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SA"
z.DOWNAROWICZÓW

KAROLINA OKULICZOOA
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. św. Sakramentami zmarła w

Warszawie dn. 25 lutego b. r.
Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wilnie do kościoła św. Jana

nastąpi w piątek dnia 28 lutego o żodz 4-ej po południu. Nabożeństwo żałobne
w tymże kościele, oraz następnie czasowe złożenie zwłok na cmentarzu Rossa
odbędzie się w sobotę 29 luiego o godz „ 9-ej rano.
O czem krewnych i znajomych zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

MĄŻ I DZIECI

 

   

   o godz.

 

Pakt sowiecko - francuski
DYSKUSJA NAD PAKTEM
PARYŻ. (Pat). Posiedzenie :zby

deputowanych, poświęcone dyskusji
nad ratfikacją paktu francusko-so-
wieckiego rozpoczęło
żywszym nastroju ze względu na
koniec tej tak niezwykile, jak na
francuskie zwyczaje parlamentarne;
przewlekającej się dyskusji nad ak-
tem dyplomatycznym, wiążącym
Francję z obcem państwem. Pxze-
wodniczący otworzył dyskusję nad
art. 1, udzielając głosu deputowane-
mu. występującemu przeciwiko pak-
towi, Deputowany Amidieu du Clos
skorzystał z okazji, by poddać esz-

Manifestacja

Na którą zaprasza krewnych, Znajomych i Współczujących

się w nieco!

Lakis anais ac

W trzecią bolesną rocznicę bohaterskiej śmierci

ś.t p.

EDWARDA KOMOROWSKIEGO
zostanie odprawiona Msza św. w kościele OO. Bonifratrów dn. 29 b. m.

8 rano,
RODZINA.

ratyfikowany
cze raz ostrej krytyce paki, wywołu
żąc specjalnie wspomnienie zdrady
bolszewików w odrębnym traktacie
w Brześciu Litewskim.

Następnie przystąpiono do siła-
„dania oświadczeń w sprawie głoso-
wania. Wystąpienie dep. Her-iota
wprowadziło odrazu burzliwy ele-
ment do obrad, ze względu na ostrą
opozycję lewicy przeciwiko osobie
mówcy. Herriot polemizował z min.
Flandin, który w expose swoiem
podkreślił, iż pakt francusko - 607
„wiecki jest paktem otwartpm dla
wszystkich, tymczasem! ciągnął
mówcą — Polska zgłosiła zastrzeže-

narodowców
w Chorzowie (Relacja P.A.T.)

CHORZÓW. (Pat). W ub. nie-
dzielę grupa członków rozwiązanego
Stronnictwa Narodowego, pochodzą-
cych z powiatów tarnogórskiego,
rybnickiego, pszczyńskiego,  xato-
wickiego i šwietochtowickiego oraz
Chorzowa usiłowała urządzić w
Chorzowie demonstrację oraz niele-
galny pochód. Policja udaremniia te
usiłowania, zatrzymując przytem 47
osób.

 

Wczoraj w dyrekcji policji w
Chorzowie odbyła się rozpiawa kar-
no-administracyjna przeciwko 20
zatrzymanym. W wyniku rozprawy
17 oskarżonych skazano na 2 tyg.
do 2 miesięcy bezwzględnego aresz-
jtu, a pozostałych trzech oskaržo-
nych na grzywnę od 300 do 400 zł., z
ewentualną zamianą na areszt ой 3
do 4 tygodni.

 
 

Niemiecki prezydent ministrów, Goering, został zaproszony na

  

WJaponjisytuacja niewyjaśniona
Walk niema. Powstańcy żądają utworzenia gabinetu militarystycznego

TOKIO. Agencja Domei donosi:
| Gabinet wraz z pełniącym obowiązki
„premjera ministrem spraw wewnę-
j trznych Goto dzisiaj rano zgłosił dy-
| misję. Cesarz prosił jednakże wszyst
jkich członków rządu, by pozostali
Ina swych stanowiskach do chwili
lutworzenia nowego rządu.

Wszyscy ministrowie spędzili noc
jw pałacu, gdzie odbywały się długo-
|trwałe narady, w których wzięli u-
dział liczni japońscy mężowie stanu
jwraz z ks. Kiyupa i baronem Ikki.

Ks. Asaka, ks. Hikaszikuni, ge-
,nerałowie Araki, Mazaki, Haiaszi
joraz inni członkowie rady wojennej
obradowali do rana, opracowując
plan, mający na celu zlikwidowanie
obecnej sytuacji.

Admirał Kandzi Kato konierował
z członkami rady wojennej w spra-
'wie uformowania nowego gabinetu.

 

 

hy

nia, ustosunikowując się nieprzyjaź-
nie do tego pakta, w myśl którego
musiałaby się zgodzić na przepusz-
czenie wojsk obcych przez swoje!
terytorjum. Mówca kwestjonuje na-
stępnie szczerość Sowietów do nie-
mieszania się w sprawy polityki we-
wnętrznej Francji, wskazując na
działalność agentów sowieckich w
Hiszpanii i na Węgrzech.i przypomi-
nając sprawę

 
om rozdzielać, według mówcy pie”
niądze pochodzące z Moskwy orga-
nizacjom. komunistycznym we Fran-$
cji, a mianowicie 60.000 fr. na wy-
dawnictwo  „Faszyzm i wojna”,
10.000 fr. na organizację frontu ludo-
wego, 450.000 ir. na propagandę wy-
borczą partji komunistycznej.

UCHWALENIE PAKTU

że na dzisiejszem posiedzeniu Izba
Deputowanych ratyfikowała znaczną
większością
wiecki pakt wzajemnej pomocy. !
LMSA aODA ko AKAS

Pogłoski zamachu aa Salia | 
,z Moskwy, że pogłoski o zamachu
|na Stalina pozbawione są wszelkich
podstaw. Pogłoski te zostały naj-

polowanie reprezent

cyjne w Białowieży. Fotograija przedstawia myśliwych i trołea w postaci dzików, wil-

ów, tysi i lisów.  

aresztowanego emi-f+
sarjusza sowieckiego Eberleina. Miał BĘ”

PARYŻ. Agencja Havasa о105% )ГОГОУРРУДЧТАРТИТЕРЯР ЕЙ

giosow  francusko-s0- (ZF

Ks. Chichibu, młodszy brat cesa-
rza, ma przybyć dzisiaj do Tokio z
Hirosaki.

Cesarz zwrócił
szego japońskieżo Imęża stanu ks.
Saiondzi, prosząc go o opinię w
sprawie utworzenia nowego rządu.
TOKIO. O północy, według agen-

cji Havasa, sytuacja przedstawiała
się w sposób następujący: Najwyższa
rada wojenną zasiadała w kwaterze
głównej żandarmerji. Ministrowiei
dygnitarze państwowi spędzili noc
w pałacu królewskim.

Oddziały, które pozostały wierne
rządowi, otaczały dzielnice, w któ-
rych okopali się powstańcy. W in-
nych częściach miasta panował spo-
6.
TOKIO. (Pat). Po konferencji w

pałacu cesarskim generałowie Ara-
kii Mazaki udali się do kwatery
głównej powstańców, żądając, by
opuścili zajęte gmachy państwowe.
Przywódcy powstania oświadczyli, iż
wykonają rozkazy rządu i wyrażą
posłuszeństwo, jeżeli zostanie ufor-
mowany gabinet o tendencjach mili-
tarystycznych. Przywódcy ruchu o-
biecali jednakże, iż powstrzymają
się od akcji, mogącej zagrażać życiu
mieszkańców stolicy.

SZANGHAJ. (Pat). Według in-
jormacyj ze źródeł japońskich, star”
cie pomiędzy powstańcami a wojska
mi rządowemi jest małoprawdopo-

się do najstar-

dobne. Zbuntowane oddziały są rze-
komo gotowe do spokojnego opusz-
czenia zajętych urzędów i gmachów
państwowych.
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WARZYSZENIE „RESTAU-
RACJI SZOWA*

SZANGHAJ. (Pat), Według in-

STO

ficerowie biorący udział w zamachu
słanu, twierdzą, iż są członkami
stronnictwa „Restauracji Szowa”.
Aby zrozumieć mistyczny sens tej
nazwy, oraz cele ruchu, należy przy-
pomnieć, iż cesarz japoński podczas
koronacji otrzymiuje imię, którego
nie wolno wypowiadać za jego życia,
ale którem jest nazywany po śmier-
ci. Obecny cesarz Hirohito otrzymał
imię pośmiertne. Szowa. Partją „Re-
stauracji Szowa' będzie więc stron-
nictwem, które w historji japońskiej
pozostanie związane z panowaniem
Szowa.

a tendencjach

SIŁY POWSTAŃCÓW. OFIARY.

LONDYN. Według Reutera, licz-
ba oliar zamachu stanu dokonanego
w Tokio jest jeszcze nieznana.  We-
dług niesprawdzonych wiadomości,
wynosi ona od 80 do 100 zabitych.
„Według depesz otrzymanych w No-
wym Jorku, w powstaniu bierze u-
dział kilkudziesięciu oficerów, do-
wodzących 600 żołnierzami.
TOKIO. Jak donosi Reuter, wczo-

rajszy zamach stanu był przygoto-
wywany od dwóch tygodni. Ks. Sa-
jondzi, który został powiadomiony ©
przygotowywanych wypadkach, zdo-
łał zbiec przed najściem zamachow-
ców na jego rezydencję.
Ambasad państw obcych są strze-

żone przez silne straże.
TOKIO. Podczas wczorajszych

zajść niezwykłą odwagę wykazały
dwie kobiety: Hr, Seito oraz ks. Ma-
kino. Jak donosi Reuter, żoną admi-
rałą Seito została ranna kiedy usiło-
wała obronić swego męża przed na”
pastnikami, którzy wtangnęii do jego
rezydencji. Hr. Makino broniła do
ostatniej chwili dostępu do swych
apartamentów, kiedy zamąchowcy
przybyli samochodem ciężarowym z
Tokio, zaatakowali willę hr. Masino,
położoną nad brzegiem morskim.
Hrabina twierdziła, iż mąż jej jest
nieobecny i zdołała powstrzymać na
pastników. Skorzystał z tego jej
mąz, któremu udało się zbiec Lylnem.
„wejściem i schronić się w domu
cieśli, z którym był zaprzyjaźniony.

=PRZYSZŁYRZĄD JAPOŃSKI
SZANGHAJ. (Pat). W kołach

 
t politycznych chińskich, według Reu-

tera, prawdopodobnem następstwem
zamachu stanu "noże być przyjście
do władzy gabinetu wojskowego o

faszystowskich, przy”
chylnie usposobionego do agresyw-
nej polityki panazjatyckiej. Głów-

у s; nym celem zamachu — zdaniem tych
+ kół — było usunięcie umiarkowa-

nych członków. gabinetu.
TOKIO. (Pat). Najwyższa rada

wojenna zebrała się o godz. 10.30 ra-
„no w pałacu cesarskim. W kołach
| politycznych, jak donosi Havas, prze
|widują, iż pomimo niepowodzenia
|zamachu, wynik zajść będzie korzy-
fstny dla armji. Przypuszczają, iż o*
głoszenie stanu wojennego pozwoli

PARYŻ. Agencja Hawasa donosi formacyj, jakie nadeszły z Tokio, o* | armji otrzymać realizację dwóch po-
jstulatów: po pierwsze — utworzenie
Igabinetu zjednoczenia narodowego
joraz po drugie — kontroli opinii
jpublicznej.

T

Sejm zakończył
| prace budzetowe
i WARSZAWIA. (Pat). Sejm  za-
jkończył wczoraj swe prace nad pre-
liminarzem budżetowym państwa na
rok 1936-37.,i projektem ustawy skar
bowej trwające od dnia 17 b. m.

`

Pod Admi
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM _MIEJ-
SCOWYM | ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z
opłatą prenumeraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" bę-

dziemy zmuszeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesy-

łanie pisma z dniemimarca1936r.
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Ruda Miejska przeciw ubojooi rytualnemu
W, dniu wczorajszym odbyło się

pod przewodnictwem p. Prezydenta,
dr. Maleszewskiego, posiedzenie Ra-
dy Miejskiej. Porządek dzienny, ©-
bejmujący sprawy natury formalnej,
wyczerpany został bez ayskusji i
sprzeciwu. Sprawozdanie Komisja
Kewizyjnej po krótkiem przemówie-
niu przewodniczącego tej komisji, p.
proi „Jaworskiego uchwalono pod-
dać dyskusji łącznie ze sprawozda-
niem z zamiknięcia roku budżetowe”
(go co ma nastąpic zą miesiąc.

Długą dyskusję wywołał nagły
wniosek Narodowego Koła Radnych:

„Rada Miejska m. Wilna, jednocząc się

z Radami iunych miast Polski w wysiłku

zniesienia rytualnego uboju bydia, poiępio-

nego i zniesionego już przez większość

państw cywilizowanych, jako  niehurmani-

tarnego i obciążającego zbytecznemi opła-

tami ludność chrzescijańską, poleca "lagi

stratowi wystąpić do odnośnych władz z

wnioskiem o wydanie odpowiednich zarzą-

dzeń, mających na celu zniesienie uboju

rytualnego".

"Wilno, dn. 27 lutego 1936 r.

Nagłość wniosku została ucawa-
ilona głosami Nar. Kołą Radnych i
Kota  Gospodar. przeciw głosom
radnych żydów, poczem rozpoczęła
się długa merytoryczna dyskusja.

iSS arr a ннн

Po strajku na Naroczu
Gdzie pędzicie groźne tłumy!

Na wesele czy zabawy?...

Nie, ktoś odrzekł pełen dumy

My na rynek — [0 sielawę

Tii

Kronika telegraficzna
Wskutek popsucia się hamulców

tramwaj w Stambulu, wiozący kilkadziesiąt

osób, nie mógł zatrzymać się na spadzistej

ulicy wypadł na zakręcie z szyn i z wielką

siłą uderzył o ścianę domu. Pod szczątkami

wagonu i gruzami muru znalazło się 30

pasażerów, z którycn 3 zginęło na mvejscu.

** Słynny uczony Pawłow zmarł dzisiaj

"rano w Leningradzie.

** Sędzia śledczy prowadzący docho-

dzenie w sprawie napaści na L. Bluma,

„kazai zwolnić z aresztu architekta Acago-

na, który jednakże jest nadal cskarżony o

udział w napaści na Bluma.

** W katastrofie lotniczej, która wyda-

rzyla się wczoraj pod Chormaskar na tery-

torjum Adenu, zginęli oficer i mecnanik

samolotu angielskiego.

** „Ceske Slowo” donosi z Braty-ławy

o aresztowaniu 11 członków bandy -zpie-

gowskiej, której przywódcą jest niejaki

Hugon Kober.

** W sianie Idnho w pobliżu Wallace

na pociąg osobowy spadła lawina śnieżną,

Jeden wagon został oderwany przez masę
śniegu i stoczony w przepaść. 3 pasażerów

zginęło.

Kryminaliści wracają,
do więzień

Zaobserwowany po wprowa-
dzeniu w życie amnestji wzrost wy”
padków kradzieży, jak i innych ro-
dzajów przestępstw, odbił się już na
liczbie więźniów znajdujących się w
więzieniach wileńskich, Więzienia
powoli się zapełniają, wskutek po-
nownego osadzanią niedawno zwol-
nionych kryminalistów. W! więzieniu
na Łukiszikach liczba więźniów wra-
<a stopniowo do normy z przed am-
nestji. (h)

W dyskusji zabierali głos zarów-
no przedstawiciele t. zw. burżuazyj-
nch ster zydowskich, jak i przedsta-
wiciele Bundu i Socjalistów żydów,
przyczem ujawniła się zupełna jed-
nomyślność radnych żydów w zwal-
czasiu wniosku.
Z pośrćd radnych chrześcijan prze

ciwny wnioskowi był tylku radny p.
Krestjancw, który żądał odesiania
wniosku do komisji.

Pozostali mówcy: z Koła Naro-
dowego pp. Kiersnowski, Gliński,

!
{
' W. senackiej komisji budżetowej

' doszło we wtorek do ostrego starcia

między większością zasiadających w

nie; senatorów a b. premjerem Ko-

złowskim  spowodu wygłoszonego

przez niego referatu generalnego o

preliminarzu budżetowym na r.
1937/17.
W referacie tym sen. Kozłowski

wytknął, że gospodarką w lasach
państwowych jest niewłaściwa, bur
dowa kolejki na Kasprowy Wierch

niecelowa, plany finansowe przed-

siębiorstw państwowych zrobione
znacznie mniej oszczędnie niż bud-
żety ministerstw, że rząd nie prze-

prowadzii zapowiedzianej walki z
|kartelami, że oszczędności w budże-
cie robiono mechanicznie, przerzu-
cając funikcje państwowe na samo-

rząd. Krytykował ubezpieczenia

|społeczne, domagał się przedstawie”

jnią izbom ustawodawczym planu in-

westycyjnego wskazując, że przewi-
dziane w nim pożyczki na inwesty”
cje kolejowe i pocztowe w: sumie 90
miljonów zł. kryją właściwie deficyt

budżetowy. Oświadczył wreszcie, że

wielki wysiłek świata pracy — ob-

niżenie poborów — nie dał pełnego

wyniku.

Omówiwszy kolejno wszystkie
artykuły ustawy skarbowej, wniósł
o skreślenie art. 6 ust. B, który wy-
mienia szereg ważnych potrzeb pań-
stwowych i przeznacza na ich. za-
spokojenie ewentualne nadwyżki

dochodów. Refeient uważa bowiem,
że ustawa skarbowa nie może za-
|wierać obietnic w dodatku bardzo
wątpliwych.
Nad referatem wywiązała się bar-

dzo obszerna dyskusja, w której nie-
ma| wszyscy senatorowie podkreślali
że nie odzwierciadla on poglądów
komisji, lecz raczej subjektywne za-
patrywania p. Kozłowsikiego. Przy-
pomniano mu okres jego rządów i

 

|WEAROIWROEKO WZI ONEOTOZZ WEKA OK: ERD

KRZYK NIEMOWLĘCIA —
TO JEGO MOWA.

Dziecko przeczuwając, że zbliża się
chwila karmienia, przypomina się matce
krzykiem. Zdarza się jednak, że nawet po
karmieniu dziecko iest niespokojne i pła-
cze. Młode matki wowczas są bezradne —
mie wiedzą bowiem. o tem, że w wielu wy-
padkach nie wystarcza ich własny pokarm
jako dostateczne pożywienie i że wtenczas
koniecznem jest dożywianie dziecka. W
takich wypadkach powinno się uwzględnia

|najlepsze mleko krowie. Lecz samo mleko
nie wystarcza. Lekarze stwierdzili, że
mleko tworzy w żołądku dziecka serowate
grudki, które powodują schorzenia i to jest
przyczyną że dziecko niby bez powodu
płacze. Chcąc natomiast, aby dziecko roz-
wijało się normalnie i zawsze było zdrowe
trzeba dodać do mleka mączkę owsianą
KNOR! Kleik z mączki owsianej KNORR,
jprzyrządzony ma mleku jest najidealniej-
szem pożywieniem w okresie rozwoju nie-
mowlęcia i przedewszystkiem w dożywianiu
pozbawia matkę wiela kłopotów, O wy-
sokości wartości odżywiczej KNORR miącz-
ki owsianej zaświadczy każdy lekarz.

 

 

KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY

W, niedzielę, dnia 1 marca, o godzi

„STRONNICTWIE NARODOWEM

nie 12.45, w sali Stronnictwa Naro-
dowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się

  Zajšcie W k

i

'
!

i
ii
|

Fedorowicz, Kodž, a z Kola Gospo-
darczego pp. Hilienowa i Wysiouch
popierali wniosek, uzasadniając go,
względami humanitarnemi i gospo-
darczemi.
W głosowaniu wniosek przeszedi

41-ma głosami przeciw 10.
żydzi (o |

 

Po giosowani«: radni
prócz przedstawicieli Bundui Socja*|
listów) ma znak protestu opuścili|
salę

Posiedzenie zamiknięto 0 godz.
11-ej min. 15 gświeczorem.

trudności, + jakiemi się spotykał
przy równoważeniu budżetu.

Sen Bobrowski zgłosił nawet
wniosek następujący: Komisja bud-
jżetowa nie przyjmie do wiadomości
referatu sen. Kozłowskiego w przed-
łożonej formie.

Wniosek ten wywołał wielkie
poruszenie. Na komisję przybył p.

Katowicka „Poionia” pisze:
Sprawę budowy pomników ku

czci Marsz, Piłsudskiego można roz-
patrywać z różnych punktów widze-
nia. Co do samej idei, samej zasady,
trudno się wdawać w dyskusję z 0-
bozem sanacyjnym. Zajmijmy się
jednak sprawą form.

Chodzi mianowicie o to, czy nie
lepie; budować szosy, szpitale, sziko-
ły, zamiast obelisków lub kopców?
W zeszłym roku Liga Drogowa rzu-
ciła projekt, by celem uczczenia śp.
Piłsudskiego zbudowaćwielki „Szlak
Marszałka  Piłsudskiego', któryby
wychodząc z Krakowa szedł przez:
Warszawę i Wilno do Żułowa. [rze-
ba przyznać, że byłaby to in'westy-
cja pożyteczna. Dobrych dróg mamy
bardzo mało.

