do kraju liczna rzes”a
naszych emigrantów, zasobnych w środki
finansowe j doświadczenie, którzy chęt=
nie zajmą opuszczone przez Żydów war
sztaty prze siębiorstwa”.

Pk się cieszyć, że społeczeń-
stwo polskie spontanicznie szuka pra-

wnych sposobów przejęcia placówek

gospodarczych w swe ręce. Problem

ten należy przedyskutować dokładnie
i spokojnie.

KSIĄŻĘ RADZIWIŁŁ ŻĄDA

REPRESYJ

Pp: senatorowie Rostworowski i Ja»
nusz Radziwiłł oświadczyli się za
masową i zorganizowaną emigracją

Żydów z Polski: P. Rostworowski u-
waża, podobnie jak p, Grynbaum, że

jest u nas o 1 miljon Żydów zawiele.

Mamy nadzieję, że p. senator podnie-
sie tę cyfrę na jakie 250 procent. Nie
odrazu, oczywiście. W każdym га-
zie stwierdzamy pewien skutek naszej
propagandy. \

Książę Janusz Radziwiłł, godzącsię
na emigrację części Żydów, wystąpi

jednak w komisji senackiej gwałtow=
nie przeciw szerzącemu się w Polsce
ruchowi przeciwżydowskiemu:
„Jestem — wołał — zupełnie wolny od

antvsem'tyzmu wo'ującego i brzydzę się
temi praktykami. stosowanemi przez pe-
wne odłamy polityczne w Polsce. Jestem
przekonany. że M.S.Wewn, energiczn'e
przeciwsławi się tego rodzajuniekal ue
ralnym i bardzo niepożądanym objawom,
Pan minister może być pewny, że wszyst=
kie represje, w tym kierunku stosowane,
za przez nas powitane z  uznan emy
choćby one mogły doprowad-iė do bar-
dzo ciężkich j ostrych form, Nie możemy
jednak zamykać oczu, iż antyszm tyzm
w całej Europie rośnie i że to zna,duje
wpływ į u nas". )
Tak jest! Antysemityzm w całej Eu-

ropie rośnie..,

NASZE „ZDZIWIENIE
i ROZCZAROWANIE'*

Zabrała głos i „Gaz. Polska" w dy
skusji nad exposć p. premiera. Poda
kreślając, że „tylko ci, którzy uznają
ustrój, mogą domagać się głosu przy
rozstrzyganiu spraw publicznych”,
organ pułkownikowski twierdzi, że
Obóz Narodowy został „zdumiony i
rozczarowany” mową p. Kościałkow=
skiego.
„Czyż ci panowie — zwraca się „Gaz.

Pol.” do Obozu Narodowego — spodzie-
wali się istotnie, że rząd, powołany na
podstawie nowej konstytucji, bedzie u-
ważał za pierwszy swój obowiązek od-
żeśnywanie się od niej? Czyż panowie z
„Warsz, Dziennika Narodowego i „Ro-
botnika” naprawdę rozumieli słowa p.
premjera Kościałkowskiego o.,współpra-
cy ze społeczeństwem”, jako ołertę zwró-
coną do n'ch. Widocznie tak w nie-
których kołach opozycyjnych rozumowa-
no, skoro przyszło i zdum'enie i rozcza-
rowanie“,

Gdzie „Gaz. Pol." znalazła to nasze
„zdumienie i rozczarowanie? Oma-
wiając exposć p. premjera, napisaliś-
my (art. wstępny, Nr. 48):

„dla nas niema w tem żadnej niespo=
janki..." я
W następnym zaś numerze, w

przeglądzie prasy, jeszcze raz podkre-
śliliśmy:
„Mowa p. Kościałkowskiego nas nie

dziwi. Inną być nie mogła.
Czy to nie jest dość wyraźne?
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U autora „Wielkiego Fryderyka”
Rozmowa z Adolfem Nowaczyńiskim

NW dniu dzisiejszym na scenie Teatru

Narodowego w Warszawie ukaże się po-

raz 50-ty (w tym sezonie) „W elki Fryde-
ryk" Nowaczyńskiego, w którym genjalna

gra Solskiego zachwyca tłumy publiczno-
ści. Łączy się ten jubileusz z 25-leciem

premjery tego świetnego dramatu i kreo-

wania w niej wielkiej roli Solskiego.

— Więc proszę pana, — zwolna ce”
Uzi słowa Nowaczyński który trzy
razy szybciej pisze niż mówi — pyta
pan, co robię? ...Powodzenie „Frydery-
ka“ umożliwi mi znów pełny powról
do literatury, do dramatu scenicz-
nego. Albo się wezmę do rze
czy o Wielkopolsce w 48 roku. albo
wrócę do „Cezara i człowieka”... dra-
mat o Koperniku w 1500 roku w Rzy-
mie.
— Ale czemu kończy się serja

przedstawień, mimo takiego sukcesu?
— Solski musi odpocząć! Chociaż

onby grał rano w południe i wieczór.
Niema na świecie takiego: drugiego
człowieka... Potem jedzie z „Fryde”
rykiem' do Krakowa, Łodzi, Pozna-
nia... Solski! Jako artyści i ludzie je*
steśmy z sobą związani od lat czter-
dziestu. Znał moją rodzinę, Ile razy
bliśmy sprzęgnięci odnosiliśmy trium-

—Polonistyczna, že się tak wyrażę,
ciekawość nakazuje się zapytać o ge-
mezę „Fryderyka”. Co pana skłoniłu
do zajęcia się temi czasami?
—Czasy te miałem już w „Starości:

eu ukaranym' Geneza „Fryderyka”
związana jest z dawnym przedwojen-
nym pobytem w Gdyni. Bernard
Chrzanowski, Józef Wybicki, Wyczół.
kowski byli wtenczas moimi kompana-
mi  Szperaliśmy po bibljotekach Ca-
łe miesiące wysiadywałem w miejskiej
bibljotece w Gdańsku. Zdaje się, że tę
bibljotekę lekceważą dziś nasi uczeni.

— Kto chodzi na „Fryderyka”'?
— Więc proszę pana, chodzi głów*

mie inteligencja narodowa i sanacyjna.
Młodzież! Zupełnie nie chodzą Żydzi,
mimo: że Apenszlak napisał przychyl-
mie, i mimo protekcji żargonautów,
dopatrujących się w antypruskiej sztu-
ce anty. =S"esrkich motywów. Widać
śntuicją wywęszyli, że autor od cza”
sów zlikwidowania dynastji Hohenzol-
lernów i ich dziedzicznego systemu
politycznego odb'eśł od orjentacji ści-
śle... antyniemieckiej...
Nie jestem ortodoksalnie antygermań-

ski, ale w wielu wypadkach różnię się
w poglądach tak z s. Koskowskim, jak
4 z prof. Strońskim, dla których wie"
dzy i kultury politycznej mam zresz-
tą pełen respekt,
— Pragnąłbym usłyszeć pańską o-

pinię o krytykach i recenzentach
warszawskich? O obecnych recen-
zjach „Fryderyka“?

 

PAWEL BOURGET |

 

— Wiec bojkot dwu pism: Kurjera
Porannego i Gazety Polskiej. =
duży żal do tych dwu krytyków
(Boya i Kazia Wz że tym
razem nie okazali minimalnej nieza”
leżności, i że nie oparli się rozkazom
narzuconym przez ich szefów. Nieraz
krzyżowałem + nięmi szpady pole”
miczne, ale nie chodziło tutaj przecież
absolutnie o mnie, pewne jednak mini-
mum lojalności obowiązywało wzglę”
dem Solskiego,

 

Beatry slołeczne

— O byle sztuczydle — wtrącam
— Boy wali 300 wierszy i włącza to
później do swych książkowych „Flir-

tów z Melpomeną", gdy tutaj...

— Ujawnił się jednak — przerywa
Nowaczyński — zupełny upadek pre”
stiżu Kurjera Porannego na te'enie

teatralnym. Wogóle okazało się, że
te dwa pisma nic nie znaczą.

— A inni krytycy?
—Słusznie i sprawiedliwie napisał  

Janek Rembieliński, gdyż na nauczy”
ciela Narodu, ani się nie nadaję, ani
o to nie kompetuję. Co zaś do zarzu-
conej mi przez niego niekonsekwencji
poglądów, pozwolę sobie zauważyć, że
w „Nowych Atenach" to byla Amery-
ka przedwilsonowska. Stanął kiedyś
w mojej obronie po premierze tej sztu-
ki — senator Stanisław Kozicki, gdy
atakowano złożony w niej hołd sztan*
darowi gwiazdzistemu. Co innego dzi-
siejsza Ameryka: do której jak

 

„Pan Geldhab“
"w Teatrze „Ateneum”

Prawdziwą zasługą Teatru „Ate
neum" jest wystawienie „Pana Geld
haba”. Młodzieńcza to jeszcze kome-
dja Fredry, daleka od nieśmiertelnej
„Pana Tadeusza jakże bliskiej! —
doskonałości „„Zemsty”, a jednau, mi-
mo widocznego braku wprawy w pi a-
niu dla sceny, mimo naiwnej conieco
prostoty intrygi, jakże zachwycająca
bystrością obserwacji, dosadnością
charakterystyki, rodzimością żywioło-
wego temperamentu i humoru! Dwu-
dziestosześcioletni twórca „Geldhaba”
potrafił poszczególnym swym  powie*
dzeniom nadawać zwięzłość, wyrazi-
stość, precyzję, że zapadają w pamięć
słuchaczów jak przysłowie. Czyż nie
był potomkiemAodkeśja Maksymilja-
na Fredry autora „Przysłów mów po-
tocznych”, najznakomitszego mustrza
aforyzmu w literaturze staropolskiej?

Dziedzicem tej dawnej rycersko-żie-
miańskiej tradycji był młody Fredro
w całej swej postawie duchowej, w
swoich poglądach,
ruchach. W „Panu
sobie waży tytuły arystokratyczne
świeże, często dopiero przez mocar
stwa zaborcze udzielone, ale jakże wy
soko ceni klejnot rodowy Lubomira,
jak, starym obyczajem, za najwyższy
moralnie typ człowieka uważa zawsze
postać szlachcica - żołnierza! A oto
drugi przykład, jeszcze bardziej zna-
mienny: Fredro z wielką wyrozumiało-
ścią traktuje księcia Rodosława. chcą-
cego, dla pieniędzy tylko, pojąć za żo
nę niekochaną przez siebie Florę Ueld-
habównę (ileż „małżeństw z rozsąd-
ku” dla majątkowych względów koja-
rzyło się w stanie szlacheckim!) ale z
najżywszem oburzeniem potępia myśl
nieuczciwego do tak zawartych związ-
ków rodzinnych stosunku. Małżeństwo
— z miłości czy bez — jest w przeko-
naniu jego świętem zobowiązaniem i

SICIELKA
\ NOWELA

Przekład Heleny Hulewiczowej,

— Nie wyjdę tego wieczoru,
mo'a Aurelio Pani Renaud (bylo 0 na-
zwisko stare; nauczycielki u której Edith
spędziła niegdyś dwa lata) telegrafowała,

że jest cierpiąca. I ja miałam lekką mi.

grenę. Zjem obiad w saloniku.

Narazie Adela nie odpowiedziała Bły-
skawicznie stanęła przed nią wiza:
drzwi sąsiedniego pokoju stwiera'ą się i
złodziej wchodzi, przekonany, że miesz-

Kanie jest puste, Pani Risley słyszy ło-
skot, idzie zobaczyć, |
— A wiedy?.. teo
Wtedy, abo będzie miała czas krzy-

Knąć i Julian est zgubiony, albo... alb\,
on zabie! Za dwie godziny xawa ta
stanie się rzeczywistością Serce $ rde-
gobianej ściska się tak gwałtownie,
że Adela blednie i poczyna drżeć Pan:
domu zdumiona jej nizwykłym bezru-
chem i milczeniem, nie mogła nie zauwa

żyć te' bladości.
— Co tobie, Aureljo? zapytała Zda-

wałaby się, że ci słabol
Powstała z otomany, żeby się dn niej

zbliżyć, Adęla wstrzymała ią gestem:
— To nic, proszę pani, Małe odurzenie,

fuż przeszło,

— Już od wielu dni widzę w tobie coś
asobliwego, podjęła pani Risley, Czy ©
się nie podoba w mo'eį służbie? nuiegała
tym tonem przyjacięlskim, jej wsodzo  

nym, który był jakby „dotknięciem” lek-
kiem, lękliwem. Zdawałoby się, iż bała
się wyrządzić przykrość tym,do których

talt przemawiała, Ciągnęła dalej: „Żal by

mi było, Taka byłam z ciebie zadowolo-

na, że myślałam w ostatnim czasie o

pewnej dla ciebie propozycji. Mówiłaś

mi, że rodzice twoi mają tylko ciebie +

twoją siostrę. Czy sądzisz, że sprzeciwia-

liby się twemuwyazdowi do Ameryki?

— „Do Ameryki?" powtórzyła wspól
niczka Juljana Bėličre, Paniby chciała...
—Zabrać cię z sobą? Tak. I, rumie-

miąc się: Jest przyznam mała trudność.
I oto dlaczego bardzo się waham, żeby
mówić o tem... Odpowiedz mi szczerze:
czy zupełnie jesteśOT aa, że га
nic na świecie nie chciałabym cię urazić?
—Ależ pani!, rzekła Adela. Pan: zaw.

sze była dla mnie aż nadio dobra, nadt>
wyrozumiała...
— Zasługujesz na to, — odrzekła pan'.

Cóż byłoby się ze mną stało bez ciebie
w tych ostatnich miesiącach? I z jeszcze
większem zaambarasowaniem i nieśmia-

łością dodała; — Jednakże musisz to
zrozumieć, żę mie można było żyć latami
z garderobianą bez przywiązania cię do
niej i że nie mogą opuścić mo'e' starej
Mūllerėwny. Ona powróci, Przedwczoraj
otrzymałam od niej list. To prawda, że

zaczyna się na dobre starzeć i że po-

u niach, od- |
Geldhabie” lekce

 

 

człowiek honoru musi go wiernie, z cał

kowitą lojalnością zachować.