Nie słyszymmy jednak o urzeczy-
wistnieniu tego projektu, pod wzglę-
demi dróg i motoryzacji cofamy się,
natomiast Naczelny Komitet Uczcze-
nia Marsz. Piłsudskiego ogłosił listę
miejscowości na ziemiach polskich,
w których przebywał Marsz. Pił-
sudski. Jest tych miejscowości coś
180, ale Nacz. Komitet zastrzega się,
że lista nie jest kompletna i dlatego
nie krępuje „inicjatywy obywatel-
skiej” w daiszem ustalaniu tych miej
SCOWOŚCI.
Zdaniem Komitetu najbardziej ce-

lowemi pominikami są: tablica gra”
Initowa, lub bronzowa na budynkach,
możliwie zaś okazały głaz w polu, w

isji senackiej
o referat generalny sen. Kozłowskiego

MUZYKA W WILNIE.
Ostatni poranek symfoniczny

pod dyrekcją Czesława Lewickiego
przy udziale dyr. Stanisława  Szpi-
nalskiego był bezsprzecznie jednym
z najlepszych w obecnym sezonie.
Program był zupełnie dostosowany
do poziomu naszej orkiestry, cieka-
wy i nieograny.
Muzyka epoki klasycznej i muzy-

ka dawna to jest właśnie treść mu-
zyczna, która jest dostępna dla sze-
rokich warstw odbiorców muzyki a
przytem posiada ogromną wartość
wychowawczą. Uczą się na niej i

marszałek Prystor, starając się zała-
godzić sytuację.

Narady i dyskusje trwały czas
dłuższy, Wreszcie sen. Kozłowski о-
świadczył, że relerat swój przerobi
i na plenum zgłosi go w takiej for-
mie, aby wyrażał opinję koimsji.
Wobec tego sen. Bobrowski wnio-

sek swój wycofał.

 

Roszta budowy pomników
„gowiecznych drzew uzupełnią to,
dzieło.

Jak widzimy,
na wielką skalę.

Nie przypuszczamy, by wszędzie
zamierzano budowac kosztowne
pomniki. Na okazały pomnik może
się zdobyć Warszawa iub Wilno, na-
tomiast np. wioska Grudzyny, w któ-
rej się zatrzymał Marsz. Piłsudski
podczas wojny. Paproć Duża, gdzie
brał ślub ewangelicki, Czeremoszno
na Wołyniu, gdzie kwatenował, —
takie wioski są zbyt ubogie na to, by
wznosić wielkie pomniki. mur
siały poprzestać na 'tablicach grani-
towych lub głazach w polu.

Zydzi, chcąc uczcić twórcę syjo-
nizmu Herzia, sadząc w Palestynie
drzewa, by utworzyć wielki las
Herzla, co w tym pozbawionym la-
sów Ikraju będzie mieć diiże znacze-
nie gospodarcze. Z okazji jubileuszu
zmarłego niedawno Jerzego V. jeden
z jego poddanych ofiarował dużą su-
mę na ufortyfikowanie Singapoore.
Gdzieindziej buduje się ku czci głoś-
mych jednostek okręty, eskadry sa-
e. wreszcie szkoły lub  szpi-

tale.
Chyba żaden z sanatorów nie bę-

dzie twierdził, że wszystko mamy
dosyć i tylko obelisków w: miastach
nam brakuje. Kwestję należy więc
rozważyć spokojnie, objektywnie,
bez węszenia „miazmatów  partyj-
nictwa'”, Marynarce naszej przyda-

alkicja zakrojona jest

 parku miejskim, a prosty obelisk z
ciosanego kamienia w miastach. Od-
powiednie napisy i otoczenie z dłur

W, Łodzi odbyło się posiedzenie
przedstawicieli pięciu związków za-
wodowych  roboinikėw przemysłu
włókienniczego.

Po złożeniu odnośnych sprawo-
zdań z przebiegu dotychczasowych
dwóch konierencyj, odbytych w in-
spektoracie pracy z przemysłowca”
mi Łodzi i okręgu łódzkiego, konfe-|
rencja międzyzwiązkowa uchwaliła,
że wobec uchylenia się przemysłow-
ców łódzkich od rokowań, tudzież
wobec oświadczenia przemysłowców
okręgu łódzkiego, że ze względów
konkurencyjnych umowy honorować

Starostwa powiatowe  Wileń-

łaby się jeszcze niejedna łódź pod-
wodna, lotnictwu — eskadry samo"
lotów. etc.

Łodzi grozi strajk
ciele związkowi postanawiają pro-
klamować od poniedziałku 2 marca
strajk w tych zakładach przemysło-
wych, w których umowa nie jest ho-
norowana. Zarówno w Łodzi jak i
w okręgu, a więc Pabjanicach, Zgie-
rzu, Zelowie, Zduńskiej Woli i in-
mych.

Wedłuś obliczeń związków  za-
wodowych strajk obejmuje około
50 procent włókniarzy, tj. blisko 60
tysięcy robotników. Równocześnie
jednak istnieje tendencja proklamo-
wania powszechnego strajku włó-
kniarzy, celem ostatecznego unor-

nie mogą, zgromadzeni przedstawi-owania warunków pracy i płac.

Przygotowania do zapobieżenia
ewentualnej powodzi

zapobieżeniem ewent. powodziom.Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legilymacjami członkowskiemi).

Na którem przemawiać będą na tematy:

1. „FRONT LUDOWY WPOLSCE* — Paweł Sperski.
2. „KRYZYS ŻYDOSTWA' — Stefan Łochtin.
3. „PRZYTYK* — Alfred Kojer.

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 godz.

11 do 3 i od 6do 7 wieczorem.

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

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!
ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

szczyzny przystąpiły do wstępnych Główne przygotowania czynione są
|prac przygotowawczych, związane z w pow. dziśnieńskim, a zwłaszcza w

Chciał budować domy
Na skutek listów gończych poli-

cja aresztowała 34 letniego Jana
Musiałowicza, mieszkańca powiatu
brzeskiego pod zarzutem usiłowania
założenia fikcyjnej spółki budowla”
nej, przyczem Musiałowicz usiłował
rozbudowywać nasze kresowe mia-
sta i miasteczka, nie posiadając na
to ani grosza. -
Musiałowicz szukał finansistów, a

gdy ich znajdywał, przeważnie pie-
niądze uzyskane na „interes“ przy-
właszczał sobie. (h)

 rejonie Dzisny nad Dźwiną, gdzie są
budowane wały ochronne. (h)

Zatrzymanie dwuch
chłopców z Wilna
w Warszawie

| W) Wilnie otrzymano wiadomość,
„iż w Warszawie zatrzymano 2 chłop-
jców z Wilna 14 letniego Piotra Kad-
łuczenkę i 16 letniego Dominika
Mackiewicza, którzy przed kilku
dniami zbiegli z Wilna z zamiarem
dostania się do Abisynji. (h)

|

wykonawcy i słuchacze muzyki
esencjonalnej i także dobrze wpro-
wadzającej w  słerę estetycznych
formułek  'muzyki _ współczesnej.
Szkoda wielka, že majestatyczna
suitą Rameau „Dardanus'** najsłabiej
wypadła z całego programu. Naj-
mniej była wypracowana. Nato-
miast wdzięczna uwertura Gretry'-
ego i tak rzadko $rywana IV sym-
fonja Beethovena — wykonane tyły
z polotem, bardzo plastycznie
dźwięcznie. Clou programu stano-
wił rozkoszny koncert fortepianowy
d-dur Haydna. Stanisław Szpinalski
jest predystynowany do wykonywa-

1

 

nia muzyki klasycznej.. Pod jego
mądremi, a wielce sprawnemi pal-
|cami wszysikie pasaże i gameczki
nabierają muzycznej treści a całość
dziełą emanuje z siebie niezniszczal-
ną żywotność rytmicznej energii i
dowcipnego wykwintu.

Młody kapelmistrz Czesław Le-
wicki, którego znaliśmy dotąd z
występów na koncertach z orkiestrą
wczniowską, przedstawił sę na o-
statnim poranku jako niezaprzecze-
nie wysoce uzdolniony muzyk. Są
podstawy do sądzenia, że jest to
siła, która obiecuje wiele i w przy-
szłości może stanąć w rzędzie na|-
lepszych dyrygentów w Polsce. Ude-
rza w młodym dyrygencie inteligen-
cja muzyczna i doskonałe panowa-
nie nad sobą, a co za tem idzie i nad.
izespołem  orkiestrowym. Dyrygent
| ten wie, czego chce i umie swą kon-
cepcję interpretatorską narzucić po-
zostałym wykonawcom.

| Z dziwnym uczuciem żalu i za-
wstydzenia wychodziłem z koncertu

' Stanisławy Korwin - Szymanowskiej.
Wszystkie moje uwagi na temat sto-
sunku publiczności wileńskiej do
polskich koncertów: znalazły raz
|jeszcze swoje potwierdzenie. Śpie-
„wała jedna z niewielu i to znakomi-
ta pieśniarka polska, śpiewała rze-
czy interesujące, mało znane. Zda-
wałoby się, że wszystko przemawia”
ło za tem, że sala będzie pełna słu-
chaczów, pragnących poddać się
czarowi najpoetyczniejszego,  naj-

| bardziej subtelnego rodzaju młuzycz-
„nego, jakim jest pieśń. Tymczasem
na widowni było pusto. A szkoda.
Stanisława Szymanowska pomimo
nieprzyjaznych warunków i zrozu-
„miałeśo zdenerwowania potrafiła z
właściwą sobie wnikliwością w spo-
sób naprawdę przejmujący wykonać
szereg cudownych pieśni, wśród kitó-
rych szczególnie utkwiły w pamięci
młodociana pieśń Karola Szymanow-
skiego z cykłu Święty Boże i śliczna

 

pieśń Deodat de Severac'a. Alkom-
panjował bardzo dobrze Samuel
Chones.
Konserwatorjum imienia Mieczysła-
wa Karłowicza wystąpiło w sali Pol-
skiego Radja z publicznym popisem
swych uczniów. Nie wszystkie kla-
sy były reprezentowane, zabrakło
między innemi reprezentantów kla-
sy samego dyrektora Szpinalskiego,
tem niemniej można się było zorjen-
tować w stanie rzeczy w naszej u-
czelni muzycznej. Ogólne wrażenie
jest jaknajlepsze. Dała się wyczuć
atmosfera zapału i gorliwości w pra-
cymłodych adeptów sztuki muzycz-
nej.

Bardzo żałuję, że nie mogłem być
obecny gdy grał młodziutki klarne-
cista, który jakoby zadziwił licznie
zebraną publiczność nietylko tech-
nicznem wyrobieniem, lecz przede-
wszystkiem szczerym  temperamen-
tem artystycznym i muzykalnością.
Z 'tego, co słyszałem, najokazalej za-
prezentowały się klasy śpiewu,
zwłaszcza klasy prof. Stanisławy
Szymanowskiej. Wszystkie jej ucze-
mice wykazały, że nietylko dobrze
są szkolone w technice wokalnej,
ale że są starannie uczone najtrud-
niejszej sztuki, sztuki interpretacji.
Bardzo ładnie zaprezentował się
uczeń klasy prof. Święcickiej posia-
dający ładny baryton i wyraźne zdol-
"ności muzyczne. Najbardziej za-
awanemi uczniami w klasie forte-
pianu byli uczniowie prof. Kreworo-

, wej.

Na plus kierunku, w którym po-
w konserwator”

 
stępuje nauczanie
jum zapisać należy wyraźne kładze-
nie nacisku na muzykę zespołową, a
w szczególności na tak zaniedbaną i
tak kształcącą muzycznie grę na 4

e.
Z klas skrzypiec słyszeliśmy ucz-

niėwprof. Ledochowskiej i prof. So-
łomonowa. Publiczności pełno. Zain-
teresowanie ogromne. S. W.

ETDLANGAI

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy nrgan walki

Cena 10 groszy.  
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WYKŁADNIK
BEZPIECZEŃSTWA
„Polska Zbrojna” pisze, že „zwią-

zek, jaki zachodzi »omiędzy położe-

niem gospodarczem kraju a konieczno-
sściami jego obrony na wypadek wojny,

nie przeniknął jeszc :e avrtatecznie do

świadomości politycznej naszego pań-

etwa”,
Nie świadczy to zbyt chlubnie o wy”

razicielach i iegulatorach tej świado-

mości, szczególnie jeśli zważyć, że

„rozstrzygające znaczenie w wojnie

współczesnej potencjału przemysłowe-
$o walczących państw” — jak przy-

znaje „Polska Zbrojna” — należy do

„prawd elementarnych",
W rzeczy samej, jeśli porównamy

gorączkową pracę i przeobrażenia, ja-

kie zachodzą w organizacji gospodar-

czej Niemiec, a nawet Rosji, z tem, co

się w tym zakresie dzieje, a' raczej

nie dzieje, u nas, będziemy mieli nad

czem poważnie się zastanowić, „Musi-

my sobie dokładnie zdać sprawę z te-
$o — pisze w dalszym ciągu „Polska

Zbrojna”,że wykładnikiem bezpieczęń-

stwa naszego kraju jest jego położenie

gospodarcze”. A jakie jest położenie

gospodarcze naszego kraju — niestety

wiemy aż nazbyt dobrze,
Mało jest jednak stwierdzić opłaka-

ny stan naszego życia gospodarczego,

mało jest uświadomić sobie związek,

jaki zachodzi pomiędzy nim, a naj-

ważniejszem zagadnieniem polityki

państwowej, jakiem jest obrona poli-

tyczna bytu narodu.Nie wystarczy ró-

wnież wskazać winowajców tego stanu

rzeczy, Trzeba, ponadto, wyciągnąć z

tego wszystkiego właściwe wnioski i
zgodnie z niemi prowadzić politykę
państwa.

Jest, bowiem, zwykłem złudzeniem

mniemanie, że naprawa położenia go”

spodarczego sprowadza się wyłącznie

do zagadnienia ekonomicznego. Wszę-

dzie położenie gospodarcze uzależnio-
ne jest od stosunków politycznych. U
na ta współzależność jest szczególnie

eilna,-gdyż nasze położenie gospodar-
cze w dużym stopniu wynika z wad

naszej struktury społecznej, których

bez zmian politycznych usunąć się nie

da.
Dochodzimy zatem do tego, o czem

pisaliśmy już wiele razy, że na naszą
politykę wewnętrzną trzeba wreszcie
spojrzeć z punktu widzenia wymagań.

jakie stawia przed nami zagadnienie
obrony i że trzeba zdać sobie dokład-

nie sprawę z rzeczywistego stanu rze-

czy. Staje się to tem ważniejsze, że

obok potencjału przemysłowego, ©
którym pisze „Polska Zbrojna”, roz- |
strzygającym czynnikiem w przyszłej ;

wojnie będzie również potencjał то-

ralny, na który składa się szereg za-

gadnień społecznych į narodowościo-

wych oraz duch stosunków politycz-

nych, panujących w państwie.
Pod tym względem w Polsce jest

jeszcze bardzo wiele do zrobienia i na-

leżałoby życzyć nam wszystkim, aby |
podobniejak znaczenie potencjału prze
myslowego i ta sprawa „przeniknęła

dostatecznie do świadomości politycz-
nej naszego państwa”,
W pewnych kołach w Polsce utrwa-

lił się, niestety, zwyczaj rozstrzygania

najgłębszych, najdonioślejszych zaga-
dnień bytu narodui siły państwa za

pomocą szumnych frazesówi tak zwa-

nych „mocnych słów”, Tymczasem
zagadnienia te mogą być rozwiązane
jedynie zapomocą wytrwałej twórczej
pracy i zdrowej polityki,

Nasi sąsiedzi pod tym względem nie
ograniczają się do szumnych zapowie-

dzi. Przeobrażenia, jakie tam zacho-
dzą, są wynikiem wytrwałej politycz-

nej działalności, która opiera się na |

zrozumieniu i współdziałaniu szero-

kich warstw społeczeństwa, Dokonała
tego idea, jaką społeczeństwa te przy-

jęły za swoją.

Aby sprostać potrzebom, jakie przed

nami stoją „aby wyrównać nasze bra-

ki i zaniedbania, aby pod każdym|
względem wznosić się na odpowiedni

dla nas poziom, potrzeba w Polsce
ogromnego zbiorowego wysiłku, któ-

reśo nie będzie bez wywołania w ma-

W chwili, gdy to piszemy, nie posia-
damy jeszcze pewnych i dokładnych
wiadomości o tem, co się stało w To-
kjo. Akcja zbuntowanych oddziałów
wojskowych musiała jednak być bar-
dzo energiczna, skoro zostali zamordo-
wani premjer Okada, minister finan-
sów. Takahaczi i admirał hr. Saito.
Nie można jednak zdać sobie sprawy z
tego, czy bunt wojskowy doprowadzi
do jakichś zmian politycznych.

Według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa, mamy tu do czynienia z
przejawem konfliktu, jaki istnieje już
od szeregu lat w Japonji między pew-
nemi sferami wojskowemi,a przywód-
cami stronnictw politycznych.Konflikt
ten zaś jest skolei następstwem głębo-
kich przeobrażeń w myśli i nastrojach
szerokich mas w Japonii.

Europeizacja tego kraju wprowadzi-
ła nietylko zmiany powierzchowne w
życiu codziennem i jego technice.
Wraz z cywilizacją europejską i jej do-
bremi pierwiastkami, przyszły do Ja-
ponji także obyczaje polityczne Euro-
py oraz panujące na naszym konty-
nencie w wieku XIX sposoby myślenia,
dążenia społeczne, organizacja $ospo-
darcza i obyczaje polityczne, Wszyst-
ko to zaś jest w zasadniczej sprzecz-
ności z duchem i obyczajami starej Ja-
ponji.
Młode pokolenia japońskie, dora-

stając, zwróciły się przeciwko temu, co
nazywają demoralizacją i zwyrodnie-
niem narodu japońskiego. Dążenia tych
młodych pokoleń znalazływyraz wśród
korpusu oficerskiego, zwłaszcza wśród
wojskowych młodszych wiekiem. Kon-
flikt między sferami mniej lub więcej
zeuropeizowanemi a wyznawcami wia-
: w wielkość tradycyj narodu japoń-
skiego znalazła już wyraz w życiu kra-
ju i w jego polityce zewnętrznej, Wia-
domo powszechnie, że cała akcja poli-
tyczna i wojskowa w Mandżurji i wo-
góle na kontynencie azjatyckim była
zainicjowana i prowadzona przez sie-
ry wojskowe, że akcja ta spotykała się
często z niechęcią i przeciwdziała-

Walkę z wpływami, glądów naro-
dowych na opinię publiczną przeciw-
nicy naśi prowadzą dwukierunkowo.
Z jednej strony starają się możliwie.
jak najwięcej jej składników uznać za
swoje, a tem samem „odbierać mono-

da bez wielkiego powodzenia — sta-
rają się poglądom narodowym bezpo”
średnio się przeciwstawić, aby. je w o-
pinji zwalczyć, | .
Do tej ostatniej kategorji należy

przedsięwzięta w tych dniach przez
sanacyjny „Czas”, zgóry skazana na

sprawa żydowska, którą Obóz Naro-
dowy wysuwa na czoło zagadnień po-
lityki polskiej, jest sprawą blahą į pod-
rzędnego znaczenia. ;
C6ž za zestawieniel — twierdzi

„Czas“, W pokoleniu poprzedniem za-
sługą było walczyć w Legjonach, w.po-
koleniu dzisiejszem tytułem do zasługi
jest — pobić Żyda.

„Nie, proszę panów. Jest ; pozosta-
nie olbrzymia dysproporcja między
czynami takich ojców,a takich synów”.

„Czas'” jest nieubłagany i nie może
sprawie żydowskiej przyznać nawet
znaczenia względnego: *

„Toute proportion gardėe — može
ktoś jednak odpowiedzieć: Wielka epo-
ka miała wielkie problemy, mała epo-
ka ma problemy na swoją miarę, Żyje-
my w czasach mniej doniosłych od cza-
sów wielkiej wojny, ale niemniej w
tych mniej doniosłych czasach kwestja
żydowska posiada to wielkie znacze-
nie, jakie trzydzieści lat temu posia-
dała kwestja niepodległości.

Niestety i na tą relatywną wielkość
* nie możemy się zgodzić”, i

„Czas” widzi szereg spraw o wiele
większej wagi, niż żydowska. Sprawa
„ukraiūska“, sprawa zbrojeń, sprawa
niebezpieczeństw i konjunktur ze-
wnętrznych. Ileż pola do działania,

| poza sprawą żydowską, która ludziom
„o sklepikarskim widnokręgu* zasła-
nia świat i która odwraca naszą opi-
nję od spraw bardziej istotnych!iTdk w

, mickiewiczowskim. zaścianku  Do-
| brzyńskim szlacheccy krzykacze od-
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niem oficjalnych czynników politycz-
nych.
O ile się orjentujemy, spór —jeśli

chodzi o działalność panazjatycką —
nie dotyczył rzeczy zasadniczych, lecz
przedewszystkiem taktyki. Żywioły
wojskowe pragnęły akcji energiczniej-
szej i szybszej, cywilne stery politycz-
ne liczyły się z trudnościami i były za
działaniem powolniejszem i bardziej
umiarkowanem,
Rozwój wydarzeń w Japonji ma pe-

wne analogje z tem, co się dzieje w
starej Europie. Biorąc pod uwagę wiel-
kie różnice, jakie istnieją między Azją
i Europą, oraz swoisty charakter cywi-
lizacji i kultury japońskiej, można je-
dnak powiedzieć, że młoda Japonja
hołduje ideom i metodom przypomina-
jącym idee i metody „faszystowskie”.
Określając w ten sposób położenie,
zdajemy sobie w pełni sprawę z tego,
że jest rzeczą ryzykowną przeprowa-
dzać podobne porównania; jeśli to
czynimy, to tylko dlatego, by sobie
ułatwić określenie w najgrubszym za-
rysie tego, co się dzieje w Japonii.
Powtarzamy raz jeszcze — być mo-

że, że wypadki ostatnie nie będą mia-
ły narazie dalej idących następstw.
Być może, że zostaną opanowane
przez prawowite władze wojskowe.
Nie pozostaną jednak bez następstw.
Gdyby zaś następstwa te były więk-
szych rozmiarów, to odbiłyby się one
bardzo silnie na całym układzie sto-
sunkćw na terenie polityki międzyna-
rodowej — nietylko w Azji, lecz i w
Europie.
Wyobraźmy sobie bowiem na chwi-

lę, že w Japonji kierownictwo poli-
tyczne przechodzi w ręce żywiołów,
pragnących w sposób bardziej ener-
giczny i szybszy realizować te wszy-
stkie dążenia, które żyją w duszy ja-
pońskiej ,że polityka realizacji planów
panazjatyckich staje się polityką pa-
nującą! Otwiera się wówczas zaga-
dnienie chińskie, zarysowuje się mo-
żliwość zatargu z Rosją sowiecką, są
zagrożone interesy państw europej- 

pol' Obozowi Narodowemu na dane |
poglądy, Z drugiej strony — copraw- |

niepowodzenie, próba wykazania, że !

skich na terenie Azji, a przedewszyst-

któremi przyjechał ks. Robak, gdyż
ważniejsze było dlaA hasło: „hajże
na Soplicę“.
Tak oto przedstawia się sprawa ży”

dowska oczom „Czasu”, Przewróciłby
się na to w grobie założyciel „Czasu”,
źmarły w r. 1892 Paweł Popiel
(starszy), który napisał w swoich pa-
miętnikach, że zalew Polski przez Ży-
dówuważa za jedną z głównych przy-
czyn upadku Polski przedrozbiorowej,
oraz że w nowoczesnym zalewie Polski
(zwłaszcza Galicji) przez nich widzi
źródło straszliwych klęsk naszego na-

| rodu na przyszłość, Ale coprawda,od
| długiego szeregu dziesięcioleci, — nao-
į gėl prawie od powstania stronnictwa
„Stańczyków', — „Czas' ma z poglą-
dami Pawła Popiela bardzo mało i co-
raz mniej wspólnego. 

; że w jej całokształcie widzą ją tylko
, umysły przenikliwsze. Żywioły po-
wierzchowne i niedojrzałe, rozumujące
według formuły: „ja tego nie widzę, a
więc to nie istnieje", niemal z resuły
negują, by. sprawa żydowska istniała
wśród zagadnień o skali historycznej,
Przeciwników takich, jak Niemcy, czy
Rosja, łatwo jest dojrzeć: są oni ozna-
czeni na mapie, mają określoną ilość
wojski flot o znanych mundurach i
banderach, mają określone granice i
jasno widoczne interesy i cele, mają
wreszcie jawną politykę ,której dąże-
nia obwieszczane są z trybun parla-
mentarnych i są powszechnie wiado-
me.

Trudniej jest dojrzeć „mocarstwo a-
nonimowe,„międzynaród”, wypełnia-
jący szczeliny całej ludzkości, mający
interesy zupełnie od innych narodów
odmienne i odrębne, posługujący się
środkami działania pośredniego (przez
obce państwa, obce rządy, obce ar-
mje), lub zakulisowego (nacisk pie-
niężny, intrygi dyplomatyczne), jednak
«środkami nie mniej skutecznemi, niż
środki działania mocarstw, mający
wreszcie politykę, celeidążenia naj-
ściślej zakonspirowane i okryte zasło-
ną różnych pozorów. Tak samo tru-
dniej jest dostrzec wroga - chorobę,

| sach entuzjazmu. Polska na taki en-

tuzjazm mas i całych pokoleń czeka
| oddawna. :

Ale nie może on przyjść na rozkaz,
* lub pod wpływem „mocnych słów” i
szumnych frazesów. Tylko idea rodzi
entuzjazm. Idea organicznie wyrasta-

jąca z potrzeb i dążeń narodu, idea,

którą on uznaje i przyjmuje za swoją.

Idea taka w Polsce istnieje i to jest

bardzo ważne. Pomimo przeszkód, ja-

kie jej się stawia na każdym kroku,

wytrwale żłobi ona drogę do świado-

mości zbiorowej narodu i ogarnia
swoim wpływem najszersze masy.

Ideą tą jest — państwo narodowe, 

Sprawa żydowska ma to do siebie, |
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kiem interesy W. Brytanji. Wypadki
nad Oceanem Spokojnym skupiłyby
na sobie uwagę całego świata; wypad-
ki zaś w Europie i w Afryce=
na plan drugi... .
Przewidywania snućby można bez

końca. Tak czy inaczej jednak jest to,
co się stało w Tokjo, groźnem me-
mento dla polityków europejskich,
zwłaszcza dla tych, co budują wszyst-
kie swe przewidywania i plany na złu-
dzeniu, że nic się już zasadniczo w u-
kładzie stosunków wewnętrznych w
różnych państwach zmieniać nie bę-
dzie. Dziwny jest zaiste konserwa-
tyzm umysłów ludzkich w pokoleniu,
które patrzyło na przewrót w Rosji,
na rewolucje we Włoszech, w Niem-
czech i tylu innych krajach, są ludzie,
którym się zdaje, że wszystko musi
pozostać po dawnemu.

Cała polityka wielkich mocarstw
zachodnich jest oparta na tem złu-
dnem przypuszczeniu. Istnieje cała
masa polityków, nie widzących dalej
końca własnego nosa, polityków, któ-
ry:n się zdaje, że złudzenia genewskie
i formuły prawne mogą zapanować
nad katastrofalnemi przeobrażeniami
w umysłach i w stosunkach między ie-
dnostkami i narodami. Budzą się in-
stynkty narodowe, organizują się wiel-
kie, o światowym zasięgu ruchy nacjo-
nalistyczne, odbywa się konsekwent-
ra, przemyślana i metodycznie organi-
zowana akcja, mająca na celu skomu-
nizowanie wszystkich narodów świata,
a tymczasem zapatrzeni w teksty
prawne, politycy europejscy łudzą cię,
że murami z papierów i tekstami rezo-
lucyj potrafią powstrzymać wielkie
przeobrażenia światowe,
Wypadki w Tokjo mogą być tylko

krwawem intermezzo, fajerwerkiem,
który się szybko spali i zgaśnie. Nie
można ich jednak nie uznać za groźne
memento, niepodobna oprzeć się
już dziś porównaniu ich do błyskawi-
cy, która na chwilę rozświetla mroki,
zasłaniające przyszłość,

S. K.

 

Sprawa o znaczeniu dziejowem
wrócili uwagę ogółu od spraw, z'i podstępnie atakującegonas gorączką,

wzniecaną przez miljony drobnoustro- |
jów, niż wroga - człowieka, idącego na
nas z mieczem, ;
„Widnokrag sklepikarski" jest о-

czywiście wąski ,sklepikarz, czy kan-
dydat na sklepikarza, widzący żydow-
ską konkurencję w miasteczku, pozba-
wiającą chleba zarówno jego, jak i in-
nych chłopskich synów z okolicy, pra-
gnących do miasteczka emigrować, wi.
dzi tylko część żydowskiego zagadnie-
nia, Nieraz takie jednostronne punk-
ty widzenia prowadzą do wniosków o-
mylnych. Ale w danym razie, sklepi-
karz (czy kandydat na sklepikarza)
ma całkowitą słuszność, Jego osobisty
interes pokrywa się z interesem ogól-
nonarodowym.
Pierwszoplanowe znaczenie sprawy

żydowskiej nie ogranicza się tylko do
chwili dzisiejszej, — do obecnej, „ma-
łej”, jak to „Czas” określa, epoki.
Ważąc dokładnie nasze słowa, stwier-
dzamy, że gdyby nie było akcji anty-
żydowskiej w Polsce w roku 1912-ym,
— to prawdopodobnie nie byłoby zje-
dnoczenia narodu. Trwanie w społe-
czeństwie polskiem tych wpływów
żydowskich, jakie w niem istniały
przed rokiem 1912-tym, byłoby zape-
wne wystarczyło — jak w roku 1863
— do wywołania powstania przeciw-
rosyjskiego, które — jak w roku 1863
(konwencja Alvenslebena, luty) —
byłoby związało Rosję z Prusami, a
tem samem—jak w latach 1864—66—
70 (Danja, Austrja, Francja) — umożli-
wiło Prusom - Niemcom zwycięstwo
i osiąśnięcie hegemonji i politycznej
władzy, już nie w Rzeszy, lecz w Mit-
teleuropie,
Ważąc również dokładnie nasze sło-

wa, stwierdzić musimy, że gdyby nie
rok 1912, to w latach 1918 — 1919 nie
bylibyśmy tak odporni na wpływy ko-
munizmu i perspektywa pójścia w
ślady jeżeli nie Rosji, to sowieckiej
Bawarji, czy Węgier — byłaby dla nas
bardzo wielka. A wreszcie — gdyby
nie «miano z naszej etrony zdać sobie
sprawy z roli Żydów na zachodzie i
skutecznie im się przeciwstawić, to nie
byłoby traktatu wersalskiego, nie m'e-
libyśmy Pomorza. A przeskakując da-
leko wstecz — stwierdzamy, że 6dy-
by nie wpływy żydowskie, nie byłoby
rozb'orów. a w każdym razie nie trwa-
łybv tak długo.
Tym, którzy sprawę żydowską rozu-

mieją, nie da się żadną djalektyką te-

go rozumienia wyperswadować. Bo
sprawa żydowska jest rzeczywiście
zagadnieniem naczelnem w naszem
życiu, Żydzi są równie groźnym na-
szym wrogiem, jak Niemcy czy Rosja.  
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PRZEGLĄD PRASY
PRASA NIEMIECKA W POLSCE
POD KONTROLĄ P. GOEBBELSA.

„Robotnik cytuje z wydanej w Pa-
ryżu książki „Brunatna sieć” (das
braune Netz) listę pism niemieckich
w Polsce, które są subwencjonowane
i kontrolowane przez niemieckie mi-
nisterstwo propagandy, Jest tych pism
25, z tego kilkanaście dzienników.
„Warzežno: „Allgemeine Nachrichten

fūr Pommerellen“. Chełmno: „Culmer

   

Zeitung“. Tezew: „Pommerellen Tage-
blatt”, Chojnice: „Konitzer Tageblatt".
Puck: „Pucker Zeitu Międzychód:ng“.
„Štadt- und Landbote“, bei „Deu-
tsche Rundschau in Polen“. Czarnków:
„Anzeiger fiir den Netzedistrikt“. Ino-
wrocław: „Kujawischer Bote'. Kępno:
„Kempener Wochenblatt”. Chodzież:
„Cho ee Z no naa
„Lissauer Tageblatt". owy Tomyśl:
esooejisnyci Poznań: „Posener Tage-

blatt”, Szamotuły: „Stadt- und Landbo-
te”, Wyrzysk. „Grenzlandbote”. Wol
sztyn: A WOlstekiór Zeitung”. Bielsko:
Saias Zeitung“, „„Oberschlesische
Post", „Beskidenlandische Post „ „Bes-
kidenlindische Deutsche Zeitung. Sie-
mianowice: „Laurahiitter Zeitung“.
słowice: „Myslowitzer Anzć ger'.Cieszyn:
Schlesischer Merkur“, Żory: „Sehrauer

Śtadtblatt”, BAI
Stan taki ,w którym sąsiednie pań-

stwo kieruje politycznem  stanowis-
kiem sporej części ludności niemiec-
kiej w Polsce, jest w wysokim stopniu
niebezpieczny. Powstają w ten spo-
sób u nas wpływowe agencje obcego

państwa. °
Niemcy mają pieniądze, by utrzymy-

wać liczną prasę dla niewielkiej sto-

sunkowo mniejszości w Polsce,nie mają

ich zaś, gdy chodzi o zapłatę Polsce
swoich długów!
Niemcy popierają wszelkiemi siła-

mi — i bez naszego przeciwdziała-
nia — niemiecką mniejszość w Polsce,

tępią zaś polską „mniejszość u siebie.
Tak wygląda przyjaźń polsko - nie-

miecka w praktyce,

„CZAS”* ZALECA REPRESJE

Mowa min. Raczkiewicza przeciw
Stron. Narodowemu znajduje dziś na

łamach konserwatywnego „Czasu
pełne uznanie. Organ Radziwiłła znaj-
duje w niej stwierdzenie, że
„obok komunistów istnieje w Polsca

jeszcze inny czynnik polityczny, który za-
sługuje na miano czynnika antypaństwo-'
wężo .

as lamentuje przytem obłudnie
nad losem młodych ludzi, „okłamywa=

nych” i „nadużywanych do czysto йу

wersyjnej roboty przez Str. Nar, Daje

różne praktyczne rady, jak należy

niszczyć to stronnictwo. Zaleca pro-
wadzenie „bezwzględnej walki” prze-
dewszystkiem z przywódcami Obozu
Narodowego, z tymi, którzy —jak pi-

sze — „nie figurują w protokułach po-
licyjnych”,

Nie wiemy, jak przyjmą władze te
rady pisma, zalecającego się wyższą
zna'omošcią metod represyjnych,
Przypominamy, že „Czas“ entuzja-

zmował się i do Brześcia i do Bere-
zy. Później ochłonął trochę w tym
entuzjaźmie, gdy wyniki nie odpowie=
działy oczekiwaniom.

KOMUNIZM W KULTURZE

Omawiając uwagi min. Raczkiewi-
cza o komuniźmie, „Kurjer Polski“
zwraca uwagę na niedostrzegany u
nas j mało zwalczany komunizm w.
dziedzinie kulturalnej.

„Rzecznicy tego kierunku, uważający
się za pionierów postępu, wypowiadają

 

walkę wierze, narodowości i trad cji.
Przejmując lub też przetwarzając podnie-
ty, brane od bolszewików, usiłują two-
rzyć mową kałenowikkcw, z nowego du-
cha społecznego, który ma być czemś
wyższem, aniżeli duch narodu.
Narodowość i religię uważają za prze-

sady, w dziedzinie etyki WZ zasadom
skrajnej wolnomyślności i sądzą, że pro-
wadzą w ten sposób ludzkość po drogach
postępu ku jakiejś lepszej pras Ich
dążenia kulturalne mają charakter wyraź-
nie kosmopolityczny, a głoszone przez
nich hasła ludzkości, czy też humanita-
ryzmu, są bardzo często tylko pokrywką
naiwności u jednych, dążeń wywrotowych,
zmierzających do burzenia podstaw kultu-
ry narodowej u drugich.
Ten objaw komunizmu czy też raczej

bolszewizmu przejawia się głównie w
sferach komunizującej inteligencji i jest
nierzadko przejawem poprostu snobizmu,
Z punktu widzenia narodowego i kultury
narodowej ,kryje w sobie wszelako cały
szereś groźnych objawów pod pozorem
postępui zawiera poważne zadatki robo=
Ay rozkladowej“

Z tą formą komunizmu, uprawiane*
$0 przez żydowskich i pokrewnych im
duchowo polskich pisarzy, prowadzi=
my stale walkę, W walce tej nacjona-
lizm polski stoi sam jeden. I ta obrona
polskiej kultury przed bolszewizmem
duchowym jest bodaj główną przyczy”
ną nienawiści, jaką do nas cały „po”
stępowy”, marksowski i żydowski
świat żywi.     



k

 

MYŚLI WYBRANE |
Myśli wybrane, wygłoszone przed

mikrofonem Polskiego Radja, zebrał
Artur Górski. Nakładem Polskiego Ra-
dja. Warszawa.

Ilekroć miałem do czynienia z rad-
gem, zawsze mię uderzał brak propor-
cji między zamierzeniem a wynikiem,
między  cudownością wynalazku a
„nicponiością” celów, do jakich go za-
przężono. Z jednej strony genjusz
Hertzów, Branlych i Marconich, a £
drugiej tango Petersburskiego do słów
Własta w wykonaniu Ordonówny! —
„Obrzydłość spustoszenia”, powie-
działby prorok Danjel! Zapewne, i
panna Jasia z masarni ma prawo do
rozrywki, ale to załe obniżanie kultury
do poziomu „panny Jasi' jest rozpacz-
liwe.  „Zestandaryzowanie”  strawy
duchowej, spłycenie jej, dostosowy-
wanie do smaku szerokich mas żywio-
mych ze wspólnego kotła, — oto ku  

czemu zdążamy we wszystkich niemal
dziedzinach życia.
To też tym basdziej podziwiać nale:

ży odwagę, czy może przebiegłość, p.
Franciszka Pułaskiego, który, będąc
dyrektorem programowym Polskiego
Radja, postanowił przeznaczyć co
dziennie kilka minut na wygłaszanie
paru zdań i uwag, wybranych z pism
myślicieli polskich i obcych, Tak więć
potulny odbiorca produkcji radjowych
między, dajmy na to, tęsknymi „Je-
siennymi różami* a odczytem „O mo-
carstwowym znaczeniu państwowo-
twórczej hodowli baranów”, otrzymy-
wał z nienacka trzy myśli wybrane, ni-
by zastrzyk trzech decygramów olejku
kamforowego. Dobrze też uczynił p.
Pułaski, powierzając wybór tych my-
śl., nie jakiemuś patentowanemu aka-
demikowi literatury, ale p. Arturowi
Górskiemu. Dawało to rękojmię istot-
nie cennego doboru ziarna, przezna-
 

W ślepej ulicy
W osiemnastym roku wznowionego

państwa polskiego nasze szkolnictwo
vnaduje się w sytuaci, dla której uży-
wane bywają zwykle wyrazy takie, ak:
kryzye, katastrofa, traged/a, upadek, rui-
ma i t. p.Że doszłodotegonieświadczy
40 o przezorności, rozumie, zdolności
przewidywania, umiejętności gospodaro-
wania, talentach organizacyjnych tych,
którzy do stanu takiego dopuścili. Ma on
pozatem fatalne następstwa w dziedzinie
kulturalnej i gospodarczej, dla obrony
kraju oraz stosunków politycznych.

Wbrew opinii
Niedawno prasa doniosła, że w budże

tie Ministerstwa W. R. i O. P. zmniej:

szono wydatki na oświatę pozaszkolną z
300 na 100 tysięcy złotych. Poszły stąd
sugestje, jakoby miały być skasowane
stanowiska instruktorów oświaty poza-
szkolnej po  % siatach.

Jest to nieporozumienie. Wydatki na
talk zwaną oświatę pozaszkolną pokry.
wane są z różnych źródeł. Instruktorzy

zajmu'ą etaty nauczycielskie. Rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z 19 grudmia 1903
roku (par. 40 pkt. 5 b.) przyznaje każde
mu imstruktorowi dodatek służbowy w
wysokośoci 100 zł. miesięcznie. Oprócz

tego pochłaniają sporo pieniędzy ciągłe
j instruktorėw.  Dostają oni

wa te dni, które są w drodze, dety
i zwracają im koszta podróży. Jeżeki do
tego dodać jeszczę utrzymanie wydziału
oświaty pozaszkolnej w Ministerstwie *
teferentów po Kuratorjach okręgów
szkolmych oraz liczne bardzo kursy, kon-

ference i t. p., to okaże się, że zamiast

tej „oświaty pozaszkolmej” można byłoby
dać szkolnictwu powszechnemu dobrych
kika setek etatów nauczycielskich.

Opinia publiczna uważa instytucę in-
struktorów oświaty pozaszkolnej za zu-
pełnie zbyteczną w obecnych ciężkich
cnasach. Wfumkc'onarjuszach zaś pełnią-

©ych te obowiązki widzi ludzi szkodli-
wych, którzy przeszkadzają nauczycie!
stwu w pracy pedagogicznej na terenie

szkół, odrywają od niej i usiłują rozmai-
temi sposobami zmuszać do szerzenia i-
deologji pozostającego pod wpływem ma-
sonerji i kierowanego przez sanację
Związku nauczycielskiego. Coraz głośniej
fest z powodu rozmaitych wyczynów bo-
katerskich panów instruktorów, narzucą-
jących ludności w sposób brutalny prze-
konania, wiodące swój rodywód z lóż
wolnomularskich.
Na zwimięcie całej tei kosztownej i

szkodliwe akcji instruktorów oświaty

pozaszkolnej nie zanosi się obecnie,
'

 

 

Na/grožnieisze 'est kompletne załama-
nie się planów powszechnego nauczania.
Zwykle 'ako na objaw te; klęski wskazu-
ją ma miljon dzieci w wieku szkolnym,
które z braku dla rich miejsc i nauczy-
cieli nie uczęszczają do szkół. Ale i z po-

śród 4.500.000 uczni i uczemic szkół po-
wszechnych przeważna część otrzymuje
takie wykształcenie, że pożal się Boże.
Przeciętnie na ednego nauczyciela wy
pada 67 dzieci. Czyż może kto wierzyć,
że nauka w takich warunkach prowa-
dzona przynosi pożądane owoce? Poziom
nauczamia w szkołach warszawskich przy
60 uczniach na klasę jest niezmiernie mi-
zerny. Cóż dopiero mówić o tych licz-
nych setkach tysięcy dzieci, które uczą
się w szkołach. gdzie na ednego nauczy-
ciela wypada po 100 i więca: uczni. Toć
tam bywa tylko paroda nauki į nic wię-
ce. W ten sposób stwarza się jedynie
pozory powszechnego nauczania, robi
„dobrą' statystylcę. Ale pożytku z takich
szkół niema żadnego. Na fikcie marnuje
się drogie pieniądze. Dzieci bezpowrot-
nie tracą najlepszy na nawkę czas. Lud-
ność zmiechęca się do oświaty i szkolni

ctwa. в
Sąsiedzi nasi nietylko rozszerzają i u-

doskonala'ą planowo organizację wycho.
wania dzieci i młodzieży własne, ale zu
żywają również olbrzymie środki celem
wynarodowienia zamieszkałych poza
gramicami Polski rodaków naszych. My
zaś zadowalamy się tem, żeśmy przyjęli
zasadę siedmioletniego nauczania po-
wszechnego, które w praktyce nie wyglą
da ciekawie. Trzecia część dzieci albo
się calkiem nie uczy albv bardzo niewie-
le. Reszta też odbiera naukę, która dale.
ka jest od poziomu należytego. Po wsiach
duży procent dzieci kończy edukac ę
szkolną na programie trzeciej klasy, osią-
gając zaledwie jaką taką umiejętnośc
czytamia i pisamia oraz na/prostszych ra-
chunków. W miastach publiczne szkoły
powszechne dostarczają szłesłom zawo
dowym iśrednim kandydatów nieprzy$ -
towanych do dalszej nauki. W ten sposób
nie wychowuje się zastępów dobrych о-
bywateli, nie powiększa szkoła po-
wszechna szeregów obrotnych i spraw-
nych gospodarzy, nie da dzielnych źoł-
nierzy nowoczesne; armji.