W/ „Panu Geldhabie' dał Aleksan-
der Fredro wyraz swej zdecydowanej

awersji wobec typu spanoszonego cha-

ma, nagle zbogaconego dorobkiewicza.

powojennego „nouveau riche". Typy

takie, uboczny produkt wielkich katak-

lizmėw dziejowych i spowodowanych

niemi nagłych przesunięć w ukiadzie
majątkowym społeczeństw, szczegól-

nie licznie pojawiły się po latach wo-
jen napoleońskich podobnie zreszią jak
i po ostatniej wojnie światowej. Fre-
dto, ułan z pod znaku Księcia Józefa,
żołnierz, co w kampanjach z lat 1809—

1815 zaznał i ran i niewoli, ze zrozu-  miałym wstrętem spoglądał na owych
„liwerantów”, co w tymże czasie zdo-
bywali fortuny na dostawach dla armii
i wszelkiego rodzaju spekulacjacn Był
> tym względem zresztą wyrazicie-

nastrojów tych wszystkich, dla
których wojna była jedynie sposob-
nością złożenia ofiary mienia i życia.
I w naszych czasach, przecież „Nowo-
bogaccy” stali się przedmiotem złośli-
wych drwin, namiętnych, nieraz bezli-
tosnych inwektyw. Ale jedyny Fredro
pośród komedjopisarzy naszych potra-
fił w tym „nouveau riche” dostrzec je-
go ly wieczyste, najistotniejsze. po-
trafił stworzyć z Geldhaba postać ty-
pową, postać, która się nie starzeje.
Na tę typowość Geldhaba kładę na-

cisk specjalny, by uwydatnić słuszność |
końcepcji aktorskiej p. Jaracza, który
w ten b właśnie jako reprezen-
tanta powszechnych, klasycznych nie-
jako znamion duszy dorobkiewiczow-
skiej rolę ową, zrozumiał i odtworzył.
Na scenach warszawskich, już od cza-
sów Żółkowskiego syna, istniała wady-
cja przedstawiania Geldhaba jakc Ży-
da, tradycja błędna, gdyż jeśliby Fre-
dra tak mianowicie bohatera komedji  swojej pojmował, umiałby pewnie w

trzebalej kogoś dopomocy. Jesttoco-

kolwiek za mało dla ciebie być drugą..

Wszakże gdybym ci zaofiarowała to sta-

nowisko u mnie, dając to samo wynaśro

dzenie z obietnicą, że kiedyś będziesz

następczynią panny Miller, czy przyjęła
byś to?

%/ sposobie prośby, w którym ta bo.
gaczka formułowała swo'ą propozycję
wobec podwładne, był wdzięk serdecz-
ny, osobliwie wzruszaący. Tak potężne

uście dobroci promieniowało z niej,

że ta maleńka drobnostka,  na-

bierała istotne szlachetności. Był» to

pokorne miłosierdzie, które wszelako

objawiało tak bogate skarby uczuciowo.

ści i sposób jakże humanitarny poumno--

wania i wprowadzania w życie stosunków

z wydziedziczonymi tego świata! Adela,

tak bardzo zmęczona w przeciągu dwn
tych lat brutalnością wstrętnego św ata.
z którym współżyła z tytułu swego nie-
godnego związku, ponownie deznałs
wzruszenia często już odczuwanego, od-
kąd poruszała się w obrębie wpływu tej
szlachetnej duszy: wstydu okropnego o-
kłemywania. Wstyd ów pomnażał się w
te' chwili ciężarem wyrzutów sumienia
'eszcze nieznośniejszym. Kontrast m ę-

dzy tem przemówieniem a niedawną mu-

wą kochanka był zbyt mocny. Niemal z
obłędem patrzyła na tę, tak wątłą tak
dobrą, czułą istotę. która mogłaby stać
się ofiarą ohydnej zasadzki, kto wie*
morderstwa i o uszy ej odbijały się ją
kane własne bezładne zdania:
-— Pani taka dobra. Dziękuję pani za

łaskawość dla mnie... Pani też zrozumie,
że nie mogę odrazu odpowiedzieć... Służ
ba u pani była zawsze tak łatwa... Jak-
że pani może myśleć, że będę urażona, że
nie chce poświęcić swojej starej gardero-  bianej dla nowęj?.. Pierwszą czy arugą,

samym tekście sztuki zaznaczyć jasno,
rasowe, semickie jego cechy. Niełatwo

zresztą wyobrazić sobie, by w epoce

przedpowstaniem listopadowem, w do-

bie, gdy Żydom nie wolno było nawet.
zamieszkać na żadnej z elegantszych

ulic Warszawy, książę Rodosław mógł
decydować się na skandal ożenku 2
Żydówką, trudno przypuścić, by tejże
Żydówki mógł być już przedtem narze-
czonym szlachcic, oficer Lubomir, a
zacny Major patronował tym związ-

kom i w ich obronie wpadł aż na po-
mysł... wyzywania starego Żyda na po-
jedynek!

P. Stefan Jaracz — jak to wskazano
wyżej — ujął tytułową rolę w sztu.e w
sposób najbardziej właściwy: jego
Geldhab był figurą typową, z s:lnie
przytem zaznaczonym rysem komizmu
To też, mimo pewnych pobieżnoścć: w

| opracowaniu szczegółów, celnie utra-
fił w styl fredrowski, dał jedną z cen
nych, o prawdziwej kulturze artystycz-
nej świadczących kreacyj aktorskich.
P. Ewa Bonacka, jako Flora Geldhą-
bówna, iównież zwycięsko porała się z
trudnościami trzynastozgłoskowca, zdo
bywając się na wiele naturalności * hu-
moru. Znakomitym księciem Rodosła-
wem był p. Jerzy Chodecki. Liobrą
sylwetę młodego rotmistrza, zakocha-
nego ułana Lubomira zarysował p.
Wojciech Wojtecki. P. Bryliński nato-
miast w roli Majora, wydawał się jak
gdyby zbyt dobroduszny, za mało im-

, peratywny.

P. Władysław Daszewski. jako de-
korator, był oczywiście najzupełniej
poprawny, ale po twórcy takich w swo-
im rodzaju arcydziełek jak dekoracje
do „Marcowego kawalera", „Majstra i
Czeladnika”, „Trójki hultajskiey" —
można się było, pomimo wszystko. spo-
dziewać czegoś więcej... Talent obo
wiązuje,

JAN REMBIELINSKI,

przy pami zawsze byłoby mi dobrze...

— Ale nie chcesz się zdecydować
przed rozmową z rodzicami... podjęła pa
ni Risley. Już 'a cię o to nie zganię Na-
tómiast dam ci słowo nagany — dodała
— gdy robisz przedemną tajemnicę, ot
jak teraz!.. Dzisia imieniny twoje” matk,
dziś święte: Emilii... (Adela zaledwo so-
bie przypomniała, że w rozmowie z panią
*Risley to imię nadała te' z fantazji wy-
snutej matcej. Dlaczegóż mi tego nie
przypomniałaś? Byłabym cię zwolnła
wcześnie na ten wieczór, abyś go spę
dziła wśród swoich... No, już się nie smuć
Jeszcze czas, eżeli wyjdziesz zaraz że-
by przybyć do siostry na obiad. Stąd do
Prenelle nie tak daleko i nie mam żadnej
prośby do ciebie przed jedenastą. Po-
wiedz mi tylko, że jesteś zadowo'ona:.
— O pani! bardzo zadowolona... Gar.

derobiana wymówiła te słowa podzięk,
głosem tak stłumionym, że 'ej pani led.
wie je usłyszała. Uciekła z salonu, żeby
ukryć łzy, któremi napełniały się oczy.
— Jak te dziewczęta z ludu są wrażli.

wel powiedziała sobie pani Risley, gdy
została sama. Zgadłam. To myśl o tych
imieninach zasmucała 'ą. Jakie szczęście.
że popatrzyłam w kalendarz ji że zauwa
żyłam imię patronki tego dnial

ш.
Minęły dwie godziny. Niebawem bę-

dzie ósma. Adela Baron w swoim poko'u.
siedzi na krześle na które opadła po o
wej rozmowie. Dwie godziny zeszły
je' bez pamięci, w męce zbyt wielu u-
czuć sprzecznych; niewysłowionej
wdzięczności serca lepszego niż jej życie,
które po raz pierwszy zaznało obejścia,
na 'akie pragnęłoby zasługiwać zawsze:
— żaru miłości 'eszcze spotęgowanego
grzeą wspólnictwo w zbrodni i wzajemna

! wszyscy ludzie kulturalni, mam taką
samą odrazę jak do Sowietów.

— Wracając jednak do krytyków

i recenzyj... -
— Wlašnie! Największą satysiak“

cję sprawiła mi recenzja ołoszy*

nowskiego w „Polsce Zbrojnej”, gdyż

dla wojska żywię najgłębszą cześć.

Jeżeli mam prawdę powiedzieć, to

jako autor byłbym najszczęśliwszy,

gdyby Teatr Narodowy zapełnił się
od góry do dołu żołnierzami, i ażeby

w loży zasiadł mój pułkownik Rydz*

Śmigły. Ba, nawet bylbym rad. ażeby

na „Fryderyku“ by! cały nasz 36
pułk piechoty w którego kasarni
na Piałdze w jednem z miejsc ustępo-

wych więziony byłem przez trzy dni

bez chleba i wody w owym pamiętnym

maju... Zupełnie natomiast bezcere-

monjalnie potraktowały mnie „Wiado-

mości Literackie", co zresztą wcale

nie zaszkodziło... Coprawda, zdz:wiło

mię też stanowisko recenzenta „Myśli

Narodowej”.
— Ajeśli chodzi o naszych dramato-

pisarzy, jaki jest pański sąd o nich?

—Cieszę się — mów: Nowaczyński,
— # „Fryderyk“ ustąpi miejsca no*
wej sztuce Miłaszewskiego, którego
obok Rostworowskiego, uważam za
najpełniejszego reprezentanta w na-
szym dramacie. Miłaszewski dał pol-
skiej scenie nietylko najpiękniejsze
tłumaczenia, ale też najbardziej poe-
tyckie dramaty.

— Kogo ceni pan jeszcze w d:ama-
cie? :
— Przedewszystkiem wielki talent

pani Zofji Nalkowskiej! We wspėl-
czesnej zaš komedji obyczajowej, obok
efemerycznych talentów, zawsze wy*
soko Grzymalę - Siedleckiego . Kie-
drzyńskiego. Pewna krzywda dzieje się
Morstinowi, który gdyby miał cieplej-
szy rezonans w krytyce, zdobyłby się
możę na mocniejsze utwory.

— Ao innych kolegach?

— O innych kolegach, jak pp Sza-
niawskim, Grubińskim,  Słonimskim
etc. nic nie mam do powiedzenia, gdyż
na żadnejich sztuce w teatrze nie by=*"
łem, i prawdopodobnie... nie będę.

Rozmowa schodzi na zgoła inre, nie
fryderycjańskie tematy. Z racji wy-
dania nowej książki prof. Ujejskiego,
mówimy o Conradzie, który wciąż pa*
sjonuje Nowaczyńskiego. Słyszę rewe-
lacje nieznane conradologom. Dowia-
duję się też wkońcu że ogłoszony przez
autora „Fryderyka” w ub. roku „nie-
znany' list Sobieskiego do Marysieńki
(oczywiście apokryf), wziął na serjo i
pisał o nim Franck Schoell, a pewien
głośny historyk polski, nietylko uznał
$o za autentyczny, ale powiedział, że
list ten był już historykom znanył

(p. $.)«

poniżenie; — grozy nadciąga:ącej chwili 1
gorączki niepewności.
Co robić?.. Gdzie. teraz szukać Jul-

'ana? Oczekiwač go na chodniku przed
hotelem, żeby zapobiec wejścit, uświada-
miając go o zmianie projektu pan Ris-
ley? To było pierwszą myślą Adel Lecz
w oczach zamajaczył profil bandyty tat
surowy, tak nieufny, z tym wzrok em
zimnym, złowróżbnym Nie uwiercyłby,
Chciałby iść przebojem, weść ma górę,

sam sprawdzić...
Czy próbowałaby go zatrzymać? Wy:

raźnie ujrzała scenę taką. Julian ją od.
pycha, może uderza, zgromadzenie prze»
chodniów, wdaący się w to polioant,
prowadzenie Jo komisarjatu. Wstrząsnął
nią mróz, aż do szpiku kości na myśl
aresztowania, wiedziała, że policja była
na tropie działań ich bandy. Nie. Nie. To
nie możliwe, „„A gdyby poprostu zosta'a
w hotelu, w korytarzu, czekając pojawie=
nia się złoczyńcy? Sprzeczka między ni-
mi była tam niemożliwa. Za wiele osób
przesuwało się przez korytarze. „O tak”,
rzekła sobie, „to jest myśl”. I znowu mna
ją opanowała groza, uż nie gwałtowno
ści ze strony kochanka lecz obawa
własnej niemocy Inny obraz powstał w
'e' mózgu; obraz kochanka nie okrutneg >

ani grożącego, ale czułego. A ieżeli 'ą
poprosi, aby go przyjęła w swoim pośo' u,
ulkryła, żeby dokonać pojem w noc» za
machu? Jeżeli zażąda od nie, będąc iuż
raz tutą: przygotowany do dalszych kro
ków, żeby sama wykradła perły? Uszedł»
by z tym łupem i niktby nie mógł do-
nieść, że ona w tem miała udział... Tak,
Jednakże ło ma uczynić, ona, swojem; rę-
kami, tej osobie, która dopiero owazała
*ei tyle serdecznej troskliwości?.., Niel
Niel I jeszcze raz mielų

(D. < nl. Į
   



 
  

Zwycięscy olimpijscy wkraczają na Stadjon
Pochód otwiera wojskowy patrol włoski.

  

Ruda żelazna w Samborskiem
(e) Ruda żelazna, o której odkryciu

w Samborskiem donosił śmy już, jest
rudą darniową i zawiera 40—60 proc.
czystęgo żelaza. Występuje ona już w
giębokošci pół metra podpowierzch-
nią ziemi, tak że dla jej wydobywan'a
nie potrzeba górniczych szybów, We-
diug obowiązującego ustawodaws.wa
ruda ta należy do właścicieli gruntów,
na których ją odkryto. Bardzo obite
ziuża tej rudy wysiępują na terytor-
fum długości 30 kim. i szerokości 5 —
10 klm. Zaczynają się one na sam*or-
skiem przedmieściu Rudne, niedale-
ko od miejscowości Biskowice, $ 'zie
też rozpoczną się pierwsze prace cks-
ploatacyjne,

Jak się dowiadujemy powstało, frż
pierwsze towarzystwo eksploatacyj-
ne oparte o kapitał górnośląskich Hut
Żelaznych, Towarzystwo przystąpi do
pracy już w najbliższych miesiącach.
W marcu b. r. mają być wybudowane
ее

2 KRAKOWA
TEATR im. SŁOWACKIIEGO: piątek

„Rozkoszna_ dziewczyna” (premjera)

KINA POLSKIE
APOLLO: „Becky Sharp”.
PROMIEŃ: „Wojna w krainie walca”.
SZTUKA: „Tajemnica czarnego pokoju”
STELLA: „Dzień wielkiej przygody”
SOKÓŁ: „Świat należy do Ciebie".
UCIECHA: „Czarownica“.
Zebranie Stronnictwa Narodowego. W

niedzielę 23 b. m. o godz. li-ej w poł. w

sali Domu Ludowego „Wisła” przy ul. Ra-

dziwiłłowskiej 21 odbędzie się wielkie ze-

branie członków wszystkich kół Stronniet-

wa „Narodowego w Krakowie, na którem

przemawiać będzie red. Sacha z Warszawy.