Nie tylko rodzice z trwogą patrzą w
przyszłość. Każdy, kto troszczy się o los
narodu i państwa polskiego, chce widz'eć
jakieś skuteczne środki naprawy. Te 2
tysiące nowych etatów nauczycjelskich.
jakie dorzucono świeżo dla publicznych
szikół powszechnych, sytuacji nie zmie-
nia, słono brak est aż 30 tysięcy. Szkoł-
mictwo polskie potrzebu'e reform wiel-
kich, poważnych, dobrze obmyślonych .
dostosowanych do realnych warurków,
możliwości i zadań naszego życia.

 

ZEWSZAD...
DAR POLSKI DLA KROLEWCA

Prasa królewiecka donosi, że konsulat
generziny R. P. ofiarował dla biblioteki
Seminar'um Bałtycko - Słowiańskiego
przy uniwersytecie królewieckim zbiór
dzieł naukowych polskich, dotyczących
Kteratury i |ęzyka polskiego oraz historji
kuliury polskiej. Dar Polski został wrę-
czony przez konsula Marchlewskiego dy-
rektorowi Seminarium Bałtycko - Sło-
wiańsiciego.

KLASZTOR W HIMALAJACH

Grupa mnichów z klasztoru św. Ber-
mardaudałasię w Góry Himala'skie,|
gazie ma założyć klasztor i szpital po-
dobny do tego, jaki istnieje na Mont-
Bianc. Klasztor zbudowany będzie na
jednym z bardzo niebezpiecznych szęzy-
tów górskich. W tych dniach odbyło się
mroczyste pożegnanie mnichów. Wygło-  

вгопо przemówienia, w których podkre-
ślano misę cywilizacyjno - humanitarną
tych cichych bohaterów, zawsze skorych
dopoświęceń,

POLACY NA BUKOWINIE

Staraniem T-wa Popieramia Sztuki |
Literatury Rumuńskiej na Bukowinie,
wyśłosił w Czerniowcach prof. miejsco
wego Uniwersytetu Teodor Balan odczyt
p. L: „Emigraca polska na Bukowinie
w Mołdawii w w XIX-ym". Prelegent,
korzystaąc z nieznanych dotychczas bu-

kowińskich akt austriackich, omówił
dzieje politycznej emigraci polskiej na

Bukowinie i w Mołdawi od czasów in-
surekcji kościuszkowskiej, aż do powsta-
nia 1853 r. Odczyt,naktórym im przy
był iconsul gen. R. P. w Czerniowcach p.
M. Uzdowski,zgromadziłlicznegronoin..
teligenqi rumuńskiej i polskiej

 

czoni do obsiewania ugorujących
dusz. Trudno zgadnąć, :le z tego ziarna
upadło na glebę żyzną, ile na kamie-
nie, a ile pomiędzy ciernie: siewca nie
pyta o to, jeno sieje!
Z takiego to przedsięwzięcia powsta-

ła nakładem Polskiego Radja ładnie
wydana książeczka o wygodnym for-
macie, ozdobiona drzeworytami St. O-
stoja - Chrostowskiego, taki niby bre-
wjarz świecki, który można nosić w
kieszeni i czytać otworzywszy na chy
bił-trafił, bądź w tramwaju, bądź w
podróży, bądź podczas „przedpokojo-
wania'* w urzędach. Każdy niewątpli-
wie znajdzie tu coś dla siebie. co go
poruszy, co go może podražni, ale co
go zastanowi, co każe mu głębiej w
siebie wejrzeć, Tak też być powinno:
nie szukajmyż tedy w tem zbiorniku sy
baryckiej rozrywki, przyjemnego „,za-
bijania czasu”, miękkiej edredono-
wej poduszki pod skołataną głowę.

Posłuchajmy, co mówi Mickiewicz:
„Kto nie wyjdzie z domu, aby zło zna-
leźć i z okkicaa ziemi wygładzić, do
tego zło samo przyjdzie i stanie przed-
obliczem jego. A jakże to nas prze-
strzega Lacordaire: „Niema człowieka,
w Którym nie tkwiłby w zarodku świę-
ty a zarazem zbrodniarz”. To też:
„Każda czysta dusza obawia się, czy
spełnia jak należy obowiązek”, słusz-
nie twierdzi Sienkiewicz.
Wybór myśli, dokonany przez p.

Artura Górskiego, dobrze świadczy o
jego wielkim oczytaniu i o chwaleb-
nym dążeniu do bezstronności. Tak
więc Św. Augustyn sąsiaduje tu z
Nietzschem, Pascal z Montaignem, a
Dmowski z Piłsudskim. Przeważa 0-
czywiście Mickiewicz, ale o to n'kt się
skarżyć nie będzie.*Im bardziej się w
nim rozczytujemy, tym bardziej musi-
my podziwiać głębię jego myśli i sze-
rokość jego zainteresowań. Natomiast,
jak na mój gust, za dużo tu Leopolda
Stanisława Brzozowskiego, którego
chaos umysłowy tym dobitniej wyslę-
puje na tle fragmentów wielkich my-
ślicieli. Możnaby też mieć różne wąt-
pliwości co do potrzeby umieszczenia
tego lub owego aforyzmu, możnaby
również wytknąć drobne niedokładno-
ści, które dadzą się usunąć w następ-
nym wydaniu. Łatwo bowiem, jak się
chce, najlepszą rzecz skrytykować.
Ale zajrzyjmy na str. 130-ą, co o ta-
kiej krytyce sądzi Mickiewicz: „Jeżeli
na obrazie jest plama lub dziura, to la-
da głupiec ją dostrzeże; zalety widzi
tylko znawca. Ludzie dobrzy sądząc
zaczynają od dobrej strony”.

ARTUR CHOJECKI..  

"ECHA DZWONÓW ŻAŁOBNYCH
 

Lwów, 25 lutego 1876 r. 

W 60-tą rocznicę śmierci poety

& +р

Seweryn Goszczyński
Obywatel,żołnierz,wieszcznarodu.

Zmarł dn. 25 lutego 1876 r. ogodz. 8i pół rano w 73 roku życia, zaopa*
trzony św, Sakramentami.

p odbędzie się w niedzielę dn, 27 b. m. o godz. 3-ej po poł. z domu
od I. rzy ul. Halickiej na cmentarz Łyczakowski, na który to obrzęd ža-

bboywielbiciele Zmarłego, zapraszają oris którym drogą jest sprawa
nar   

Tej treści karta żałobna pojawiła
się na domach miasta Lwowa w owym
dniu żałobnym przed 60 laty,

Nawiasem trzeba tu dodać, że wiek
poety mylnie był określony. Goszczyń*
ski urodził się 4 listopada 1801, zmarł
więc w 75-m roku życia.

Śmierć Goszczyńskiego, belweder-
czyka wieszcza i wygnańca, zrobiła we
we Lwowie wielkie wrażenie. Miasto
uważało za wielki dla siebie zaszczyt,
że poeta po długiej tułaczce obrał
Lwów za metę ewej podróży życiowej.
Zaopiekowało się nim tutaj liczne gro-
no byłych powstańców 1863 r, Oni na-
dali też pogrzebowi charakter mani-
festacji narodowej.

Nad grobem przemawiał znakomity
kaznodzieja ks. Antoni Krechowiecki
(bra! Adamaj, pochodzący z Ukrainy,
Tadeusz Romanowicz, Kornel Ujejski.
Trumana skupiła koło siebie ludzi, o-
promienionych chwałą walki o wol-
ność, Byli tam: Agaton Giller, bracia
Żyisńscy, Józef Janowski, Alfred Młoc
ki, Miecz, Darowski. Wal, Podlewski,
Robert Hefern.

Całość tego obrzędu, jeśli się u-
wzślędni mcwy i ruch w literaturze,
uznać można za symboliczny pogrzeb
epoki romantycznej. Tędy i przez to
patrjotyczne miasto schodził romau-
tyzm literacki w przyszłość,

Aby dać pojęcie o nastroju tego
widowiska pozwolę sobie przytoczyć
cudowny pod względem NEA
wiersza. Maryli Wolskiej, ktėra jako
dziecko byla doprowadzona do trumny
przez rodziców (Karola i Wandę Mło-
dnickich). :

Znakomita poetka' przystala to
wspomnienie do „Myśli Narodowej“
w r. 1929.

z. w.

 

 

    
PRZY  

iai AA   KATA

CIERPIENIACH

A WoLSiEGO
|słą
ŁA

MAGISTRA

    patioEA ias : -BILLOSA

saapeinaniųGeo

 

Z ekronów stofecznuych

„SZOPEN PIEWCA WOLNOSCT“ + KINIE „ROMA“

Dmia 24 b. m. nastąpiło w Wacszawie
otwarcie kina „Roma” w nowowzniesio-
nym wielkim Domu katdlickim (przy ul.
Nowogrodzikie; 49). Kierownictwo kino-
teatru spoczywa w rękach ks. Mościckie-
go. Wolno nam żywić nadzieję, że kino
to stanie się nietylko ośrodkiem godziwej
rozrywki, ale będzie miało także ambicę

utrzymania zachodnio - europejskiego,
czymsikiego stylu, który wyraża się nawet
w sztuce filmowej, a jest w tei dziedzinie

w pewnym sensie upośledzony na rzecz

protestancko - purytańskiego ameryka.
nizmu, na'zupełniej obcego nasze kultu-
rze, Dlatego to w kinie „Roma“ będzie-
my mieli zapewne częsią okazję oglądaś
filmy produkcji europejskie, tak rzadko

wyświetlane w Warszawie,
W wielkiej i bardzo wysokiej, bialei

sali nowego kina, panuje miła atmostera.

Jakoś tu inacze' niż w innych kinach
Rozglądam się dokoła — i oto rozwiąza-
nie zagadki: na sali ani jednego Żyda! Po-
dział na osobne miejsca dla Polaków i
dla żydów, zaczęty na uniwersytetach,
rozchodzi się coraz głębie w życie, a
przykład kina Roma wskazuje, jak bar-
dzopodziałtenjest naturalny—w tym
wypadku bowiem nie było tu żadne
przecież „agitacji huliganów"” — podział
dokonał się sam przez się. jest całkiem
oczywisty. Może to będzie wskazówką

że i gdzieśndzie, w całem życiu. est o
czywisty. Zaś dla kina „Roma“ taka stu
'procentowa ary'skošė widowni stanow,

| miewątpliwie zapewnienie powodzenia
„Roma” jest jedynem kinem, ma'ącem
ten walor — a któżby go nie cenił choć-
by z uwagi na czystość powietrza...

Film, który dano na początek 'est do-
brze na tę okazję wybrany. Wolno wno-
sić, że zapowiada on linję programową

 

na przyszłość, Jest produkcji niemieckiej.
Akcja osnuta na tle młodości Chopin'a.
nie historycznie, ale dowolnie, 00 zresztą
zaznaczono na wstępie. Dobrze to się
<zreszłą stalo, že film nie ma pretensį do
prawdy historycznej — wtedy bowiem
my znowu mielibyśmy trochę doń preten-
si, Warszawa bowiem, 'aką tu pokazano,
wygląda raczej na jakiś Łowicz, koncert
u ks. Radziwiłłówodbywa się w "akims
zgoła dla nas fantastycznym parku i mie-
wiadomo co tam sobi w pierwszym rzę-
dzie krzeseł kupiec korzenny herr Gra-
bowlci? Teicże i listonosz występuje w ja-
kiejś zgoła nam nieznanej rogatywce, Ale
to mniejsza — te wszystkie mieścisłości
świadczą tylko 5 tem, 'ak bardzo postać
Chopin'a wrosła w wyobraźnię na szero-
kim świecie, jak z nią ludzie zżyli się,

skoro ją tak po swo'emu Niemcy potrafili
przedstawić. Nie wiem 'akby to było,
gdybyśmy my nakręcili film oBeethove-
nie.

Film fest dobrze grany I to w dwóch
sensach — gry aktorskiej i muzyki, któ-
rej w mim pełno. Ona to przedewszyst-
kie sprawią, že atmostera Chopin'a jest
istotnie w tym filmie. Aktora gra'ącego
rolę główną można, przy dobre: woli u-
zmać za podobnego do Fryderyka. Dobre
są postacie artystów francusłich (szcze
gólmie Balzak) pokazane na koncercie
Chopin'a w Paryżu, Jest w tym filmie
k'lka momentów które robią duże wrażę.
nie Warto go gorąco polecić publiczno-
ści.

Chopin — to temat filmowy wymarzo-
ny dlą polskiej produkcji. Ale cóż, kiedy
naszfilm wrękach Żydów. Afilm o Cho-
pinie, zrobiony w Polsce, miałby war-
tość autentyku i miałby napewno powo-

| dzenie zagranicą. (H. Eys).

| Polak, co bił Moskali

 

POZDROWIENIE

Zygmuntowi Wasilewskiemu, z czełą
i pozdrowieniem ze Lwowa, przesylam.

Razmniewzięli —pamiętamoczyma—
Rodzice,
M'ałam wtedy kuse trzy lata —
] weszli zemną w jakąś kamienicę,
Była narożna i popielata,
Dziś już jej niema.

Szło dużo ludzi z nami
Do pokoju, gdzie się paliły świece.
Nie wiedziałam, czy to dzień, czy nog
Bo okno zasłaniał koc,
Ale jak od choinki było całkiem jasno.
Ludzie tam stali,
Jedni przy drugich, ciasno,
Sami dorośli...
Pośród zieleni zarośli,
Koło jakiejś długiej skrzynki,
Starsi panowe płakali; °
Nie mówiło się „dzień dobry" nikomu,
Trzymałam się mocno Tatka
I bardzo chciałam do domu...
Lecz nie pisnęłam nic.
Urzekł mnie migot świec,
Gęsta, jarząca rabatka,
Dziwiły wianku zielone,
Większe od mojej obręczy,
Wstążki aż do ziemi zwieszone,
Szerokie, białoczerwone
I wąsate między cierniami kłoski..
Widziałam, że wuj Pawłowski,
Pani Janowska z panią Jezierską i Mama,
Na gołej podłodze klęczy
I mówią pacierz, pewno do tych świec:
Nie rozumiałam nic.
Wtem, ktoś, nie wiem sama,
Może dziadzio Darowski,
Może pan Żuliński Tadeusz — a może

Tatko,
Nagle — podniósł mnie z ziemi
I rękami mocnemi
Potrzymał blisko,
Tuż przed tą świecącą rabatką, *
Nad wielką, długą kołyską,
Pełną kwiatów i poduszek,

Na których cicho spał jakiś obcy
staruszęk...

Na piersiach miał krzyż
I obrazek między kwiaty wetknięty.
Trzymana przez czyjeś mocne ręce,
Zahaczona o jakić czarny kołnierz,
Jak lalka w krótkiej sukience , °
Wysoko nad ciżbą czamar i peleryn,
Zapytałam; !
„—Czy ten dziadzio to šwiety?“ |
Na to ktoś z tych, co najbliżej stali:
„—Nie, mała, to żołnierz,

I pisał wierszel
Nazywał się Goszczyński Seweryn...
Teraz umarł i poszedł do nieba.
Dobrze się przypatrz mała,
Trzeba, żebyś zapamiętała...”
Nie rozumiałam nic.
A jednak ten dźwięk nazwiska
I ta rabata świec,
Ta długa w kwiatach kołyska,
Umarły żołnierz—Moskale—! wiersze
To było ze śmiercią i Polską
Moje poznanie pierwsze..,
Nie zapomniałam nic.
1929 r. Maryla Wolska. !
Pe T

Podziekowanie
Nie będąc wstanie wyrazić zosobma

mojej gorącej wdzięczności wszystkim
tym, którzy zechcieli pamiętać o trzy=
dziestoleciu mojej pracy artystycznej i
uświetnili tę rocznicę miłemi życzeniami

i słowami przyjaznego uznania — przesy-
łam wszystkim tą drogą serdeczne „Bóg
zapłać” i zapewniam, że cenne
ich pamięci i sympati zachowam wzru-
szonem i wdzięcznem sercem.

Jan Bułhak.

энар ASTA ZPA NES

KRONIKA LITERACKA
Oświadczenie Zw. zaw. literatów, —

Oteręg warszawski zawodowego Zw.

literatów polskich nadsyła nam następu-

jący komunikat: W ostatnich czasach w

prasie codzienne ukazują się publikacie,

do powieści włącznie, Których autorzy

w poszukiwaniu taniej sensacji. posługu*

'ą się poniewieraniem czci osób BTA

znanych szersza  pubil

wyzowie literatów polskich

piętnuje to nadużywanie formy  literag.
kiej dla celów, nie mających nic wspól.

nego z ter uważając je za bandy,
tyzm literacki i szkodnictwokulturajng,

 

 



Za zniesieniem u%oju rytualnego
jednogłośnie oświadczyła się Izba Rolnicza w Lublinie

Odbyło się plenarne posiedzenie Lu-
belskiej Izby Rolniczej z udziałem wo-
jewody ooariej i delegata minister-
stwa rolnictwa. Uchwalono budżet na
rok 1936/37, zamykający się po stronie
dochodów kwotą 553.895 zł., po stro-
nie rozrachunków zaś kwotą 553,056
zł, Budżet ten jest zresztą konsumcyj-
ny, bo jest niemal w całości przezna-
czony na utrzymanie aparatu urzędni-
czego Izby. Przyjęto prócz tego budżet
dodatkowy, zamykający się kwotą
8781 zł.
Wśród wydatków Izby fi$uruje m.in.

subwencja na _ zagospodarowanie
wzgórz na linji Nałęczów — Kazi-
mierz. Radca Izby b. poseł J. Milik,

Z KRAKOWA
Teatr imienia Słowackiego: czwartek

„Most“; piątek: „Rozkoszna dziewczy-za”

Kina polskie;
APOLLO: „Moja maleńka",
PROMIEŃ: „W pogoni za szczęściem”.
STELLA: „Dzień wielkiej przygody”.
SZTUKA: „Na zgliszczach szczęścia”
ŚWIT: „Noc karnawałowa”.
UCIECHA: „Koenigsmark“,
Z rady miejskiej: We czwartel odbę-

dzie się posiedzenie rady miasta Krako-
wa. Porządek dzienny przewiduje załat-
wienie szeregu spraw bieżących. Możliwe
fest też poruszenie sprawy zniesienia u-

boju rytualnego w Krakowie. Uchwały
rady miejskiej w Krakowie powzięte w
sprawie uboju rytualnego nie są jednak

wiążące, jak np. w Wielkopolsce, gdzie
obowiązują inne przepisy dzielnicowe. W
związku z tą aktualną dziś sprawą poczy.
miono w Krakowie obliczenie, 'ak wyso-
Ki haracz płacj chrześcijańska ludność
miasta Krakowa na rzecz gminy żydow-
skiej wskutek rytualnego ubou bydła.
Według jednych obliczeń płacimy w tea
sposób Żydom ponad 80.000 złotych rocz-
nie, według innych nawet stokilkadzie-
siąt tysięcy.

Uderzył w twarz świadka. W ponie-
działek zakończono w sądzie okręgo-
wym w Krakowie jako przysięgłym roz-
prawę przeciw Józefowi Chrząścikowi,
ślusarzowi z Chrzamowa, który w lutym
1935 r. otruł swoje trzymiesięczne dziec-
ko. Zbrodniarz skazany został na 7 lat
więzienia. Głównym i 'edynym świadkiem
zbrodni, który znał nazwisko zabócy,
była Jula Spyrówna, która zeznawała w

toku rozprawy. Po wyroku Chrząścik,
odprowadzony przez policjanta do wię-
zienia, przechodząc koło Spyrówny, rzu-
cił się na niąi wderzył ją w twarz,
Chrząścik za czyn swój będzie odpowia*
dał przed sądem.
Przed zamknięcetm Akademji Gėrni-

czej? Na krakowskie Akademii Górni-
czej trwa od dłuższego czasu strajk stu-
dentów, polegający na niepłaceniu opłat
akademickich. Studenci ci domagają się
w ten sposób, przyobiecanej zresztą
przez władze, obniżki opłat akademic-
kich. Senat akademicki tei uczelni w
tych dniach postanowił zamknąć z dniem
10 marca uczelnię, o iłe studencj nie za-
przestaną do tego czasu stra ku opłato-

wego i opłat tych nie uregulu'ą.
Sprawa tramwaju Kraków — Wielicz-

ka, W najbliższych dniach odbędzie się
zebranie komitetu trzech, wyłonionego
przez zebranie w Izbie Przemysłowo
Handlowej, dla opracowania szczegółów
praektowanego tramwaju Kraków —
Wieliczka, Komitet ten powiększy przez
kooptację swój skład i ustali program
prac. Sprawą budowy tramwaju zaintere.
sował się 'uż Fundusz Pracy oraz 'eden z
krakowskich banktów.
Nie znaleźli katolickiej wystawy. Kino-

teatr „Świt” mieszczący się w u ka-

tolickim, stanowiący własność kół kato-
lckńch, urządził reklamowy konkurs p>-
legający na odgadmięciu z fotografii na
wwisk artystów znajdujących się na nich.
Jak dotąd w porządku! Bardzo tylko nie
ładnie wygląda dalszy ciąg imprezy. Fo-
tografie trzeba było umieścić w miejscu
publicznem, na jakiejś wystawie. „Bięd-
ny” katolicki kinoteatr nie znalazł sobie
w Krakowie w Rynku wystawy katolio:
kie', ale umieścił fotograł'e na wystawie
składu porcelany Żyda Jatcóba Grossa, a
gromadząc tłumy publiczności przed tą
wystawą, czyni wcale niee gorszą rokla-
mę żydowskiej firmie.
Z Młodzieży Wszechpolskiej. — We

czwartek o godz, 6 popol. odbędzie się
odprawa członków i kandydatów Mło-
dzieży Wszechpolskiej. Obecność obo-
wiązkowa. W piątck, dnia 28 b. m. o $
8 wieczorem w sali Kopernika, Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego odbędzie się ze-
branie dyskusyjne Młodzieży Wszechpol.
skiej p. t. „Przemiany w młodem pokole-
niu". Wstęp wolny. Obecność członków
«obowiązkowa, goście mile widziani.

 

 

 

podniósł słusznie, że Izba powinna
podjąć inicjatywę, aby na stokach tych
wzgórz podjęto próby nad plantacją
winnej latorośli względnie drzew mor-
wowych, które stałyby się podstawą
nywych, bardziej opłacalnych typów
gospodarki włościańskiej. Pęd do za-
kładania sadów doprowadzi szybko do
nadprodukcji owoców, Tu zaś — ot-
worzyłyby się nowe źródła dochodo-
we.
Przy omawianiu działu wytwórczo-

ści roślinnej b. poseł Milik zwrócił
uwagę na doniosłość rozwijającego się
w lubelskiem warzywnictwa, Okolice
Terespola i Białej hodują w wielkich
ilościach kapustę i ogórki, które —
w stanie kwaszonym idą już i na rynki
aka W okolicach Wirowa i
nad Wieprzem uprawia się masowo
cebulę, w gatunkach niestety nisko-
wartościowych, Izba rolnicza powin
na podjąć inicjatywę nad ulepszeniem
tej produkcji, mogącej mieć doniosłe
znaczenie dla kraju, a z drugie strony
zorganizować drogą przez spółdziel-
 

 

NOWOŚĆ! NOWOŚCI

JANUSZ RABSK)

ALMA MATER
Powieść

Nakł, Księgarni Św. Wojciecha

Str. 384. | Cena6zł.    
 

 

Lublin, w lutym.

czość kwestję zbytu wszystkich pro-
duktów. W

Obecnie chłop te warzywa produ-
kuje, korzyści jednak ciągną z tego
Żydzi, którzy doprowadzili już do tego,
że często sami wynajmują co lepszą
ziemię i miejscowych chłopów używa-
ją jako siły najemne, pracujące za nę-
dznę grosze nad uprawą warzyw dla
żydowskiego przedsiębiorcy. Ten stan
rzeczy nie może być tolerowany na
trwałe, Izba powinna,— wypełnić
swój obowiązek, temi „ADrawami się
zająć.
Wnioski b. pos. MiliKR doznały sta-

nowczego poparcia ze strony wielu
radców, którzy przyznali im zupełną
słuszność, M, „ poparli je radcy Za-
leski i pos. Mirski. Postanowiono za*
jąć się temi sprawami i wyciągnąć z
nich potrzebne wnioski.
Ponadto uchwalono szeteg wnio-

sków i rezolucyj, Najważniejszy z nich
był wniosek dyrektora Izby p. Paj-
dowskiego, wypowiadający A za li-
kwidacją uboju aln iosek
ten cala Izba LS
chwaliła go jednogłośnie. Na specjalną

; uwagę zasługuje fakt, že wiceprezy-
dent m. Lublina p. Liszkowski. zasia-
dający również w lzbie, zapytany
rzez przewodniczącego obrad sen.
echnickiego, czy za wnioskiem gło*

suje — poparł go w sposób zdecydo-
wany,  Opowiedzenie się wiceprezy-

, denta Liszkowskiego i jednego z przy-
wódców klubu sanacyjnego w Radzie
Miejskiej p. Pajdowskiego za likwida*
cją uboju rytualnego nie jest bez zna*
czenia, bo pozwala wysnuć wniosek
co do stanowiska sanacji w Radzie
Miejskiej, Takie deklaracje przecież
obowiązują.

 

Mamusiu Żmiurawce!
Najpiękniejszy obowiązek matki — towychowanie

dziecka. Ale jednocześnie musi się troszczyć, o

gospodarstwo domowe i bieliznę, która zawsze

powinna być czysta. Jakże łatwo jest pogodzić

jedno z drugiem, jeżeli do prania używa się Radionu,

który jest taki łatwy w użyciu: wystarczy rozpuścić

Ė

  

  

  

  
    

 

go w zimnej wodzie, 15 minut

gotować bieliznę, płukać naj a
pierw w gorą+

cej — potem
w zimnej wo-

dzie i bielizna
będzie śnie«
znobiała.
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U progu zagłady
Cudem zaiste wśród zalewającego

ją morza niemczyzny do dni naszych
ocalała niewielka wysepka ostatnich

potomków potężnych niegdyś plemion

Słowian zachodnich — Serbów  łu-

życkich. Dawno już, przed wiekami,
wyrzekli się oni wszelkich ambicyj po”
litycznych, pozbyli marzeń o jakiej ta-
kiej samodzielności i stali się oddaw-
na lojalnymi obywatelami niemiecki-

 

Z CAŁEGO [RAJU
BYDGOSZCZ

Bandycki napad, — W poniedziałek
wieczorem do mieszkania Bronisława
Wesolowskiego w Buszkowie, w powie-
cie bydgoskim, wtargnęło trzech niezna-
nych osobników. Napastnicy steroryzo-
wali domowników, wzywająć ich do po-
łożema $ię na podłogę.
Gdy napotkali na opór ze strony napad-

niętych, gdyż wybiegli oni z mieszkania,
by wezwać o pomoc sąsiadów, bandyc.
poczęsi ich gonić. W podwórzu przytrzy-
mal; właściciela gospodarstwa, Bronisła
wa Wesołowskiego i pozbawili go życia.
Uderzyli go kilka razy kołkiem w głowę,
przyprawiając o śmiertelne obrażenia,
Za innymi uciekającymi dali bandyci kil.
ka strzałów z pistoletu. Trzema strzała-
mizraniono Martę Wesołowską. Jednym
strzałem poranion? Bronisławę  Weś$o-
łowską, córkę zamordowanego. _
Po dokonaniu morderstwa, bandyc*

splondrowali mieszkanie  zrabowali 5
tysięcy zł. gotówki. Zbóje zbiegli niepo-
znani, A

Wdrożono natychmiast dochodzenie i
pościg. Zbrodniczy napad wywołał w
całej okolicy przerażenie i zaniepokoje
nie. .

DĄBROWA GÓRNICZA
mena оее

Trup na zabawie. W ub. niedzielę od-
bywałasię wsaliDomuludowegowGo-
lonogu zabawa taneczna, urządzona
„przez TUR.

Około północy wynikła na sali awan-
tura z nieproszonymi gośćmi, która za-
mieniła się wkrótce w bółkę, podozas
a" zaczęto demolować urządzeniu

Na salę wkroczyła policja, przystępu
jąc do likwidacji bóki, oraz wzywając
awanturników do opuszczenia sali
Podczas usuwania z sali awanturiją-

cych się, jeden z policjantów został zaa.
talcowany przez kilku osobników, którzy
usiłowali go rozbroić i pobić.
Zaatakowany polig'ant po  ostrzeżeniu

napastników, w obromie własne” zrobił
użytek z broni, strzelając dwukrotnie z

ię p zraniły w bok 29-letnie-
$0 Stanisława Kurę, bezrobotnego szofe-
ra z Dąbrowy, lstóry wkrótęe zmarł,
Zwloli Kury przew'eziono do kostuiey.

ŁOWICZ
—н

Oburzające postępowmie, — Niezwy-
kłogo przyjaciela zmaleźli Żydzi w osobie
mistrza stolamsikiego p. Jędrzejewskiego.
Stolarz ten, człowiek dość zamożny, za-
trudnia w swej pracowni, wyłączme pra-
cowników Żydów, jakkolwiek są w Low'-
czu bezrobotni stolarze chrześci'anie.

Szczególnie oburzaący jest fait, że
pracownia p. Jędrzejewskiego iest czyn-
na w niedzielę, natomiast w sobotę za-
kład szabasuje. Tak życzą sobie pracow-
micy Żydzi, przeważnie członkowie orga-  

niząci sjonistycznej „upiększający” pol.
ską stolarnię swemi brunmatnemi mun-
durami, В
O zatrudnianiuPA „ Jędrze-

jewskiego, pisaliśmy 'uż dawniej, ostatni»
fednak rajęli się tą sprawą stolarze —
Polacy, których przedstawiciele udań sir
do p. Jędrzejewskiego ; starali się wy-
tłamaczyć mu niestosowność jego postę-
powania. Mimo tej interwencji p. Jędrze-
jewski nadal zatrudnia Żydów i nadai

pozwala im pracować w swą pracowni w
niedzielę.
Tragiczny wypadek. W czasie rzucania

granatami przez żołnierzy 10 p. p. wyda
rzył się z winy żołnierza Żyda wypadek,
który pociągnął za sobą dwie ofiary,
Gdy jeden z podporuczników 10 p. p.

zauważył, że żołnierz, zamiast rzucić na-
tychmiast odbęzpieczony granat, trzyma
go (mimo parokrotnych wezwań do rzu-
cenia) zbyt długo w ręku, podbiegł do
niego i usiłował wytrącić mu granat ?
ręki, W tym czasie granat eksplodował.
Wybuch oberwał żołnierzowi dłoń, po-

rucznik zaśpostradałcztery palce u ręk:
i oko. Obu rannych w stanie ciężkim
przewieziono do szpitala wojsłtowego w

OSTROŁĘKA

Popieranie lekarza Żyda. Lekarz Żyd
„Karbowski” jest zatrudniony: a) jako
lekarz szpitala świętego Józeła (gdzie
współpracuje z posłem B. B., naczelnym
lekarzem szpitala dr. Kuklińskim Ada-
mem); b) jako lekarz miejski w Ostrołę.

cej ok. 2.000 dziatwy!
Wiadome est powszechnie, że zasłu-

żony działacz, dr. J. Psarski usunięty zo
stał nietylko zc szkół ale i z ubezpie.
czalni,
Poza dr. Tomanowskim, ktėry jest le-

icarzem powiatowym i dr, Certowiczem,
iktóry jest tylko lekarzem gimnazjum, jest
jeszcze młody energiczny lekarz Polax
dr. Kołodziejski, który wyłącznie prak-
tylku'e jako lekarz prywatny. Tymczasem
lekarz - Żyd zajął prawie wszystkie po
sady.

102-letni powstaniec. Mieszkaniec za-
ciszne; Giimki, gm. Piski, tut. po-
wiatu Piotr Dobkowski, ukończył lat 102
(urodzony w r, 1834). W r, 1863 biał u
dzięł w powstaniu, jeduak wszutek zagu-
bienia dokumentów do weteranów zali
czony mięjest i rentynie pobiera.

Dobkowski z dokładnością opowiada
swoje przeżycia, szczególnie ciekawe z
czasów powstania. Cieszy się on zupeł
nem zdnowiem, doskonale widzi i słyszy.
Dobkowski  znalazłszy towarzysza,

wspóluczestnika walk powstańczych, ma
zamiar poczynić starania o przyznanie
mu tenty.
Sędziwy staruszek interesuje się spra

wami społecznemi, jest narodowcem.
Narodowcami także są jego syn (lat ok.

 

60) 1 wnuk, który bierze czynny udział w
pracy narodowej.

PIOTRKÓW

Z żałobnej karty. W ub. tygodniu na
miescowym cmentarzu spoczęły zwłoki
š. p. Stefana Podmuniciciego, który po 37
latach nieskazitelne pracy w magistracie
piotrkowskim, ostatnio na stanow sku
naczelnika wydziału administracy nego,
przed paru miesiącami przeszedł był na
emeryturę. Wśród licznych wiązanek
kwiarów, złożonych na mogiłę zmarłego,
zwracał wwagę wieniec z wstęgami o bar-
wach narodowych od byłych na;blizszych
„współpracowników Jego z Tow. Ośw:aty
Narodowej. Wyjątkowo liczny kondukt
pogrzebowy był dowodem, jak dużem u-
znaniem cieszył się w mieście ten cichy i
prawy obywatel. `
Zakończenie strajku włókniarzy w Beł.

chatowie. Strak robotników żydowskie; |
4. tkalni |Manufaktury Bełchatowskiej,

mechaniczne! Mordki Żychowskiego, wy-
wołany niewypłacaniem zaległych należ-
ności za pracę, został zakończony nasku-
tek przymusowego wypłacenia robotni-
komczęścizaległościpodzień8b.m.i
zobowiązania się fimrmy do wypłacenia
reszty w dniu 22 b. m.
Interwenwący w tej sprawie inspektor

pracy miał możność stwierdzić, że liczni
robotnicy fabryki pracowali ponad 12 go-
dzin, ża co winni mają być pociągnięci do
odpowiedzialności.

Dorożkarze w obronie przed konku
rencją żydowską. — W pismach miejsco
wych wkazał się apel piotrkowskich do-
rożkarzy Polaków do społeczeństwa pol.
skiego o poparcie. W odezwie tej wskka-
zwą omi na wy/ątkowo trudne warunki
rywalizaci z dorożkarzami żydowskimi,
Przed wojną w Piotrkowie wśród zatrud-
nionych w dorożlktarstwie Polacy stano-
wili 60 proe., dziś na'74 dorożki żydow-
skie czynnych 'est tylko 16 polskich
(niespełna 18 proc.)]. Polacy powinni po-
pierać tylko polskich dorożkarzy.
Krwawa bójka w bóźnicy przed sądem,

Sąd grodzki w Piotrkowie w dn. 22
rozpatrywał sprawę krwawej bójki w
bėžnicy żydowskiej w Gajkowicach,
W październiku ub. r. na odprawiają-

cego tam modły rytualne Hersza Le'bę
Flatera napadli trze jego współwyznaw-
cy Brajtmanewie | niemiłosiernie pobili
go i skopali. Olkkrwawionego Flatera mu-
siano odwiežė do lekarza.
Winnych ukarano administracyjnie 5

dniami aresztu, jednak poszkodowany,
miezadawalniając się tem, podał sprawę
do sądu, gdzie *ą narazie odroczono w
celu zawezwania, zgłoszonych przez o-
skarżonych, świadków.
Odczyt © uboju rytualnym. W. dniu

23 b. m. w sali Stow. Rzem. w Piotrko-
wieodbyłsięodczyt ouboju rytualnym
zorganizowany przez piotrkowski Oddz.
Tow. Przyśacjół Zwierząt. Odczyt wygło-
sił p, Olusik z Tomaszowa Mau.

|
|

 

 

mi. Jedno tylko pragnienie zachowalit

utrzymania swej šwiadomošci narodo+

wej i języka ojczystego, nad czem czu-

wała „Serbska Matica i „Domowina“,

wszechnarodowa organizacja Łuży-

czan. I tego jednak widocznie dla

Niemców za dużo, skoro ostatnio,

wbrew szumnym zapowiedziom kan-

clerza Hitlera o wyrzekaniu się ger<

manizacyjnej polityki, władze admini+

stracyjne z Budziszyna zażądały od

„Domowiny“, aby przyjęła nowy
przygotowany dla niej statut, zmie-
rzający wyraźnie do germanizacji Ser-
bów. `
W myśl tego statutu „Domowina“

ma stać się związkiem Niemców, mó-

wiących po łużycku, których celem

będzie raczej konserwatorska muzeal-

na działalność opieki nad ludowemi

obyczajami i cechami charaktery-

stycznemi bez prawa obrony samego

ludu łużyckiego aprzedewszystkiem

jego języka. Wszelkie zebrania pro-

wadzone być muszą po niemiecku, u-

twory łużyckie, pieśni, poezje i sztu-

ki teatralne produkowane publicz*
nie powinny być tłumaczone na język

niemiecki, programy, napisy, nawet
bilety wejścia na różne obchody mu:
szą zawierać tekst albo wyłącznie nie<
miecki albo conajmniej dwujęzyczny.

Używanie tradycyjnych barw łużyce
kich: niebiesko - czerwono - białej
jest, oczywiście, jak najsurowiej za:
każane. Prasie łużyckiej, mianowicie
jedynemu dziennikowi „Serbske Nos
winy“ wzbronione pisač cokolwiek 0
tych wynaradawiających Serbów za«

rządzeniach ani wspominać o jakich=
kolwiek zebraniach Łużyczan, zwła«
szcza zebraniach protestacyjnych. Nie
wolno wspominać o różnicach naro=

dowych Serbów i Niemców. Najmniej:
sze pogwałcenie tych zakazów grozi
całkowitą likwidacją prasy łużyckiej.

Serbowie łużyccy, nie zamierzają
jednak dobrowolnie poddać się tym
germanizacyjnym zarządzeniom i bez
sprzeciwu zgodzić się na ostateczną

zagładę. W dniu 19 stycznia odbyło
się walne zebranie „Domowiny*, na
którem uchwalono protest przeciw nie
sprawiedliwemu traktowaniu narodu

łużyckiego i opracowano memorjał
wręczony następnie zastępcy kancle+
rza, ministrowi Hessowi. W memor-
jale tym Serbowie powołują się na

swą tradycyjną już lojalność wobec
władz niemieckich, na słowa kancle-
rza Hitlera, wyrzekającego się polityki
germanizacyjnej i fakty tym oświade
czeniom całkowicie przeczące i stwier
dzają, że „nie odstąpią swej narodo-
wości, gdyż byłoby to zdradą naro+
du*, Serbowie łużyccy, mówi memor-
jał, uważają się za oddzielny naród

słowiański i nie są bynajmniej plemie-
niem  niemieckiem, jak Frankowie,

Szwabowie i t. p., za jaki uważać ich
pragnie rząd pruski. Zarządzenia więć
ostatnio wydane wzbudzać muszą po-
dejrzenie, że są wyrazem chęci nieu-
znania Łużyczan ani za naród ani za
narodową mniejszość i dążeniem do
całkowitej ich zagłady.

Memorjał złożony ministrowi Hes-
sowi nie może wystarczyć O zamachu

na byt narodu małego, lecz pragną-
cego żyć i zachować swą odrębność do
ostatniego tchu, musi wiedzieć świat
cały i wszyscy, sprawiedliwość miłu*
jący, stanąć winni w obronie jego. O-
brona taka jest tembardziej koniecz+

na, że Serbowie łużyccy na własne
tylko siły w tym wypadku liczyć nie
mogą. (K.A.P.).`  
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TAJNE SPRAWOZDANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Łódzki dwutygodnik „Polityka Gos-

podarcza“, (Nr. 10 z r. b.) przytacza-
jąc przykłady przerostu etatyzmu, pi-
sze m. in. co następuje:

Administracja Lasów Państwowych
wydaje corocznie drukiem „Sprawo-
zdanie rachunkowe Lasów Państwo-
wych“, w skład którego wchodzi:  bi-
lans, rachunek strat i zysków, sprawo-
zdanie z wykonania planu finansowo -
gospodarczego oraz cały szereg innych

zestawień i wykazów, mających orjen-
tować czytelnika w gospodarce tego
przedsiębiorstwa. Poszczególne egzem
plarze omawianych sprawozdań ra-
chunkowych są numerowane i niewie-
lu tylko ludzi dostępuje zaszczytu ich
posiadania, Nazwiska tych wybrań-
ców notowane są skrzętnie przez wy-
dawcę. Do liczby instytucyj, zasługu-
jących na zaufanie Dyrekcji Naczelnej

sów, nie*zostały widać zaliczone
bibljoteki dzieł naukowych: na terenie
całego państwa znana jest nam tylko
jedna, jedyna bibljoteka, w której —
zresztą dopiero odniedawna — przej-
rzeć można sprawozdanie rachunkowe
Lasów Państwowych.
. Powyższe środki ostrożności — м-
docznie nie okazały się jednak wy-
starczające, bowiem, przeglądając po-
szczególne sprawozdania, z łatwością
zauważyć możemy rzecz niezmiernie
charakterystyczną: oto układ i treść
poszczególnych sprawozdań uleśa z
roku na rok głębokim zmianom. Zmia-
ny te dotyczą więc najpierw samego
bilansu oraz rachunku strat i zysków,
przyczem ulega zmianie nietylko u-
kład poszczególnych zamknięć oraz
zawartych w nich pozycyj, ale zmie-
niają się również zasady, na których
te zamknięcia względnie pozycje są
oparte. W dalszym ciągu omawiana
tendencja przejawia się w postaci
odmiennego — niż poprzednio — u-
kładu i odmiennych zasad w zakre-
sie innych CY i zestawień, a
przedewszystkiem w formie stopnio-
weśo pomijania takich załączników,
które dla poznania gospodarki przed-
siębiorstwa posiadają szczególne zna-
czenie.