Zaspy śnieżne przerwały komunikację
autobusową. Na skutek śnieżycy, która sża-

lała w woj. kieleckiem, na drogach powsta-

ły liczne zaspy, uniemożliwiające komunika-

cję autobusową P. K. P. na linji Kraków-
Kielce. W ciągu środy prowadzone były
prace mające na celu przekopanie wśród

zasp przejazdu.

Z zemsty podpalił sąsiada. Przed sądem
przysięgłych w Krakowie zasiadł na ławie
oskarżonych w środę Henryk Kisielewski,
rolnik z Krzywaczki, pow. Myślenice, oskar-
żony o to, iż dnia 7 czerwca ubiegłego r.

podpalił dom Franciszka Francuza w Rad-
wanach. Spłonęło całe domostwo wraz ze
stodołami, przyczem ogólna strata wynosi

około 1500 zł. Kisielewski podpalił domo-

stwo Francuza 2 zemsty. Będąc na służbie

u jednego z włościan nawiązał bliższe sto-
sunki z córką Francuza. Ponieważ jej ro-

dzice sprzeciwili się dalszemu utrzymywa*

niu znajomości, zemścił się, podpalając do-
mostwo.

Bójka na dworcu w Krakowie, Prasa ży-
dowska doniosła, iż na dworcu krakowskim
został mocno pobity jakiś Żyd. Sprawcami
jego pobicia miało być trzech akademików.
Tym razem strach miał wielkie oczy,Żydzi

w kaźdym pobiciu jakiegoś współwyznawcy
wietrzą zaraz ręce akademików. Istotnie jak
się dowiadujemy, Żyd ów 40-letni Mechel

Kosches, potrącony przeź jakiegoś osobnika
obraził go niewłaściwemi słowy, z częgo
wywiązała się awantura. Po wymianie

słów towarzysz owego nieznanego osobni-

ka dobył z kieszeni nóż i zadał Żydowi ra-

mę w szyję. W toku dochodzeń policja are-
sztowała sprawców zranienia. którymi są

dwaj bezrobotni z Niepołomic, Józel i Wła-

dysław Wywioł.

 

 

[Każda złotówka, złożona na akcję

 

na przedmieściu Rudne dwa wie'k'e
piece do prażenia rudy, którą narazie
odwozić się będzie do hut na Górnym
Śląsku, Później powstać ma pod Sam-
borem wielka huta nowocześnie urzą-
dzona, która zatrudniać będzie oko.o
3.000 robotników,

EOKAZRPZCZECYOWKZRPCEY KZ ZZWOEEWCWYRCZEE TOROORKDO

Z CAŁEGO ECRASU
BORYSŁAW

Pożyteczna działalność N. O. K. —
W uzupełnieniu zamieszczonej ostatnio w
„Dzienniku“ korespondencji z Borysła-
wia, podajemy, że powstawanie j rozwój
katol.ckich placówek handlowych i rze-
mieślniczych zawdzięcza Borysław w
pierwszym rzędzie niestrudzonej wprost
pracy miejscowej Narodowej Organizacji
Kobiet. I tak przed kilku laty nie było w
Borysławiu ani jednego fryzjera - Polaka.
(musiano jeździć aż do odlęgłego o kilka
kilometrów Drohobycza) N. O. K. spro+
wadziła wreszcie (ryz'era-Poleka z Rze-
szowa. Dziś już jest w Borysławiu 6 chrze
ścijańskich zakładów fryzjerskich. ro
sprowadzeniu przez N. O. K. p. Rogal-
skiego z Poznania „który otworzył w na-
szem mieście sklep bławatny ku niepo-
miernej irytacji Żydów, sprowadzono sko-
lei p. Hankę Pawłucką, Ta ostatnia otwo-
rzyła polski sklep galanteryjny, którego
brak w zażydzonym Borysławiu dawał się
dotkliwie odczuwać.

Największe trudności były z lokalem
bo Żydzi na każdym kroku stawiali prze-
szkody. Wkońcu jednak udało się N.O.K.
znaleźć odpowiednie pomieszczenie i
sklep p. P. od dnia 1-go b. m. jest otwar-
ty. Dodać należy, że borysławscy robotni-
cy coraz chętniej garną się sztanda-
ry Obozu Narodowego, solidarnie popie-
rają nowe polskie placówki, omi.ając Ży-
dów,

Wyda'ąca tak piękne owoce praca N.O.
K. jest solą w oku miejscowemu, niesły-
chanie rozwydrzonemu żydostwu, które
widząć, że mu się grunt spod nóg usuwa.
nie szczędzi (anonimowych, oczywiście)
pogróżek tak kierownikom nowych pol-
sk'ch placówek, jak i niestrudzonej prze-
wodniczącej NO.K., p. Annie Ulanow-
skiej Ańi pogróżkami. ani nawęt wprowe
dzaniem ich w czyn, raz rozbudzonego ru-
chu narodowego w Zagłębiu Naftowem
nie powstrzymają. Co najwyżej — przy-
śpieszą jego krysializację,

KIELCE

Sklepy polskie w Mniowie rozwijają,
się coraz pomyślniej, natomiast w ubie-
głym ty, iu zamknięty żastął 'eden z
pozostałych dwóch sklepów żydowskich

Mniewianie domagają się skasowania
targów poniędziałkowych, które nie в4
potrzebne mieiscowe ludności, lecz edy-
nie — Żydom, którzy tu fadriągają 2
pow. konecliiego, a nawet opoczyńskie-
go, gdzie im jęst dzić ciaśno,

LUBLIN

Wielkie misje, — Po raz pierwszy w
Lublinie odbędą się jednocześnie we
wszystkich kościołach parafjalnych wiel
kopostne mise. Poprowadzą tę pracę

 

 

 

 

Obserwatorium
w Czarnohorze

Jax się ten szczyt nazywa?

W wyniku konkursu, ogłoszonegu

przez Zarząd LOPP. na projekt wysako-

górskiego obserwatorjum meteoro:ogicz-

mo - astronomicznego w paśmie Czar-

nohory na szczycie Pop Iwan, został o-

statecznie zaakceptowany projekt inż.

arch, Marczewskiego i inż. arch, Poho-

skiego, na'bardzie  sharmonizowany ›

kra obrazem gór Czarnohory, co było za-

sadniczem wymaganiem konkursu. Gdy

tylko warunki atmosteryczne pozwolą

LOPP przystąpi w szybkiem tempie do

budowy, przyczem roboty wstępne na

mie'scu zostały już dokonane i materjał

budowlany całkowicie przygotowany,

Jest rzeczą jednak zdumiewającą, że

LOPP ogłaszając pro'ekt i przystępując

do budowy obserwatorum nie wie na.

wet, jak się ów szczyt nazywa i nadaie
mu jakąś cudaczną nazwę (Popiwany)

zamiast autentyczne! Pop Iwan.

Pamiętaj
0 bezrobotnych
-_narodowcach

 

00. Redemptoryści, Mis'e rozpoczną sie
we wszystkich kościołach dnia 29 wtego
wieczorem. Pierwszy tydzień będzie po- |
święcony kobietom, drugi mężczyznom.

Nadto w środę Popielcową rozpoczną
się rekolekcje dla wszystkich szkół po-
wszechnych,

SKÓRCZ

Dzielny człowiek. — W Skórczu (Po
morze), 2 chłopców ślizgało się na za-
marzniętym stawie. W pewnym momen-
cie lód się załamał i jeden z chłopców
znalazł się w lodowej topieli. Nikt z licz-
nych przechodn.ów nie miał odwagi po-
śpieszyć tonącemu z pomocą, dop.ero p.

Ludwik Friedrich rzucił się na pomoc 1
w rezultacie udało mu się z narażeniem
własnego życia uratować tonącego i po
dłuższych zabiegach przywrócić do życia

P. Ludwik Friedrich wyratował w
w styczniu b. r. w podobnych okol czno-
ściach 5 dzieci, jest to więc 6-te dzieck „
które dzięki odwadze p. Friedricha u-
niknęło niechybnej śmierci,

ŚWIECIE
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Niemčy wykupują polskie majątki. —
Handel nieruchomościami na Pomorzu
praw'e zupełnie zamarł, Mało iest sprze
daży i kupna, a to dta braku piemędzy i
dla obciążeń hipotecznych, jakiemi są o
barczone prawie wszystkie posiadłości.

Znamienne natomiast jest w te* dzie
dzinie, iż jako reflektanci na kupno zgła-
szają się Niemcy. W rezultacie w ustat-
mim czasie zdarza się coraz więcej; wy:
padków przejścia akiegoś gospodar
stwa czy inne; nieruchomości w ręce nie.
mieckie. Ob'aw to znamienny i bardzo
niepocieszaący.

Np. w pow. świecłeim, w okresie zaled
wej paru tygodni zaszły aż dwa wypadk
prze/ścia gospodarstw z rąk polskich w
niemieckie. Chodzi tu o _ pos.1dłośc
Szczęsnego w Świekatowie i Fr. Meiki w
Lnianie, który wraz z gospodarstwem
sprzedał Niemcowi warsztat kołodzie sku

Smutne to, ale niestety prawdziwe,

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Pisma katolickie a starosta — W
grudniu ub. r. starosta wysoko - mazo
wiecki, który już kilkakrotnie nakiadał
„kary administracyjne" na księży teg
powiatu, obwinił ks. Chmielewskiego, wi.
karjusza w Tykocinie, o kolportaż
pism bez zezwolenia władzy administra
ci ogólnej i wezwał „P ks. Chmielew
skiego” na rozprawę dnia 6 grudnia 1935
roku do starostwa.

Ks. Chmielewski przesłał starostwu
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Nieco o stosunkach w Ciechanowie
(Od własnego korespondenta)

Ciechanów, miasto i powiat stoją dziś
pod znakiem wzmożoneżo ruchu narodo-
wego. Świetnie przyczyniają się do tego
same władze przez stosunki, jakie
stwarzają w tutejszem życiu.

Ostatnio np. wydarzyły się różne cie-
kawe lakty. ‘

A więc na terenie samorządu miasta
Ciechanowa, wbrew wyraźnym przepisom
nowej ustawy samorządowej, zapewne dla
ratowania wpływów sanacyjnych na te-
renie robotniczym, powierzono dwóm rad-
nym sanacyjnym, robotnikom $emianow-
skiemu i Sieradzkiemu pełnienie różnych
płatnych funkcyj na terenie samorządu
miejskiego. Aliści okazało się wkrótce, że
radny Sieradzki tak starannie wykorzy-
stywał swe nowe obowiązki poborcy opla!
za wpęd zwierząt na targowicę, że inka-

sowane należności chował do' prywatnej
swojej kieszeni.

Radny narodowy Kozakiewicz zainter- 
 

 
 

 sprzeciw, wykazując, że kolportażem się
nie trudni, lecz pośredniczy tylko para-
fanom w zamawianiu pism relig: nych, |
które parafjanie sami sobie odbiera ą.

W rezultacie ks. Chmielewski otrzymał
od starosty zawiadomienie, że na pod- ;
stawie ustawy o amnestji umorzył postę- j
powanie „skierowane przeciwko Panu |
w sprawie o kolportaż pism bez zezwole.
nia władzy administracji ogólne” О.
znacza to, że gdyby nie było amnest'i,
ks. Chmielewski miałby sprawę karną 2
dopomaganie parafjanom w zamawianiu i
otrzymywaniu pism katolickich Uważa
my, iż należałoby wreszcie zaniechać
podobnego drażnienia obywateli. .([KAP|.

 

 

NOWOŚCI! NOWOSCI!

Z. WASILEWSKI

ASPAZJA Z]
i ALCYBJADES
Cena zł. 3 (z przes.)
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(nagroda Akad. Umiej.)

Cena zł. $ (z przes.)

Nabywać można w Admin. Myśli
Narodowej” Jerozolimska 17 Kon-

to w P.K.O. Nr 3.105   i 

Ciechanów, w lutym. )

pelował na posiedzeniu rady miejskiej

burmistrza Koperkiewicza, dlaczego po”
zwala na okradanie kasy miejskiej przez
radnych wymieniając powyższe fakty ©
S.eradzkim, potwierdzone przez innych
radnych, Wywołało to wielką konsterna=
cję, zaś radny Kozakiewicz, zarówno jak
i zdrowa opinja miasta, oczekuje jeszczę
ciągle odpowiedzi i należytego załatwie»
nia tej sprawy, choć inisrpelacja zgłoszoe
na była już przed dwoma tygodniami.

* Opinja miasta niezupełnie także pośm
dzić się może z pewnemi pociągnięcam
finausowemi w związku z osobą samego
burmistrzą Koperkiewicza. Dygnitarz ten
kazał sobie uchwalić 900 zł. z kasy mieje
skiej tytułem zwrotu poniesionych kosz=
tów przeprowadzki z Sochaczewa do Cie»
chanowa. Wydatek ten z budżetu miastą
został zatwierdzony przez wydział po-
wiatowy o większości sanacyjnej. Kiedy
jednak odrzucony został przed nadzór
wojewódzki, postarano się o inny sposób
jego uprawomocnienia, Oto uchwalono
przez radę miejską wynagrodzenie ryczał=
towe burmistrzowi za interesowanie się
działalnością elektrowni miejskiej akurat
w kwocie 900 zł.