I tak w sprawozdaniu rachunkowem
za rok 1933/34 po raz pierwszy nie
znajdujemy bilansu brutto, który do
tej pory niezmiennie stanowił część
składową sprawozdania. Sprawozda-
nia rachunkowe za okresy gospodar-
cze 1927/28 i 1928/9 zawierają m. in.
t. zw. tabele kalkulacyjne, t. j. obli-
czenie dochodów i wydatków w od-
niesieniu do 1 ha powierzchni ogólnej
i leśnej oraz do 1 m” drewna, przy-
czem podano te obliczenia oddzielnie
dla każdej dyrekcji oraz łącznie dla
całego przedsiębiorstwa. Zbyteczne
dodawać, jak wielkie znaczenie po-
siadały omawiane tablice dla oceny
porównawczej wyników gospodarki
Lasów nietylko w zakresie bieżących
lat gospodarczych, ale również w ze-
stawieniu z gospodarką przedwojen-
ną na tych samych terenach. Nieste-
ty w latach następnych w sprawozda-
"niach rachunkowych Lasów zaniecha-
no oddzielnych zestawień dla poszcze-
gólnych dyrekcyj, ograniczając pu-
blikację tych materjałów wyłącznie do
ogólnej tabeli kalkulacyjnej dla całego
przedsiębiorstwa. Wreszcie w ostat-
niem drukowanem sprawozdaniu za
rok 1933/34 tabeli kalkulacyjnej nie
znajdujemy już wogóle. W ten sposób
uczyniony został dalszy krok w kie-  

runku „ułatwienia” orjentacji w gos-
podarce Lasów Państwowych.
Chcemy obecnie zadać kilka pytań.
Po pierwsze: w czyim właściwie in-

teresie przestrzegana jest „tajność”
sprawozdań Lasów Państwowych?
Po drugie: czy Dyrekcja Naczelna

Lasów Państwowych zdaje sobie spra-
wę, iż opisany wyżej stan rzeczy, t. j.
zmiany, jakie zachodzą stale w treści
i układzie sprawozdań rachunkowych,
utrudnia znakomicie wszelką ocenę
gospodarki przedsiębiorstwa, a w
szczególności ocenę porównawczą je-

go wyników w poszczególnych okre-
sach gospodarczych.
Po trzecie: jaki jest właściwy cel

tych „ewolucyj“7

Dzieją się w Lasach Paristwowych,
jak podaje cytowane pismo, i inne o-
sobliwe rzeczy:

1. W sprawozdaniu kontroli pań-
stwowej z czynności kontroli w okresie
1933/34 znajdujemy informację, iż
„w okresie sprawozdawczym  dyrek-
cje lasów nie stosowały już zupełnie
systemuwydzierżawianiamajątków z
przetargów'. Majątki państwowe od-
dawane były w dzierżawę m. in. dro-
gą cesji umowy, zatwierdzonej przez
dyrekcję. Otóż właśnie w tych wypad-
kach stwierdza N. I. K. P.'

„fakty pobierania przez cesjonarju-
szy znacznego odstępnego, noszącego

charakter handlu dzierżawami pań-
stwowemi“.
Tak np. w sprawie cesji umowy na

dzierżawę majątku Wolica ustalono
„że nowy dzierżawca tego majątku
nie wywiązywał się z obowiązków u-
mownych, tłumacząc się, że za cesję u-
mowy musiał zapłacić cesjonarjuszowi
60,000 zł. co rzekomo zawdzięczał u-

rzędnikowi administracji majątków
państwowych (przy Urzędzie Woje-
wódzkim w Kielcach), który nie d -
puszczał do bezpośredniego pertrakto-
wania z władzami ' administracyjne-
mi, za co otrzymał od cesjonarjusza
5.000 zł.".

2. W sprawozdaniu kontroli pań-
stwowej za rok 1934/35 czytamy, iż
Izba Kontroli stwierdziła m. in. nie-
ściągalność należności L. P. w sumie
269.220,19 zł. od firmy „Chenivesse et
Malapert“ za drewno, nabyte w Po-
znańskiej dyrekcji L. P. Nieściągal-
ność powyższa powstała  „naskutek
dwukrotnegouznania firmy kwotą
204.000zł. '..„Właściciel firmy Emil
Chenivesse 8 isze dalej N. l. K. P.
— wyjechał 2 Polski w 1928 r., a po-
szukiwania go, jak to wynika z pisma
Konsula Generalnego Rzplitej polskiej
w Paryżu z dnia 22 marca 1934 r. nie
dały pozytywnych rezultatów. Wobec
powyższego, wystąpienie na drogę są-
dową, zdaniem dyrekcji poznańskiej,
nie rokuje widoków powodzenia”. W
rezultacie Skarb stracił około 270 tys.
złotych.

3. Jak stwierdza N. I. K. P. (spra-
wozdanie za r. 1934/35) dyrekcja
Lasów Państwowych w Wilnie powie-
rzyła pewnej firmie dostawę sieci ry-
backich pochodzenia zagraniczneńo na
sumę około 60.000 zł. bez uprzednie-
go uzyskania na to zezwolenia Mini-
sterstwa Przemysłu i Handlu, gdy
tymczasem „zakup towaru pochodze-
nia zagranicznego przez instytucje
państwowe jest dozwolony tylko po
uzyskaniu zgody Ministerstwa Prze-
mysłu iHandlu". Czyżby Dyrekcja
Lasów Państwowych stała ponad usta-
wami? 

!_…

(o mogą eksportować rzemieślnicy
W biurach organizacyjno - handlowych

Izb rzemieślniczych mogą zainteresowani

rzemieślnicy otrzymać informacje, doty-

czące możliwości eksportowych. |

1) Zegary ścienne, stołowe, budziki.

Istnieje możliwość zbytu wymienionych
zegarów na rynku palestyńskim, 2) Obu-
wie, odzież i tkaniny meblowe. Firma po-
łudniowo - afrykańska interesujesię.na-
wiązaniem kontaktów z wytwórcami obu-
wia, odzieży oraz tkanin meblowych. 3)
Rączki do szczotek i mioteł, Firma an-
Gielska poszukuje rączek do szczotek i

mioteł z drzewa jesionowego. 4) Wyro-

by cukiernicze. Wyrobami cukiernicze-

mi, w szczególności czekoladowemi, inte-

Na zebraniu warszawskiej giełdy mię-

snej popyt był nadal ożywiony i ceny u-
trzymały się prawie na niezmienionym.

poziomie. `

Spęd bydła wyniósł ogółem — 440
sztuk, cieląt — 441 sztuk, trzody chłew-

nej — 1.732 sztuki, z czego niesprzeda-

nych pozostało — 251 sztuk.
Za 100 kg. żywca loco targowica pła-

cono: woły tuczne — 70.zł., mięsiste55
do 60 zł., karmne — 53 zł., buhaje mięsi-

ste — 54 do 58 zł., tłuste — 60 zł. karm-
ne — 50 do 53 zł., krowy tuczne — 65
do 66 zł., tłuste — 59 do 60 zł., mięsiste

55 do 60 zł., karmne — 50 — 53 zł.. by-
dło chude bez różnicy gatunku i wieku—
36 do 49 zł., cielęta mięsiste — 63 do 65

resuje się firma belgijska. 5) Firma an-
gielska interesuje się zakupem na eks-
port do Afryki Południowej: szali, odzie-
ży gotowej, materjałów ubraniowych ba-
wełnianych, koców i pledów, kołder, ka-
peluszy filcowych, męskich, stożków do
kapeluszy filcowych. 6) Wyroby koszy-
karskie. Firmy angielskie interesują się
zakupem w Polsce koszy na owoce. 7)
Koszyki. Firma polska w Kanadzie in-
teresuje się zakupem w Polsce koszyków
wyplatanych. 8) Cukierki. Firma kana-
dyjska interesuje się zakupem cukier-
ków. 9) Wyroby drzewne. Holenderska
firma chce nabywać w Polscespeojalne

wyroby drzewne.

zł, słabo odżywione — 60 do 62 zł.
Trzoda chlewna: słoninowe od 150 kg.
wzwyż — 80 do 87 zł., słoninowe od 130
do 150 kg. — 75 do 80 zł., mięsne od 110
kg. wzwyż — 70.do.75 zł. ;
Nahali hurtu za kg. mięsa uboju miej-

scowego placono: wołowina gat, I-szy —
1,05 do 1,10 zł., gat. II-gi — 95 gr. do1
zł., cielęcina gat. I-szy — 1,30 do 1,40 zł.,
gat. II-gi — 1,20 do 1,25 zł., wieprzowina
mięsna — 1 do 1.05 zł., chuda 95 gr. do
98 gr. Mięso przywożone: wołowina
gat. 1-зху — 95 gr. do1 zł., gat. II-gi 85
śr. do 90 gr., cielęcina gat. I-szy 1,15 do
1,25 zł., gat. II-gi — 1 do 1,10 zł., wie-

| przowina mięsna 85 gr. do 90 gr.  

Sytuacja Żydów w Białobrzegach
Żydowski „Nasz Przegląd" donosi:
„Do żyd. komitetu gospodarczego zgło-

siła się delegacja ludności żydowskiej w
B.ałobrzegach (pow. radomski). Delega-

cja w składzie 5 osób, reprezentujących
wszystkie tamtejsze żydowskie organiza-
cje społeczne i gospodarcze, przedstawiła
tragiczną sytuację ludności żydowsk'ej

w Białobrzegu. ,
Już э& КИКч tygodni mają miejsce w

mieście ; okolicy napady na Żydów, po-

zatem prowadzona jest akcja bojkotowa-
n.a Żydów zapomocą teroryzowania lu-

dności polskiej, powstrzymywanej od ku-

powania u Żydów. Skutki gospodarcze tej
akcj. są dla ludności żydowskiej wprost

katastrofaine.
Żyd: komitet gospodarczy przesłał o-

trzymane w tej sprawie materjały odpo-
wiednim czynn'kom rządowym oraz kołu

żydowskiemu w Sejmie",

O polskie placówki gospodarcze
na pomorskich nizinach nadwiślańskich

Pomorskie miziny madwiślańskie
znane są powszechnie z dobrych łąk
oraz wysokowartościowych hodowli

bydła, pozwalającej na prowadzenie

dochodowego przemysłu przetwór*
czego mleka. Hodowcom bydła raso-
wego przynoszą poważne dochody
wytwórnie serów, których produkcja

wzrasta stale dzięki dobroci wytwo*

rów i zawartości w nich wysokiego

odsetka tłuszczu, Największa serow*

nia pomorska w Mątawach produkuje
sama rocznie ca 70 tys. kilogramów
sera tylżyckiego.
Opinia eczna Pomorza zainte”

resowała się ostatnio możliwością po”
wołania na nizinach nadwiślańskich

do życia polskiej serowni. Ze wzglę'

du na to, że istniejące tam dwie se-
rownie — w Mątawach i Zajączko”
wie — zmajdują się w rękach nie-
mieckich. Z punktu widzenia iatere"*
sów polskich projekt założenia pol-
skiej placówki gospodarczej na nizi-
nach nadwiślańskich należy powitać
z uznaniem i wyrazić przekonanie, że
myśl i projekt przerodzą się niedługo
w realny czyn. Wzmocnienie bowiem

W ręce niemieckie
Panujący kryzys i słabnące poczu-

cie odpowiedzialności obywatelskiej
doprowadzają do tego, że musimy co

pewien czas notować fakty, które biją
głośno na alarm. A tem więcej, że tym
razem alarm ten brzmi z Pomorza.
W pow. świeckim w ręce niemiec-

kie przeszły dwa gospodarstwa: w
Świekatowie i w Lnianie. Za często
ostatnio zdarzają się podobne fakty.
Jest niedobrze, ; :

Ustawa

o ordynacji podatkowej

WARSZAWA (PAT). W Dzienniku

Ustaw R. P. Nr. 14 z dn. 26 lutego r. b.
cpublikowano pod poz. 134 obwieszczenie
min. skarbu z dn. 14 lutego 1936 r., w
sprawe ogłoszenia jednolitego tekstu u-
stawy z dn. 15 marca 1934 r., zawierają-

cej „Ordynację Podatkową”. '

Wskaźnik prorukcji
„ przemysłowej

Obliczany przez Instytut badania kon-
junktur gospodarczych i cen wskażnik
produkcji przemysłowej za styczeń r. b.
wynosj 65,1 W porównaniu z grudniem
r. ub. wskaźnik obniżył się o 4 punkty,
to jest o 6 proc.

ZE . ‚ p
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G. O. BAXTER.

Droga do San Triste
Autoryzowany przeklad z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

Mały oznajmił mu, że wyjeżdża na dwa lub
trzy dni i poszedł wybrać sobie konia. Od dawna

| nad tem, dlaczego Cabrillo zawezwał jego i chłop”
| ca do Meksyku. Może bezpośrednim lub pośrednim
skutkiem tej wyprawybędzie. powrót
swego dziedzictwa, a wówczas j
w stosunku do niego w uczuciach Filipa? Zadecy”
dował, że należy natychmiast dać uczniowi dawkę
antytoksyn, niszczących

Tymczasem jechali szybko w północnym kie-
runku i zbliżali się do przełęczy górskiej, która
miała ich zaprowadzić do miejsca spotkania wy-
znaczonego przez Cabrilla

Czy można nazwać prawdziwym człowie-
kiem tego, który „przywiązuje wagę do modnych
strojów? — spytał Gaspard.

osć'go do
je zmiany zajdą

trujące wpływy.

Nauczyciela nie zadowoliła ta odpowiedź; mia*

ła ona niestety tak mało wspólnego z prawdziwym
stanem rzeczy. 9 ›

— — Synu mėj, gdybym byl wiedzial, że możesz
odziedziczyć miljony, przeciwstawilbym się temu
według moich możności,
i zrobiłbym z ciebie takiego człowieka jakim jesteś
dziś — głos starca brzmiał donośnie i energicznie.
— Filip kiwnął potakująco głową i ruchem ręki

przyznał rację mówiącemu, *

+ — Proszę zapomnieė o tem co mėwilem, o ko-

niu — powiedział pokornie, — To była tylko taka

sobie myśl bez znaczenia, Niewątpliwie, jeśli z ta”

zabrałbym cię ze sobą

    

nie kwestjonowano już w stajniach jego decyzji. Od
czasu tej jazdy na gniadym wałachu nawet Tom
Lewen zrozumiał, że teraz nastał pan, który się
na koniach rozumie. Osiodłano więc natychmiast
czarnego ogiera Pierre'a i po chwili Jan Jones pu-
ścił się wyciągniętym galopem poprzez „AA w
kierunku gór, których wielki, chłodny, błękitny
łańcuch ciągnął się z południa na zachód.

ROŹDZIAŁ XXIII.

„RZEJ WROGOWIE.

—Jedna chwila poświęcona głębokiemu spo”

kojnemu rozmyślaniu jest więcej warta niż wszyst-

kie skarby tego świata, niż złoto i djamenty — mó-

wił Ludwik Gaspard.
| — Ma pan rację, drogi mistrzu — odparł mło”

dzieniec z westchnieniem. Trudno jednak zebrać
myśli, jadąc na tak trzęsącej kobyle.

Gaspard zmarszczył brwi i spojrzał na chłopca,

który myślał o sobie, że się nazywa Filip Carwajal.

" Na jakich koniach mógłby on był jeździć gdy”

by posiadał to, co mu się jako Vćrealowi słusznie
należało! Po raz tysiączny zaczął się zastanawiać

-— Oczywiście że nie — odparł uczeń.
— Czy możemy nazwać szczęśliwym człowieka

tego, który ma piękny dom, dużo służby i rozporzą”
dza wielką fortuną? R
— Wedłuś pańskiej nauki, nie,
— A tysamwątpiszw to?
—- Nie, nie wątpię. `
— Cóż w'ęc w życiu jest najcenniejsze?
—Sądzę, że jasny, logicznie myślący umysł,
'— Całe życie pracowałem nadtem, by taki

umysł wyrobić w tobie. ;
—-Był to dowódpańskiej wielkiej dobroci,
—Starałem się uzbroić twój umysł w wiedzę,

którą ludzkość zdobywała od wieków, a przede-
wszystkiem wpoić w ciebie męstwo, bez któreśo
najlepszy nawet mężczyzna jest zerem. Jeśli mi cię
to udało, będę uważał, że dzieło mego życia jest
skończone, 2 A

—Mistrzu, jakżebym śmiał krytykować cokol-
wiek? — mówił chłopak. — Byłem nędzarzem, kie-

czonej dobroci i hojności miałem zawsze co jeść
i w co się ubrać, Dostałem wykształcenie i wycho: wanie. Cóż mógłbym temu zarzucić?

dy mnie pan znalazł i tylko dzięki pańskiej nieskoń*  
. : kiego konia jak ten, potrafię wydobyć maksimum

jego możliwości, nauczę się przez to obchodzić od-

powiednio z prawdziwym wierzchowcem, o ile kie-
dykolwiek będę posiadał takowego.
AS „O, naprzykład, chciałbym mieć
ja ten.

" Ścieżką leżącą pod kątem prostym do ich dro-
gi zbliżał cię rączy kasztan kierowany niezawodną
ręką Piotra Gastona Marmonta. Na skrzyżowaniu
dróś spotkał się;ze starcem i chłopcem,
— Ten człowiek jedzie na pięknym koniu

i z niedbałą swobodą, porusza się w siodle, ale nie-
wiadomo co kryje się w jeśo duszy? Czy jego sa-
motne godziny obfitują w spokojne piękne myśli?

Marmont zatrzymał kasztankę, pozdrowił po”
m i bardzo pracowicie grzebał coš przy s'0-

e.
— Wystarczy mu, sdy w wolnych chwilach

będzie myślał o sobie — odparł domniemany Filip
Carwajal — bo doprawdy objekt jyst wart zastano”

takiegokonia

| wienia.

(C. d. n.j  

polskiego stanu posiadania na. Pomo*

rzu jest nakazem dobrze pojętego 0“

bowiązku obywatelskiego.

je—

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 26 lutego 1936 r.

M 89,48, kBelgja 89,30 (sprzedaż 89, upno
89,12); Holandja 360,15 (sprzedaż 360,87,
kupno 359,43); Kopenhaga 117,00 sa
daż 117,29, kupno 116,71); Londyn 26,20
sprzedaż 26,27, kupno 26,13); Nowy
ork 5,24 i pięć ósmych (sprzedaż 5,24 i

siedem ósmych, kupno 5,23 i trzy ósme);
Nowy Jork (kabel) 5,24 i trzy czwarte
oo 5,26, kupno 5,23 2% Paryż
5,00 (sprzedaż 35,07, kupno 34,93); Pra-
a 21,96 (sprzedaż 22,00, kupno 21,92);
zwajcarja 173,27 (sprzedaż 17361,kup-

no 1 295); Stokholm 135,10 (sprzedaž
135,43, kupno 134,77). й

roty dewizami nieco większe niż
średnie, tendencja dla dewiz niejednolita.
Banknoty dolarowe w obrotach 5,23 ipół;

rubel złoty 4,76; dolar złoty 8,99 i jedna
czwarta — 8,99; ae czystego złota
5,9244. W obrotaci RR ch marki
niem, (banknoty) 149,50 — 150,00. W o-

brotach prywatnych funty ang. (bankno-
ty) 26,20.

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,73

Som po 100 dol.) 70,00 (wproc.);
roc. państwowa pożyczka premjowa

dolarowa 53,80 — 53,90; 5 proc. konwer-

syjna 61,00 — 61,25; 8 proc. potyczka

dolarowa 78,25 (w proc.); 8 proc. L. Ź.i

obligacje Banku gospodarstwa krajowego

po 84.60 (w zał proc. L. Z. i obliga-

cje Banżku gospodarstwa krajowego po

83,25; 8 proc, L. Z. Banku GT 00;

7 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.
L. Z .Tow. kred. przem. poł. 91,50 (w

proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziemskie poz-

nańskie (złote w złocie) 41,75 — 41,50 —

41,75; 4 ; pół proc. „ ziemskie poz-

nańskie 40,75; 4 i pół prog. L. Z. ziemskie
46 i trzy ósme; 5 proc. L. Z. Warszawy

(1933r.) 551 trzy, ósme — 55 i jedna
trzecia — 55 i trzy ósme,

AKCJ
Bank Polski 94,00; Warsz, Tow. fabr.

cukru 26,00; Węgiel 12,00 — as

940 — 9.30; Ostrowiec 22,00 — 21,50;

Starachowice 35,00 —-34,75. _
Dla pożyczek państwowych i listów za-

satwnych tendencjaniejednolita, z akcyj

mocne Banku Polskiego, przemysłowe
słabsze. Pożyczki dolarowe w.obrot:

prywatnych: =p z r. 1925

(Dillonowska) 52,25;5 proc. renta ziem-
ska 5450 — 55,25; 3 proc. renta ziemską
(1.000 zł.) 54,00; 3 proc. pożyczka prem-

jowa budowlana 27,00; 4 proc.pożyczka
premjowa inwestycyjna

Giełda zbożowa
Warszawa, dnia 26 lutego 1936 r.

Т5 — —

 

Pszenica czerw. jara szkl.
———;P jca 'ednolita 753 gl. 21.00

— 21.50;Pozenica zbierana 742 gl. 20.50
— 21.00.

Žyto I standart 700 gl. 12,50 —
Žyto II standart 687 gl. 12,25 —

Owies I st. (niezadeszcż.) 497 gl 14,25 —

14.50; Owies A I st, (lekko zadesz| 516
śl. 14,50 — 14,75; Owies II stan. 460 &
— 13.25 — 13.50, Jęczmień | ar“
niany 689 gl. 15.00-15.50; Jęczmien 678-
631 śl. 14,25 — 14,50; Jęczmień 649 gl.
14,00 B 14281 DA 0l. sax:
14,00; Groch polny 18,00 — 19,00; Groc!

Victorja30,00 — 32,00; Wyka 21,00 —

22,00; Peluszka 22,50 — 23,50; Seradela
Pa czyszczona 22,00 —. 23.00:

ubin niebieski 8,75 9,00; Łw-
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-
ik letni 40,00 41,00;  Siemię
niane bassis 90 procentowe 32.50

— 33.50, Koniczyna czerw. sur. bez $r.

kanianki — 115,00 — 130,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc 150,00

165,00; Koniczyna biała surowa 60,00

70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc, 80,00 100,00; Mak niebieski
64,00—66,00; Ziem. jad. — — —; Mąka

zenna gat. I — A 0— 20 proc. 33,
35,00; ąka pszenna gat. I— B 0 —

45 proc. 31,00 — 32,00; 1-C 0-55 proc.
3000 — 31,00; I — D
28,50—29.50; I — E 0 —65 pr.
28,00; 1I-A 20—55 proc. ,
II — B20 —65proc. 00 — 27,00;

II-D 45-65 proc. 23.00 -- 24,00, II-! 55—
65 proc, 22.00 — 23,00; II — G 60 — 65
proc. 21,00—22.00; Maka żytnia wycią-
gowa” 0-30 2000 — 2100; Mąka żytnia

I gat 0-45 20.00 — 21.00; Mąka żył. I gat.