Takie stosunki świetnie się przyczynia»
ją do coraz pełniejszego rozwoju Obozu
Narodowego, skup ającego coraz więcej
nowych kół Stronnictwa Narodowego na
wsj i w mieście. Zato sanacja boi się już
wywieszania swojęgo szyldu, co się np.
zaznaczyło w imprezie dochodowe: nie-
dawno zorganizowanejprzez miejscowego
Strzelca Instytucja ta postarała się o da-
nie na swój dochód przedstawienia przez
goszczący w Ciechanowie teatr Reduta;

| przezornie jednak nie podano do publ'cz-
nej wiadomości celu te' imprezy, zapewne
bojąc się fiaska. podczas gdy inne insty-
tucje posługując się tą samą drogą. nie
ukrywały swojej firmy. Pam'ętano za”
pewne mizerny rezultat głośno reklamo-
wanej Strzeleckiej zabawy Sylwestrowej,

mj0Za

Ludność ne chte przyjąć
nowego proboszcza

ŻYWIEC (PAT). — W Starym Żywcu

| po śmierci proboszcza ks. Moskala wako-

wało stanowisko proboszcza, którą to

funkcję zastępczo do chwili zamianowa:

nia nowego proboszcza pełnił wikary ks,

Majer. Obecnie zamianowano proboszcza,

Ludność jednak paraf'i otoczyła plebanę

i nie puściła nowego proboszcza, n.e po-

zwalając równocześnie wy'echać ks Mae i

jerowi, Ludność pilnuje plebanji dzień t/

| noc. Sprawa ta oparła się o władze ko*

ścielne.

 

Kandydat Obozu Narodowego
na prezydenta m. Gniezna

W gnieźnieńskim dzienniku „Le-

chu” z dn. 20 b. m. czytamy:
„W dniu wczorajszym odbył ra-

dziecki Klub Narodowy posiedzenie,
poświęcone sprawie wyboru prezy-
denta miasta . 3

Jak się dowiadujemy, po wszech-

stronnem rozpatrzeniu kandydatur,
zapadła jednomyślna uchwała wysu-
nięcia na stanowisko prezydenta m.
Gniezna kandydatury p. adwokata

dr. Zgaińskiego. P. mec. Perż swoją

kandydaturę wycofał.
Uchwałę Klubu uważamy za wy-

jątkowo szczęśliwa — p. dr. Zgaiński

bowiem odpowiada wszelkim warun-
kom. wymaganym na tem odpowie-

dzialnem stanowisku. czego nie mo-  
Stronnictwa Narodowego,

przybliża cię do Polski Narodowej

żna powiedzieć o innych kandydatach.

Mając gruntowne wykształcenie pra*

wnicze, posiada pozatem jako długo-

letni przewodniczący Rady Miejskiej

a następnie jako członek Zarządu

Miejskiego wszelkie kwalifikacje, wya

wymagane ustawą. Znajomość terenu,

jego potrzeb i bolączek  gospodar=

czych, jest również poważnym atu=

tem, przemawiającym za tą właśnie
a nie inną kandydaturą.

Nie wątpimy, że społeczeństwo

grodu Lecha powita decyzję Klubu
Narod. z pełnem zadowoleniem i prze-
świadczeniem, że p. dr. Zgaiński bę-

dzie najbardziej odpowiednim czło-

wiekiem na tem tak trudnem stano

wisku”.
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Gorączka osadnicza.
Donosiłeni przed miesiącem o cie”

kawym eksperymencie ministra rol-
nictwa i reform rolnych. W roku u*
biegłym ministerstwo to oddało 40 о-
sad o obszarze 8 — 10 ha, calkowi-
cie urządzonych, a położonych w wo*
jewództwach zachodnich, małorolnym
z województwa krakowskiego. Nowo*
nabywca musiał zapłacić gotówką 5
proc. ceny kupna i zaopatrzyć się w
inwentarz żywy i martwy. Spłatę ce"
nv kupna rozłożył osadnikom rzad na
nisko oprocentowane długoterminowe
tatr.
W r. 1936 poszedł rząd o krok da-

lej: przyóotował w województwach
oznańskiem i pomorskiem 400 ta-
kich osad na takich samych warun-
kach.
Gdy wiadomość o tej akcji rządu

dotarła na wieś, powstała z miejsca
$orączka osadnicza. Do Urzędu Ziem-
skiego w Wadowicach zėtosili się
«wszyscy mieszkańcy wsi Głuchawka
(z pow. żywieckiego). Urząd ziemski
w Tarnowie jest wręcz oblężony
przez chłopów z sąsiednich powiatów,
źgłównie od Bochni i Dąbrowej. W
pierwszych dniach zarejestrowano
ponad 800 zgłoszeń. Wydano odpo”
wiednią ilość kart jazdy koleją (za
zniżoną opłatą) dla delegatów, mają”
cychoślądnąć osady i warunki pracy
na miejscu,

„Kurjer Poznański” donosi, że dwor"
ce kolejowe w Poznańskiem zaroiły
się od charakterystycznych ubiorów
chłopów krakowsk'ch. Wywołało to
mawet pewien niepokój wśród ludno-
ści ziem zachodnich.

Że dla otrzymania osady zgłoszą się
tysiace i dziesiątki tysięcy małorol-
mych, to można było zśóry przewi*
dzieć. Wieś podkrakowska wręcz du*
6i się, tak jest przeludnioną. Ponad 90
proc. wszystkich gospodarstw należy
do typu karłowatych, a więc za ma"
łych, aby mogły wyżywić normalną
rodzinę. °

Rozbudzony ruch osadniczy jest
zdrowym. Nie należy go tępić. Prze”
ciwnie nadać mu trzeba należyty kie-
runek. Ziemie zachodnie nie pomiesz-
сга płynącej ku nim fali ani nie 21627
czą rozbudzonych nadziei. Tradycja
kolonizacjj województwa  krakow*
skiego wskazuje jako naturalny teren
ekspansji Małopolskę Wschodnią. Fa-
lę kolonistów tam skierować trzeba.

Że tak być powinno, że tak być mu*
si, świadczą uchwały zjazdu członków
Małopolskiego Towarzystwa Rolni-
czego, zebranego we Lwowie dnia 5
lutego b. r. Zjazd ten, daleki od ..en*
deckiej  exkluzywności', złożony
głównie z ziemian, w obecności trzech
wojewodów uchwalił jednomyślnie:

1. Zjazd dómaga się zmiany ustawodaw-

stwa agrarnego w kierunku przejęcia przez

Państwo nadwyżek większej własności rol-

nej zarówno z tutułu zaległych podatków

państwowych i samorządowych jak i zobo-

wiązań w instytucjach finansowych.

2. Równocześnie winna być wzmożona ce-

lowa i konsekwentna ekspansja osadnicza na

Kresach Wschodnich, dająca ujście prze-

ludnionej, rozgoryczonej brakiem pracy i

środków do życia, ludności wsi małopo:skich
na następujących warunkach:

a) Państwowy Bank Rolny winien naby-

wać wszystkie majątki ziemskie, wystawione

ma licytacje z przeznaczeniem ich na par-

<elację.

„ 5) Bank Rolny winien również wykupy-
 

wać ziemię w środkowej Małopolsce od
drobnych rolników i sprzedawać ją sąsia-

dom rolnikom na długoterminowy i tani-kre-

dyt hipoteczny. To umożliwiłoby pozbywa-

jącym się gruntu w środkowej Małopolsce

nabycie znacznie więcej ziemi na kresach,

przyczem uzyskany kredyt osadniczy po-

służyłby do należytego i natychmiastowego

zagospodarowania”.

Osłabienie żywiołu polskiego w Ma*
łopolsce Wschodniej wywołuje u
wszystkich Polaków niepokój. Na ła”
mach „Czasu” rozgorzała namiętna
dyskusja, poświęcone parcelacji ziemi
polskiej między nie Polaków, Młodzi
monarchiści, bracia Pruszyńscy i Bo-
cheński, nie chcą zmarnować „wiel-
kiego dzieła premjera Košcialkow-
skiego”, braterstwa broni sanacyjno*  

undowego. Wielu jednak ziemian —
Polaków z hr. Krasickim na czele pro”
testuje przeciw usuwaniu nam ziemi
z pod nóg. Dyskusja ta świadczy o
tem, że nawet do sfer konserwatyw*
no'sanacyjno'ziemiańskich doszło zro-
zumienie dla polskości naszych ziem
wschodnich,

Po latach uśpienia jest to ocknienie,

godne podkreślenia, Program jest ja”

*snó zarysowany. Jest ziemia. Są osad-
nicy. Wskazane są instytucje i orga"
nizacje, które mają obowiązek  ulat-
wić polskim osadnikom objęcie pol-
skiej ziemi w pcsiadanie,

Trochę dobrej woli, a program o"
sadniczy może być szybko zrealizowa”
ny.

 

Trwałe uczczenie Ks.Piotra Skargi
Chrześcijańska kasa bezprocentowa w Gr: dnia
Dnia 15 b. m. zostało złożne w starost-

wie powiatowem podanie o zalegalizowa-
nie statutu Stowarzyszenia p. n. Kasa
bezprocentowa im. ks. Piotra Skargi w
Grodnie,

Inicjatywa wyszła od katolickiego Sto-
warzyszenia mężów przy parafji farnej.
Stowarzyszenie wyłoniło spośród swoich
członków komisję, która - zaprosiwszy
kilkanaście osób ze słery kupców, rze-
mieślników i inteligencji, zawiązała ko-
mitet organizacyjny kasy  bezprocento-

wej.
Dowodem potrzeby tego rodzaju insty-

tucji, który za przykładem parafji Wszy-
stkich Świętych w Warszawie roższerza
się w Polsce, jest jednomyślność człon-
ków komitetu i pośpiech w opracowaniu.
statutu, Celem Stowarzyszenia jest, jak
głosi par. 2 statutu — niesienie pomocy
drobnym rzemieślnikom i drobnym kup-
com miasta Grodna i pow. grodzieńskie-
$o, wyznania chrześcijańskiego, przez u-
dzielanie im bezprocentowych pożyczek
na prowadzenie i zakładanie warsztatów
pracy. Terenem działalności jest m.
Grodno i powiat grodzieński, siedzibą
lokal przy farze grodzieńskiej. Stowa-
rzyszenie ma prawo zakładać na tym te-
renie oddziały przy parafjach, ze swoim
zarządem, zależne od centrali grodzień-
skiej i pod jej kierunkiem.

Fundusze Stowarzyszenia tworzą się z
wpisowego i składek członkowskich, z
ofiar członków, osób prywatnych i insty-
tucyj, z darowizn i zapisów, z docho-
dów z majątku Stow., z dochodów z im-  

prez oraz zapomóg ze skarbu państwa i
instytucyj. samorządowych. Stow. przyj-
muje także zapomogi zwrotne bezprocen-
towe członków, osób prywatnych i insty-
tucyj.

Członkowie założyciele zdają sob'e
sprawę z trudności, jakie ich czekają na
drodze urzeczywistnienia wytkniętego za-
dania, lecz mają niezłomną nadzieję, że
dzieło, poczęte.z.chrześcijańskiej miłości
bliźniego oraz potrzeby usamodzielnie-
nia j unarodowienia polskiego rękodzie-
ła i handlu, będzie poparte nie tylko
przez zainteresowanych. ale także przez
szerokie warstwy chrześcijańskiej ludno-
ści, zwłaszcza przez inteligencję bez .ró-
żnicy przekonań politycznych, która co-
raz lepiej rozumie konieczność uchrze-
ścijanienia i unarodowienia życia. Nikogo
nie zuboży 25 groszowa miesięczna
składka członka popierającego, a prze-
ciwnie wzbogaci go świadomość, że przez
swoje ziarnko, dorzucone do ziarnek
drugich, napełnia miarkę dobrobytu i
miarę miłości chrześcijańskiej.
Kasa bezprocentowa w Grodnie, wią-

żąc się w tytule z imieniem ks. Piotra

Skargi, będzie też pierwszem na terenie
grodzieńszczyzny | — daj Boże — trwa-
łem uczezeniem tego wielkiego kapłana i
Polaka ,twórcy pierwszej kasy bezpro-
centowej („Bank Pobożny”), którego
400-lecie urodzin w tym roku cała Polska
obchodzi, Miną uroczystości jubileuszo-
we, ale tu na kresach gdzie dz'ałał ten
mistrz narodu, niech trwa i rozwija się
dzieło poczęte z jego myśli i jego serca,

Ceny zboża w kraiu i zagran'cą
Przeciętne tygodniowe ceny czterech

głównych zbóż w okresie od 10-go do

16-go lutego 1936 r., według obliczenia

biura Giełdy Zbożowo - Towarowej w

Warszawie. Ceny rozumieją się za 100
kg. w złotych

GIEŁDY KRAJOWE

Pszen. Żyto Jęczm. O vies

Warszawa 19.85 12.43 15.25 14.11

Gdańsk 19,40 13,15 15,50 1375

Poznań 18,18% 12.23 14623 13.87

Bydgoszcz 18372 1260 14 873 1400

Łódź 19,65 13,12 15.00 1500

Lublin 16,97 11922 — 1297

Równe 17,90 10,87% 12,87% 11,75

Wilno 19,12% 12,124 — 1275
Katowice 19.123 13.25 — 1556
Kraków . 18,58 12874 — 1418
Lwów 17,124.11,75 15,623 13.22

GIEŁDY ZAGRANICZNE

: Pszen. Żyto Jęczm. Owies
Berlin 4252 3667 4738 —
Hamburg 1989 11,52  — + 1242
Praga 3778 2996 3047 2662
Brno 3668 28,85 2959 26.40
Wiedeń 3633 6,12% 30,75 25628
Liverpol 18.58 — — 1786
Chicago 2142 1202 1664 11,39
Buenos Aires 1750 — — AE  

Utworzenie rady portowej
przy urzędzie morskim w Gdyni

WARSZAWA (PAT). W „Monitorze
Polskim” ukazało się zarządzenie min,
przem, i handlu z dnia 3 lutego 1936 r.

o utworzeniu rady portowej przy urzę-
dzie morskim w Gdyni.