0.55 proc 1956 — 2050; | gat 065 proc

19.00 — 19.50; II gat. 1550 — 16,50- ra-
zawa 15.75 — 16 25; pośiednia — — —
— — —, Otrębt wzenne drobe эглет
stand. 12,00 — 1250; Otręby pszenne
srednie przem stand. 11.00 — 11,50; O-
tręby pszenne miałkie 11.00 — 11.50; O-
tręby żytnie 8.75 - 9.25. Kuchyv  Inin-

ne 16,75 — 17.25; Kuchy rzepakowe

14,25 — 1475; Kuchy słonecznikowe
— — — — mi Śmta sojowa 45 proc.
22,00 — 22,50.
Ogólny obrót 1753 tonn w tem ż
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Jak powstaje film rysunkowy? |
Mało który gatunek filmu zyskał Gdy film jest gotowy na papierze,

sobie taką sympatję publiczności, trzeba go przenieść na taśmę. To'
jak film rysunkowy. | takie uzna- znaczy, że trzeba wszystkie te 16
mie, takie zrozumienie dla ogromu tysięcy kolejnych rysunków — prze-
pracy, jaką ten film sobą reprezen-!rysować. Innego niema!
tuje ? | — Та łatwa, lecz žmudna i bardzo

Wiemy, że pracy jest przy nim nudna robotą przypada w udziale
mnóstwo i že jest ona niezmiernie! kopistkom, które spełniają ją bez-
skomplikowana. Film rysunkowy myślnie i mechanicznie, w oczeki-
długości 300 metrów zawiera w|waniu, kiedy nareszcie zjawi się
przybliżeniu 16 tysięcy obrazków, ; wymarzony „On' i uwolni je od ślę-
czyli 6 obrazków na 30 cm. taśmy czenia godzinami, ziewając i psując
(przy protekcji taśma ta przesuwałoczy, za 50 dolarów na tydzień.
się z szybkością 24 obrazków na se-|  Tembardziej wzdychają pewno
kundę). Dwadzieścia osób musi;za mężem panienki, których praca,
przez cztery tygodnie pracować bez znacznie gorzej płatna, bo tylko do
przerwy nad wykonaniem takiego—, 30 dolarów tygodniowo, polega na
zaledwie 300 metrowego — filmu,| kolorowaniu filmu przerysowanego.
oczywiście tylko nad jego wykona-| To bowiem jest zadanie jeszcze
niem technicznem, nie licząc wszyst,nudniejsze i zarazem jeszcze bar-

nakłada tylko jedną barwę: ta czer”,
woną, tamta -zieloną,

obrazka, tylko jakąś jego część, ja-
ikiś np. szczegół ubrania, albo kwia-
ty, albo niebo, i
trzeba przytemi przez cały czas o-
śromnie uważać, żeby ten malutki,
cieniutki pendzelek nie  „zabłąkał

się” przypadkiem w niewłaściwe stycznia do 15 lutego r. b. z terenu
miejsce, żeby nie dotknął swą Czer- m, Wilna usunięto 17 żebraków, 8
wienią oczu, lub swym błękitem —
języka!

filmuDawniej realizatorzy ry”

inna niebie- nowny wzrost zachmurzenia, aż do opadów,,
ską itd. Żadna nie barwi «całości począwszy od zachodu kraju.

albo oczy i t. d. I wiatry południowe. Wgórach halny.
+

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? zek Rzemieślników Chrześcijan, nie
Po przejściowych  przejaśnieniach po- później jak do 15 marca b. r.

Sekretarjat Związku  Rzemieśln.
| Crześć. czynny jest we własnym lo-
kalu przy ul. Niemieckiej 25 codzien

potem umiarkowane' nie od godz. 9 do 1 pp. i od 5 do 8
'wiecz., gdzie można otrzymać de-

Z MIASTA. klarację i zasięgnąć wszelkich infor-
Usuwanie żebraków i włó- macji dotyczących spraw rzemieślni-

jów z miasta. W! terminie od 1-go czych.
SPRAWY PODATKOWE.

—Likwidacja t. zw. „martwych
włóczęgów i 7 nieletnich, trudnią- kont". Rozporządzeniem władz skar
cych się żebraniną. bowych polecono likwidację t. zw.

Z pośród usuniętych z miastą że- martwych kont. W związku z tem

Cieplej
Najpierw słabe,

sunkiowego upraszczali sobie robotę braków i włóczęgów, 12 osób po- władze skarbowe polecily  zanie-
przez powtarzanie całych -
brazków. Teraz jednak publiczność
stała się i bardziej bystra i bardziej|skierowały do miejsc zamieszkenia. naczelnika
wymagająca. Wprawiliśmy się w pa-
trzenie na filmy rysunkowe i umie- kich prac wstępnych, które zajmują |dziej męczące: każda z dziewcząt

jeszcze więcej czasu, lecz, w  któ- s
rych uczestniczy mniej osób, tylko
sami, w  dosłownem znaczeniu,
„twórcy”,

Bo przecież trzeba wpierw zna-
leźć temat, ująś go w ramy scenar-
jusza, dobrać akompanjament mu-
zyczmy, dać tło główne i główny ton,
zsynchronizować. Tą wszystko musi
być najdokładniej zrobione na papie-
rze, zanim się zacznie robota na
taśmie i przed mikrofonem. :

Rysownicy i kompozytorzy pra”,

му o zapobieganiu chorobom za-
kaźnym, istnieje obowiązek zgłasza-

rzędu tych chorób została zaliczona

nia wypadków zachorowań lub śmier m. Wilna i nowogródzkiego z
ci ra choroby zakaźne. Obecnie do'*

cują oddzielnie, lecz ściśle trzymając;
się schematu, który akcję dzieli na!
poszczególne epizody. Wiadomo
więc np., że „bohater“ ma upaść w

my zauważyć każdy taki podstęp”!

 

STUB aaratęSddiną
Jak wiadomo na podstawie„zaje której przypadki nakazano

urzędowo rejestrować narazie na
teenie woj. wileńskiego z wyjątkiem

wy-
jątkiem m. Nowogródka. (h)

Wielkie połowy ryb
Wobec spadku mrozu w pow. większe połowy ryb. Ostatnio zło-

seryj о-' skutkiem cze- chanie poszukiwań w stosunku do
ćo do których, zdaniem
urzędu skarbowego,

Pozostałych żebraków i włóczęgów wszczęcie kroków egzekucyjnych,
umieszczono w' przytułkach. (h) nawet w razie odszukanią płatnika,
— Przygotowania do „Kaziuka”, nie da pozytywnych wyników. (h)

Usilnie prowadzona przez Zw. Pro- — ŻŁaległy podatek lokalowy zo-
pagandy Turystycznej Ziemi Wileń- staje umorzony. Zostało ogłoszone
skiej propaganda! kiermaszu ludowe- zarządzenie o umorzeniu zaległości
$o w dniu św. Kazimierza wzbudziła w podatku lokalowym od 1 lub 2 iz-
wielkie zainteresowanie nietylko w bowych lokali mieszkaniowych. Lo-
kraju lecz nawet i zagranicą. Dow .- kale takie używane nawet w części
dem tego jest zgłoszenie się L >n- na zaklad handlowy, biuro, gabinet
cernu filmowego „UFA”, którr w lekarski lub kancelarję adwokacką
dniu 29 b. m. przybędzie do Wilna z itd. z ulgi nie korzystają, Wyjątek

chodziło z prowincji,
go władze administracyjne osoby te tych osób,

 
Berlina w składzie: reżyser Wilhelm czyni się dla tych małych mieszkań,
Prager, operator Kurt Stahnke, po- w których poza mieszkaniem część
mocnik operatora Hans Georg Eh- lokalu zajętą jest pod pracownię
dmer, celem poczynienią zdjęć z wi- rzemieślniczą, lub zakład przemysło
lefskich uroczytsošci „„Kaziuka“.

SPRAWY KOLEJOWE.
-— Pociągi popularne. Na kier-

wy, prowadzony przez właściciela
lokalu. Wszelkie egzekucje, które
się rozpoczęły celem ściągnięcia u-

masz w dniu św. Kazimierza przyja- morzonych zaległości, należy przer-

 

obrazku, powiedzmy 295, že pocalu-! wileūsko - trockim rozpoczęły się sono zt 3,000 klg. różnych ga- dą do Wilna pociągi popularne z wać. (h)
zębów ch ‚„ Białegostoku, "Warszawy, Torunia, Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

Kiedy już szczegółowy plan  fil- Karambol na szosie Niezależnie od tego donoszą, iż Bydgoszczy i prawdopodobnie х — — Zarząd Koła Wileńskiego
mu jest gotów, zaczyna się rysowa-
nie obrazków, jeszcze wciąż na pa-
pierze. Główna rola przypada w
tem szefowi rysunków, który za-
AEJOE i koniec każdego
ruchu. Jego pomocnicy — „asysten-
ci” — robią po kilka rysunków po-

lidzkiej
W, dniu wczorajszym na szosie

Wilno — Lida na 32 klm. furmanka
powožona przez Sienkkiewicza Ada-
ma, mieszkańca zaścianka Sumkowi-
cze OE zderzyła się z

średnich, wreszcie specjalista uzu-|samochodem ciężarowym, powożo-
pełnia i wykańcza całość, dodając |nym prez niejakiego Pietkuna Ale-
momenty, których brak do tego, aby |ksandra. Skutkiem zderzenia sanie
każdy ruch wydawał się następnie, zostały rozbite, koń zraniony. Sien-
przy wyświetlaniu, ciągły. įkiewicz jalk również Pietkun wyszli

Ale wszystko zależy jednak od z wypadku bez szwanku. (h)

owego szefa i od jego talentu. A mu- :

Opharma |

!

|
je „bohaterkę'* w obrazku 8119 |

 

si to być talent zupełnie swoisty,
nastawiano specjalnie na wszystkie |
cechy charakterystyczne i nawet na!
ka urę. Jeżeli szefowi rysowni-'
ków braknie tych właśnie zdolności,'
film będzie mdły i nijaki, nic mu nie
pomoże najlepsze i najstaranniejsze|
wykończenie.rysunków, które jest!
już pracą raczej mechaniczną. |

i

   
     
 

kleikiem owsianym
decyduje o jego rozwoju.
Wszelkie pożywne składniki |
i sole mineralne zawiera |

mączka owsiana
Toteż taki szef stosunkowo do*

brze zarabia, jego wynagrodzenie.
wynosi przeciętnie 150 — 300 dola-|
rów tygodniowo, 1 as gdy asy-/
stenci mają już tylko około 60 dola-
rów, ten zaś, który film uzupełnia,
t. zw. „inbetweener“ — zaledwie 30
dolarów. i

 

* ciu której żona jego, oraz

w jeziorach pow. brasławskiego,
święciańskiego i postawskiego roz-
poczęły się masowe połowy ryb. Do
Wilna są już wysyłane transporty
ryb. (h)

WYPADKI.
— Śmierć na dnie studni, Wczoraj w

„godzinach rannych rzuciła się do głębokiej

studni Helena Burakowa, zam. przy ul.
Czerwonodworskiej 4—3. Zarządzona na-

tychmiast pomoc nie odniosła pożądanych
skutków, gdyż denatkę wyciągnięto ze

studni już martwą. Przyczyny samobójstwa

narazie nie wyjaśniono, (e)

— Spadł z wysokiej drabiny. Podczas stają odwołane
pracy przy naprawianiu przewodów telefo-

nicznych upadł z wysokiej drabiny, dozna-

Zawalnej 24—18. Pierwszej pomocy udzie-

we. (e)

— Trająca oliwa, Stanisław Czajkow-|nieczna.

I(pią

*jąc silnego potłuczenia głowy i ciała elek- miczek U. S. B.
„tro-technik Szloma Aronzon, zam. przy ul. niedzielę dn. 11II o godz. 16.45 od-

„lito poszkodowanemu pogotowie ratunko-' (Zamikowa 8) Zebranie Walnespra”|żów tą drogą

ski, zam. przy ul. Filareckiej 47, doniósłpo-|

ataku gwałtownych wymiotów.

W sprawie. zatrucia wszczęte zostało

dochodzenie. (e)

* licji, iż nabył w sklepie spożywczym przyj

ul. Filareckiej 52, oliwę jadalną, po spoży- ślnicy pragnący uzyskać zwolnienie
dzieci dostały od podatku od lokali zajętych na

Poznania. Pozatem ze Lwowa i Kra- Związku Oiicerów Re: R. P.
kowa organizowane są wycieczki na zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie
zasadzie indywidualnych 33 proc. członków Koła odbędzie się w nie-
zniżek, przyznanych przez Minister- dzielę dnia 1 marca 19% r., w lo-
jum Komunikacji pragnącym udać kalu związkowym przy ul. Orzesz-
się na kiermasz wileński. Prócz tego kowej 11-a m. 1, o godz. 11 m. 30 w
przyjedzie w tym czasie do Wilna pierwszym terminie i o godz. 12-ej
kilka pociągów popularnych z Wi- w drugim terminie.
leńszczyzny i Nowogródczyzny. — W niedzielę dnia i-$o marca

ołanie przyjęć w Dyrekcji r. b. o godz. 13-ej p. p. odbędzie się
j. Wobec niedomagania p. otwarcie Wystawy Misyjnej w So-

dyrektora Kolei Państwowych w daiicji św. Piotra Klawera w lokalu
(Wilnie, inż. Kazimierza Falkowskie- własnym przy ul. Wielkiej 58 obok
g0, przpadające w dniu dzisiejszym kościoła św. Kazimierza. Wystawę

iątek) przyjęcia interesantów zo- można będzie zwiedzać codziennie
а od godz. 12 w połud. przez cały prze

SPRAWY AKADEMICKIE. ciąg jej trwania, Wieczorami wy-
Marjańska Akade- świetlanie  przezrocz _ misyjnych.
powiadamia, że w Wstęp na Wystawę bezpłatny.

‚ 4 6.45 — Oddziai Im. św. Krzysztoia
będzie się w Domu Sodalicyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Mę-

zaprasza wszystkich
rzemieślników katolików na wspól-
ną Mszę Świętą, która będzie od-

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. |dzie odprawiona na intencję rze-
— Uwaga rzemieślnicy! Rzemie- |miosła wileńskiego w dniu 1 marca

o godz. 11 w kościele św. Ducha.
Kazanie łaskawie wygłosi ks. dyr.

warsztat winni składać w swych U-|A. Mościcki. Zarządy Cechów pro-
rzędach Skarbowych deklarację wy- |szone są o przybycie ze sztandarami.
pełnioną i potwierdzoną przez Zwią-|

wozdawczo-wyborcze. Obecność ko-
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„Zmory“ Zegadłowicza
(dokończenie)

Oto kilka przykładów, w jaki to, „służbą  zaborczą”, co Ślażżo:
sposób Zegadłowicz charakteryzuje
swoją szkołę i jej skutki wychowaw-
cze. Nie wiadomo, co bardziej po-
tępiać, czy ordynarność stylu (cyto-
wane przykłady nie dają o tej ordy”
narności nawet przybliżonego poję-
cia), czy zuchwalstwo w e je
niesumienność i straszliwą prawdę w
treści. Nasuwa się poważne pytanie,
czy wolno autorom, pod pozorem pa-
miętników, w' sposób niesłychany
oskarżać NE Ž w=czeć
im w ten sposób straszliwą pa
moralną, a często i materjalną. Trud-
no byłoby znaleźć ścisłe normy
prawne i rozstrzygającym momen-
tem będzie tu wrodzone normalne-
mu człowiekowi poczucie miary i
pewnego, choćby najbardziej elemen
tarnego, gentelmeństwa. Niestety
brak tego hamiulca nietylko Zegadło-
wiczowi (i trudno byłoby z nim ko-
gokolwiek pod ty względem porów-
nać), ale też często brak go i innym
pisarzom, zwłaszcza autorom anty-
kułów dziennikarskich, kltórzy
popisania się lekikiem piórem i do-
wcipem, jak też dla ycia łatwe-
go poklasku, wypisują niewdzięczne
i niesmaczne baśnie o nauczycielach|
i szkole. Odnosi się to zwłaszcza do“
przedwojennej szkoły polskiej daw-|
nej Galicji. Zwie się ją zgryźliwie
szkołą austrjacką i zasypuje się ją:

`

 
najrozmaitszemi zarzutami; metody
tej najbardziej  reprezntatywnym
przykładem są „Zmory“. Žwolna
"wytwarza się opinja, że to byla ja-

wreszcie swój konkretny wyraz w
ostatniem rozporządzeniu o uposa-
żeniu emerytalnem.

Obok tej krzywdy materjalnej
spotyka nas nauczycieli, którzy
przed wojną, choć kilka lat praco-
wali w Małopolsce, i krzywda mo-
ralna, która jest jeszcze bardziej bo-
lesna. Wśród: ludzi ciemnych i ma-
łokrytycznych wytwarza się na
ziemiach dwóch dawnch zaborów |
eR dėpaso cieli Malo-
polanistajesię dla nich prz ą
wielu rise i Pradai das
czy. Działa tu zapewne prawo, że
ciemne strony obrazu, niewątpliwie
prawdziwe, jakieś sporadyczne wy-
padki ujemine, zacieśniają całość
obrazu i wytwarzają niekorzystny
sąd o całości. Nie pomogą tu książ-
ki innych pisarzy, którzy zgodnie z  prawdą istotny obraz przedwojennej
szkoły małopolskiej. Któż nie zna
znakomitej książki Makuszyńskiego|
„Bezgrzeszne lata”, w której autor!
z niezrównanym talentem opisuje te
same szkoły małopolskie i to pra- |
wie z tych samych czasów, co 7е-.
gadiowicz w  „Zimorach*. Ileż tam
widzi się przywiązania do murów
szkolnych, miłości do swych kole-
$ów, czułości i wdzięczności dla
profesorów?

Podobnie wiele wdzięczności i
przywiązania do dawnej szkoły mia-
sta swojej matki okazuje w dłuż-
szych utworach, jak i
niedzielnych _ feljetonach,  umiesz-

kaś koszmarna szkoła, stojąca na u- czanych w Gazecie Polskiej, Juliusz
sługach obcego państwa, że praca Kaden-Bandrowski. Doskonale też
nauczycielską w takiej szkole była przedstawia stosunki w gimnazjach

przedwojennych w środkowej Mało-
polsce za mało ceniony i zdolny po-
wieściopisarz Barącz. MW powieści
„Maturanci“ przedstawia on bez
żadnego idealizowania życia bied-
nych chłopaków wiejskich, którzy
odbywają studja gimnazjalne wśród
wielkich 'trudności finansowych. Po-
znajemy w niej życie burs, t. zw.
stancje uczniowskie, i mnóstwo na-
uczycieli gorszych i lepszych, — tak
jalk jest w życiu. Ostatnia książka
Porandowskiego „Płonące niebo”,
daleka od entuzjazmu Makuszyń-
skiego, daje także obraz prawdziwy
uczciwych wysiłków  wychowawr
czych twowskiej szkoły przedwojen-
nej. A „Rubikon“ Nowakowskiego,
to arcydzieło subtelne, rodzaj pa-
miętników zdolnego ucznia, a więc
osądzającgo na swój sposób wszyst-,
ko, co się dzieje w szikole, czyż, mi- maite wady, lecz wszystko

tępiających, czy wypisywać sądów jest dziś stawiana całemu obecnemu
pochlebnych. Na jedną jednak stro- młodemu pokoleniu polskiemu jako
nę życia szkół małopolskich przed- wielki wzór bohaterstwa i patrjotyz-
wojenn pragnę zwrócić uwagę, mu. Wszak to są „Orlęta lwowskie”.
ze względu na krzywdę, jaka je|Uważałbym za coś bardzo niewła-
spotkała ze strony Zegadłowicza.|ściwego rozpisywane się, że te gi-
Byłem uczniem gimnazjum  bocheń- mnazja lwowskie nie wychowywały
skiego. Bochnia przez swój charak- po austrjacku. Niech mi jednak wol-
ter małomiejski, odległość jednako-
wą od Krakowa, prawie zupełnie
analogiczny zasiąg materjału ucz-
niowskiego, jest bardzo podobny do
Wadowic. Byłem uczniem gimna-
zjum prawie w tych samych latach,
«co Zegadłowicz, i z najczystszem su-
mieniem mogę stwierdzić, że przez
cały czas swoich studjów nie mia-
łem nauczycieli, którzyby przypomi-
nali karykatury Zegadłowicza. Nie
znaczy to, żeby ci nauczyciele
«wszyscy byli idealni, mieli oni roz-

to było
mo swego satyrycznego zabarwie- ,dalekie od tych obrazów maka-
nia, nie jest wyrazem wdzięczności zwa w które obfitują Zmory.
dla giminazjów krakowskich przed-
wojennych i wspomnieniem, uśmiech
niętem do tych czasów, kolegów ido!
swoich cwczesnych kłopotów? A
p" książki te, nie idealizujące
ynajminiej przeszłości, lecz przed-

stawiające wiernie jej dobre i złe
strony, nie zrównoważą zła, jakie
spowodują napastliwe artykuły, nie
mówiąc już o samych „Zmorach“.