Zarządzenie postanawia, że przy urzę-
dzie morskim w Gdyni tworzy się radę
portową. Jest ona organem opinjodaw-
czym i doradczym w sprawach, dotyczą-
cych portu. W szczególności powołana
ona jest do opinjowania i stawiania wnio-
sków w następujących sprawach: projek-
tów rozbudowy portu oraz jego urzą-
dzeń; taryf opłat portowych i innych 0-
płat w porcie; regulaminów portowych i
innych przepisów w porcie; zasad eksplo-
stacji portu;koncesji dzierżawców długo-
terminowych na terenie portu; w spra-
wach, zleconych przez min, przem. i han-
dlu oraz przedstawionych przez urząd
morski,
W skład rady wchodzą: dyrektor urzę-

du morsk'ego lub delegowany przez nie-
go zastępca jako przewodniczący, kapi-
tan portu gdyńskiego lub delegowany
przez niego zastępca, komisarz rządu m.
Gdyni lub zastępca, przedstawiciel wo-
jewody pomorskiego. 2 przedstawicie'e
min. skarbu, 2 przedstawiciele zarządu

P.K.P., przedstawiciel Związku izb prze-
mysł. - handl., delegowany na przeciąg
jednego roku. 2 przedstawiciele teryto-
rjalnie właściwej Izby przem.-handl., de-

Handel zacraniczny
Czechosłowacji

PRAGA (PAT). Bilans handlu zagra-
nicznego Czechosłowacji w styczniu
przedstawiał się następująco (w miljo-
nach k. c.): ogólny obrót 1.027, przy-
wóz 531, wywóz 496, saldo ujemne 346
Należy nadmienić, że w tym samym mie-
siącu roku ub. ogólny obrót był znaczn'e
mn'ejszy. Obroty handlowe Czechosło-
wacji wzrastają.

Ruch emigrantów
w styczniu

Za pośrednictwem Syndykatu emigra-
cyjnego wyjechało do krajów zamorskich
i kontynentalnych w styczniu r. b. ogó-
łem 971 osób.
Z liczby tej do Ameryki Południowej

wyjechało 609 osób, do Ameryki Północ-
nej 135 osób „oraz do innych krajów za-
morskich 137 osób.
Do krajów kontynentalnych wyjechało

w tymże okresie ogółem 90 osób.
Do Palestyny w styczniu wyjechało 750

emigrantów,

 

Jakażdy
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58) | róalów — dodał głośno. —Niechpan posłucha ra*
dy uczciwego człowieka i wyniesie się z San Triste

że pan wszystko cudownie załatwił. Słyszałem

o tem coś nie coś w czasie mojej podróży. « Tylko

G. O. BAKTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Za nim przeleciały przez most cztery mustangi

e przekrwionemi z wysiłky oczami, starając

prześcignąć jeden drugiego, przestrzeń między nie-

mi a upragnioną zdobyczą zmniejszała się z każdą

chwilą. Ale była jednak dość znaczna. Nawet ci

oszalał: z gniewu ludzie 1ozumieli, że nie mogą wy-

grać. Zaszczekał karabin, coś zaświstało koło Simo-

nowego ucha, jęknął z przerażenia i położył się na

szyi konia.
Odezwały się znów głosy karabinów, kule jak

osy brzęczały nad Simonową głową. Wreszcie zo-

baczył tuż przed sobą bramę pałacu Verćalów

i wpadł na dziedziniec. Nie spotkał tam nikogo,

prócz Vascę Cortena, zajętego gromieniem skonfun-

dowanych ogrodników. którzy widać zaniedbali się

nieco w swoich obowiązkach. Na widok przybysza

starzec przerwał swoją przemowę.

— Simon! — wykrzyknął ze złością, — Nasta-

ną znów złe czasy! — Józet Simon!

Simon zsunął się z siodła i potknął, mało brako-

wało a byłby upadł na kamienie.
— To zbóje... mordercy... gonili mnie..: Zawo-

łajcie Vćrćala... obrońcie mnie... wybawcie..: pocz-
<iwy, kochany, Corteno!
, |.» Psiel — warknął Corteno przez zaciśnięte

zęby. — Nie będą śmieli ścigać pana w pałacu Vó-

się |

Tu, pięć tysięcy mężczyzn weźmie grana chętnie za

cel swoich strzałów.
Simon warknął coś po cichu, przyglądał się po-

dejrzliwie ogrodnikom a oni patrzyli nieufnie na
niego; byli między nimi bowiemi starzy oficjaliści,

których piętnaście lat temu wyrzucił zesłużby.

Corteno go nienawidził, ale Simon wiedział, że

mówi prawdę i to prawdę, która gwarantowałaca*

łość jego skóry, przyjechał tu jednak w pewnym ce-

lu, niemal równie drogim jak życie, :
Prosił, by go' natychmiast "zaprowadzono do

Vėrėala. Vasco Corteno zgodził się go zaanonsowac

i po chwili wrócił na dziedziniec z wiadomością, że
Vóćrćal będzie wkrótce wolny. :

—Wkrėtce? — spytał wściekłym głosem Si-

mon. Zdaleka przyjechałem żeby się z nim zoba-
czyć. '

aNia wątpię w to — odparłCorteno starając
się ukryć złośliwy uśmiech. :

Minęło pół godziny zanim przysłano po Simona

iWAgo do bibljoteki gdzie czekał na nie-
go Maly. '

Jak tylko drzwi zamknęly sięza Cortenein Si-
mon wybuchnął, ‚
— Panie Jones, coto wszystko ma znaczyć!

Każą mi czekać na dworze, jak jakiemuś idjocie.

a pan... pan... pali tymczasem papierosy? -

— Panie Simonie odparł bardzo łagodnie Mały
— w San Triste, ja jestem Josć Vórćal. |||

Simon wyprostował się.
—Niech i tak będzie — odparł z uśmiechem—

szczęśiem te ściany są bardzo grube. No, przyje-

chałem w końcu. Bóg widzi, że w przeciągu ostat-

niej pół godziny groziła mi z pół tuzina razy śmierć
1

Pragnę o tem zapomnieć, Naprawdę ważne jest to, 

o tem się mówi. Do San Triste wrócił prawdziwy
Vćrćal, hojniejszy, lekkomyślniejszy, bardziej do-
broczynny niż jego przodkowie. :

Roześmiał się i padł na fotel.
— A to, pod domem? — spytał wskazując

z nietajonym niepokojem palcem na podłogę.

| — Nie zaglądaliśmy tam wcale, Czekaliśmy na

"pana. Uważam, że tylko w ostateczności należy plą-

drować po pałacu. |
—Bardzo mądrze — odparł Simon, krzywiąc

się, A tamci trzej?
Mały zamiast odpowiedzi przeszedł przez po-

kój i otworzył drzwi do sąsiedniego, niewielkiego
pokoiku. Wyszli z niego kolejno Halsey, Marmont,
Silas Denny. Wiała od nich atmosfera zamożnośc..
widąć było po ich ubraniu i sposobie bycia, że pie-

niędze Vórćalów płynęły przez ich ręce. Przywi.ali
Simona każdy po swojemu: Marmont się ukłonił,
Halsey posłał pozdrowienie ręką, a Silas Denny

No: go mocnym, łamiącym kości uściskiem

dłoni,
—Teraz, k'edyśmy się wszyscy zebrali—mówił

Mały — mośę wam zakomun'kować, że nasza zaba-
wa wkrótce się skończy.

Cała trójka popatrzyła zdumiona na siebie,

Jėzei Simon śmiertelnie blady zerwał się z krzesła

i poruszał wargami, nie mogąc wydobyć z gardła

żadnego dźwięku. ) `
‚ — Cabrillo przyjechat do:mnie — mówił Mały.

Chciał mi dać mnóstwo gotówki i hipotek z warun-

kiem, że oddam jemu majątek i zniknę z tego kraju.

Posiada ważny atut w ręku: ma w zanadrzu praw-

dziwego Vėrėala, trzyma go w pogotowiu, każdej

chwili może go wszystkim pokazać. -
A ь {©. & m).  

legowani na przeciąg jednego roku, 3

przedstawiciele rady interesantów por“

tu w Gdyni, delegowani na przeciąg 1 ro-

ku, 3 przedstawiciele kupców eksportu=

jących i importujących przez port gdyń-

ski, powoływani na przeciąg 1 roku

przez min, przem. i handlu.
Posiedzenie rady zwołuje przewodni-

czący nie rzadziej, jak raz na miesiąc.

Omawiane zarządzenie wchodzi w życie

dnia 1 marca r. b. Jednocześnie tracą

moc obowiązującą rozporządzenia o utwo

rzeniu tymczasowej rady portowej oraz
par. 19 rozp. w sprawie statutu organiza»

cyjnego urzędu morskiego, ;
 

Sytuacja walutowa
WARSZAWA (PAT). Na gietdach

walutowych zanotowano słabszą tenden-
cję dla obu walut anglosaskich. Różnice

kursowe były jednak stosunkowo nie-

znaczne, W każdym razie dolar nie do

*szedł ponownie do dolnego punktuzłota,

Z innych walut frank szwajcarski ma

tendencję mocniejszą, mimo že juž do

tychczas stał bardzo wysoko, natomiast

Amsterdam wykazał pewne nieznaczne

osłabienie.

Giełdy pieniężne i
Warszawa, dnia 20 lutego. 1936 re

Belgj Ę a: 89,53, ki ыelgja 89,35 (sprzedaż 89,53, kupno

89 17); Holandja 360,00 (sprzedaż-360 72,
kupno 35928); Londyn 26,16.(sprzedaż

26,23, kupno 2609); Nowy Jork.5,24 i
jedna czwarta(spraedkė 5.25 i pėl. kupno
523); Nowy (kabel) 5,24 i pół
(sprzedaż 5,25 i trzy. czwarte, kupno
523 i jedna czwarta); Osło 131,40 (sprze-
daż 131.73, kupno 131,07); Paryż 3501

(sorzedaż 35,08, kupno 3494); Praga
21.97 (przedaż 2201, kupno 21 93); Szwaj
carja 17325 (sprzedaż 173,59, kupno
17291); Stokholm 13485 (sprz. 135,18,
kupno 134,52); Berlin 213,45 (sprzedaż
213.98, kupno 212,92). at
„ Obroty dewizami większe, niż średnie,
tendencja dla dewiz niejednolita. Bankno-

ty dolarowe w obrotach prywatnych 5,23
— 5,22 i trzy czwarte; rube] złoty 4,76i
trzy czwarte; dolar złoty 9,00 i trzy czwa
rte — 9 00. W obrotach prywatnych mar
niem. (banknoty) 149 25; funty ang. (ban-
knotyl 26, 16 — 26,18.

APIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 62.00

(500 dol.) 62,50 (w proc.); 4 prog. państ-

wowa pożyczka premjowa dolarowa 53.60,

5 proc, konwersyjna 60 (drobne i)

5950; 6 proc. pożyczka dolarowa 78,00
(w proc.); 5 proc. pożyczka kolejowa.

56,00; 8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa.
krajowego 94,00 (w proc.); 8 proc. obli-
gicje Banku gospodarstwa krajowego

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

podaracaBo tów 7 proc. obli-
acje Banku s arstwa ah,

83 25; APW% 2 z za 0;
7 proc. L. anku rolne i Oc.
a funt. 8456L Z. z Poe rzem.za: Zoo

Ji 10: oc. „L zde

46.25— 4588; proc, L. Z. Warszawy
(1933 r.) 55,00.

AKCJE
Bank Polski 98,50; Węgiel 1300 —

13 25; Liloop 9,75 — 9,65 — 9,85; Stara-
chowice 33,50 — 34.25, Ё

Gielda zbožowa -
Warszawa, dnia 20 lutego 1936 r. |

Pszenica czerw. iara szki* 7/5 gl — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 20,00
— 2050; Pszenica zbierana 742 gl. 19.50
— 20,00.
Żyto I standart 700 gl. 1750 — 13,00;

Żyto II standart 687 gl, 14,25 — 12.50;

Owies I st. (niezadeszcz.) 497 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 689 śl. 15.00-15 20; Jęczmien 678-
637 gl. 1425 — 14,50; Jęczmień 649 gl.
14,00 — 14.25; Jeczm'eń 620,5 gl. 13 75—
14,00; SADY 18 00 — 19.00; Groch
Victorja 30,00 — 32,00; Wyka 21,00 —

22.00; Peluszka 22,50 — 23,50; Seradels
podwójnie czyszczona 22,00 — 43:00:
ubin niebieski. 8,75 — *9,00;: Łu-

bin żółty 11.25 — 11,75; Rzepik zimowy
39,50 — 40.50; Rzepak zimowy 40,50 —
41,50; Rzepak letni 39,50 — 40,50; Rze-
pik letni 40.00 — 41,00;  Śiemię
Iniane  bassis 90 procentowe 32.350

— 33.50, Koniczyna czerw sur bzz gr.
kanianki — 115,00 — 130,00; Koniczyna

czerw. bez kan. o czyst. 97 proc 150,00—
165.00; Koniczyna biała surowa 60,00—
7000; Koniczyna biała bez kan o czyst.
97 proc. 80,00 — 10000; Mak n'ebieskt
64,00—66.00; Ziem jad — — —; Mąka
pszenna gat I — A 0 — PŁ 3250—
34,50; Mąka pszenna gat. | — B 0 —
45 proc. 3050 — 3250; I-C 0-55 proc.
2950 — 3050; I — D 0 — «60 proc.
28 50—29 50: I — E 0 —65 proc. 27.00—
2300; II—A 20—55 proc 2650—27 50;
II — B 20 — 65 proc. 2450 — 26,50;
UI-D 45-65 proc 23.00 -- 24.00, Il-F 55—
65 proc, 2200 — 23.00; II — G 60 — 65
oroe 21:%/—2200, Maka żytnia wycia-
gowa” 0-30 2090 — 2100; Mąka żytnia
l gat 045 2000 -— 2100. Mąka żyt I gat.
035 proc 19 56 - 2056. I zał NRA nrne.

1906 — 1950; II gal 1550 — 16.50 ra-
zowa 1575 — 1625, pośiedna — — —

Otrębv »szenne śr'be orzem.
stand, 1200 — 1250; Otręby pszenne
srednie przem stand. 11.00 — 11.50; Q-
tręby pszenne miałkie 1100 — 11.50; O+
tręby Żvtnie 8.75 — 9.25. Kuchv  Inia-
ne 16,25 — 16.75; Kuchy rzepakowe
14,25 — 14,75; Kuchy  słonęcznikowe
— — — — —; Šruta sojowa 45 proc.

22Śgólny obrót 2395 żyta,gólny obr tonn, w.tem :
626 tonn, Usposobienie ine

 



 

 

Mroz
Nieobecność dzieci wszkołach: usmowy e w

jest usprawiedliwiona
Kuratorjum przypomina, że pod-

czas mrozów, gdy temperatura wy-
nosi — 20 C” należy usprawiedliwić
nieobecność w szkolach uczniów.
Usprawiedliwienie nieobecności uza-
sadnione tembardziej,
zwłaszcza młodsze, mieszkają dale-
ko od szkoły, nie posiadają ciepłego
ubrania i są skłonne do zaziębień.
Jeśli w budynku szkolnym nie moż-
na utrzymać temperatury+10 Cv,
należy poszczególne klasy lub całą
szkołę zamknąć.

W godzinach rannych dnia 21 bm.
temperatura na Wileńszczyźnie spad

jeśli dzieci, |

wego zgłosiło się przeszło 100 osób.
W dniu 21 bm. samych uczniów
|przybyło do Pogotowia 15-tu. Rów”
| nież cierpi bardzo z powodu mrozów
| ptactwo.

1

| Zarząd m. Wilna wyznaczył na-
stępujące miejsca, gdzie może być
zwożony śnieg uprzątany z ulic:
Brzeg Wilji u wylotu ul. Flisowej i
brzeg Wilji u wylotu ul. Gedyminow-
skiej. Śmiecie i gruz wywozić moż-
na jedynie na brzeg Wilji koło elek-
trowni,

Wobec silnych mnozow, trwają-
ia do — 27 C? w Wilnie i Pohulance cych od dni kilku, w dniu 21 bm. na
oraz do — 28 Cv w Oranach, Ponie- rogach wielu ulic ustawione. były
waż w ostatnich dniach nie było o- żelazne kosze, w których palą się
padów, grubość szaty śnieżnej nie drwa i węgiel, Kosze budzą zadowo-  

Zjazdy i kursy K. S. M.'
| Dnia 16.II odbyl się wOatninojo |
jzjazd K. S. M. z całego dekanatu.

Grodnie zjazd i kurs organizacyjny
dla kierowników K. S. M.

Dnia 20 b. m. rozpoczął się w
Łunnie kurs dla kierowników od-
działów K. S. M. Zakończenie kursu
dnia 23 b. m. (s)

Dn. 17 b. m. odbył się zjazd Kat.
Stow .Mężów w Oszmianie. Na zjeź-
dzie poruszona sprawy onganizacyj-
ne i założono okręg Oszmiański. (в)!

Tyfus plamisty
w pow. postawskim
GŁĘBOKIE. Na terenie gminy

hruzdowskiej i miadziolskiej, pow.
postawskiego, stwierdzono w kilku
wypadkach zachorowania na tyfus
plamisty. Akcję zwalczania epidemii
prowadzi lekarz powiatowy z perso-
nelem kolumny epidemicznej. Do
chwili zlikwidowania epidemji Sta-
rosta Powiatowy zabronił urządza-

zmieniła się,

Utrudnienia w komunikacji auto"pzm55955 5 55 НН
busowej trwają w dalszym ciągu.
Zmiana na lepsze nastąpi z chwilą
ocieplenia się pogody i ustania wia-
trów, a zwłaszcza po nastąpieniu
odwilży.

Silne mrozy powodują opóźnie-
nie pociągów nawet do trzech go-
dzin.

Ilość wypadków odmrożeń znacz-
nie jest większa niż w poprzednim:
roku, WI ostatnich czterych dniach
do samego tylko pogotowia ratuniko-

KOMUNIKAT
STRONNICTWA NARODOWEGO

w N-Wilejce.
Zarząd Koła Miejskiego Stron-

nictwa Narodowego w  Nowej-
Wilejce podaje do wiadomości, że
dnia 23 lutego 1936 r., o godz. 12.30,
w lokalu Stronnictwa Narodowego,
przy ulicy Kościelnej 13, zostanie
wygłoszony odczyt na temat*

.. . 66

„Żydzi i bolszewizm
przez kol. Olszewskiego Waldemara
i Zienkiewicza Edwarda.

Wstęp wolny.

Zawiadamiamy, iż lokal Koła
Miejskiego Stronnictwa Narodowego
został przeniesiony z ulicy Kojrań-
skiej 24 na — Kościelną 13.

Dla ciebie tańczę
KINO „CASINO*

Film ten jest przykładem jak dobry

pomysł reżyserski, może popsuć sam re-

żyser.

Na tle miłości dwóch mężczyzn do tej
samej kobiety (Jean Harlow w roli gwiazdy

rewjowej) rozwija się pewien konilikt spo-!
łeczny, który można określić jako dramat

artystki, która nieszczęśliwie przez miłość

trafia w środowisko jej obce, środowisko

bogaczów amerykańskich. Otóż ten dramat

tak istotny dla perypetyj sercowych boha-

terki niknie na tle innych czysto indywidu-

alnych zagadnień tyczących dwóch jej a-

mantów i stąd ma się wrażenie, że film jest

czemś niewykończonem. Strona techniczna

obrazu bez zarzutu. Wystawa bogata.
Nad program ciekawy dodatek Foxa,

szkoda tylko, że już nieaktualny. K.

jteatru muzycznego

ienie wśród dorożkarzy itp.

'

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

ral Dziś o godz, 8 wiecz. odbędzie się pre-

mjera komedji w 5?ciu aktach M. W. Go-
gola (przekład W. Popławskiego) p. t. „Re-

wizor”, która do dziś dnia zachowała po-
smak aktualności, W wykonaniu udział bio-

rą pp: I. Górska, J. Polakówna, M. Paw-

łowska, H. Puchniewska, M. Szpakiewi-
czowa, K. Zastrzeżyńska, Z. Borkowski, H.

, Borowski, W. Czengery — reżyser sztuki,
K. Dejunowicz, Z. Mrożewski, M. Nawrocki,

„V. Neubelt, K. Puchniewski, S. Siezieniew-

"ski, S. Mastowska, W. Šeibor, S. Śródka, T.

| Surowa, A. Szymański, L. Wołłejko, W.

Zastrzeżyński. Dekoracje pomysłu W. Ma-

kojnika,

— Niedzielna popołudniówka. Jutro o
godz. 4 pp. ukaże się na przedstawieniu po-

południowem po cenach propagandowych

doskonała sztuka węgierska Fodora „Kiedy

kobieta kłamie* z Zofją Barwińską w roli

głównej.

— Teatr Muzyczny „Luinia“. Požegnal-

ne występy Elny Gistedtt Z powodu wiel-
kiego powodzenia, jakiem się cieszy ope-

retka E. Kamana „Bajadera* widowisko to

grane będzie po cenach propagandowych.
* Dziś w sobotę o g. 8.15 i jutro o g. 4 pp.

i — "Orieusz w Piekle" we wtorek wi-
dowisko „Orfeusz w piekle' Offenbacha"* z
Qlgą Olginą w roli Eurydyki, Bestani w roli

Diany, Martówny w roli kupidyna, Tatrzań-
! skiego w roli Jowisza, Szczawińskiego w
roli Putona, Wawrzkowicza w roli Orfeusza
i Wyrwicz-Wichrowskiego w roli Styxa i

wiele innych postaci Olimpu. Wprowadzenie

„Orfeusza w piekle" na naszą scenę, wy-

wołało ogólne zainteresowanie,

K. Wyrwicz-Wichrowskiego, kierownictwo

muzyczne M. Kochanowskiego. Tekst zo-

stał dowcipnie zaktualizowany i odświeżo-

ny przez T. Bujnickiego. Widowisku temu

wiele powabu dodaje pomysłowy balet pod

, kierownictwem J. Ciesielskiego. Piękna
stylowa wystawa pomysłu W, Makojnika.

1

i — Występy opery warszawskiej. „To-

sca“ opera Puccini' ego ukaże się w wyko-

na'uu sił opery warszawskiej z Mossakow-

skim, Wrońskim i Ostrowską na czele 2-go

ji 3-g0 marca. *

doroczna Reduta Artystów

„Lutnia” w salonach
' Kasyna Garnizonowego! Zabawa zapowiada

— Dziś

się wspaniale. Znakomita orkiestra Wopa-

leńskiego i Żaka, szereg konkursów z cen-

nemi premjami, mnóstwo atrakcji i niespo-

dzianek, wśród których refreny śpiewane

( przez artystów „Lutni”* (Bestani, Wawrzko-

 

Czytajcie tygodnik narodowy
WIELKĄ POLSKA.

 

ELIZA ORZECHOWSKA.

CZY TO

| troską wesołość do rana.

| prowadzić będzie baletmistrz J. Ciesielski.

Bilety za okazaniem zaproszeń wcześniej

"'wicz), kotyljon z orderami i in. wróżą bez-

Tańce figurowe

BAJKA?
(Dokończenie)

Pan Maciej bardzo nie lubił pa-
na Ambrożego.
— Ten kauzyperda! Co on zro-

bił? Tu, panie tego, w mordę walić!
Wszystko albo nic.
— Kropić, kropić, i kwita—pod-

powiadał ironicznie pan Ambroży,
który kiedyś zaszedł pana Macieja
na rozmowie z dziećmi. — Pan tak,
jak pański imiennik Maciej Kropidło,
chciałby sprawy rozstrzygać kijem i
maczugą.
— A pan woli Buchmana! — za-

perzył się wąsal.
— Daleki jestemi od doktryner-

stwa. Staram się rozejrzeć w: rze”
czywistych waunkach i je rozwikłać.
Zresztą — zobaczymy — odpowia-
dał adwokat.

No, i o dziwo! Zobaczyliśmy!
Po długich procesach po różnych

sądach majątek: Złota Wola nie wie-

le uszczuplony, wrócił znów do rąk
„prawych dziedziców. Stara Weroni-
„ka nie doczekała wprawdzie tego,
lecz młodzi wrócili po piętnastu la-
tach poniewierki, na ziemię dzie-
dziczną.

Ale, pożal się Boże! w: jakim sta-
nie zastali swą wieś i w szczególno-
ści dwór! W paru tylko pokojach
mieszkać było można i to od biedy.
Ze służby pozostał tylko stary
Iwaśko, co się sam zgłosił do „pani-
czów”, których pamiętał, gdy cho-
dzili jeszcze pod stołem, ale w sito-
dole, w oborze, w polu—pustki, Go-
tówki — żadnej. Jeno z. trudem! za-
fundowano sobie konika i bryczkę.

—-  Oszczędzajcie, mówił stryj
Ambroży. Zaczynajcie od' małego.
Dziś Złota Wiola, pomimo obszaru,
pe może być wielkiem  gospodar-
stwem. Inwestycje — tylko bez-

Reżyserja :

nia przedstawień, zabaw i zebrań.

sprzedaje kasa „Lutni*, Wspaniałe upo-
minki dla zwycięzców turniejów.

— Teatr „Rewja”, ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy p. t. „Zaloty ułań-
skie”, Początek przedstawień o godz, 6,45
i 9 min, 15,

Z za kotar studjo.
Śmierć papieru — Holenderska komedja

w Teatrze Rozmaitości.
Coby było gdyby... na ten temat napi-

sano już wiele fantastycznych opowieści,
nie oszczędzając nawet końca świata! Ho-
lenderscy autorzy G. L. Weisz i аег
Tritsch zainterosowali się sytuacją, jaka
wytworzyłaby się, gdyby tak raptem na
świecie zniknął wszystek papier, groma-
dzony przez ludność od wieków. Oto te-
mat słuchowiska komedjowego, tłumaczone-
go z holenderskiego pt. „Śmierć papieru”,
jakie nada w dniu 23 lutego o godz. 15.55
Tydzień wyobraźni.
Ogłoszenie małżeńskie — Nowela Perzyń-

skiego przez radjo. i
Znakomity pisarz, Włodzimierz Pe-

rzyński celował w trudnej formie noweli.
(Ogłoszenie małżeńskie, które nadaje Pel-
jskie Radjo w dniu 23.11 o godz. 14.00 od-
znacza się wszystkiemi zaletami nowel

| Perzyńskiego: humorem, subtelną  ironją i
wyborną pointe'ą.

Fragmenty z dramatu Puszkina
„Borys Godunow* — przez Radjo.
Jedno z arcydzieł rosyjskiej literatury

jdramatycznej, a mianowicie poemat  dra-
"matyczny, „Borys Godunow', Aleksandra
Puszkina, nadany będzie z Wilna w dniu
'23 lutego o godz. 13.00 w cyklu fragmentów
;teatralnych. Fragmenty „Godunowa” prze-
„łożył i opracował dla mikrofonu utalento-
wany poeta — Teodor Bujnicki, który w
słowa wstępne do tego słuchowiska na-
szkicuje przed mikrofonem tło utworu.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 22 lutego.

6,30 Pieśń. Gimnastyka, Muzyka z płyt.
Dziennik poranny. Muzyka z płyt, Giełda
rolnicza, Audycja dla szkół, 8.10 Przerwa.
11.57 Czas i Hejnał, 12.03 Dziennik połud-
niwy. 12.15 Rozmowa Ciotki Albinowej z
Dziadem Sylwanowiczem. 12.25 Płyty. 13.25
Chwilka gospodarstwa domowego, 13.30
Muzyka popularna. 14,30 Koncert Zespołu

 

 

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Na południu i Pomorzu chmurno z zani-

lającemi opadami śnieżnemi, pozatem dość

pogodnie.

Słabe wiatry z kierunków wschodnich.

W dalszym ciągu mrożno.

URZĘDOWE.
— Wyjazd wolewody. W sobotę

rano wojewoda wileński p. Ludwik
Bociański wyjeżdża pociągiem do

| Zułowa, by wziąć udział w: uroczy”
stościach raidu narciarskiego Zu-

Z MIASTA.
— Zgon kierownika drukarni.

Dnia 20 bm. zmarł w wieku lat 72

Konstanty Woronko, kierownik dru-
karni państwowej w. Wilnie, Nabo*
żeństwo żałobne odprawione będzie
w poniedziałek, dn. 24 bm. o godz. 9
rano, poczem nastąpi wyprowadze-
nie zwłok na cmentarz ewangelicki.
—Kawior japoński w Wilnie,

W b. tygodniu nadszedł do Wilna
przez Gdynie wielki transport kar
wioru dostarczonego przez japot-
skie firmy. Kawior japoński sprzeda-
wany będzie w handlu detalicznym
po 12 zł. za kg., gdyż japońscy eks-
porterzy chcą w ten sposób КопКи-
rować z kawiorem pochodzenia so-
wieckiego, który jest o 1—2 zł, na
kg. droższy. (h)

— Nowa taryia kolejowa. Z dniem
15 marca wejdzie w życie na P.K.P.
nowa taryfa towarowa, przewidują-
ca cały szereg zniżek w opłatąch za
przewóz różnych towarów. Poza-
tem w obrębie dyrekcji wileńsłkiej,
wprowadzono tytułem próby nowy
typ biletów przewozowych t. z. kar-
bonizowanych, składających się z 5
części. O ile ten typ przyjmie się,
projektowane jest wprowadzenie go
od 1 lipca w pozostałych dyrekcjach
kolejowych. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wybory Koła Prawników.