Lecz nie powołujemy się tylko
'na świadectwa pisarzy, gdyż wielu
z nas może o tych czasach dużo po-
wiedzieć z własnej obserwacji. W.
ciągu 25-letniej służby nauczyciel-
skiej, miałem oposcdóść poznać
przedwojenną

Możnaby raczej zarzucać niektórym
łagodność przesadną, dochodząc do
ślamazarstwa i niedołęstwa, a nie
okrucieństwa. Jeżeli zaś chodzi o t.
zw. austrjackość, to ona ograniczała
się do pozorów, a więc do napisów
na budynkiu szkolnym, na świadec-
twach, do orła dwugłowego i do na-
bożeństw galowych. Trzeba przy-
znać, żeśmy mile widzieli te galów-
iki, jako dnie wolne od nauki, ale
nikt z nas nie brał na serjo we-
wnętrznego sensu tych świąt oficjal-
nych. Patrzyliśmy tylko z ironją na
naszego dyrekitora, jak zakłopotany
i trochę zawstydzony szedł obok nas

szkołę  'małopolską,i'w mundurze austrjackim, który w
której zresztą byłem i uczniem, jak|tych dniach musiał wkładać na sie-
i szkoły dwóch innych zaborów i to|bie. Natomiast całą duszę wkłada”
w roli, która mi dawała wyjątkowo
wiele sposobności do bezpośredniej
obserwacji.  Spotykałem wszędzie
dobre i ujemne strony i nie odważył-
by się tak lekko, z racji artykułu
przygodnego, ferować wyroków po-  AL: uroczystości narodowe, wie-

'czorki mickiewiczowskie,
patrjotyczne.

Jako nauczyciel pracowałem w
$imnazjum  lwowskiem. Młodzież
wychowywana wówczas przez nas,

no będzie przypomnieć jeden cieka-
wy moment. Było to w r. 1913. Mo-
narchja austr.-węg. obchodziła rzad-
Ка uroczystość 65-lecia panowania
swego cesarza. Instrukcje z Wiednia
polecały uczcić dzień obchodu jak
najuroczyściej. Był to kłopot niela-
da dla dyrektora i nauczycieli. Na
konferencji uchwaliliśmy, że odbę-
dzie się nabożeństwo, a po niem u-
proszony przez nas ks. proboszcz
Jurkiewicz, który uczył u nas do-
datkowo parę godzin religii, wygłosi
krótkie przemówienie. „Jakoś to
będzie księdzu proboszczowi łatwiej
coś powiedzieć w kościele, niż tutaj
w szkole, bo to na ambonie można
coś zacytować z Pisma Świętego,
dać jakąś naukę moralną i w ten
sposób utrzymać powagę przemė-
wienia”. W. istocie po nabożeństwie
iks. proboszcz przemawiał  kilkana-
ście minut, zatrzymując się dłużej
nad sędziwym wiekiem monarchy i
nad jego nieszczęściami rodzinnemi.
Mowę swą zakończył mniej więcej
temi słowy: „A teraz pomódlcie się
ze miną serdecznie i zaśpiewajcie z
całego serca hymn, który wyraża 

rocznice

prawdziwie nasze uczucia i myśli”.
Nastąpiła chwila ciszy. Ks. ы
ukląkł i zaintonował, „Boże Ojcze,
Twoje dzieci”. Nigdy nie zapomnę, z
jalkiem przejęciem i z jaką siłą
sześciuset uczniów  zawtėrowalo
dalsze słowa:

Płaczą, żebrzą lepszej doli,

Rok po roku marnie leci
My w niewoli, my w niewoli”.
Tak wyglądała nasza „służba za-

borcza“,



część osłatnia zwraca wagę brawurą 1

temperamentem. Utwór ter wykonają w
radjo dnia 28 lutego o godz. 18.00: skrzypka
— Irena Lubiska, wiolonczelisika — Žofja
Adamska i pianista — Ignacy Rosenbaum.
Transmisja z Teatru Wielkiego w  War-
szawie Opery Paderewskiego „Manru“.

Kiedy wystawiono w roku 1901 w
Dreźnie poraz pierwszy operę Paderewskie-
go „Manru”, zjechali się na uroczystą tą
premjerę przedstawiciele świata artystycz-

negc i dziennikarskiego z wielu krajów.
Na premjerze tej byli przedstawiciele: Pol-
ski, Ameryki, Francji, Niemiec.

„Świetna io była premjera —— pisał je-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Po-

żegnalny występ Zoiji Barwińskiej w sztu-
ce „Kiedy kobieta kłamie”. Dziś o godz.

8 wiecz. pożegnalny występ p. Zotji Bar-

wińskiej. artystki teatru Katowickiego, w

sztuce węgierskiej Fodora „Kiedy kobieta

kłamie”. Ceny propagandowe.

Jutro, o godz. 8-ej w. „Rewizor'”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiej-

sza premjera. — Dziś „Orfeusz w Piekle"

Oiienbacha z Bestani i Wawrzkowiczem w
rolach głównych, oraz Szczawińskim, Ta- den z niemieckich recenzentówoklaski-

trzańskim, Wyrwicz- Wichrowskim, De- wano gorąco głośneżo i powszechnie ko-
chanego wirtuoza, który wzbudził zarazem

tkowskim i Brusikiewiczem w rolach Bo-

gów Olimpu. Baletmistrz Ciesiełski przy-

śotował klasyczne balety. Tekst specjalnie

dla naszej sceny skomponował T. Bujnicki

z uwzględnieniem satyrycznych przenośni i

dowcipów. Szatę sceniczną wykonał W,

Makojnik. Nad całością czuwa reżyser Ka-

rol Wyrwicz-Wichrowski, Przy pulpicie M.

Kochanowski,

— Popoludniówka niedzielna po ce-

nach propagandowych. W niedzielę o godz.

4-tej pp. „Rose-Marie' po raz ostatni, Ce-

ny propagandowe.

-— Występy Opery Warszawskiej w
„Lutni”. W poniedziałek i wtorek w Te-,

atrze „Lutnia“ odbędą się dwa widowiska

żywy entuzjazm za znakomite przymioty
swego dzieła”, Powszechnie kochanego wir-
tuoza! Tak, bo Paderewski już wówczas
podbija świat swemi koncertami, odbywa
tourneć po wszystkich krajach Europy i
Ameryki, wszędzie uwielbiany, noszony na
rękach. Podróże artystyczne sprawiają, że

praca nad operą „Mauru* przeciąga się
przez kilka lat, praca, której Paderewski
podjął się ze szczególnem zamiłowaniem.
Wypowiada się w niej cały talent drama-
tyczny Paderewskiego, „obok erudycji —
talent samodzielny, pomysłowość melodyj-
ma i porywająca żywiołowość — jak pisze
wyżej cytowany krytyk niemiecki,

Mantu, to cygan, którego pokochała
Ulama, pokochała nieszczęśliwie: Cygan de
wolności i swobody stworzony, nie potrali
długo kochać jednej kobiety. Porzuca więc|

operowe, Dana będzie opera „Toska“ ją dla innej i wraz ze swymi towarzyszami|

Pucciniego w wykonaniu sił opery wai |.dzie w dalszą wędrówkę w szeroki świat.

szawskiej z pp. Ostrowską, Wrońskim i; !Jlana topi się z rozpaczy w jeziorze, a

Mossakowskim na czele. Zapowiedź tych | lanru — ginie w przepaści, zepchnięty do
Ureka,zajntereso- |” ©)  PrZZ wiejskiego włóczęgę

z RPA z i! | pragnącego poiuścić śmierć Ulany. Dramat
POZ 5 ten, osnuty według tekstu A. Nossiega, bo-

— Jedyny wieczór Hanki Qrdonówny: b; na scenie wrażenie nieprzeciętne i to
w „Lutni“. W środę dnia 4 marca br. 'lan- ! nietyle ze względu na samą fabułę, jak ze

ka Ordonówna ze swym partnerem Igo Sy- , względu na muzykę Mistrza, pełną prawdzi
men da w „Lutni” jadyny wej dramatyczności, a jednocześnie czaru

nek o zupełnie nowym nieprodukowanym ' u; SEP sh ph żEmo
2 * cia cygańskiego. ia Z lutego о godz.

dotychczas programie, Będzie to ostatni * 2000, opera ta wykonana będzie w  Te-
wieczór przed wyjazdem tej genjalnej ar- atrze Wielkin w Warszawie,

) + +

tystki na występy do Lotwy i Finlandji. Bi- wana przez Polskie Radjo na calą Polskę

a „Lutaia ER Wermińska, Stanisław: Drabik, Stani-
я sław Znicz, Eugenjusz Maj, Orkiestrą dyry-

— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.' guje Adam Dolžycki,

Dziś program rewjowy pt. „Joj madziar”. | Transmisje i reportaże z narady gospodar-

Początek przedstawień o godz, 6.45 i 9.15. czej przez Radjo.
Jak to już podawaliśmy, Polskie Radjo

Z za kotar studjo.
Trio Stefana Maliaowskiego w Radjo.

Stefan Malinowski, jako kompozytor,
znany jest radjosłuchaczom  przedewszyst-
kiem z licznych pieśni. Kompozytor posia
da jednak również w swej tece utwory in-
strumentałne. Wśród tych estatnich ważne

występów wywołała ogromne

wieczór ;:0se

codziennie -

!
i Gospodarczej. W dniu 28 lutego o godz.
10.00 madany będzie reportaż o otwarciu
Narady Gospodarczej i transmisja prze-
mówień Pana Premjera Marjana Zyndram-
Kościałkowskiego oraz wicepremjera i Min.
Skarbu inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego. O
godz. 17.45 -—— reportaż z Narady Gospo-

miejsce zajmuje Trio a-moll na skrzypce  darczej i o godz. 18.50 — powtórzenie mo-
wiolonczele i fortepian, grywane często za- wy pana wicepremjera i ministra skarbu
równo w kraju jak i zagranicą, a którego inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego.
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w/g głośnego utworu Piotra Benoit. Rekord. obsada z ELISSĄ LANDI
ną czele, ilm ten jest obecnie czołową sensacją artystyczną w naj-
większych Metropoljach świata. Film demonstruje się jednocześnie z
Warszawą. Nadprogram: Atrakcja, Pocz. o 4-ej.

„J0J,MADZIAR*
Na czele zespołu Gena Honarska, artystka teatru Wielka Rewja w Warszawie, Antoni
Iżykowski, e radjowy OWE para solowa i zespół baletowy Taaajra
orąz w nowym repertuarze pożegna ie wgstępujący komik, muzyk-ekscentryk Edward
Iwaszkiewicz (Eddi) i duet Bojarski-Szelly. Sala dobrze ogrzana. Codziennie 2 se-
anse 6.45 i 9.15. W niedzielę 3 seanse 4.45, 7 i 9, 15. Ceny miejsc od 25 gr.

POLSKIE kase | MIESIĄC SZLAGIERÓW! gia
ŚWIATOWID GWIAZDA EKRANÓW EUROPEJSKICH

az) BRYGIDA. HELM
wfilmie odznaczoryw s k. o T Q <<"
złotym medalem p. t.

MIŁOŚĆ — POŚWIĘCENIE — NAMIĘTNOŚĆ — CHCIWOŚĆ — ZAWIŚĆ, BOHATER-
STWO oto tło tegc arcydzieła. Początki seansów: 4—6—8—:0,15. W święta od g. Żej
Wkrótce „NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA* z MARTĄ EGGERTH

OKAZJA TANIEGO KUPNA
D/H. „T. ODY NIE(C“ si. MALICKA

UL. WIELKA 19 WILNO UL. MICKIEWICZA 6
sprzedaje po cenach zupełnie zniżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery;

Wynajem naczyń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzo tanio.
Rewelacyjnie niskie ceny na serwisy.

 

REWJA|
 

|аз
100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

fir. H. RUSIECKI

„(a Andrukowicz
Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza,

„PB Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in.
. Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra-

. jowych i zagran.
Ceny kryzysowe.

 

#
Ć) Zegarki od 5 al.

 

Mydawcai ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI.

Polskie Radio Wilno Prokurator sam złapał złodziei
| —ее

а \гшші(о-іь‘сісіеіке domu przy

' Obsadę tworzą: Zoija Fedyczkowska, Wan-| wego, Eugenjusz Grycuto,

| Zajnowska

nąda ogółem 17 audycyj z wielkiej Narady|

 

pm

Piątek, dn. 28 lutego 1936 roku.

BB jo „2 TERA GM |
6.30 Piesń Gimnastyka. Muzyka z płyt.

Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda

rolmicza. Audycja dla szkół. 810. Przerwa.
10.00: Reportaż z otwarcia Narady Gospo-

darczej. 11.577 Czas i Hejnał. 12.03: Dzien-

nik południowy. 12,15: Audycja dla szkół.

12.40: Piyty. 13.24: Chwilka gospodarstwa

domowego. 13.30: 2 rynku pracy. 13,35:

Muzyka popularna. 14.30: Przerwa. 15.15:

Codzienny odcinek powieściowy. 15.25: Ży-

cie kulturalne miasta i prowncji. 15.30:

Wieniec pieśni śląskich. 16.00: Pogadanka

dla ochrony. 16.45: Opowiadanie przyrodni-

cze dla dzieci. 17.00: Skarby Polski — Ba-

zalty i granity. 17,15 Minuta poezji 17.20:

Koncert życzeń. 17.45: Reportaż z Narady
Gospodarczej. 18.60: Stefan Malinowski —

Trio a-moll na skrzypce, wiolonczelę i for-

tepian. 18,35: Koncert reklamowy. 18.45:

Wiad. sportówe. 18.50: Powtórzenie mów:
p Premjera Zyudram-Kościałkowskiego i

wicepremjera Eugenjusza Kwiatkowskiego.
19.50: Biuro Studjów rozmawia ze słucha-
czami P. R. 20.00: Manru, opera Ignacego
Paderewskiego. Transm. z Teatru Wielkie-
go w Warszawie. .W przerwach Dziennik.
wieczorny. Obrazki z Polski współczesnej.'

Skrzynka techniczna, 23.00: Kom. met.
23,08: Muzyka lekka. й

Mosina—

Kronika policyjna

— Ujęcie zlodziejki. Na gorącym uczyn-

ku kradzieży bielizny pościelnej ze sklepu

bławatnego Rogolera przy ul. Straszuna 3!

ujęta została i oddana do dyspozycjiwładz|

policyjnych miejaka  Stefanja Hajdukiewi-|

czowa, zam. przy ul. Majowej 4. (e) х

— Zniewaženie sekwestratora. W cza-|

sie pelnienia obowiązków służbo-

wych znieważony został słownie przez wła-

ul, Litewskiej 26, M.
Urzędu Skarbo-

swoich

Zajnowską  sekwestrator

słowne, oraz groźbę

zostanie do оФро-
Za zniewaženie

pociągnięta

wiedzialnošci. (e)

— Ofiara nożownictwa. Do szpitala św.

Jakóba dostarczony został niejaki Stani-

sław Żwilewicz, zam. przy ul. Konarskiego

14, z głęboką raną nożową w okolicy pach-

wimy prawej.

Žwilewicz zeznał, iż został napadnięty

i uderzony nożem przez nieznanego mu

osobnika. (e)

— Porzuciła dziecko i zbiegła, Wanda

Grynkiewiczowa, zam. przy ul. Rydza

Ciekawa przygoda spotkała jednego z

prokuratorów przy poznańskim sądzie okrę

$owym. Powracał on z Zakopanego do

Poznania. W Krakowie w korytarzu wago-

nu qrok. poczuł dotknięcie w tylnej kie

szeni, w której nosił portiel. Sięgnął ręką

— portielu istotnie nie było. Nie tracąc

przytomności umysłu, prokurator N. chwy-

cił za ramiona przechodzących w tej chwili

osobników i wciągnął ich do przedziału.
„Niewinne oiiary* energicznego prokurato-

ra były wielce oburzone tym  „napadem*,

ale skutek jego był jak najlepszy: na pod-

łogę upadł przez kogoś podrzucony, skra-

dziony portiel. Zostawiwszy ptaszków pod

opieką dwóch znajdujących się w  prze-

dziale oficerów, prokurator N. Wyszedł na

| peron i wezwał policję. W tym czasie je-

den z zatrzymanych usiłował wyskoczyć

oknem z wagonu, co jednak udaremniono

Jak się okazało, jeden z zatrzymanych

jest żyd, międzynarodowy złodziej kieszon-

kowy, grasujący w pociągach, drugim

był mniej „sławny* krakowski „doliniarz”.

Siedzą w areszcie i przeklinają pecha,

który ich skusił sięgnąć do kieszeni proku-

ratora.

zaś

Złodziei o płaskiej dłoni
Ostatnio władze pocztowe w Warsza-

wie zauważyły, że ze skrzynek pocztowych

w śródmieściu systematycznie giną listy,

Były one kradzione przed wyjmowaniem

ich przez listonoszów.

Jeden z iunkcjonarjuszów urzędu śled-

czegó spostrzegł na ul. Senatorskiej męż-
,czyznę, który zbliżył się do skrzynki pocz-
towej i udając, że chce wrzucić paczkę ga-

zet zaczął przy niej manipulować. Kiedy
nieznajomy odszedł od skrzynki, wywia-

| dowca udał się za nim i spostrzegł podob-

Kara za nieuczenie własnej żony
w Pensylwanji

do
W mieście Lancester

(Angłja) sędzia sądu policyjnego miał

rozsądzenia niezwykłą sprawę.

Jako oskarżony stanął przed sądem

mieszkaniec Lancesteru, Lopat Bioers, po-

ciągnięty do odpowiedzialności za to, że
nie posyła do szkoły swej żony.

Jak się okazało, 22-letni Booers

ślubił 15-letnią dobrze rozwiniętą pannę. —

"Tymczasem w myśl obowiązujących w Pen-

po

ną manipulację przy następnej skrzynce.

Policjant zatraymał nieznajomego. Okazało
się, że ma on nienormalną wprost płaską

rękę, którą z łatwością wsuwa w otwór

skrzynki i wybiera z niej pocztę.

Złodzieja przeprowadzono do urzędu

śledczego, gdzie okazało się, że jest to
Władysław Ciepielewski, kilkadziesiąt razy
karany za oszustwa. Z kradzionych listów

zapewne nie miał żadnej korzyści, nato-

miast prawdopodobnie odlepiał znaczki,

sylwanji praw, osoby w tym wieku podle-

gają jeszcze przymusowi szkolnemu.

Г Napróżno tłumaczył młody małżonek

sędziemu, że jego młodziutka żona przez

cały dzień zajęta jest pracami domowemi i

' chodzić do szkoły nie może.

Nieubłagalny sędzia skazał go na 8 dni

bezwzględnego aresztu, Skazany zapowie-

„dział apelację od tego wyroku.

którą porzu-

Bronisława
8-letnią Irenę Sznejderównę,

ciła w jej mieszkaniu niejaka

Sienkiewiczowa. (e)

-— 17 podrzutek umieszczony w przy-

tułku. W dniu wczorajszym przy ul. Kalwa-

ryjskiej znaleziony został podrzutek płci

żeńskiej. Podrzuika umieszczono w przy-

tułku, Zaznaczyć należy, iż jest to 17 z rzę-

du podrzutek znaleziony w b. m. (h)

kiego (św. Jańska 11) włamali się złodzieje.

Na wszczęty alarm  przybyłi wywiadowcy,

| którzy usiłowali zatczymać złodziei. Jeden
| włamywaczy jak się okazało Dejnarowicz

z N. Wilejki dostał się na strych, a następ-

nie ma dach i począł uciekać. Złodziej

przebiegł trzy domy i podczas opuszczania

się po rynnie został ujęty przez policję.

| Drugiego złodzieja M. Lewina aresztowano

 

— Ucieczka po dachu złodzieja, W dniu| na miejscu kradzieży. (h) Śmigłego 35, doprowadziła do II kom,
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LIT ZOTAC KSTITIIS

ADMINISTRACJA: Wilac, vl. Mostowa I, csynna od į? — 18. CENA PRENUMERATY; miesięcznie к

CENA OGŁOSZEŃ: 1a wiersz milimetr przed tekstem | w tekście (5 łam.) 40 gr.. nokrologi 30 gr. za tekstem '

ryczne о 25% drożej, Dla gossskujęcysh pracy 50%4 zniżki, Administracja sastraoga tobie zmiany terminu

Drukarnia A Zwierzyśskiego, Wilno, Mostowa 1.

10 łam.] 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty ra w

pa | ogłoszeń i zie prayjmuje zastrzeżeń miejtsa.

||. Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAMI JAKITOWICZ.
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Stankiewiczowa — z
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(orze przyjmie pracę Świadek prawdziwej
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Osobowy ; skiej Nr. 3, m. 2.

BIEDNA WDOWA.
posługą 1 pracą po-
dzienną żywiła trojga
małych dzieci, obec-
mie złamała nogę, jest
chora — dzieci zzięb-
mięte przymierają gło-
dem, ze względu ma
nie, prosi o laskawą

o. Admin. „Dz.
Wil." lub bezpośre-

= |dnlor ul. Kalwaryjska
tświefż e; Poпар
DO;RSZE bez CAŁA RODZINA

łów i i bezrobotnego, chora,
„głów 1`08с bez żadnych  środ-

poleca:

twiedryński
WILEŃSKA Nr. 36

tel. 12-24.
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wzgl. inne przedsi emkolwiek miedzą, мАа ссасЧИНЕ

biorstwo do wydzier- biorstwie, czy zakia-
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w
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lub przesyłką pocztową —- sł. 2 gr. 50,

druku

kg. Zł. 1.40:
ków do życia, odwo-
łuje się do milosier-
dzia bliźnich © ро-
moo. Mało - Środko-
wa 8—5 lub adm.
„Dz. Wil",

LADOWANIA
OGŁASZAJCIĘ SIĘ
W „DZIENNIKU
WILERSKIM". 

 

jersx druku 30 gr. Za ogłoszezia =p
kwartalnie uł. 7 gr. 50, zafran'są в1, & —

Irową I iakola>