W. dniu 25 bm. odbędą się wybory
nowego zarządu Koła Prawników
Studentów USB. Dotychczas zgło-
szone zostały dwie listy wyborcze,
a mianowicie nr. 1 (listą sanacyjno-
lewicowa) i nr. 2 (lista Narodowego
Komitetu Wyborczego). Przedsta-
wiciele obu list rozpoczęli już oży-
wioną propagandę przedwyborczą.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zatarg w piekarstwie. Konie-

rencja, która odbyła się dnia 20 bm.
w Inspektoracie Pracy nie dała re-
zultatów. Pracownicy nie zgadzają
się na obniżkę zarobków w  wyso-
kości 30 proc. przy tych samych wa-
runkach pracy. Ze swej strony wy-
suwają projekt obniżenia płac o 20
proc. przy jednoczesnem  zlikwido-
waniu pracy nowej. Następną kon-
ferencja w tej sprawie ma odbyć się
we wtorek 25 bm. o godz. 10. (s)

ZABAWY.
— Sobótka w Ognisku Akade-

mickiem. Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Niny Mańskiej. 15.00 Jedynak — obrazek
Wincentego Burka, 15.15 Mała skrzyneczka.
15.25 Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30 Koncert solistów. 16.00 Lekcja języka
francuskiego, 16.15 Słuchowisko dla dzieci
16.45 Cała Polska śpiewa. 17.00 Z wizytą
wśród syren, reportaż, 17.15 Nowości z
płyt. 17.45 Świat maszych zwierząt. Sala-
mandra. 17.50 Koncert muzyki operetkowej.|
18.25 Rozwiązanie krakowskiej zagadki
muzycznej. 18.50 Koncert życzeń. 19.10 No- wg
wości teatralne omówi Zygmunt Falkowski.
19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiadom.
sportowe, 19,50 Pogadanka aktualna. 20.00
Koncert muzyki lekkiej, 20.45 Dziennik
wieczorny. 20,55 Obrazki z Polski Współ-
czesnej. 21,00 Audycja dla Polaków z za-
granicy. 21,30 W rocznicę urodzin Frydery-
ka Chopina. 22.15 Mała akademja filmowa
z obrazu „Jego wielka miłość”. 22.30 Płyty.
23.00 Kom. met. 23.05—24.00 Muzyka ta-
meczna.

 

Akadem. U. $. B. urządza w dn. 22
lutego rb. ostatnią wesołą taneczną
„Sobėtkę“ w swych Salonach przy
ul. Wielkiej Nr. 24, Początek o godz.
21-ej. Sale specjalnie ogrzane oraz
specjalnie zastosowane różnokolo”
rowe światła reflektorów. Uprzej-
mie prosimy o zabranie ze sobą dla
kontroli legitymacji lub karty

— Ten mile pożegna karnawał,
kto będzie na wielkiej zabawie z
nagrodami za tańce w dniu 22-go
lutego (sobota o godz. 8 (20), w salo-
nach reprezent. podofic. Kasyna
Garnizonowego, przy ulicy Tatar-
skiej Nr. 5, urządzanej przez Komitet
Rodzicielski Szkoły im. Król. Ja-
dwigi. Orkiestra wojskowa.  Do-

SPRAWY KOLEJOWE. |

wileńska
chód przeznacza się na najbiedniej-
szą dziatwę szkoły,
— „Czarna Kawa — Dancing“

odbędzie się staraniem Komit, Rodz.
Szk. Nr. 42 w niedzielę 23 lutego rb.
o g. 20 w klubie PUAW przy ul. Za-
walnej 15, Atrakcje — występy ar-
tystów. Wistęp za  zaproszeniami,
które można otrzymać tamże co-
dziennie od godz. 18 do 20-ej.

WYPADKI.
— Złamanie nogi. Przechodząc przez

jezdnię w pobliżu swego domu na ul. Su-
bocz, upadł i złamał nogę niejaki Wincen-

ty Szymanowski, którego po udzieleniu mu

pierwszej pomocy odwieziono do szpitala

żydowskiego. (e)

-— Popłoch na uL Niemieckiej, Na ul.
Niemieckiej 29 w sklepie Mojżesza Rana

wybita została duża szyba w sklepie wy-

stawowym. Znajdujący się w sklepie wła-

ściciel, sądząc, iż jest to jakiś zamach

wszczął popłoch,  Wikrótce jednak wyja-

śniło się, iż szybę wytłukł spowodu nie-

ostrożności niejaki Kazimierz Moskwa,

zam. przy ul, Słowackiego 17. (e)

— Zatrucie spirytusem denaturowanym.

W dniu 20 bm. o godz. 11.40 Michał Iwasz-

kiewicz (Antokolska 22) z zawodu szewc,

lat 48, z powodu nadużycia spirytusu dena-

turowanego zmarł.

| KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W mocy z 19 na 20 nie-

znani sprawcy zapomocą przepiłowania

sztaby żelaznej od drzwi sklepu spożywcze

! go, ul. Lipówka 28, należącego do Icka Pi-

! łowskiego, zam. tamże skradli mu artykuły

spożywcze na ogólną sumę zł. 100,

— W dniu 20 bm, o godz, 14 na ul.

Nowogródzkiej zatrzymano dorožkarza Me-

jera Klejnera (Nowogródzka 83), który

wiózł trzech osobników, wśród których

znajdował się znany złodziej Józef Cypelik

(Ponarska 25). Osobnicy ci na widok poli-

cjanta, nie zatrzymując dorożki, zbiegli. w.

dorożce znaleziono worek z gryką, wagi.

około 20 kg. prawdopodobnie pochodzący

a kradzieży, wobec czego grykę zakwestjo-

nowano,
— Pobicie przez zemstę, W dniu 20

bm. o godz. 18 Piotr Przybylski, lat 32, zam.

przy ul. Kalwaryjskiej 3, zameldował po-

Бей, że Bronisław Naus, ul. Kalwaryjska

(dom Agresta), zadał mu 5 ran tłuczonych

w głowę żelaznemi kluczami. Przybylski,

po nałożeniu mu opatrunku przez pogoto-

wie ratunkowe, udał się o własnych siłach

do domu. Zadane uszkodzenie ciała zalicza

się do kategorji lekkich. Przyczyną pobicia

była zemsta, gdyż Przybylski został przy-

jęty do pracy w hucie szklanej, przy ul.

Targowej 5, a dotychczas tam pracujący

Naus miał być zwolniony.

— Jeszcze jedna skarga ma oszusta

Samoluka. Do Wydziału Śledczego PP.

wpłynęła jeszcze jedna skarga na zbiegłe-

go z Wilna krawca Samoluka. Tymrazem
poszkodowanym okazał się miejaki Piotr

Kaliszewicz, zam. przy ul. Góra Bouffałowa

4, który oddał Samolukowi płaszcz do

przeróbki. (e)

—Zmienił 20 zł. na 40 zł. Niejaki Adam

Narwojsz, zam. przy ul. Wiłkomierskiej 55,
wstąpił do sklepu Józefy Krukowskiej, by
zmienić banknot 20 zł, Po otrzymaniu 20
zł. bilonem oszust, nie dając wzamian

banknotu rzucił się do ucieczki, lecz został
zatrzymany i oddany do dyspozycji władz

policyjnych. (e)

— Przywłaszczył.. łóżko. Jerzy Jacu-
to, zam. przy ul. Sosnowej 1 doniósł policji,

iż niejaki Władysław Konoplin, zam. przy

ul. Legjonowej 17, przywłaszczył jego łóż-

| ko. Sprawą zainteresowała się policja. (e)
— Oszustwo. Do sklepu Adolfa Feld-

mana przy ul. Wileńskiej 27 przybył nie-

znany mu osobnik, który, podając się za
Władysława  Czepelanisa współwłaściciel:
jednej z miejscowych drukarni, pobrał od

Feldmana zamówienia ma druki, oraz 21
złotych, po czem więcej do sklepu nie po-

wrócił. (e)

 

 
względnie konieczne. Budżet-—mini- piej. Trzeba wzorować się na najbo- jarzyło w ich umysłach z gorącym
malny. Zapomnijcie

Mironosa co pawie z niczego, ot so”
bie dziś dom buduje.

— Co? na tego Litwina? — wo-
łał wuj Maciej. To cham, mój panie!
Мо! siestrzanie — toć to panowie.
Nie z Mironasem ich tu równać,
lecz z Radziwiłłem, z Sapiehą! Słu-
chajcie, — mówił, gdy pana Ambro-
żego nie było: — Co on może wie-

szlachecki nie pozwala ściskać kab-
zy. Jak cię widzą tak cię piszą, pa-
miętajcie. Nikt was nie będzie sza-
nować gdy was zobaczą z podartemi
łokciami.

— No, więc co robić? — pytał
nieco ostrożniejszy Stefan.

 

o dawnych gatszych sąsiadach. Albo Złotowol- kultem dla wuja Macieja,
szlacheckich zbytkach. Oglądajcie!scy— to nic! Musicie odbudować wpływ urósł zgoła
się raczej na tego waszego sąsiada, dwór, stajnie, gospodarstwo całe, A Dbano też nadzwyczajnie o pozory,

'oranżerja? a szparagarnia? Bez tego
wszak panem być nie można.
— А skąd na to pieniądze —

pytał Stefan.
— No, znajdą się pieniądze —

przemówił Jerzy, «co zdążył już od
usłużnego Hirszberga pożyczyć parę
setek.

—Pożyczki będą do Złotej Woli
dzieć, jak my, szlachta tu żyć ma-|Walić drzwiami i oknami! — wołał
my? Siedzi w mieście, to i zapo”| WUJ Maciej. ||| oe
mniał, jak żyli ojcowie. Prowadzi —Będziecie się przed: niemi opę-
wciąż sprawy chłopskie, toć i sam dzać!
schamiał potrosze. Honor, honor] 3 "= Sr

Minęło lat kilka. Przykro mówić,
przykro mówić... Wszystkie dawne
pańskie na wróciły do Złotej
Woli. Tak jakby nie było owych lat
postu i pokuty. Prawda, ich niewąt-
pliwie skutkiem było upojenie tak
długo wytęsknioną własnością. Po-
siadanie własnego „państwa” ztoto- — Jak to co? Trzeba wszystko

urządzić tak jak było, i jeszcze le-
wolskiego wciąż wytrącało z równo-
wagi trójkę Złotowolskich co się ko*

którego
niespodzianie.

9 reprezentację. Kilka samochodów,
bale i polowania głośne na całą oko-
licę, a nawet poza granicami powia-
tu kosztowne altany i domki mtyśliw
skie — oto co leżało na sercu mło-
dzi... Nie chciano widzieć rzeczywi”
stości Ale nędza wciąż rosła, gospo-
darstwo było w stanie rozpaczliwym,
co łatano pożyczkami oraz nieustan-
ną redukcją pensji oficjalistów. Ple-
nipotentami zresztą byli żydzi, bez
których młodzi kroku nie robili. Oni
zacierali ręce czekając na koniec
Złotej Woli.

Czy się te spodziewania spełnią?
Czy Kukurowce... chciałem powie-
dzieć: Złota Wola — wytrzyma?
Wprawdzie Krasicki i Sienkiewicz
swego czasu odpowiadali na to py”
itanie optymistycznie, lecz oni obaj
byli pod suggestją Weroniki.

Ale Weronika umarła...
2

ае ь 1
3 +
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KORONA PROD. FRANCUSKIEJ 1936 R. NAJPOTĘŻNIEJSZY FILM W DZIEJACH KINEMATOGRAFJI ŚWIATOWEJ

wg. $łośnego utworu PIOTRA BENOIT. Rekordowa obsada z ELISSĄ LANDY na czele. Arcydzieło, które udzieli WAM: najsilniejszych wrażeń.

UROCZYSTA PREMJERA już w PONIEDZIAŁEK A b. m. w kinieW:
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„Popularnošė Stalina“
Niema chyba na šwiecie mocniejszego

władcy, niż Stalin, „czerwony car“ Rosji.

Nie znaczy to jednak wcale, żeby był popu-

larny i cieszył się miłością swoich podda-

nych. Jest to raczej „popularność* odwrot-

nie proporcjonalna do jego potęgi.

Tak przynajmniej sądzić można z naj-

rozmaitszych, złośliwych bardzo dowcipów

i kawałów, które krążą po Rosji na temat

Stalina. Ponieważ w państwie Sowietów

wszelka myśl wolna jest stłumiona, krytyka

niędozwolona, prasa skrępowana, więc

zmysł krytyczny i satyryczny manifestuje
się w tych niecenzuralnych

które ludzie opowiadają sobie na ucho i to

anegdotach,

na trybunie”,

„Kalinina na
— Oto mamy „Lenina

„Woroszyłowa na koniu”,

pługu”...

— A czy nie macie przypadkiem „Sta-

lina w grobie”?

Inna odmiana tej anegdoty brzmi

stępująco:

— Czy są portrety przywódców?

— Owszem. Oto Lenin, tu Stalin, dalej

Kalinin i Mołotow...

— To wszystko?

— Mamy ich jeszcze razem w śrupie,

— A co jeszcze?

— Oto naprz. Lenin w swojem mauzo-

leum,
z wielką ostrožnošcią, aby nie zaalarmowač

czujnego ucha G.P.U, bo wówczas grożą

najsurowsze represje.

— A czy niema przypadkowo  wszyst-
kich razem w grupie i to odrazu w mauzo-|

leum?

Jeszcze inny kawał, puszczony zapew-

ne w kurs przez lewą czy prawą opozycję,

wytępioną i zgniecioną bezlitośnie przez

Stalina, podkreśla różnicę pomiędzy Leni-

nem i Stalinem:

naj-

następująca,

Czego życzą Rosjanie Stalinowi

bardziej? Odpowiada na to

dość makabryczna anegdota:

Klijent wchodzi do sklepu i żąda о-
tografji przywódców rewolucji. Na to sprze-

dawca:

— Dlaczego w trumnie Lenina jest

szklane okienko?
— Ażeby za każdym nowem dekretem

Stalina można było zobaczyć, czy Lenin z

oburzenia nie przewrócił się w grobie.

Klasyczny sposób wyszydzania Stalina

polega na swoistem odgadywaniu inicjałów

skróconych nazw organizacyj komunistycz-

nych i instytucyj państwowych. Tego ro-

dzaju satyra jest nie do przetłumaczenia na

obcy język, ale pewne wyobrażenie o niej
może dać następujący typowy przykład:

Oficjalna nazwa państwa Sowietów Z.
5. $. R. brzmi po rosyjsku S. S. S. R. Otóż

satyra sowiecka zrobiła z tego „Smert

Stalina Spasiet Rasiju”, co znaczy „Śmierć

Stalina zbawi Rosję”.

Taką jest „popularność* Stalina. War-

to zauważyć, że kawały, które opowiadano

kiedyś na temat Lenina i Trockiego, nie po-

siadają ani w części tego złośliwego cha-

rakteru, co anegdoty dotyczące Stalina.

KUPUJCIE „WILEŃSKI KALEN-
DARZ NARODOWY NA ROK 1936*

 

Sport.
Bokserskie „Mistrzostwa Mlodzi-

kėw“.

W dniu 23.I b. r. w Okręgowym
Ośrodku W. F. (ul. Ludwisarska 4)
Wileński Zw. Bokserski organizuje ;
„Mistrzostwa Młodzików” i elimina-
cyjne zawody przed zawodami Bia-
łystok — Wilno. W. eliminacjach
walczą następujące pary: waga mu-
sza Lendzin (AZS)—Bendel (ŻAKS),
kogucia Bagiński (WKS) — Mali-
nowski (KPW), PANowicki
(WKS) — Kulesza (AZS),Szczypio-
rek (AZS) — Krasnopiorow (KPW),
Watoś (ZS)—Bandel ll (ŻAKS), lek-
ka Głuszański (ŻAKS) — Łukmin
(WKS), półśrednia Borys (ZS) —
Judycki (ZS), Matiukow (KPW) —
Taranczewski (WKS,) średnia Unton
(ZS)— Wildo (WKS), półciężka Sa-
dowski (WKS) — Polakow (WKS
Śmigły). -Międzymiastowe zawody
Białystok — Wilno odbędą się w
dniu 1.11 br. w sali Okręgowego O-
środka o godz. 18-ej.

4

 

 

| Nowości a umistis

Gustaw Morcinek. „Po kamieni-

a drodze. Powieść. Okładka i

lilustracje Janiny Konarskiej. Pań-

istwowe Wydawnictwo Książek
Szkolnych. Warszawa—Lwów. 1936.
Str. 180. Cena zł. 3.50.

Jest to niewątpliwie najlepsza
powieść Morcinka dla młodzieży. U-
derza w niej przedewszystkiem  u-
miejętne posługiwanie się różnorod-
nemi środkami ekspresji, dia wywo-

łania w czytelniku zamierzonej przez

autora reakcji. Na podkreślenie za-

sługuje zwłaszcza nadzwyczaj celo-
we łączenie surowego realizmu opi-
su z głębokim a szczerym liryzmem,
stanowiącym zasadniczy nurt utwo-
ru.

Ewa Szelburg - Zarembina.
gród króla Marcina.

Wydawnictwostwowe
Skolnych. Warszawa
Str.

„0-

Wyd. II. Pań-
Książek

— Lwów. 1935
140. Cena zł. 2.20.

Zz a

Chcesz sprzedaćDZIŚ PRZY GŁOŚNIKACH! Tajemnice z za kulis filmu! Kinomani-

radjosłuchacze! Baczność! Dziś o godz. 22 min. 15 nadana będzie przez

radjo WYJĄTKOWO INTERESUJĄCA AUDYCJA!  Arcyciekawa

transmisja z iaboratorjum filmowego w Warszawie z okazji ukończenia

nowego potężnego filmu polskiego

„JEGO WIELKA MIŁOŚĆ"
Usłyszymy wszystkich wykonawców ról = ze STEFANEM

PANŃ|

PIEŃ GERA

 

DZIš POCZĄTEK O GODZ. 2-ej.

CASINOоннн  
| W roli gł. światowej sławy
, artysta CHARLES LANGHTON

Dziś i jutro o
godz. 2 i 4eej

DLA WSZYSTKICH

PORANEK
Podwójny RZ

„ZBRODNIA
i „DZIEWCZĘ:z OBŁOKÓW"
„W roli ez śpiewak 30SE MOJICA.
 

Pocz. o g. 6-ej.

CASINO  

Nadprogram: Najnowszy

Balkon
 

Nadprogram: Kolorowy film p. t. „ŚlubwCiastkowie" i najn. alktuaka. |

Największy

o dobrze ogrzana.|

HELIOS | komik Świata
w otoczeniu 100 najpiękniejszych dziewcząt w

oceEgi
 

Finał wykonany w barwzch naturalnych. Przebojowe =: Piękne sytuacje

Nad program: Atrakcje.  Pocz. o 4-ej.

POLSKIE kiae

ŚWIATOWID,
„ Misklewicza99

Slynna operetka

JANA STRAUSSA

„Baron Cygański
Wroli tytułowej: ADOLF WOLBRUCK. Po"

czątkisseansów: 4, 6, 8 i 10. 15,w święta od2-ej ==

Wkrótce: BRYGIDA HELM w arcyfilmie „Z Ł O "E.o—

"IIITTT TA

 

 

EDDIE CANTOR
S- komedji muzycznej

MIESIAC SZLAGIEROW,JS

Dwie Joasie
Pocz,

   

10—25'|
szaliczek, bluzeczkę,

WIELKI

W.

 

 
D/H.

„ WIELKA 18
a

 

ADMINISTRACJA: Wilno, wi, Mostowa 1, czynna od g.

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

Taniej kupi Fani...
Wykwintną, jedwabną bieliznę damską, szlafroczek, sweterek,

pończoszki,

w firmie 1. KLODECKI

Obejrzenie nie use“kupna

SA
100 LAT MiJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

tir. H. RUSIECKI

sw AtdiruKODIC2
Obserwator zegarów u Jego Eksc.
p. Wojewody, U. S. B., Magistracie i wielu in.

Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-

Zegarki od 5 zł.

>
ZE REWERSKOCWAWERKEES

IOKAZJA TANIEGO KUPNA
„T. ОО У МЕС

WILNO

po cenach zupełnie zniżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery;

Wynajem naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy. bardzo tanio.

Rewelacyjnie niskie ceny na serwisy.

torebkę i t d

ZAMKOWA 17,
aa 9-28.

rękawiczki,

WYB

jowych i zagran.

Ceny kryzysowe,

wł. |. MALICKA
UL. MICKDEWICZA 6

  

Arcypasterza,

  
   

9 — 18. CENA PRENUMERATY:
nelerologi 30gr. za

ryczne o 25*/ 8 Dla posrakujęsych pracy 50'» aniżki, Administracja pzstramga sobi

'REWJA|

Rewja w 2 cz. f 15 obrazach.

nie 2 seanse: o 6.45 i 2»
  

OGNISKO |" 
„Nadprogram: Dodatki dźwiękowe.

 

wirtuoz muzyki eekscentrycznej Eddi, balet Tanagra,

Jadwiga Smosarska, ina Benita,

Brodniewicz ! Michał Znicz w filmie

WSZYSTKO STANIAŁO
WYROBY |ZE ZŁOTA i

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4—

u W. JUREWICZA |...... .

Dziś ostatni krzyk kinematograiji!

WIELKI FILM MUZYCZNY

Dia Ciebie tańcze ——
W rol. gł, Jean HARLOWi Wiliam Powell.

tygodnik „Foxa” i dodatki.
Sala dobrze ogrzana,

25 gr. Program Nr. 61 p. t.

„Zaloty ułańskie-...
Udział bierze artystka teatru „Wielka Rewja" w War-

szawie — Gena Honarska, wielokrotny laureat konkursów śpiewaczych A. Iżykowski,
duet Bojarski—Szelly, Codzien-

w niedzielę i święta 3 seanse: 4,45, 7 i 9,15.
 

  
 

seansów codziennie o godzinie 4 popoł.

 

EET"!

Praca

i SREBRA, ZEGARY, ukiw.
ZIKL

PANIENKA,

Sala dobrze= Spółdzielni

i

 

 

lub kupič
NIERULHOMOŚC

riemską, miejską, lub podmiejską

Pracy

„PRA

zwróć się do

Prac. Umysłowych

CUM”
Wilno, ul. Jagiellońska 6—23, tel. 22-24

 

Eispedjentka|
, branży księgarskiej
poszukuje pracy w
„Wilnie lub na wy-
| jazd. Łask. zgłosz. do
adm, „Dz. И/ dla

| „Ekspedjentki“ 420)

TECHNIK
jakiejkol-

wiek pracy, Reperuia
radjo-aparaty, montu-
je nowe odbiorniki,
naprawia uszkodzenia
na miejscu. Łaskaw:

, gierty do Adm. „D”.

Franciszek Wil” dla „technika”.
(Tisake adres.

MŁODA, |
inteligentna, uczciwa
i pierwszorzędna ku-
charka przyjmie pracę
w porządnym domu
na przychodzącą. Ki-&

Udziały
OD ZŁ. 2000

(z zabezpieczeniem)
w ener. zastępstwie
handl. na Rz.P, Arty-
ku! techn, wszechów.
opatentowany i wpro-
wadzony, niezbędny
w gospodarce państw.,
BaMoTrZy przemysł,
rolnej i prywatnej.
Pewność znaczn. zby-
tu, wysokie zyski.
Wiad. ul. Poznańska
2, m 2. Od 16—18

Ryby
„świeiż ef

  

jowska 4, m, 24. 0,0.RSZE bez

(RAWCOWA| i ości
rut wz žyimuje

wesele zaa. pia- ka zł. 1 „40

szcze, kostjumy, su-
knie. Ceny niskie. A-
dres: Łukiska i Me-
czetowa 13/2—-3.
 

KUCHARKA,

poleca:

wiedryńi
bardzo zgodzi się do wszyst-| WILEŃSKA Nr. 36

MISTRZA FIRMY P.

WILNO, MICKIEWICZA 4.
BURE

 

AV

" pokoje”JJ Lokale

MAANAM AMEA

TANIO!
PRĘDKO! Skiep
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkania
BIURO

POŚREDN. MIESZK.

samym гуоки — po!

handlu mięsnym, któ-;

wynajęcia, Nadaje się

„UNIWERSAL“ Ta w spożywczy.
zostało  przeniestcnt pbiawatny i t p. bez

ua ul. Mickiewicza 4|jodowni. Zarzecze 40,
m, 6-a, tel, 22-11.

Biuro przyjmuje zgio-
szenia wolnych miesz-
kań i pokoi umebio-
wanych. Opłata od
P. 1. Wiašcicieli nie-
rachomošci po wy

sajęciu.

' DO WYNAJĘCIA
mieszkanie 5-pokojo
we ze wszelkiemi wy

godami, suche, Sio | purowany,

Nadajesię dl аadaje się dla рр. 2268 m.% sprzedami
Wojskowych, blisko Kalwaryjska 132. Wia-
koszar. Artyleryjska gomość na miejscu a
8, dozorca wskaże, właściciela. NOI

 

 

piętrowy,
z balkonem.'4 mieszk.; ziemi wł. 

miesięcznie a odnoszeniem do

ry istniai 12 lat, dol

   

SPRZEDAM
folwark Skibiszki ob- kurs
szaru30ha, w tem 2
ha lasu, reszta ośmio-, Pracy.
polówka, 10 ha obsia-|
ne żytem.
kach dowiedzieć :ię
na miejscu.

z dużą lodownią pzy „Rudomino, Szczęsno-

wicz. 422—2

SPRZEDAM
KAWIARNIĘ - JA-
DŁODAJNIĘ w cen-
trum miasta dobrze
prosperującą. Lokal
nadaje się na każde
przedsiębiorstwo. Ad-
res w Administracji
Dziennika pod „3.000*

SŁUŻĄCA
do wszystkiego, umie-
jąca gotować, na wy*

d do Warszawy po-
trzebna. Refer. i świa-
dectwa konieczne,
Zgłaszać się: Popow

dobremi reierencjami,
poszukuje posady do
dzieci z szyciem. Zna
krój — skończyła kur-
sa dokształcające Im.

3-letni'
bieližniarstwa-'

Konopnickiej,

krawiectwa w Źródle'
Zasługuje na

uznanie, bo uczciwa,

0warun-!pracowita i najlepsze-
prowadzenia.go

lub Zarzecze 5/2,

MISTRZ KOWALSKI,
Polak, założył war-
sztat kowalski przy
ul. Kolejowej 15 (ua-
przeciw dworca osob.),
przyjmuje wszelkie ro-
boty kowalskie, jak
okucie wozów, powo-
zów i koni. Robota
solidna; 48—1

POMOCNIK
GOSPODARCZY,

lat 24, kawaler,

ukończoną
Rolniczą i 2-ietnią

praktyką, poszukuje
pracy za skromnem
wynagrodzeniem, Ła-
skawe zgłoszenia pod
adresem: Bieniakonie, ska 10—1.

 

domu lub przesyłką pocztową —- ni.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

 

ее

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa |

  

skrz. poczt.8, dla K.H.

kiego, posisda dobre'
Es poszu- |
kuje pracy.  Siera-
kowskiego 24—10,

 

DOSTAWCY !
mleka z majątku w

Poczta „Dziennik Wileński" ilości 500—600 litrów
dziennie poszukuje
"sklep spożywczo-mie-
czarski. Umowa rocz”,
QOierty i warunki nad-
syłać: Wilno, ul. Le-
gjonowa 28, B. Roma-'
nowski.

 

 

az GRZY-
i WĘDLINY

—Bal źró-

z dło z tej dziedziny

LIeTWÓSKI
—

tel. 12-24.
! а
[MEL][SLICE]
 

 

KOREPETYCJI
w zakresie 6-ciu klas
poszukuje fachowy
korepetytor. Adres w
Admin. „Dz. WiL“

Pomóżmy
bilźzim

ZWRACAMY SIĘ
z gorącą prośbą do
itościwych serc na-
szych czytelników o
pomoc dla młodej,
zdolnejpanienki, kiė-
ra znajduje się w tak
krytycznem  materjal-
nem położeniu, że nie

Szkołą Wileńska 42, fest w możności prze-
jtrwać te kilka miesię-
cy do końca roku
szkolnego, by módz
zdobyć maturę, Skład-
ki na wpis przyjmuje
Administracja  nasze-
(0 pisma,

(MUSSS

: © 2 gr, 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50, magranleą al, 6; —

za tekstem (10 am.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty »a wiersz druku 30 gr. Za ogłosnonia srfrowę I įebela-

ie rmieny terminu druku I ogłoszeń |nie przyjmuje xastrzeżeń miejsca.
NAm 

Odpowiedzialny redaktor: STANISLAW JAKITOWICZ,

 

 


